
นักศึกษาฝึกงาน 2563



การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

1. สถาบนัการศกึษาท่ีมีความประสงคจ์ะสง่นกัศกึษาเพือสมคัรเขา้ฝึกงานกบับรษัิทฯ กรุณา 
คดัเลือกนกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทฯ กาํหนด และจดัทาํหนงัสือแจง้
ความจาํนงขอฝึกงาน พรอ้มระบรุายช่ือนกัศกึษาทีประสงคจ์ะฝึกงาน โดยระบคุณะ 
สาขาวิชา วันเร่ิมการฝึกงาน (ตรงตามทบีริษัทฯ กาํหนด) และวนัสิน้สดุการฝึกงาน 
(ตามทีสถาบนัฯกาํหนด) ถึง ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคล บรษัิท ไทย ไลออ้น เมนทาร ี
จาํกดั ท่ีอยู ่89/46 ถนนวิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

2. นักศึกษาทีส่ถาบนัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะตอ้งมายื่นแสดงความจาํนงมา
ทาง อีเมล internship@lionairthai.com เท่านัน้ เม่ือเจา้หนา้ทีพิจารณา คณุสมบตัิ
ตรงตามหลกัเกณฑแ์ลว้ จะดาํเนินการแจง้วนัเขา้รบัการทางสมัภาษณท์างเวปไซต ์
http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitment/

mailto:internship@lionairthai.com
http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitment/


การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึกงาน

3. นกัศกึษาท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รบัการฝึกงานท่ีสถานีตา่งจงัหวดั (ท่ีบรษัิทฯ ทาํการบิน) โปรด
ติดตอ่ยื่นเอกสารความจาํนงไปท่ีสถานีท่ีตอ้งการเขา้รบัการฝึกงาน ดว้ยตนเองเทา่น้ัน

4. นกัศกึษาท่ีมีความประสงคจ์ะเข้ารับการฝึกงาน ฝ่ายซ่อมบาํรุงและวิศวกรรม โปรดย่ืนเอกสาร
แสดงความจาํนงมาทาง อีเมล internship.engineer@lionairthai.com เทา่น้ัน
รายละเอียดการรบัสมคัร ตามลงิค์
http://recruitment.lionairapp.com/public/recruitmentfile/applicationform/intern
ship.engineer.pdf

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


รายละเอยีดการขอยืน่หนังสือขอความอนุเคราะห์
• หนังสือขอความอนุเคราะหส่์งถงึ : 

- คณุมณิสรา  อิ่มสาํราญรชัต ์        ตาํแหน่ง     ผูจ้ดัการแผนกทรพัยากรบคุคล

• ผู้ประสานงานนักศกึษาฝึกงาน :
- คณุสพุฒัฌา  วงศส์ทิธิเลศิ ตาํแหน่ง     เจา้หนา้ท่ีทรพัยากรบคุคล 

e-mail : suphatcha.wo@lionairthai.com

- คณุรญิญารตัน ์ชตุิเลศิธนากิตติ ์      ตาํแหน่ง    เจา้หนา้ท่ีทรพัยากรบคุคล

e-mail : rinyarat.ch@lionairthai.com

• ส่งหนังสือตามชื่อและทีอ่ยู ่: 
- บรษัิท ไทย ไลออ้น เมนทาร ีจาํกดั 

89/46 ถ.วิภาวดีรงัสติ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

• ตดิต่อสอบถาม โทร : 02-529-9849 ตอ่ 3212

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


เอกสารสาํหรับการยืน่ความประสงค์

หนังสือขอ
ความ

อนุเคราะห์
ฝึกงาน

ประวัตส่ิวน
บุคคล 

(Resume)

ผลการศึกษา

(Transcript)

