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การรับสมัครนักบินบริษทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี 2557 

ประเภทผู้ถอืใบอนุญาตนักบินพาณชิย์ตรี (Pilot) 
ระหว่างวนัที5 1-8 สิงหาคม 2557 

ผู้สมัครทุกท่านต้องสมัครผ่าน Internet 
ที� www.tgpilotrecruitment.com 

 

การชําระเงนิค่าสมัคร 
ระหว่างวนัที5 1-10 สิงหาคม 2557 เท่านั=น 

ผูส้มคัรตอ้งชาํระเงินค่าสมคัรจาํนวน  1,000 บาท ที�เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได ้ โดยค่าสมคัรนี8     
ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ= การคืนเงินค่าสมคัร ไม่วา่กรณีใดๆทั8งสิ8น 

 

ประกาศรายชื5อผู้มีสิทธิ@รายงานตวั 
ตั=งแต่วนัที5 16 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 

ที� www.tgpilotrecruitment.com 
 

กาํหนดวนัรายงานตวัผู้สมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวนัที5 20-22 สิงหาคม 2557 

ณ อาคาร 5 ชั8น 13 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

89 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุัจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ระหวา่งเวลา 09.00 น.- 12.00 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. 

(เวน้วนัหยดุราชการ / เสาร์-อาทิตย)์ 
  
 

 
 

 

กรอกข้อมูลผ่าน Internet 

www.tgpilotrecruitment.com 

1-8 สิงหาคม 2557 

ชําระเงนิค่าสมคัรผ่าน 

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 

1-10 สิงหาคม 2557 

รายงานตวัผู้สมคัรสอบ 

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
20-22 สิงหาคม 2557 

ประกาศรายชื5อ 

16 ส.ค. 2557 
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บริษทัฯ โดยกองจดัหาบุคลากรการบิน /BI ยินดีตอ้นรับผูส้มคัรนกับินฯทุกท่าน และเพื�อให้การสมคัรเป็นไป

ดว้ยความราบรื�น จึงขอแนะนาํให้ผูส้มคัรทุกท่านอ่านรายละเอียดเกี�ยวกบัคุณสมบติั และ เอกสารประกอบการสมคัรใน
แต่ละขั8นตอนตามที�ระบุขา้งตน้ ดงันี8  
 

ประเภทผู้ถอืใบอนุญาตนักบินพาณชิย์ตรี (Pilot) 
 คุณสมบัติ 

1. ชายไทย อายไุม่เกิน  42 ปี (เกิดตั8งแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2515 เป็นตน้ไป) 
2. พน้พนัธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 
3. ไม่มีประวติัอาชญากรที�สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ซึ� งขดัต่อระเบียบการบรรจุเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

(บริษทัฯ จะส่งตรวจประวติัฯ เป็นขั8นตอนสุดทา้ยของกระบวนการสอบคดัเลือก) 
4. จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ไม่จาํกดัสาขา) 
5. มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษดี สอบผา่น ICAO English Proficiency ตั8งแต่ Level 4 ขึ8นไป 
6. สุขภาพดี สายตาดี ความสูงไม่ตํ�ากวา่ 165 เซนติเมตร 
7. เป็นนกับินปีกตรึง 
8. จบหลกัสูตรนกับินพาณิชยต์รีจาก สถาบันการบินที�บริษทั การบินไทย จํากดั (มหาชน) ยอมรับ * 
9. ถือใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รี ** 
10. ใบสาํคญัแพทย ์(Medical Certificate Class I) ออกโดยสถาบนัเวชศาสตร์การบินกองทพัอากาศ 

 
หมายเหตุ 
* บริษทัฯจะพิจารณาเฉพาะสถาบนัซึ� งอบรมหลกัสูตรภาคพื8น และภาคอากาศ ที�มีการเรียนอยา่งต่อเนื�อง 
** ผูถื้อใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รีที�มีสิทธิสมคัรเป็นนกับินบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งมี

คุณสมบติัการบินที�ต่อเนื�องครบถว้น ตามขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบบัที� ๗๕ ว่าดว้ยสิทธิทาํการ
ของผูถื้อใบอนุญาตนกับิน พนกังานควบคุมจราจรทางอากาศและพนกังานอาํนวยการบิน ข้อ ๖. ข้อ ๗. และ ข้อ ๙. ดงันี8  

 
ข้อ ๖. สิทธิทาํการตามขอ้ ๓. ขอ้ ๔ และ ขอ้ ๕ จะใชไ้ดเ้มื�อ 
๖.๑ ผูถื้อใบอนุญาตมีใบสําคญัแพทย์ตามที�กาํหนดในข้อบงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือนว่าด้วย

คุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ระจาํหนา้ที�ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ในกรณีที�ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการบินพลเรือนวา่
ดว้ยคุณสมบติัของผูข้ออนุญาตเป็นผูป้ระจาํหนา้ที�กาํหนดให้ผูถื้อใบอนุญาตนกับินประเภทใดจะตอ้งมีใบสําคญัแพทย์
ชั8น ๑ (Class ๑) แต่ผูน้ั8นไดรั้บเพียงใบสาํคญัแพทยช์ั8น ๒ (Class ๒) ใหผู้ถื้อใบอนุญาตนั8นมีเพียงสิทธิทาํการตามขอ้ ๓.๒ 
เท่านั8น 
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๖.๒ ผูถื้อใบอนุญาตนกับินเครื�องบิน นกับินนาวาอากาศ นกับินเฮลิคอปเตอร์และนกับินอากาศยานขึ8นลงทางดิ�ง 
ที�ทาํการบินในเส้นทางระหวา่งประเทศ และผูถื้อใบอนุญาตพนกังานควบคุมการจราจรทางอากาศ มีความรู้ภาษาองักฤษ
ที�ใชใ้นการติดต่อสื�อสารทางการบินเหมาะสมกบัหนา้ที�ที�จะปฏิบติั ตามหลกัเกณฑที์�อธิบดีกาํหนด ซึ� งตอ้งมีมาตรฐานไม่
ตํ�ากวา่ที�กาํหนดในภาคผนวก ๑ (ฉบบัล่าสุด) แห่งอนุสัญญา 

 

ข้อ ๗. สิทธิทาํการของผูถื้อใบอนุญาตนกับิน ตามขอ้ ๓ จะใช้ไดก้บัเฉพาะอากาศยานประเภท (Category) ชั8น 
(Class) และแบบ (Type) ที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต เวน้แต่เพื�อประโยชน์ในการฝึกบิน (Training) บินทดลอง (Testing) 
หรือการบินในวตัถุประสงคพ์ิเศษซึ� งไม่มีบาํเหน็จเป็นทางคา้และไม่มีการบรรทุกคนโดยสาร ผูถื้อใบอนุญาตนกับินมี
สิทธิทาํการอากาศยานชั8น และ/หรือ แบบที�พนกังานเจา้หนา้ที�อนุญาตเป็นหนงัสือ 

สิทธิทาํการของผูถื้อใบอนุญาตนักบิน ตามข้อ ๓ จะใช้ได้เมื�อผูถื้อใบอนุญาตยงัคงความสามารถและมี
ประสบการณ์กบัอากาศยานนั8นล่าสุดภายใน ๙๐ วนั ในการทาํการบินขึ8นไม่นอ้ยกวา่ ๓ เที�ยว และบินลงไม่นอ้ยกวา่ ๓ 
เที�ยว 

ในกรณีที�ผูถื้อใบอนุญาตนกับินขาดประสบการณ์ล่าสุดตามความในวรรคสอง ผูถื้อใบอนุญาตจะกลบัใช้สิทธิ
ตามใบอนุญาตไดเ้มื�อทาํการบินคู่กบัครูการบิน หรือบินคู่กบัผูถื้อใบอนุญาตที�มีประสบการณ์ล่าสุดตามที�กาํหนดใน
วรรคสองอยู ่โดยจะตอ้งทาํการบินขึ8นไม่นอ้ยกวา่ ๓ เที�ยว และบินลงไม่นอ้ยกวา่ ๓ เที�ยว 

 

ข้อ ๙. ผูถื้อใบอนุญาตนักบิน จะทาํการบินตามกฎการบินด้วยเครื� องวดัประกอบการบินได้ เมื�อได้รับการ
บนัทึกศกัยการบิน (Rating) เช่นวา่นั8นในใบอนุญาต ทั8งนี8  ให้ถือวา่ใบอนุญาตนกับินพาณิชยเ์อกเครื�องบินแสดงศกัยการ
บินตามกฎการบินดว้ยเครื�องวดัประกอบการบินแลว้ 

สิทธิทาํการตามวรรคหนึ� ง จะใช้ไดเ้มื�อผูถื้อใบอนุญาตยงัคงความสามารถและยงัมีประสบการณ์ล่าสุดภายใน 
๑๘๐ วนั ในการทาํการบินในอากาศจริง หรือการบินสมมติ หรือในเครื�องฝึกบินจาํลองที�กรมการขนส่งทางอากาศ
รับรองแลว้ ตามกฎการบินดว้ยเครื�องวดัประกอบการบินไม่นอ้ยกวา่ ๓ ชั�วโมง โดยจะตอ้งทาํการบินเขา้สู่สนามบินดว้ย
เครื�องวดัประกอบการบินไม่นอ้ยกวา่ ๓ เที�ยว 

