
รับสมัคร
นัก ศึกษาฝ� กงาน
น้อง ๆ ท่านใดสนใจรว่มเป�นสว่นหนึ�งในกับเรา สามารถสง่ Resume หรอื CV 
เขา้มาใหเ้ราชว่ยพจิารณาผา่นทาง Email :Personnel@katathani.com  

หรอื กรอกใบสมคัรออนไลนผ์า่นชอ่งทาง QR CODE  ไดเ้ลยนะคะ
 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม 076-318350 ต่อ 1842 

Hr Katathani                     @katathani_hr

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

mailto:Personnel@katathani.com


BENEFIT
 STUDENT TRAINEE

 
มื�ออาหาร / Meal

ยูนิฟอรม์ / Uniform

ที�พกั / Dormitory

พี�เลี�ยง / Nanny

ใบรบัรอง / Certificate

งานเลี�ยงขอบคณุ / Thank you party 

เบี�ยเลี�ยงเดือนละ 3,000 บาท  เริ�มเดือนตลุาคม 2565
Monthly allowance 3,000 baht

Local Excursion
ให้สทิธริบัเขา้ทํางานทันทีเมื�อฝ�กงานจบ
สาํหรบัผูที้�มผีลการปฏิบติังานเป�นไปตามเงื�อนไขที�โรงแรมกําหนด

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติม 076-318350 ต่อ 1842 

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

ศึกษาสาขาวิชาบัญชีหรอืวิชาเฉพาะด้านบัญชี

มีทัศนคติที�ดี

ขยัน อดทน ตั�งใจ

เรยีนรูเ้รว็ กระตื�อรอืรน้

อ่อนน้อมถ่อมตน

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Accounting



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

มีทัศนคติที�ดี

กระตื�อรอืรน้ และพรอ้มที�จะเรยีนรู ้

อ่อนน้อมถ่อมตน

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Sales & Marketing



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษหรอืภาษาชาติอื�นได้ 

มีความกระตือรอืรน้ที�จะช่วยเหลือ มีความใฝ�เรยีนรู ้

สามารถยืดหยุ่นในเรื�องเวลาทํางานได้ 

มีพฤติกรรมที�เรยีบรอ้ยเหมาะสม

การแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย บุคลิกภาพดี สะอาด

มีนํ�าใจ เสียสละ

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Front Office



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

เพศหญิง/ชาย

มีความพรอ้มที�จะเรยีนรูแ้ละพัฒนาทักษะต่างๆ

สามารถยืดหยุ่นในเรื�องเวลาทํางานได้ 

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Housekeeping



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

มีบุคลิกภาพ ยิ�มแย้มแจ่มใส 

มีไหวพรบิในการแก้ไขป�ญหา ขยันและอดทน 

มีความรูพ้ื�นฐานด้านการครวั

มีใจรกัในการทําอาหาร

มีนํ�าใจ เสียสละ

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Kitchen



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

เรยีนในสายงานการโรงแรม 

มีใจรกัในงานบรกิาร

ยืดหยุ่นเรื�องเวลาทํางานได้

รูปรา่งสมส่วน  บุคลิกภาพดี

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Food & Beverage



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

สามารถเรยีนรูด้้านงานช่างได้ทุกแขนง

มีใจรกัในงานบรกิาร

สามารถทํางานรว่มกันเป�นทีมได้

ขยัน ซื�อสัตย์ อดทน

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Engineering



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

การศึกษา ระดับปรญิญาตร ีสาขาทรพัยากรบุคคล, คณะบรหิารธุรกิจ

คณะวิทยาการการจัดการ  เป�นต้น

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์และสื�อทาง Social Media 

สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษได้  มนุษยสัมพันธ์ดี  มีความสามารถใน

การติดต่อสื�อสาร 

กระตือรอืรน้ ขยันขันแข็ง รบัผิดชอบ

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Personnel 
Training



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

เรยีนสาขาวิศวะคอมพิวเตอรห์รอืสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอรห์รอืสาขาคอมพิวเตอรธุ์รกิจหรอืสาขา

อื�นๆที�เกี�ยวข้องกับ

มีความสนใจอยากรูเ้กี�ยวกับระบบงานโรงแรมของไอที

อัธยาศัยดี

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Information
Technology
(IT)



รับสมัครนักศึกษาฝ�กงาน
Join our team!

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี หรอืภาษาอื�น

มีความรูเ้รื�องการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมสาํเรจ็รูปได้ดี 

มีความกระตือรอืรน้ มีความอ่อนม้อมถ่อมตน และมนุษย์สัมพันธ์ดี 

มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว เรยีนรูเ้รว็ 

มีความยืดหยุ่นในการทํางาน

send resume to
Email :Personnel@katathani.com or  Scan QR CODE 

Customer 
Relations 
(CR)


