
นักศึกษาฝึกงาน 2562



การส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

2. นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานท่ีสถานีตา่งจงัหวดั (ที่บริษัทฯ ท า
การบิน) โปรดติดตอ่ย่ืนเอกสารความจ านงไปท่ีสถานีที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน     
ด้วยตนเองเท่านัน้

1. สถาบนัการศกึษาที่มีความประสงค์  ที่จะสง่นกัศกึษาเพื่อสมคัรเข้ารับการฝึกงานกบั
บริษัท ไทย ไลอ้อน แอร์ กรุณาคดัเลือกนกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก าหนด และจดัท าหนงัสือแจ้งความจ านงขอฝึกงาน พร้อมระบรุายช่ือนกัศกึษาที่ประสงค์จะ
ฝึกงาน โดยระบคุณะ สาขาวิชา วันเร่ิมเข้ารับการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กาํหนด) 
และวนัสิน้สดุการฝึกงาน (ตามที่สถาบนัฯ ก าหนด) ถงึ ผู้จดัการแผนกทรัพยากรบคุคล 
บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากดั ที่อยู่ 89/46 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอน
เมือง กรุงเทพฯ 10220



การส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

3. สถาบนัที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นกัศกึษาสามารถยื่นแสดงความ
จ านงมาทาง อีเมล internship@lionairthai.com เท่านัน้ เม่ือเจ้าหน้าที่
พิจารณาคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์แล้ว จะด าเนินการแจ้งวนัเข้ารับการ
สมัภาษณ์ทางอีเมล ของนกัศกึษาที่สง่ความจ านงมา

4. นกัศกึษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ฝ่ายซ่อมบาํรุงและวิศวกรรม 
โปรดย่ืนเอกสารแสดงความจ านงมาทาง อีเมล 
internship.engineer@lionairthai.com เท่านัน้ รายละเอียดการรับ
สมคัร ตามลิงค์
http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitmentfile
/applicationform/internship.engineer.pdf

mailto:internship@lionairthai.com
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http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitmentfile/applicationform/internship.engineer.pdf


 เป็นนกัศกึษาไทยระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 ขึน้ไป (สาขาวิชาการโรงแรม การ
ทอ่งเท่ียว ภาษาองักฤษ การบริหารการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆที่
เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิดงักลา่ว)

 มีระดบัผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตัง้แต ่2.50 ขึน้ไป

 สามารถท างานเป็นกะได้

 มีสขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตวัที่จะสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน

 มีความประพฤติดี สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 ระยะเวลาท่ีเข้ารับการฝึกงาน 3 และ 4 เดือน

ตาํแหน่ง บริการผู้โดยสาร (Passenger Service)

คุณสมบัตปิระจาํตาํแหน่งที่รับฝึกงาน (สนามบนิดอนเมือง)



เอกสารสาํหรับการยื่นความจาํนง

หนังสือขอ
ความ

อนุเคราะห์
ฝึกงาน

ประวัตส่ิวน
บุคคล 

(Resume)

ผลการศึกษา

(Transcript)

สาํเนาบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหน้า
ตรง 1 นิว้ ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน

ส่งเอกสารทัง้หมดมาทางอีเมลเท่านัน้
บริษัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาตาํแหน่ง

mailto:internship@lionairthai.com


บริษัทฯ รับนกัศกึษาเข้าฝึกงานในต าแหน่งงาน  
(Passenger Service) เท่านัน้

รับเฉพาะนกัศกึษาท่ีต้องการฝึกงาน 3 เดือน (ขึน้ไป) ***ฝึกงานในสนามบินดอนเมืองเท่านัน้

กรุณาตอบกลับรายละเอียดต่อไปนี ้ทางอีเมลเดมิที่ยื่นความจาํนง
1. เร่ิมฝึกวนัท่ี/เดือน/ปี - สิน้สดุการฝึกวนัท่ี/เดือน/ปี รวมแล้วก่ีเดือน...
2. สถาบนั/มหาวิทยาลยั
3. วิชาเอก
4. เบอร์โทรศพัท์มือถือท่ีติดตอ่ได้
5. สามารถฝึกงานเป็นกะได้ (แล้วแตท่างหน่วยงานจดัตารางให้)
******* ถ้ายอมรับ ให้ตอบอีเมลกลบัมาทางอีเมลนี ้พร้อมรายละเอียด 5 ข้อ 

