นักศึกษาฝึ กงาน 2565

การส่งนักศึกษาขอเข้ารับการฝึ กงาน
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึ กงานกับบริษัทฯ กรุณา
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และจัดทําหนังสือแจ้ง
ความจํานงขอฝึ กงาน พร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึ กงาน และข้อมูลตามที่
กําหนด ส่งมาที่อีเมล internship@lionairthai.com

2. นักศึกษาทีส่ ถาบันอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล จะต้องมายื่นแสดงความจํานงมา
ทาง อีเมล internship@lionairthai.com เท่านัน้ เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณา คุณสมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดําเนินการแจ้งวันเข้ามากรอกเอกสารการฝึ กงานทางอีเมล
3. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึ กงานที่สถานีต่างจังหวัด (ที่บริษัทฯ ทําการบิน) โปรด
ติดต่อยื่นเอกสารความจํานงไปที่สถานีทต่ี ้องการเข้ารับการฝึ กงาน ด้วยตนเองเท่านั้น

รายละเอียดการส่งอีเมลสมัครฝึ กงาน
1. ชื่อ-นามสกุล ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อสาขาทีเ่ รียน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. มหาวิทยาลัยทีก่ าลังศึกษาอยู่
4. เบอร์โทรศัพท์และอีเมลในการติดต่อกลับ
5. กาหนดการเริ่มและสิน้ สุดการฝึ กงาน (พร้อมระบุวันที)่
6. ตาแหน่งทีต่ ้องการฝึ กปฏิบตั งิ าน
- Passenger (ช/ญ) / Graphic Design (ช/ญ)
7. สามารถทางานเป็ นกะได้หรือไม่
8. ไม่ตดิ ค้างการเรียนวิชาใดอยู่ระหว่างการฝึ กงาน
9. ต้องเคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม
แจ้งรายละเอียดทัง้ 9 ข้อ และ แนบไฟล์ Resume ส่งมาที่อีเมล internship@lionairthai.com

**หากเอกสารยังไม่ครบสามารถแจ้งข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ ยืน่ สมัครฝึ กงานก่อนได้

กาหนดการยืน่ เอกสาร
เดือนทีฝ่ ึ ก

กาหนดหมดเขตยืน่ เอกสารฝึ กงาน

พฤษภาคม 2565

30 มกราคม 2565

มิถนุ ายน 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

กรกฎาคม 2565

30 มีนาคม 2565

สิงหาคม 2565

30 เมษายน 2565

กันยายน 2565

30 พฤษภาคม 2565

ตุลาคม 2565

30 มิถนุ ายน 2565

พฤศจิกายน 2565

30 กรกฎาคม 2565

ธันวาคม 2565

30 สิงหาคม 2565

มกราคม 2566

30 กันยายน 2565

กุมภาพันธ์ 2566

30 ตุลาคม 2565

มีนาคม 2566

30 พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

30 ธันวาคม 2565

พฤษภาคม 2566

30 มกราคม 2566

หมายเหตุ: กาหนดวันทีฝ่ ึ กงานสามารถเป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดได้
**กาหนดหมดเขตยืน่ เอกสารตามทีร่ ะบุหรือจนกว่าจะได้นักศึกษาครบจานวนทีบ่ ริษัทต้องการ

รายละเอียดการขอยืน่ หนังสือขอความอนุเคราะห์
• หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งถึง :
- คุณอุษาวดี นกแก้ว

ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล

• ผู้ประสานงานนักศึกษาฝึ กงาน :
- คุณสุพฒ
ั ฌา วงศ์สิทธิเลิศ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
e-mail : suphatcha.wo@lionairthai.com
e-mail : Internship@lionairthai.com

• ติดต่อสอบถาม โทร : 02-529-9849 ต่อ 3212
• ทีอ่ ยู่บริษัท 89/46 บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กทม. 10210

คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง บริการผู้โดยสาร
 เป็ นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ไม่จาํ กัดชัน้ ปี (สาขาวิชาการโรงแรม การ
ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ การบริหารการบิน ธุรกิจการบิน หรือสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณสมบัติดงั กล่าว)
 มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
 สามารถทํางานเป็ นกะได้
 มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
 มีทศั นคติดี สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้เป็ นอย่างดี
 ไม่จาํ กัดระยะเวลาการฝึ ก
 เปิ ดรับ 50 ตําแหน่งต่อ 1 รอบการฝึ ก

คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง Graphic Design









เป็ นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ไม่จาํ กัดชัน้ ปี
มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
สามารถทํา Art work โดยใช้ Adobe Photoshop และ Adobe illustrator
มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
มีทศั นคติดี สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้เป็ นอย่างดี
ไม่จาํ กัดระยะเวลาการฝึ ก
เปิ ดรับ 2 ตําแหน่งต่อ 1 รอบการฝึ ก
ทํางานที่ Head Office ตามเวลา Office Time

คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ (PR)







เป็ นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ไม่จาํ กัดชัน้ ปี
มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
มีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน
มีทศั นคติดี สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้เป็ นอย่างดี
ไม่จาํ กัดระยะเวลาการฝึ ก
เปิ ดรับ 1 ตําแหน่งต่อ 1 รอบการฝึ ก

ลักษณะการแต่งกาย
นักศึกษาเมื่อมาสัมภาษณ์ ฝึ กงาน หรือทุกครัง้ ที่มาติดต่อกับหน่วยงานบริษัทฯ จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
ตามรายละเอียด ดังนี ้

1. ผู้ชาย
- ทรงผม ตัดผมสัน้ ทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- เสือ้
เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนสัน้ หรือยาว และผูกเนคไทของสถาบัน หากไม่มีให้ใช้เนคไทสีดาํ
หรือสีกรมท่าเข้ม
- กางเกง กางเกงสแลคขายาวสีดาํ หรือสีกรมท่าเข้ม คาดเข็มขัดของสถาบัน
- รองเท้า รองเท้าหนัง หุม้ ส้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดาํ หรือสีสภุ าพ

2. ผู้หญิง
- ทรงผม ผมสัน้ หวีให้เรียบร้อย ถ้าผมยาวรวบติดเนทให้เรียบร้อย เครือ่ งประดับผมใช้สีดาํ
กรมท่า หรือนํา้ ตาล ห้ามทําสีผม
- เสือ้
เสือ้ เชิต้ แขนสัน้ สีขาว ไม่รดั รูป หรือบางเกินไป ติดกระดุม เข็ม ตุง้ ติง้ ของสถาบัน
ให้เรียบร้อย ชายเสือ้ อยู่ในกระโปรง
- กระโปรง กระโปรงสีดาํ หรือสีกรมท่าเข้ม ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินข้อเท้า คาดเข็มขัดของสถาบัน
- รองเท้า หุม้ ส้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย ไม่เปิ ดหัว

