
 
Major Internship Program 2022 

โครงการฝึกงานกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 

 

วัตถุประสงค ์

 บริษัท เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) เลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรศึกษำและกำรพัฒนำบุคลำกรรุ่นใหมเ่พื่อกำ้วเข้ำสู่

เส้นทำงกำรท ำงำนในอนำคตอยำ่งมีประสิทธิภำพ ทำงบริษัทฯ จงึได้จัดท ำและด ำเนินงำนโครงกำรฝึกงำนและสหกิจศึกษำ (Major 

Internship Program) มำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกำสและเป็นพื้นที่ทำงกำรศึกษำให้ นิสิต และนักศึกษำไดเ้รียนรู้ประสบกำรณ์กำร

ท ำงำนในสถำนกำรณ์จริง คดิและน ำเสนองำนและกำรปฏิบัติงำนจริงภำยใตค้ ำปรึกษำและค ำแนะน ำจำกมืออำชีพในสำยงำนน้ัน ทัง้นี้

เพื่อเป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนรูใ้นห้องเรยีนสู่กำรท ำงำนจริง ฝึกกำรท ำงำนและควำมคดิอย่ำงเปน็ระบบ และเป็นแนวทำงในกำร

ประกอบอำชีพในอนำคต 

 

โครงการ Customer Management Trainee (CMT) 

 

ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมคัร:  

1. นักศึกษาฝึกงานประจ าต าแหน่งพนักงานปฏิบตักิารในส่วนโรงภาพยนตร์ (CMT) ฝึกประสบการณ์ประจ าสาขาโรง

ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซท์ั่วประเทศ เพื่อพัฒนำและค้นหำผู้บริหำรรุ่นใหมใ่นสำยธุรกิจบันเทิงและธุรกจิโรงภำพยนตร์  

โดยมีหลักสูตรกำรเรียนรูแ้ละฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพแบบครบทกุด้ำน ทั้งทำงด้ำนกำรปฏิบัติกำรและจัดกำรในส่วนงำนโรง

ภำพยนตร,์ กำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรลูกคำ้, กำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ,์ กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล, กำรตลำด, 

และกำรเงินโดยอยู่ภำยใต้กำรดูแลอย่ำงใกล้ชดิด้วยระบบพี่เลี้ยงประจ ำสำยงำน 

 

รายละเอียดการสาขาและจ านวนรับสมัคร  

o จ ำนวนรับทัง้ส้ิน  100 อัตรำ 

ล าดับ ภาค สาขา 

1 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำฟวิเจอร์พำร์ค รังสิต 

2 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำรงัสิต 

3 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำรัชโยธิน 

4 กลำง สยำมซีนเีพล็กซ ์

5 กลำง ควอเทยีร์ ซีเนอำร์ท 

6 กลำง เมกำ ซีนีเพล็กซ ์

7 กลำง ไอคอน สยำม 

8 กลำง เอสพลำนำด ซีนเีพล็กซ์ สำขำรัชดำ 

9 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ 

10 กลำง เอสพลำนำด ซีนเีพล็กซ์ สำขำ แครำย 



ล าดับ ภาค สาขา 

11 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเดอะพรอมำนำด 

12 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำแฟชั่น ไอร์แลนด์ 

13 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำซีคอน สแควร ์

14 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำสุขุมวิท 

15 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัล เวสเกตต ์

16 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัล อิสวลิต์ 

17 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัล พระรำม 2 

18 กลำง เมเจอร์ กรุ้ป สำขำบำงแค 

19 ตะวันออกเฉียงเหนือ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำโครำช 

20 เหนือ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม่ 

21 เหนือ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ 

22 เหนือ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเชียงรำย 

23 เหนือ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำเซ็นทรัล พิษณุโลก 

24 ใต ้ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำหำดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ 