• หลงัจากนกัศกึษาได้ตอบรายละเอียดอีเมลนีแ้ล้ว รออีเมลตอบกลบัเพ่ือนดัวนัท่ีเข้ามารายงาน
ตวั และรายละเอียดท่ีนกัศกึษาต้องเตรียม พร้อมสง่เอกสารเพิ่มเติม (ตามอีเมล) และกรอก
เอกสารก่อนเร่ิมฝึกงาน 2-3 เดือน

ยื่นความจาํนงทางอีเมล เท่านัน้



กาํหนดการยื่นเอกสาร

ช่วงเวลาที่ฝึก กาํหนดหมดเขตยื่นเอกสารฝึกงาน ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธ์ิฝึกงาน 
(ตอบกลับทางอีเมล)

9 เมษายน 2562 31 มกราคม 2562 15 กมุภาพนัธ์ 2562

6 พฤษภาคม 2562 28 กมุภาพนัธ์ 2562 15 มีนาคม 2562

10 มิถนุายน 2562 29 มีนาคม 2562 18 เมษายน 2562

8 กรกฎาคม 2562 30 เมษายน 2562 15 พฤษภาคม 2562

5 สงิหาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 14 มิถนุายน 2562

9 กนัยายน 2562 28 มิถนุายน 2562 15 กรกฎาคม 2562

7 ตลุาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 15 สงิหาคม 2562

4 พฤศจิกายน 2562 30 สงิหาคม 2562 16 กนัยายน 2562

3 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2562 15 ตลุาคม 2562

หมายเหตุ: วันสัมภาษณ์งาน จะแจ้งให้นักศึกษาฝึกงานทราบเป็น
รายบุคคลไม่เกนิ1สัปดาห์หลังจากกาํหนดหมดเขตยื่นเอกสาร



รายละเอียดการขอยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์
• หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งถงึ : 

- คณุมณิสรา  อิ่มส าราญรัชต์         ต าแหน่ง     ผู้จดัการแผนกทรัพยากรบคุคล

• ผู้ประสานงานนักศกึษาฝึกงาน :
- คณุสพุฒัฌา  วงศ์สทิธิเลศิ ต าแหน่ง     เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบคุคล 

e-mail : suphatcha.wo@lionairthai.com

- คณุริญญารัตน์ ชตุิเลศิธนากิตติ์       ต าแหน่ง    เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบคุคล

e-mail : rinyarat.ch@lionairthai.com

• ส่งหนังสือตามช่ือและที่อยู่  : 
- บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากดั 

89/46 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

• ตดิต่อสอบถาม โทร : 02-529-9849 ตอ่ 3212

mailto:suphatcha.wo@lionairthai.com
mailto:rinyarat.ch@lionairthai.com


ลักษณะการแต่งกาย

2. ผู้หญิง
- ทรงผม ผมสัน้หวีให้เรียบร้อย ถ้าผมยาวรวบติดเนทให้เรียบร้อย เคร่ืองประดบัผมใช้สีด า

กรมท่า หรือน า้ตาล ห้ามท าสีผม
- เสือ้ เสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาว ไม่รัดรูป หรือบางเกินไป ติดกระดมุ เข็ม ตุ้งติง้ ของสถาบนั

ให้เรียบร้อย  ชายเสือ้อยูใ่นกระโปรง
- กระโปรง กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่าเข้ม ยาวคลมุเขา่แตไ่ม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขดัของสถาบนั
- รองเท้า หุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหวั

1. ผู้ชาย
- ทรงผม    ตดัผมสัน้ทรงสภุาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- เสือ้ เสือ้เชิต้สีขาวแขนสัน้ หรือยาว และผกูเนคไทของสถาบนั หากไม่มีให้ใช้เนคไทสีด า

หรือสีกรมท่าเข้ม
- กางเกง กางเกงสแลคขายาวสีด า หรือสีกรมท่าเข้ม คาดเข็มขดัของสถาบนั
- รองเท้า รองเท้าหนงั หุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ถงุเท้าสีด า หรือสีสภุาพ

นกัศกึษาท่ีมาติดตอ่กบัหน่วยงานของบริษัทฯ หรือมาสมัภาษณ์ฝึกงาน ต้องแตง่กายสภุาพ เรียบร้อย ตาม
รายละเอียด ดงันี ้