ในกรณีที�ผูถื้อใบอนุญาตขาดประสบการณ์ล่าสุดตามความในวรรคสอง ผูถื้อใบอนุญาตจะกลบัใชสิ้ทธิตาม
ใบอนุญาตไดเ้มื�อทาํการบินคู่กบัครูการบินตามเกณฑที์�กาํหนดในวรรคสองแลว้ 

 

ผู้สมัครต้องทาํการบินตามคุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวภายใน 90 วนัก่อนวนัรับสมัคร (1-8 สิงหาคม 2557) 
 

ขั=นตอนการรับสมัคร 
ผูส้มคัรกรอกขอ้มูลผา่น Internet ใหค้รบถว้นและตอ้ง Print เอกสารเพื�อนาํมาแสดงต่อเจา้หนา้ที�ในวนัรายงาน

ตวัผูส้มคัร ดงันี8  
1. แบบฟอร์มรายงานตวัผูส้มคัรนกับินการบินไทย 
2. ใบสมคัรฉบบัสมบูรณ์ 
3. แบบฟอร์มการชาํระเงินค่าสมคัร 
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ขั=นตอนการชําระเงินค่าสมัครสอบ 
ผูส้มคัรสอบนกับิน จะตอ้งนาํแบบฟอร์มการชาํระเงินค่าสมคัรสอบ (ที� Print จาก Internet) ไปชาํระเงินค่าสมคัร

ระหวา่งวนัที� 1-10 สิงหาคม 2557 ผา่นทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได ้และตอ้งเก็บหลกัฐานการชาํระเงินไว้
แสดงแก่เจา้หนา้ที�ในวนัรายงานตวัผูส้มคัร 

ค่าสมคัรสอบนี8 ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ= การคืนเงินค่าสมคัร ไม่วา่กรณี
ใดๆทั8งสิ8น 

 

ขั=นตอนการรายงานตัวผู้สมัคร 
บริษทัฯ จะประกาศตารางนดัหมายในการรายงานตวัผูส้มคัรใหท้ราบทาง www.tgpilotrecruitment.com ตั8งแต่

วนัที� 16 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 
นาํเอกสารที� Print ทาง Internet และเอกสารประกอบการสมคัร (ฉบบัจริง และ สําเนา) มาแสดงต่อเจา้หนา้ที�

ระหวา่งวนัที� 20-22 สิงหาคม 2557 (ตามตารางนดัหมาย) ณ อาคาร 5 ชั8น 13 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 89 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ระหวา่งเวลา 09.00 น.- 12.00 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. (เวน้
วนัหยดุราชการ / เสาร์-อาทิตย)์ ซึ� งตอ้งเตรียมเอกสารดงันี8  

 

 เอกสารที5 Print ทาง Internet 
1. แบบฟอร์มรายงานตวัผูส้มคัรนกับินการบินไทย 

- ตอ้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ8ว 1ใบ และกรอกแบบฟอร์มรายงานตวัใหค้รบถว้น 
2. ใบสมคัรฉบบัสมบูรณ์ 
3. แบบฟอร์มการชาํระเงินค่าสมคัร 

- ผูส้มคัรตอ้งชาํระเงินภายในระยะเวลาที�กาํหนด (1-10 สิงหาคม 2557) เท่านั8น และนาํหลกัฐาน
การชาํระเงินในส่วนของผูส้มคัร มาแสดงแก่เจา้หนา้ที�ในวนัรายงานตวัผูส้มคัร 

 

เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบบัจริง และ สาํเนา) 
1. รูปสีขนาด 1นิ8ว 4 ใบ (รวมรูปที�ติดแบบฟอร์มรายงานตวั) 
2. บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
3. ทะเบียนบา้น 

- ผูส้มคัรที�มีภูมิลาํเนาอยู่ต่างจงัหวดั หากไม่สะดวกที�จะเดินทางกลบับา้นเพื�อนาํทะเบียนบา้น
ตน้ฉบบัมาแสดงต่อเจา้หน้าที� สามารถติดต่อสํานกังานเขตทุกแห่ง ขอคดัทะเบียนบา้นเพื�อใช้
แทนทะเบียนบา้นตน้ฉบบัได ้

4. เอกสารพน้พนัธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อยา่งใดอยา่งหนึ�ง) 
- ผูส้มคัรที�จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนํา สด.9 ไป

เปลี�ยนเป็น สด.8 ที�สัสดีอาํเภอภูมิลาํเนาของผูส้มคัร 



 