25 ใต ้ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำไดอำน่ำ หำดใหญ่ 

26 ใต ้ เมเจอร์ กรุ้ป สำขำโลตัส สงขลำ 
 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 3-4 ในสำยบริหำรธุรกจิ กำรจดักำร กำรตลำด กำรท่องเที่ยวและกำร

โรงแรม หรือสำขำวชิำทีเ่กี่ยวข้องที่ต้องกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีและสหกิจศึกษำในดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรโรงภำพยนตร์ มีบุคลิกภำพ

ที่ดี และและกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำ  
 

2. นักศึกษาฝึกงานประจ าต าแหน่งพนักงานปฏิบตักิารในส่วนโรงภาพยนตร์พร้อมคุณสมบตัิการใช้ภาษาต่างประเทศ 

(CMTL) จ ำนวน 21 ต ำแหน่งต่อรุ่นกำรฝึกงำน รับสมัครเฉพำะนิสิต นักศึกษำที่สำมำรถใช้ภำษำตำ่งชำติ ดังนี้ ภำษำองักฤษ, 

ภำษำจีน, และภำษำญี่ปุ่น ในกำรส่ือสำรได้ในระดับดีถงึดีมำกเท่ำนั้น ฝึกประสบกำรณ์กำรใช้ภำษำกับชำวต่ำงชำติผ่ำนกำร

บริหำรจัดกำรโรงภำพยนตร์และกำรบริกำรลูกค้ำประจ ำสำขำโรงภำพยนตร์ พารากอน ซนีีเพลก็ซ์, ไอคอน ซีเนคอนิกซ,์ 

ควอเทียร์ซีนอีาร์ท, เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ สาขาสุขุมวิท และสาขาเอสพลานาด ซนีีเพลก็ซ์ สาขารัชดา โดยอยู่ภำยใต้

กำรดูแลอยำ่งใกล้ชดิดว้ยระบบพีเ่ล้ียงประจ ำสำยงำน 

 คณุสมบัติผูเ้ข้าสมัคร: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 3-4 ในสำยภำษำ หรือสำขำวชิำที่เกี่ยวข้องที่ตอ้งกำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพและสหกจิศกึษำ มีบุคลิกภำพท่ีดี และ มใีจรกังำนบริกำร 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: ตลอดทั้งป ี

 

 

 

 

 

 
 



โครงการฝึกปฏิบตัิการวชิาชพีสหกจิศึกษา Customer Management Trainee (CMT) 

โครงสร้างหลกัสูตร 4 เดือน : สหกจิศึกษา 

 
เดือน รายละเอียดการด าเนินการ แนวทางการประเมินผล 

เดือนท่ี 1 1.ปฐมนิเทศนักศึกษำฝึกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ (ส ำนักงำนใหญ่ รัชโยธิน) 
2.รำยงำนตัว ณ สถำนทีฝ่ึกงำนที่ได้รับกำรคัดเลือก 

3.ฝึกปฏิบัติงำนแผนก Box Office (2 สัปดำห)์  

4.ฝึกปฏิบัติงำนแผนก Concession (2 สัปดำห์) 
*แผนกกำรฝึกปฏิบัติงำนสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

-พฤติกรรม ควำมสำมำรถและควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และปฏิบตัิงำน 

เดือนท่ี 2 1.ฝึกปฏิบัติงำนแผนก Usher (2 สัปดำห์) 
2.ประเมินผลกำรฝึกปฏบิัติงำนทั้งสำมแผนกโดยพี่เลี้ยง พร้อมมอบหมำยแผนกฝึก
ปฏิบัติงำนระยะยำวทีส่อดคล้องกับหัวข้อโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
3.ส่งหัวข้อโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำครั้งที่ 1 
4.ฝึกปฏิบัติงำนแผนกที่ได้รบัมอบหมำย 

-พฤติกรรม ควำมสำมำรถและควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และปฏิบตัิงำน 

