
กําหนดการรบันกัศกึษาฝึกงาน 
 

บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
 
o หลกัเกณฑก์ารรบันกัศกึษาฝึกงาน 
 

นักศกึษาที�มคีวามประสงคข์อเขา้รับการฝึกงานตอ้งเป็นผูท้ี�มคีวามประพฤตเิรียบรอ้ย แต่งกาย
สภุาพถกูตอ้งตามระเบยีบที�ทางสถาบันกําหนด และกําลังศกึษาในหลักสตูร ดังนี-.- 

1. ระดบัปรญิญาตร ีช ั#นปีที$ 3 ข ึ#นไป (ยกเวน้สาขาที$ไมเ่ก ี$ยวขอ้งกบัธุรกจิการบนิ เช่น
เกษตร  ปิโตรเคม ี ชลประทาน  ประมง เป็นตน้)  

2. หลกัสตูร ปวส.เฉพาะสายงานดา้นชา่งที$เก ี$ยวขอ้งกบัธุรกจิการบนิ ทกุช ั#นปี  
 

o วธิปีฏบิตัใินการสง่นกัศกึษามาขอเขา้รบัการฝึกงาน 
 

สาํหรบันกัศกึษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล 

1. สถาบันการศกึษาที�มคีวามประสงค์จะส่งนักศกึษาเพื�อสมัครเขา้ฝึกงานกับบรษัิทฯ กรุณา  
คัดเลอืกนักศกึษาที�มคีณุสมบัตติรงตามหลักเกณฑท์ี�บรษัิทฯ กําหนด  และจัดทําหนังสอืแจง้
ความจํานงขอฝึกงานพรอ้มระบุรายชื�อนักศกึษาที�ประสงคจ์ะฝึกงาน โดยระบคุณะ สาขาวชิา 
วันเริ�มการฝึกงาน (ตรงตามที�บรษัิทฯ กําหนด) และวันสิ-นสุดการฝึกงาน (ตามที�สถาบันฯ
กําหนด) ถงึ ผูจ้ดัการกองบรรจุแตง่ต ั#ง ฝ่ายบรหิารบคุลากร บรษิทั การบนิไทย จํากดั 
(มหาชน) เลขที$ 89 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ภายในกาํหนดที$บรษิทัฯ ใหย้ ื$นเอกสารขอฝึกงาน  

 

2. นกัศกึษาที$สถาบนัอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  จะตอ้งมายื$นแสดงความจํานง
ดว้ยตนเองและเขา้สมัภาษณ์ ณ สํานกังานใหญ ่บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
อาคาร 3 ช ั#น 5 กองบรรจุแตง่ต ั#ง (IA) โดยแตง่กายตามระเบยีบที$บรษิทัฯ กําหนด
ตามคู่มอืนกัศกึษาฝึกงาน เมื�อเจา้หนา้ที�พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แลว้             
จะดําเนนิการสมัภาษณ์นักศกึษา 

 
 

3. หากผา่นการสมัภาษณ์แลว้ เจา้หนา้ที�จะมอบเอกสารยนืยันการรับเขา้ฝึกงานพรอ้มแจง้
กําหนดวนัปฐมนเิทศ (เริ�มฝีกงาน)  

 
กาํหนดการยื$นเอกสารสมัภาษณ์เพื$อฝึกงาน สําหรบันกัศกึษาในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
 

 

.../2 

 

วนัเร ิ$มการฝึกงาน กาํหนดหมดเขตยื$นเอกสารสมัภาษณ์เพื$อฝึกงาน 

 3   พฤศจกิายน 2557                              30  กนัยายน 2557 

12   มกราคม  2558    28  พฤศจกิายน  2557 

  9   กมุภาพันธ ์ 2558    26  ธันวาคม  2557 

  9   มนีาคม 2558 30  มกราคม  2558 

  7   เมษายน 2558 27  กมุภาพันธ ์ 2558 

11   พฤษภาคม 2558 31  มนีาคม   2558 
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กาํหนดการยื$นเอกสารสมัภาษณ์เพื$อฝึกงาน สําหรบันกัศกึษาในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
 

 
 อนึ$ง ผูท้ ี$ไมม่ารายงานตวัสมัภาษณ์ตามวนัเวลาที$บรษิทัฯ นดัหมาย ถอืวา่สละสทิธิD 

 

สาํหรบันกัศกึษาสถาบนัภมูภิาค (ตา่งจงัหวดั)  

1.   สถาบันการศกึษาที�มคีวามประสงคจ์ะสง่นักศกึษาเพื�อสมัครเขา้ฝึกงานกับบรษัิทฯ กรุณา  
คัดเลอืกนักศกึษาเบื-องตน้ที�มคีณุสมบัตติรงตามหลักเกณฑท์ี�บรษัิทฯ กําหนดและจัดทํา
หนังสอืแจง้ความจํานงขอฝึกงานพรอ้มระบรุายชื�อนักศกึษาที�ประสงคจ์ะฝึกงาน โดยระบุ
คณะ สาขาวชิา วันเริ�มการฝึกงาน(ตรงตามที�บรษัิทฯ กําหนด) และวันสิ-นสดุการฝึกงาน 
(ตามที�สถาบันฯกําหนด) สง่มายงั ผูจ้ดัการกองบรรจุแตง่ต ั#ง ฝ่ายบรหิารบุคลากร 
บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) เลขที$ 89 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 ภายในกาํหนดที$บรษิทัฯ ใหย้ ื$นเอกสารขอฝึกงาน  

