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การรับสมัครนักบินฝึกหัดทุนบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560 

ประเภทบุคคลทั่วไป เพือ่เป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย  
ระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2560 

ผู้สมัครทุกท่านต้องสมัครผ่าน Internet 
ที ่www.tgpilotrecruitment.com 

 

การช าระเงนิค่าสมัคร 
ระหว่างวันที่ 1 - 19 มีนาคม 2560 เท่าน้ัน 

ผูส้มคัรตอ้งช ำระเงินค่ำสมคัรจ ำนวน  1,000 บำท ที่เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย สำขำใดก็ได ้ โดยค่ำสมคัรน้ี    
ยงัไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร และทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำสมคัร ไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว 
ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

ที ่www.tgpilotrecruitment.com 
 

ก าหนดวนัรายงานตัวผู้สมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวนัที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 

ณ หอ้งโถง อำคำร 1 
บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 

89 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ระหวำ่งเวลำ 08.30 น.- 11.30 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. 

  
 

 
 

 

กรอกข้อมูลผ่าน Internet 

www.tgpilotrecruitment.com 

1 – 17 มี.ค. 2560 

ช าระเงินค่าสมคัรผ่าน 

เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 

1 – 19 มี.ค. 2560 

รายงานตวัผู้สมัครสอบ 

บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
27 – 31 มี.ค. 2560 

ประกาศรายช่ือ 

23 มี.ค. 2560 

http://www.tgpilotrecruitment.com/
http://www.tgpilotrecruitment.com/
http://www.tgpilotrecruitment.com/
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บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) โดยกองจดัหำบุคลำกรกำรบิน ยนิดีตอ้นรับผูส้มคัรนักบินฯทุกท่ำน และ
เพื่อให้กำรสมัครเป็นไปด้วยควำมรำบร่ืน จึงขอแนะน ำให้ผูส้มัครทุกท่ำนอ่ำนรำยละเอียดเก่ียวกับคุณสมบติั และ 
เอกสำรประกอบกำรสมคัรในแต่ละขั้นตอนตำมที่ระบุขำ้งตน้ ดงัน้ี 
 

คุณสมบัติ 
1. ชำยไทยอำยไุม่เกิน 30 ปี (นบัอำยตุั้งแต่ 1 ตุลำคม 2530 เป็นตน้ไป) 
2. พน้พนัธะทำงทหำร (สด.8 หรือ สด.43 เท่ำนั้น) 
3. กำรศึกษำ 

- จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ไม่จ ำกดัสำขำ หรือ 
- ก ำลงัศึกษำ จะได ้Transcript ฉบบัสมบูรณ์ และใบรับรองจบ ภำยในวนัที่ 14 กรกฎำคม 2560 

4. สุขภำพ และ สำยตำดี 
- ผูส้มคัรที่สวมแวน่ตำ หรือ ผ่ำนกำรท ำ Lasik เม่ือผ่ำนขั้นตอนกำรสอบ (ดูก ำหนดกำรสอบใน 

Web Site ขำ้งตน้) จนถึงกำรตรวจร่ำงกำย / Medical Examination แพทย ์ณ สถำบนัเวชศำสตร์
กำรบินกองทพัอำกำศ จะเป็นผูใ้ห้กำรวินิจฉัยและอนุมติักำรผ่ำนตรวจร่ำงกำย ดงันั้น จะตอ้ง
น ำแวน่ตำ หรือ ประวติักำรท ำ Lasik ไปในวนัตรวจร่ำงกำยดว้ย 

5. ควำมสูงไม่ต ่ำกวำ่ 165 เซนติเมตร 
6. ไม่มีประวติัอำชญำกร ที่ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
7. มีผลกำรทดสอบภำษำองักฤษ (อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง)  

- TOEIC มีคะแนน 650 ขึ้นไป (รับเฉพำะผลส่วนบุคคลและสอบตั้งแต่วนัที่ 1 มีนำคม 2559 เป็น
ตน้ไป) หรือ 

