
รวมบริษัทที่รับฝึกงาน 
 
1. Citi Thailand 
 
โครงการ Citi Thailand Summer Internship ระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านสินเชื่อ การลงทุน การเงิน และอ่ืนๆ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายหรือนักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
- เป็นคนไทย 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
วันที่เปิดรับสมัคร 
- 2 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาที่เปิดให้ฝึกงาน: มีนาคม, มิถุนายน 
 
สมัครได้ที่: https://www.citi.co.th/en/careers/graduates.htm 
---- 
 
2. Major Cineplex Group 
 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาโดย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและค้นหาผู้บริหารรุ่นใหม่ในสายธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโรงภาพยนตร์ พร้อมมอบ
โอกาสที่ดีให้กับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพหลังเรียนจบ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 

- เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง ที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแบบครบวงจรทุกด้าน ทั้งทางด้าน Operation และ Management เช่น Cinema Operation, 
People Management, Sale&Marketing: Management, Finance&Accounting: Management 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมและประโยชน์ที่จะได้รับ 
- ฝึกงาน 6วัน / สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง / วัน 



- ฝึกงานและเรียนรู้ในส่วนงาน Cinema Operation 60% และ Management 40% ตามโครงสร้างภาพรวม
ของบริษัท 
- สามารถฝึกงานในสาขาใกล้บ้านหรือใกล้มหาวิทยาลัย ที่ทางบริษัทก าหนด โดยมีพ่ีเลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
ทั้งในเรื่องการสอน และการท าโครงการ 
- มีต าแหน่งงาน รองรับหลังฝึกจบหลักสูตร พร้อมความก้าวหน้าในอาชีพแบบ Fast Track Career Path เร็ว
กว่าโครงสร้างปกติ ถึง 2 เท่า 
 
วันที่เปิดรับสมัคร: ตลอดทั้งปี 
 
สมัครได้ที่: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeNcd4mzptIVbVDv3…/viewform 
---- 
 
3. UOB Thailand 
 

โครงการฝึกงานของยูโอบี ประเทศไทย (UOB Thailand Internship Programme) เป็นระยะเวลา 
4 เดือน ซึ่งจะให้โอกาสแก่คุณได้ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการท างานในธุรกิจธนาคารที่ยูโอบี เมื่อคุณได้เข้ามาเป็น
นิสิต/นักศึกษาฝึกงาน คุณจะได้รับประสบการณ์ท างานที่มีความท้าทาย และประสบการณ์จากการได้ร่วมงาน
ในธุรกิจธนาคาร 
 

โครงการนี้จะประกอบด้วย การฝึกอบรมในห้องเรียน และการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการท างานที่
สาขาหนึ่งของเรา นิสิต/นักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานที่โดดเด่น สร้างผลงานได้ตามท่ีเราต้องการ จะได้รับโอกาส
ให้เข้ามาร่วมงานกับเราในต าแหน่งพนักงานประจ าหลังจากท่ีจบจากโครงการนี้แล้ว 
 
วันที่เปิดรับสมัคร:  
- 2 ครั้งต่อปี มกราคม - พฤษภาคม และ สิงหาคม - ธันวาคม 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีบุคลิกชอบพูดคุยพบปะผู้อื่น 
 
สมัครได้ที่: https://www.uob.com.sg/…/early-car…/thailand/internship.page 
---- 



 
4. GMM Grammy 
 

หากคุณพร้อมที่จะเข้าสู่เบื้องหลังการท างานในวงการบันเทิง อยากเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน
หลังเวที ที่ GMM Grammy เป็นที่ที่คุณจะได้รับประสบการณ์เหล่านี้ 
 

ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร: Video Editing, HR, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การบัญชีและการเงิน, ครีเอทีฟ, 
ผู้ดูแลระบบ, การตลาด, ผู้ประสานงาน, ประชาสัมพันธ์, การบริการลูกค้า 
 

วันที่เปิดรับสมัคร: เปิดรับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี 
 
สมัครได้ที่: http://gjob.gmmgrammy.com/trainee/ 
---- 
 
5. KBank 
 
ฝึกงานกับธนาคารกสิกรไทยในโครงการ K Capstone Internship 2019 
 

รายละเอียดงาน: ฝึกงานกับธนาคารกสิกรไทย เพ่ือยกระดับอนาคตที่สดใดของคุณกับบริษัทการเงิน
ชั้นน าของประเทศไทย บริษัทกสิกรไทยมองหานักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทีม
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพ่ืออนาคตที่ดีข้ึน 
 

นักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมโครงการ “K Capstone” เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นทีมเวิร์ค ที่จะรับมือกับธุรกิจธนาคารแห่งโลกอนาคต 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร:  
- นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ก าลังศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้ Computer 
Science, Computer Engineer, Finance, Economic, Business Administration หรือสาขาอ่ืนๆที่สนใจ
ท างานในธุรกิจการเงิน 
- GPAX อย่างน้อย 2.75 
- มีความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 



 
วันที่เปิดรับสมัคร: ช่วงเดือน พ.ย. - เดือน ม.ค. 
 
พร้อมเริ่มฝึกงานช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 
 
สมัครได้ที่: https://bit.ly/JoinKCapstone2 
---- 
 
 
6. Chevron Thailand 
 
ฝึกงานกับ Chevron Thailand บริษัทด้านพลังงานสัญชาติอเมริกันชื่อดังระดับโลก 
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร: Petroleum, Instrumentation, Electrical, Civil, Chemical, or Mechanical 
Engineering, Geology, Computer Engineering, Environmental Engineering, Environmental 
Science, Computer Science, Business Administration, Marketing, Management, Finance, 
Accounting, Human Resource Management, Political Science, Economics, Arts, Liberal Arts, 
Logistics, Law, และสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร: 
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาที่ระบุไว้ 
- มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
- มีความคิดริเริ่ม และสามาท างานเป็นทีมได้ 
- มีความเป็นผู้น า 
 
วันที่เปิดรับสมัคร: กันยายน - พฤศจิกายน 
 
สมัครได้ที่: https://thailand.chevron.com/…/work-with…/internship-program 
---- 
 
7. Mercedes-Benz Thailand  
 



ฝึกงานกับบริษัทรถสุดหรู อีกท้ังเรียนรู้ประสบการณ์มากมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านรถระดับมืออาชีพ 
 
สาขาที่เปิดรับ:  
- การขายและการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, การสื่อสารการตลาด, จัดซื้อจัดจ้าง, โลจิสตกิส์,การจัดการคุณภาพ
และวิศวกรรม 
 
สมัครได้เมื่อไหร่: สมัครล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเริ่มฝึกงาน 
 
สมัครได้ที่: https://www.daimler.com/…/lo…/location-detail-page-5231.html 


