


วตัถุประสงค์

• เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสพฒันาความรู้ 
ทกัษะ ความช านาญ จากการเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานในองคก์ร 
และปฏิบติังานจริง

กลุ่มเป้าหมาย

• นิสิต/นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป



คุณสมบัติ

•นิสิต/นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป
•มีเกรดเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ 2.50 
•สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี
•สามารถฝึกงานไดต้ลอดระยะเวลาการเขา้ร่วมโครงการ 
•เป็นผูมี้ความประพฤติดี พร้อมปฏิบติัตามกฎระเบียบบริษทัและมาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ
•มีความกระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียร มีความอดทน 
•ไม่มีประวติัอาชญากรรม 
•มีสุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคประจ าตวัท่ีส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบติังาน 



ก าหนดการรับสมคัรนักศึกษา Super Intern

1. วนัเร่ิมฝึกงาน ต้องตรงตามที่บริษทัฯ ก าหนดเท่าน้ัน
2. วนัสุดท้ายของการฝึกงาน ต้องตรงตามที่บริษทัฯก าหนด หรือ หลงัวนัที่บริษทัฯก าหนดเท่าน้ัน
3. ก าหนดการต่างๆอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบ

ชว่งเวลาฝึกงาน
เปิดรับสมัคร
ออนไลน์

ประกาศ
รายชือ่ผูม้สีทิธิ์
เขา้รับการ
พจิารณา

ระยะการ
พจิารณา
(รปูแบบ
จะแจง้ให ้

ทราบอกีครัง้)

ประกาศ
รายชือ่ผูม้ี
สทิธิเ์ขา้รว่ม
โครงการ

ปฐมนเิทศน์
วันเริม่ฝึกงาน

(เริม่ฝึกงานตามบรษัิทก าหนดเทา่นัน้)
วันสิน้สดุฝึกงาน

(ตอ้งไมส่ิน้สดุการฝึกงานกอ่นบรษัิทก าหนด)

1
10 ม.ค. 65 18 เม.ย.65

15 ต.ค. 64 –
5 พ.ย. 64

10 พ.ย.64
19 พ.ย. 64 -

3 ธ.ค. 64
13 ธ.ค.64 20 ธ.ค.64

17 ม.ค. 65 30 เม.ย.65

2

2 พ.ค.65 2 ก.ค.65

1 ม.ค. 65 –
1 ก.พ. 65

14 ก.พ. 65
28 ก.พ. 65 -
11 ม.ีค. 65

25 ม.ีค.65 18 เม.ย.6516 พ.ค.65 16 ก.ค.65

6 ม.ิย.65 31 ก.ค.65

3
1 ส.ค. 65 28 ต.ค.65

15 ม.ีค. 65 –
15 เม.ย.65

2 พ.ค.65
20 พ.ค.65 -
13 ม.ิย.65

24 ม.ิย.65 15 ก.ค.65

1 พ.ย. 65 13 ม.ค. 66



1. เปิดรับสมัคร

2. ประกาศรายช่ือผู้รับการพจิารณา

3. บริษัทฯ พจิารณานักศึกษา ผ่านการสัมภาษณ์หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพจิารณา

5. รายงานตัวและปฐมนิเทศน์

ขั้นตอนการพจิารณา



1 • กรอกข้อมูลการสมคัรที ่ลิง้ค์ “ สมัครออนไลน์ (Google Form) Super  Intern ”

2
• แสกนเอกสารทั้งหมดและเซฟเป็นไฟล์ PDF ยกเว้นรูปถ่ายให้ส่งเป็นไฟล์ jpg

• รายการเอกสารทั้งหมด ดูได้จากสไลด์ถัดไป

3
• น าส่งเอกสารทั้งหมดที่อเีมล pginternship@bangkokair.com โดยใส่ Subject ใน
อเีมล ดงันี ้“สมคัร Super  Intern  (รอบทีส่มคัร)  ตามด้วยช่ือ-นามสกุล”

วิธีการสมคัรฝึกงาน Super Intern

บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิพจิารณาเฉพาะนักศึกษาทีท่ าการสมคัรและส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
ตามวนัและเวลาทีบ่ริษัทฯ ก าหนดเท่าน้ัน

mailto:pginternship@bangkokair.com


นกัศึกษาตอ้งแสกนเอกสารและเซฟเป็นไฟล ์PDF น าส่งท่ีอีเมล pginternship@bangkokair.com
โดยใส่ Subject ในอีเมล ดงัน้ี สมคัร SUPERINTERN  (รอบท่ีสมคัร)  ตามดว้ยช่ือ-นามสกลุ

1. 
รูปถ่ายสีชุด
นกัศึกษา 1 
รูป 
(เซฟเป็นไฟล์
jpg)

2. 
แบบฟอร์มใบ
สมคัรโครงการ
- ใหเ้ลือก Work
location ท่ีนศ.
สะดวกฝึกงาน 
(เซฟเป็นไฟล ์
PDF)

3. 
หนงัสือขอความอนุเคราะห์จาก
ทางมหาวิทยาลยั
- วนัท่ีเร่ิมและวนัส้ินสุดการ
ฝึกงานในหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ตอ้งตรงกบัขอ้มูลท่ี
กรอกในใบสมคัรและ Google 
form
- หนงัสือขอความอนุเคราะห์
ระบุ เรียน รองผูอ้  านวยการ
ใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ
แสกนเป็นไฟล ์PDF)

4. 
ส าเนาบตัร
ประชาชน 
(เซ็นรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
และแสกนเป็น
ไฟล ์PDF)

5. 
ส าเนาแสดงผล
การศึกษาฉบบั
ล่าสุด โดยสามารถ
ป๊ินขอ้มูลจากเวป็
ไซตข์องทาง
มหาวิทยาลยัได้
(เซ็นรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง และแสกน
เป็นไฟล ์PDF)

เอกสารการสมัคร

mailto:pginternship@bangkokair.com


สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
l. สนามบินสุวรรณภูมิ
2.สนามบินสมุย
3.สนามบินล าปาง
4.สนามบินภูเกต็
5.สนามบินเชียงใหม่

วนัเวลาฝึกปฏิบติังาน: วนัจันทร์ ถึง วนัศุกร์ 
ระหว่างเวลา 08.00 - 17.30 น. หรือตามตารางการ
ท างานทีห่น่วยงานเป็นผู้ก าหนด

สถานที่และวนัเวลาที่ปฏิบัตงิาน