2. เฉพาะนกัศกึษาสถาบนัภมูภิาค (ตา่งจงัหวดั) บรษิทัฯ จะประกาศรายชื$อนกัศกึษาผู ้
มสีทิธ ิDเขา้รบัการฝึกงานกบับรษิทัฯ โดยจะแจง้ เวลา/สถานที$ ในการปฐมนเิทศเร ิ$ม
ฝึกงานทาง Website www.thaiairways.com ในหวัขอ้ About THAI/Careers 

 
        กาํหนดการยื$นเอกสารขอฝึกงาน  สําหรบันกัศกึษาสถาบนัภมูภิาค (ตา่งจงัหวดั) 

 
  
                    .../3  
 

วนัเร ิ$มการฝึกงาน กาํหนดหมดเขตยื$นเอกสารสมัภาษณ์เพื$อฝึกงาน 

 8   มถินุายน 2558                              29  เมษายน 2558 

        13   กรกฎาคม  2558                              29  พฤษภาคม  2558 

        10   สงิหาคม  2558                              30  มถินุายน  2558 

 7   กนัยายน  2558    29  กรกฎาคม  2558 

12   ตลุาคม  2558    31  สงิหาคม  2558 

 9   พฤศจกิายน 2558 30  กนัยายน   2558 

 8   ธันวาคม 2558 30  ตลุาคม  2558 

วนัเร ิ$มการฝึกงาน กําหนดหมดเขตการยื$นเอกสารขอฝึกงาน *ประกาศรายชื$อ 

      3  พฤศจกิายน 2557                12  กนัยายน    2557    30  กนัยายน   2557 

12  มกราคม  2558 14  พฤศจกิายน  2557 28  พฤศจกิายน  2557 

  9  กมุภาพันธ ์ 2558 12  ธันวาคม  2557 26  ธันวาคม  2557 

  9  มนีาคม  2558 16  มกราคม  2558 30  มกราคม  2558 

  7  เมษายน  2558 13  กมุภาพันธ ์ 2558 27  กมุภาพันธ ์ 2558 

 11 พฤษภาคม 2558 13  มนีาคม   2558 31  มนีาคม   2558 

   8 มถินุายน  2558 10  เมษายน  2558 30  เมษายน  2558 
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        กาํหนดการยื$นเอกสารขอฝึกงาน  สําหรบันกัศกึษาสถาบนัภมูภิาค (ตา่งจงัหวดั) 

 
 
อนึ$ง ผูท้ ี$ไมม่ารายงานตวัในวนัปฐมนเิทศเร ิ$มฝึกงานตามที$บรษิทัฯ กาํหนด ถอืวา่สละสทิธิD 
 

 

o ลกัษณะการแตง่กาย 
 

นักศกึษาเมื�อมาสมัภาษณ์ ฝึกงาน หรอืทุกคร ั#งที$มาตดิต่อกบัหน่วยงานบรษิทัฯ จะตอ้ง    
แตง่กายสภุาพ เรยีบรอ้ย ตามรายละเอยีด ดังนี-.- 

 

1. ผูช้าย 

- ทรงผม ตัดผมส ั#นทรงสภุาพ ไมไ่วห้นวดเครา 
- เส ื#อ เสื-อเช ิ-ตสขีาวแขนสั -นหรอืแขนยาว และผกูเนคไทของทางสถาบัน หากไมม่ใีห ้

ใชเ้นคไท สดํีา หรอืสกีรมทา่เขม้ 
- กางเกง กางเกงขายาวสดํีา หรอืสกีรมทา่เขม้ คาดเข็มขดัของสถาบัน 
- รองเทา้ รองเทา้หนัง หุม้สน้สดํีา ไมม่ลีวดลาย ถงุเทา้สดํีา หรอืสสีภุาพ 

2. ผูห้ญงิ 

- ทรงผม ผมส ั#นหวเีรยีบรอ้ย ถา้ผมยาวใหร้วบไวด้า้นหลังใหเ้รยีบรอ้ย เครื�องประดับผม
ใชส้สีภุาพ ไมด่ดัผม หรอืทําสผีม 

- เส ื#อ เสื-อเช ิ-ตแขนสั -นสขีาว ไมร่ดัรปู หลวม หรอืบางเกนิไป ตดิกระดมุของสถาบัน      
ชายเสื-ออยูใ่นกระโปรง 

- กระโปรง กระโปรงสดํีา หรอืสกีรมทา่เขม้ ยาวคลมุเขา่แตไ่มเ่กนิขอ้เทา้ คาดเข็มขัดของ
ทางสถาบัน 

- รองเทา้ หุม้สน้สดํีา ไมม่ลีวดลาย และไมเ่ปิดหัว 
 

 
 

 
 

กองบรรจแุตง่ตั -ง 
บรษัิท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 

วนัเร ิ$มการฝึกงาน กําหนดหมดเขตการยื$นเอกสารขอฝึกงาน *ประกาศรายชื$อ 

    13  กรกฎาคม 2558                15  พฤษภาคม  2558    29  พฤษภาคม  2558 

10  สงิหาคม  2558 12  มถินุายน  2558  30  มถินุายน  2558 

  7  กนัยายน  2558 10  กรกฎาคม  2558 29  กรกฎาคม  2558 

12  ตลุาคม  2558 14  สงิหาคม   2558 31  สงิหาคม  2558 

  9  พฤศจกิายน  2558 11  กนัยายน 2558 30  กนัยายน  2558 

  8  ธันวาคม 2558   9  ตลุาคม   2558 30  ตลุาคม   2558 


