


วตัถุประสงค์

• เพอืใหน้กัศึกษามีโอกาสพฒันาความรู้ 

ทกัษะ ความชาํนาญ จากการเรียนรู้

ประสบการณ์การทาํงานในองคก์ร 

และปฏิบติังานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

• นิสิต/นกัศึกษาปริญญาตรีชนัปีที 3 ขึนไป



คุณสมบัติ

•นิสิต/นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 3 ขึนไป 

•มีเกรดเฉลียสะสม ไม่ตาํกว่า 2.50 

•สามารถสือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี

•สามารถฝึกงานไดต้ลอดระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการ 

•เป็นผูมี้ความประพฤติดี พร้อมปฏิบติัตามกฎระเบียบบริษทัและมาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ

•มีความกระตือรือร้น ขยนัหมนัเพียร มีความอดทน 

•ไม่มีประวติัอาชญากรรม 

•มีสุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคประจาํตวัทีส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบติังาน 



  กาํหนดการรับสมัครนักศึกษา Super Intern

1. วนัเริมฝึกงาน ต้องตรงตามทีบริษทัฯ กาํหนดเท่านัน

2. วนัสุดท้ายของการฝึกงาน ต้องตรงตามทีบริษทัฯกาํหนด หรือ หลงัวนัทบีริษทัฯกาํหนดเท่านัน

3. กาํหนดการต่างๆอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบ

ชว่งเวลาฝึกงาน
เปิดรับสมัคร

ออนไลน์

ประกาศ
รายชอืผูม้สีทิธิ

เขา้รับการ
พจิารณา

ระยะการ
พจิารณา
(รปูแบบ
จะแจง้ให ้

ทราบอกีครัง)

ประกาศ
รายชอืผูม้ี

สทิธเิขา้รว่ม
โครงการ

ปฐมนเิทศน์
วันเรมิฝึกงาน

(เรมิฝึกงานตามบรษัิทกําหนดเทา่นัน)
วันสนิสดุฝึกงาน

(ตอ้งไมส่นิสดุการฝึกงานกอ่นบรษัิทกําหนด)

1
6  ม.ค. 64 16 เม.ย.64 1 ต.ค.63 –

20 ต.ค.63 27 ต.ค.63 28 ต.ค. 63 -
 15 พ.ย.63 20 พ.ย.63 16 ธ.ค.63

13 ม.ค. 64 30 เม.ย.64

2

3 พ.ค.64 2 ก.ค.64

16 ต.ค.63 –
12 ก.พ. 64  22 ก.พ. 64 1 ม.ีค. 64 -

14 ม.ีค. 64 7 เม.ย.64 22 เม.ย.6417 พ.ค.64  17 ก.ค.64

7 ม.ิย.64 31 ก.ค.64

3
2 ส.ค. 64 29 ต.ค.64 16 ต.ค. 63 –

 30 เม.ย.64  12 พ.ค.64  24 พ.ค.64 -
13 ม.ิย.64 25 ม.ิย.64 16 ก.ค.63 

1 พ.ย. 64 14 ม.ค. 64



1. เปิดรับสมัคร

2. ประกาศรายชือผู้รับการพิจารณา

3. บริษัทฯ พจิารณานักศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์หรือรูปแบบอืน ๆ 

4. ประกาศรายชือผู้ผ่านการพจิารณา

5. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์

ขนัตอนการพจิารณา



11
• กรอกข้อมูลการสมัครท ีลงิค์ “ Super Intern 2021 – Google Form ”

22
• แสกนเอกสารทงัหมดและเซฟเป็นไฟล์ PDF ยกเว้นรูปถ่ายให้ส่งเป็นไฟล์ jpg

• รายการเอกสารทงัหมด ดูได้จากสไลด์ถัดไป

33
• นําส่งเอกสารทงัหมดทอีีเมล pginternship@bangkokair.com โดยใส่ Subject ใน

อีเมล ดังนี “สมัคร Super  INTERN  (รอบทีสมคัร)  ตามด้วยชือ-นามสกุล”

วิธีการสมคัรฝึกงาน Super Intern

บริษทัฯ สงวนสิทธิพจิารณาเฉพาะนักศึกษาททีําการสมคัรและส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

ตามวนัและเวลาทบีริษทัฯ กาํหนดเท่านัน



นกัศึกษาตอ้งแสกนเอกสารและเซฟเป็นไฟล ์PDF นาํส่งทีอีเมล pginternship@bangkokair.com

โดยใส่ Subject ในอีเมล ดงันี สมคัร SUPERINTERN  (รอบทีสมคัร)  ตามดว้ยชือ-นามสกลุ

1. 
รูปถ่ายสีชุด

นกัศึกษา 1 

รูป 

(เซฟเป็นไฟล ์

PDF หรือ 

jpg)

2. 
แบบฟอร์มใบ

สมคัรโครงการ

- ใหเ้ลือก Work 

location ทีนศ.

สะดวกฝึกงาน 

(เซฟเป็นไฟล ์

PDF)

3. 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์จาก

ทางมหาวิทยาลยั

-  วนัทีเริมและวนัสินสุดการ

ฝึกงานในหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์ตอ้งตรงกบัขอ้มูลที

กรอกในใบสมคัร

- หนงัสือขอความอนุเคราะห์ 

ระบุ เรียน รองผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(เซ็นรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และ

แสกนเป็นไฟล ์PDF)

4. 
สาํเนาบตัร

ประชาชน 

(เซ็นรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

และแสกนเป็น

ไฟล ์PDF)

5. 
สาํเนาแสดงผล

การศึกษาฉบบั

ล่าสุด (เซ็นรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง และ

แสกนเป็นไฟล ์

PDF)

เอกสารการสมัคร



สถานทีฝึกปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

l. สนามบินสุวรรณภูมิ

2.สนามบินสมุย

3.สนามบินเชียงใหม่

4.สนามบินลาํปาง

5.สนามบินตราด

6.สนามบินอู่ตะเภา

7.สนามบินกระบี

8.สนามบินภูเก็ต

วนัเวลาฝึกปฏิบติังาน: วันจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 

ระหว่างเวลา 08.00 - 17.30 น. หรือตามตารางการ

ทํางานทหีน่วยงานเป็นผู้กําหนด (หยดุ เสาร์-

อาทิตย ์และวนัหยดุตามประกาศของบริษทัฯ)

สถานทแีละวนัเวลาทปีฏิบัติงาน