 
-ควำมสำมำรถในกำรปฏบิัติงำนและกำร
พัฒนำทักษะกำรท ำงำน ประเมินโดยพี่
เลี้ยง 

 
-ประเมินหัวข้อโครงกำรฝึกปฏบิัติงำนให้
สอดคล้องกับลักษณะงำนที่ได้รับ
มอบหมำย รวมถึงควำมเป็นไปได้และ
แนวทำงกำรพัฒนำหัวข้อโครงกำร 

เดือนท่ี 3 1.ฝึกปฏิบัติงำนแผนกที่ได้รบัมอบหมำย 

2.ติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรฝกึปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

 

-พฤติกรรม ควำมสำมำรถและควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และปฏิบตัิงำน 

 
-ประเมินควำมคืบหนำ้ของโครงกำรฝึก
ปฏิบัติงำนใหส้อดคล้องกับลักษณะงำนที่
ได้รับมอบหมำย รวมถึงควำมเป็นไปได้
และแนวทำงกำรพัฒนำหัวข้อโครงกำร 

เดือนท่ี 4 1.ประเมินพี่เลี้ยง, โครงกำรฝึกปฏิบตัิงำน และเสนอข้อคิดเห็น 

2.กิจกรรม Workshop นักศึกษำฝึกปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ (ส ำนักงำนใหญ่ รัช
โยธิน) 
3. สอบประเมินผลกำรฝึกปฏบิัติงำน และน ำเสนอโครงกำรฝึกปฏิบตัิงำน พร้อม
ประเมินวัดผลโครงกำร 
 

-พฤติกรรม ควำมสำมำรถและควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้และปฏิบตัิงำน 

 
-ผลกำรทดสอบกำรฝึกปฏบิัติงำนสหกจิ
ศึกษำควรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ร้อย
ละ 80 

 
-ประเมินวัดผลโครงกำรฝึกปฏบิัติงำนสห
กิจศึกษำของนักศึกษำ หลักกำรและแนว
ทำงกำรน ำเสนอผลงำน  

 
-นักศึกษำฝึกปฏบิัติงำนประเมินพี่เลี้ยง 
กำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรของ
โปรแกรมกำรฝึกปฏิบตัิงำนสหกิจศึกษำ 

 

 

 



Support Internship Program: โครงการฝึกปฏิบัติงาน ประจ าส านักงานใหญ่ รัชโยธิน 
กรุงเทพมหานคร 
ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมคัร: 

1. Marketing Program  
โครงกำร Marketing Support เปิดรับสมัครนักศึกษำชั้นปีที่ 3-4 ทีม่ีควำมสนใจในกำรท ำส่ือประชำสัมพันธ์

ออนไลน์บน Social Media Platforms อำทิเช่น Facebook, Instragram, Youtube, Tik Tok หรือช่องทำงอื่นๆ รวมถงึ

สนใจเรียนรู้กำรตลำดเพิม่เตมิในด้ำน Customer Relation Management, Seasonal Campaign, กำรวำงแผนกลยุทธ์

กำรตลำดส ำหรับโรงภำพยนตร์ และกำรบริหำรจดักำรแพลทฟอร์มออนไลน์ต่ำงๆ โดยทำงเมเจอร์เปิดโอกำสในกำรเรยีนรู้กำร

ท ำงำนเป็นทีมจำกสถำนกำรณ์จริง ภำยใต้กำรดูแลผ่ำนระบบผู้เชีย่วชำญในด้ำนกำรท ำกำรตลำดของเมเจอร์ 
 

โปรแกรมและจ านวนที่เปิดรับสมัคร 

ล าดับ โครงการ ต าแหน่งการฝึกปฏิบัติงาน จ านวนรับสมัคร 

1 

Online Marketing 

Marketing Support 2 

2 Content Creator Support 2 

3 Graphic Design Support 2 

4 
Customer Relation Management 

Marketing Support 1 

5 Graphic Design Support 1 

6 
Corporate Seasonal Marketing 

Marketing Support 1 

7 Graphic Design Support 1 

8 
Local Area Marketing  

Marketing Support 1 

9 Graphic Design Support 1 

 