สาํเนาบัตร
ประชาชนและ
ทะเบยีนบ้าน

รูปถ่ายหน้า
ตรง 1 นิว้ ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดอืน

ส่งเอกสารทัง้หมดมาทางอีเมลเทา่น้ัน
บริษัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาตาํแหน่ง

mailto:internship@lionairthai.com


กาํหนดการยืน่เอกสาร

ช่วงเวลาทีฝึ่ก กาํหนดหมดเขตยืน่เอกสารฝึกงาน

1 กมุภาพนัธ ์2563 1 ธนัวายน 2562

1 มีนาคม 2563 1 มกราตม 2563

1 เมษายน 2563 1 กมุภาพนัธ ์2563

1 พฤษภาคม 2563 1 มีนาคม 2563

1 มิถนุายน 2563 1 เมษายน 2563

1 กรกฏาคม 2563 1 พฤษภาคม 2563

1 สงิหาคม 2563 1 มิถนุายน 2563

1 กนัยายน 2563 1 กรกฏาคม 2563

1 ตลุาคม 2563 1 สงิหาคม 2563

หมายเหตุ: วันสัมภาษณง์าน จะแจ้งใหนั้กศึกษาฝึกงานทราบเป็น
รายบุคคลไม่เกนิ1สัปดาหห์ลังจากกาํหนดหมดเขตยืน่เอกสาร



 เป็นนกัศกึษาไทยระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 3 ขึน้ไป (สาขาวิชาการโรงแรม การ
ทอ่งเท่ียว ภาษาองักฤษ การบรหิารการบิน ธุรกิจการบิน หรอืสาขาอื่นๆที่
เก่ียวขอ้ง โดยบรษัิทจะเป็นผูพ้ิจารณาคณุสมบตัิดงักลา่ว)

 มีระดบัผลการเรยีนเกรดเฉลี่ยตัง้แต ่2.00 ขึน้ไป

 สามารถทาํงานเป็นกะได้

 มีสขุภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาํตวัที่จะสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงาน

 มีความประพฤติเหมาะดี สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี

ตาํแหน่ง บริการผู้โดยสาร

คุณสมบัตปิระจาํตาํแหน่ง



ลักษณะการแต่งกาย

2. ผู้หญิง
- ทรงผม ผมสัน้หวีใหเ้รยีบรอ้ย ถา้ผมยาวรวบติดเนทใหเ้รยีบรอ้ย เครือ่งประดบัผมใชส้ีดาํ

กรมท่า หรอืนํา้ตาล หา้มทาํสีผม
- เสือ้ เสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาว ไม่รดัรูป หรอืบางเกินไป ติดกระดมุ เข็ม ตุง้ติง้ ของสถาบนั

ใหเ้รยีบรอ้ย  ชายเสือ้อยูใ่นกระโปรง
- กระโปรง กระโปรงสีดาํ หรอืสีกรมท่าเขม้ ยาวคลมุเขา่แตไ่ม่เกินขอ้เทา้ คาดเข็มขดัของสถาบนั
- รองเทา้ หุม้สน้สีดาํ ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหวั

1. ผู้ชาย
- ทรงผม    ตดัผมสัน้ทรงสภุาพ ไม่ไวห้นวดเครา
- เสือ้ เสือ้เชิต้สีขาวแขนสัน้ หรอืยาว และผกูเนคไทของสถาบนั หากไม่มีใหใ้ชเ้นคไทสีดาํ

หรอืสีกรมท่าเขม้
- กางเกง กางเกงสแลคขายาวสีดาํ หรอืสีกรมท่าเขม้ คาดเข็มขดัของสถาบนั
- รองเทา้ รองเทา้หนงั หุม้สน้สีดาํ ไม่มีลวดลาย ถงุเทา้สีดาํ หรอืสีสภุาพ

นกัศกึษาเม่ือมาสมัภาษณ ์ฝึกงาน หรอืทกุครัง้ท่ีมาติดตอ่กบัหน่วยงานบรษัิทฯ จะตอ้งแตง่กายสภุาพ เรยีบรอ้ย 
ตามรายละเอียด ดงันี ้