- THAI TEP (THAI Test of English Proficiency) มีคะแนน 63 ขึ้นไป 
 ขั้นตอนการรับสมัคร 

ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลผำ่น Internet ใหค้รบถว้นและตอ้ง Print เอกสำรเพือ่น ำมำแสดงต่อเจำ้หนำ้ที่ในวนัรำยงำน
ตวัผูส้มคัร ดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มรำยงำนตวัผูส้มคัรนกับินกำรบินไทย 
2. ใบสมคัรฉบบัสมบูรณ์ 
3. แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมคัร 

 
ขั้นตอนการช าระเงินค่าสมัครสอบ 
ผูส้มคัรสอบนกับิน เม่ือสมคัรใน Internet  แลว้จะตอ้ง Print แบบฟอร์มกำรช ำระเงินค่ำสมคัรสอบ ซ่ึงระบุเลขที่

บตัรประชำชนของผูส้มัคร น ำไปช ำระเงินค่ำสมัคร ระหว่ำงวนัที่ 1 – 19 มีนำคม 2560 ผ่ำนทำงเคำน์เตอร์
ธนำคำรกรุงไทย สำขำใดก็ได ้และตอ้งเก็บหลกัฐำนกำรช ำระเงินไวแ้สดงแก่เจำ้หนำ้ที่ในวนัรำยงำนตวัผูส้มคัร 
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ค่ำสมคัรสอบน้ียงัไม่รวมค่ำธรรมเนียมธนำคำร และทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำสมคัร ไม่ว่ำกรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 
ข้ันตอนการรายงานตัวผู้สมัคร 
บริษทัฯ จะประกำศตำรำงนดัหมำยในกำรรำยงำนตวัผูส้มคัรใหท้รำบทำง www.tgpilotrecruitment.com ตั้งแต่

วนัที่ 23 มีนำคม 2560 เป็นตน้ไป 
น ำเอกสำรที่ Print ทำง Internet และเอกสำรประกอบกำรสมคัร (ฉบบัจริง และ ส ำเนำ) มำแสดงต่อเจำ้หน้ำที่

ระหวำ่งวนัที่ 27 – 31 มีนำคม 2560 (ตำมตำรำงนัดหมำย) ณ ห้องโถง อำคำร 1  บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 89 
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตัุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น.- 11.30 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. 
ซ่ึงตอ้งเตรียมเอกสำรดงัน้ี 

 
 เอกสารที ่Print ทาง Internet 

1. แบบฟอร์มรำยงำนตวัผูส้มคัรนกับินกำรบินไทย 
- ตอ้งติดรูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว 1ใบ และกรอกแบบฟอร์มรำยงำนตวัใหค้รบถว้น 

2. ใบสมคัรฉบบัสมบูรณ์ 
3. ใบเสร็จกำรช ำระเงินค่ำสมคัร 

- ผูส้มคัรตอ้งช ำระเงินภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด (1 - 19 มีนำคม 2560) เท่ำนั้น และน ำหลกัฐำน
กำรช ำระเงินในส่วนของผูส้มคัร มำแสดงแก่เจำ้หนำ้ที่ในวนัรำยงำนตวัผูส้มคัร 

 
เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบบัจริง และ ส ำเนำ) 

1. รูปสีขนำด 1น้ิว 4 ใบ (รวมรูปที่ติดแบบฟอร์มรำยงำนตวั) 
2. บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรขำ้รำชกำร 
3. ทะเบียนบำ้น 

- ผูส้มคัรที่มีภูมิล ำเนำอยูต่่ำงจงัหวดั หำกไม่สะดวกที่จะเดินทำงกลบับำ้นเพื่อน ำทะเบียนบำ้น
ตน้ฉบบัมำแสดงต่อเจำ้หน้ำที่ สำมำรถติดต่อส ำนักงำนเขตทุกแห่ง ขอคดัส ำเนำทะเบียนบำ้น
เพือ่ใชแ้ทนทะเบียนบำ้นตน้ฉบบัได ้