 คุณสมบัติผุ้เข้าสมัคร:  

o Marketing Support: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 4 คณะบริหำรธุรกิจ กำรตลำด กำรจัดกำร 

หรือสำขำวชิำทีเ่กี่ยวข้อง  

o Content Creator Support: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 4 คณะบริหำรธุรกิจ กำรตลำด กำร

จัดกำร, นิเทศศำสตร์, มนุษยศำสตร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องสนใจในกำรผลิตสื่อ Content ลงบนช่องทำง

ออนไลน ์(หำกมีผลงำนแนบจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ) 

o Graphic Design Support: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศำสตร,์ กำรออกแบบ

ส่ือสำร, กำรออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสำขำวชิำทีเ่กี่ยวข้อง สำมำรถใช้โปรแกรมในดำ้นกำรออกแบบ (จ ำเป็นต้อง

แนบผลงำน Portfolio พร้อมใบสมัครเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: เปิดรับใบสมัครตัง้แตว่ันน้ีเป็นตน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HR: Content Creator Program 

รับสมัครนักศึกษำชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศ ในสำขำวชิำ ศิลปกรรมศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ นิเทศศำสตร์ หรือ

สำขำวชิำทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อกำ้วสู่กำรเป็นนักพัฒนำภำพลักษณ์องคก์รรุ่นใหม่ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์บนช่องทำงกำรส่ือสำร

ภำยนอกและภำยในองค์กร ผลิต Social Media Content และสร้ำง Employee Branding ไปพร้อมกับทีมสร้ำงสรรค์สื่อ

ของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ร่วมพฒันำและกำ้วสู่กำรเป็น HR Next Gen ไปพร้อมกันวันนี ้

 คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 3- 4 คณะศิลปกรรมศำสตร์ กำรออกแบบ เทคโนโลย ี

สำรสนเทศ นิเทศศำสตร ์หำกมีสนใจในกำรท ำ Content และผลิตคอนเทนตใ์นดำ้นภำพลักษณ์และกำรบริหำรจดักำรองคก์รจะ

ได้รับกำรพิจำรณำเป็นพเิศษ (ผู้สมัครเขำ้ร่วมโครงกำรในต ำแหน่ง HR : Content Creator จ ำเป็นต้องแนบ Portfolio ผลงำนท่ี

ผ่ำนมำในขั้นตอนกำรส่งใบสมัคร) 
จ านวนที่เปดิรับสมัคร: 4 อัตรา 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: เปิดรับใบสมัครตัง้แตว่ันน้ีเป็นตน้ไป 

 

3. Human Resources Support Program 

เปิดรับสมัครนักศึกษำชั้นปีที่ 4 ทั่วประเทศ ในสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล หรือสำขำที่เกีย่วข้องเพื่อเรยีนรู้

และฝึกฝนเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลรุ่นใหม่ โดยนักศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรฝึกฝนและดูแล

อย่ำงใกล้ชดิโดยมอือำชีพประจ ำทีม  
ต าแหน่งการฝึกงานที่เปดิรับสมัคร 

1. Recruitment: ทีมงำนสรรหำบคุคล (เปิดรับสมคัร 2 อัตรำต่อรุ่นกำรฝึกงำน) 

2. Employee Relation: ทีมงำนองค์กรสัมพันธ์ (เปิดรับสมคัร 2 อัตรำต่อรุ่นกำรฝึกงำน) 

3. Training Development: ทีมงำนพัฒนำบุคลำกร (เปดิรับสมัคร 2 อัตรำต่อรุ่นกำรฝึกงำน) 

 คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 3- 4 คณะกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล, คณะ

จิตวิทยำ หำกนักศกึษำมีประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้จัดกจิกรรมในมหำวิทยำลัยหรือสำมำรถใช้โปรแกรมกำรออกแบบส่ือ

ประชำสัมพันธจ์ะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: เปิดรับใบสมัครตัง้แตว่ันน้ีเป็นตน้ไป 

 

4. Accounting & Finance Program 

เปิดรับสมัครนักศึกษำชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศ ในสำขำวชิำกำรจดักำรและบัญชี เพื่อเรียนรู้กำรท ำบญัชีและกำร

จัดกำรด้ำนกำรเงิน ดำ้นภำษี และด้ำนอื่นๆของส ำนักงำน โดยนกัศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะได้รับกำรฝึกฝนและดูแลอยำ่ง

ใกล้ชิดโดยมืออำชีพประจ ำทีม  

 คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปทีี่ 3- 4 คณะบัญชี ที่มีควำมสนใจในกำรเรียนรูด้้ำนกำร

บริหำรจัดกำรบัญชี หรือสำขำวชิำที่เกีย่วข้อง  
จ านวนที่เปดิรับสมัคร: 6 อัตรา 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: เปิดรับใบสมัครตัง้แตว่ันน้ีเป็นตน้ไป 

 



5. Graphic Design Support 

เปิดรับสมัครนักศึกษำชั้นปีที่ 3-4 ทั่วประเทศในส่วนงำน Graphic Design Support ประจ ำส ำนักงำนใหญ ่เรียนรู้กำร 

ออกแบบส่ือสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร  
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 

o Graphic Design Support: นิสิต นักศึกษำ ในระดับปริญญำตรีชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศำสตร,์ กำรออกแบบ

ส่ือสำร, กำรออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสำขำวชิำทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีควำมสนใจในธุรกิจภำพยนตร์และโบว์ล่ิง (ผู้สมัคร

จ ำเป็นต้องแนบผลงำน Portfolio พร้อมใบสมัครเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ) 

 ระยะเวลาการเปิดรับใบสมัคร: เปิดรับใบสมัครตัง้แตว่ันน้ีเป็นตน้ไป 

 

หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 

1. ใบสมัคร 
2. ประวัติส่วนตวั ระบุประวัติกำรศึกษำ เกรดเฉล่ีย กิจกรรมที่ผ่ำนมำใหค้รบถ้วน 

3. Transcript 

4. Portfolio (ในกรณีท่ีสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำรในต ำแหน่ง Content Creator/ Graphic Design) 

 

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน 

1.ส่งหลักฐำนในกำรสมัครเข้ำรว่มโครงกำรฝึกงำนท้ังหมดที่ Email: wanvisa.pon@majorcineplex.com 

2. ผู้สมัครท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้นจะได้รับกำรตดิต่อเพื่อเขำ้รับกำรสัมภำษณ์ 
3. ผู้สมัครท่ีผ่ำนขั้นตอนกำรสัมภำษณจ์ะได้รับกำรติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันเริ่มฝึกงำน 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีผู้สมัครต้องกำรสอบถำมรำยละเอยีดข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ 084-4391353 

อีเมล์สอบถำมได้ที่  wanvisa.pon@majorcineplex.com, Majorinternship@gmail.com 

 

การฝึกงาน: 

ตลอดระยะเวลำกำรฝึกงำนภำยใต้โครงกำร นักศึกษำฝึกงำนจะไดร้ับกำรดูแลอยำ่งใกล้ชดิผ่ำนระบบพ่ีเล้ียง ทั้งในดำ้นกำร
จัดกำรกำรท ำงำน หรือกำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรประเมินกำรท ำงำนของนกัศึกษำฝึกงำนเพื่อรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนกลับไปยังสถำบันกำรศึกษำต้นสังกัดตลอดระยะเวลำกำรฝึกงำน 

 

หมายเหต:ุ 

 ระยะเวลำในกำรฝึกงำนในทุกต ำแหน่งสำมำรถปรับเปล่ียนได้ตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของทำงมหำวทิยำลัย โดยสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสำข์ ต ำแหน่ง Senior Human Resources Officer เบอร์โทรศัพท์ 084-4391353 

หรือทำงอีเมล์ wanvisa.pon@majorcineplex.com, Majorinternship@gmail.com 
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