4. เอกสำรพน้พนัธะทำงทหำร สด.8 หรือ สด.43 (อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง) เท่ำนั้น 
- ผูส้มัครที่จบกำรเรียนหลักสูตรนักศึกษำวิชำทหำรและได้รับ สด.9 สำมำรถน ำ สด.9 ไป

เปล่ียนเป็น สด.8 ที่สสัดีอ ำเภอภูมิล ำเนำของผูส้มคัร 
5. ปริญญำบตัร หรือ หนงัสือรับรองจบกำรศึกษำ ของปริญญำตรี 

- ส ำหรับผูส้มคัรที่จบกำรศึกษำในปี 2560 และยงัไม่ไดรั้บปริญญำบตัร ให้ใชห้นังสือรับรองจบ
กำรศึกษำ 

http://www.tgpilotrecruitment.com/
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- ส ำหรับผูท้ี่ก  ำลังจะจบกำรศึกษำ ภำยในวนัที่ 14 กรกฎำคม 2560 ให้ใช้ หนังสือรับรอง
กำรศึกษำ ที่ออกใหโ้ดยทำงมหำวทิยำลยั 

6. Transcript ภำษำองักฤษฉบบัสมบูรณ์ ของปริญญำตรี 
- ส ำหรับผูท้ี่ก  ำลงัจะจบกำรศึกษำและได ้Transcript ฉบบัสมบูรณ์ ภำยในวนัที่ 14 กรกฎำคม 

2560 ใหใ้ช ้Transcript ที่มีผลกำรศึกษำถึงเทอมสุดทำ้ย 
- ส ำหรับผูท้ี่จบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศใหน้ ำใบ Transcript ไปขอใบเทียบวุฒิที่คณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ 
7. ใบแสดงผลสอบ TOEIC หรือ THAI-TEP อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง  

 
ในปีน้ี บริษทัฯ จะไม่เก็บเอกสำรกำรสมคัรในวนัรำยงำนตวั แต่จะตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำรทั้งหมด 

และก ำหนดใหผู้ส้มคัรน ำส่งเอกสำรทั้งหมดในระหวำ่งวนัที่ 11 – 14 กรกฎำคม 2560  
 
ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน 

- ห้ามน าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนใด ๆ เขำ้หอ้งสอบ เจำ้หนำ้ที่จะจดัเตรียมดินสอ 2B และยำงลบไวใ้ห ้
- ห้ามน าโทรศพัทมื์อถือ เคร่ืองคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เขำ้หอ้งสอบ 
- ห้ามใส่นำฬิกำขอ้มือ หรือพกนำฬิกำเขำ้หอ้งสอบ 
- ห้ามน ากระเป๋ำสตำงค ์กุญแจรถเขำ้หอ้งสอบ  
- ห้ามใส่แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ต่ำงหู เขำ้หอ้งสอบ 
- ห้ามน าของกิน (ลูกอม น ้ ำด่ืม ฯลฯ) เขำ้หอ้งสอบ 
- ห้ามน ากระเป๋ำ เป้ เขำ้หอ้งสอบ 
- กำรแต่งกำยใหส้วมเส้ือเช้ิตแขนสั้น สีขำวกำงเกงสแล็คสีด ำ ไม่อนุญำตให้ใส่เส้ือแขนยำวแลว้พบั

แขน และไม่อนุญำตใหน้ ำเส้ือแจค็เก็ตกนัหนำวเขำ้หอ้งสอบ 
- หำกผูส้มคัรสวมแวน่ตำ ตอ้งใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจสอบแวน่ตำก่อนเขำ้หอ้งสอบ 
**ทั้งนี้ หากผู้สมัครท่านใดน าของต้องห้ามมา ให้ฝากกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห้อง** 

 **โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน** 
 
ข้อควรทราบ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบินพาณชิย์ตรี เท่าน้ัน 
 
ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่าน Internet ระหว่างวนัที่ 1 – 17 มีนาคม 2560 เท่าน้ัน 

******************************************************** 