 5 / 5 
 

 
5. ปริญญาบตัร ของปริญญาตรี 
6. Transcript ฉบบัสมบูรณ์ ของปริญญาตรี 
7. ปริญญาบตัร ของโรงเรียนการบิน 
8. Transcript ฉบบัสมบูรณ์ ของโรงเรียนการบิน 
9. ใบอนุญาตนกับินพาณิชยต์รี 
10. ใบสาํคญัแพทย ์
11. สมุดปูมการบิน 
12. หลกัฐานชั�วโมงบินต่อเนื�องยอ้นหลงั 3 เดือน นบัจากวนัที�สมคัร (1-8 สิงหาคม 2557) 
13. ถา้มี ใบแสดงผลสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS อยา่งใดอยา่งหนึ�ง (ผลการสอบดงักล่าวตอ้งไม่

เกิน 2 ปี นบัจากวนัสอบ (Test Date) ถึงวนัที�รายงานตวัผูส้มคัรนกับิน) 
 

ข้อปฏิบัติในวนัสอบข้อเขียน 
- หา้มนาํ อุปกรณ์เครื�องเขียนใดๆ เขา้หอ้งสอบ เจา้หนา้ที�จะจดัเตรียมดินสอ 2B และยางลบไวใ้ห ้
- หา้มนาํ โทรศพัทมื์อถือ เครื�องคิดเลข และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื�นๆ เขา้หอ้งสอบ 
- หา้มใส่ นาฬิกาขอ้มือ หรือพกนาฬิกาเขา้หอ้งสอบ 
- หา้มนาํ กระเป๋าสตางค ์กุญแจรถเขา้หอ้งสอบ 
- หา้มนาํ แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ต่างหู เขา้หอ้งสอบ 
- หา้มนาํ ของกิน (ลูกอม นํ8าดื�ม ฯลฯ) เขา้หอ้งสอบ 
- หา้มนาํ กระเป๋า เป้ เขา้หอ้งสอบ 
- การแต่งกาย ให้สวมเสื8อเชิ8ต แขนสั8 น สีขาว กางเกงสแล็คสีดาํ ไม่อนุญาตให้ใส่เสื8 อแขนยาวแลว้

พบัแขน และไม่อนุญาตใหน้าํเสื8อแจค็เก็ตกนัหนาวเขา้หอ้งสอบ 
- หากผูส้มคัรสวมแวน่ตา ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสอบแวน่ตาก่อนเขา้ห้องสอบ 
- บริษทัฯไม่รับผดิชอบในทรัพยสิ์นและสิ�งของที�ไม่สามารถนาํเขา้หอ้งไดใ้นวนัสอบ 
- ทั8งนี8บริษทัฯ ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรเขา้หอ้งสอบหลงัเวลาที�กาํหนด 

 
ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่าน Internet ระหว่างวนัที5 1-8 สิงหาคม 2557 เท่านั=น 
 

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



 

 

 

แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบนิการบนิไทย 
ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบนิพาณิชย์ตรี (Pilot) 

  

วันที-ยื-นเอกสาร     �������� Applicant’s ID  �������� 
Reference No  ................................................................  หมายเลขบตัรประชาชน  ................................................................  
ชื�อ  ................................................................  นามสกลุ  ................................................................  
First Name  ................................................................  Last Name  ................................................................  
วนั/ เดือน/ ปีเกิด(ค.ศ.) ..........................................................  อาย ุ  ..................  ปี  ...........................  เดือน 

ทราบข่าวการรับสมัครนักบินจากช่องทางใด 

 � Web Site � Facebook � สื�อสิ�งพิมพ์ � โทรทศัน์ � วิทย ุ

 � คนรู้จกั � อื�นๆ โปรดระบ.ุ................................................................................................. 

เคยผ่านการสอบนักบินของบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) หรือไม่ 

 � ไมเ่คย � เคย 
ถ้าเคย โปรดระบปีุ ค.ศ.ที�สอบ ของรอบที�ไมผ่า่น ในแตล่ะครั Cงที�สอบ เช่น นาย A เคยสอบนกับินมาแล้ว 2 ครั Cง 

- ครั Cงที�  1 เข้ารับการสอบในปี 2000 และสอบไมผ่า่นในรอบ Interview  
 : ให้ผู้สมคัรระบปีุ 2000 ในช่อง Inteview ของครั Cงที� 1 

- ครั Cงที�  2 เข้ารับการสอบในปี 2002 และสอบไมผ่า่นในรอบ Aptitude test – Group written test  
 : ให้ผู้สมคัรระบปีุ 2002 ในช่อง Aptitude test – Group written test ของครั Cงที� 2 

  ครั Cงที�  1 ครั Cงที�  2 ครั Cงที�  3 ครั Cงที�  4 ครั Cงที�  5 
 1. Basic knowledge test      
 2. Medical test      
 3. Interview      
 4. Aptitude – Group written test      

Aptitude – Teamwork exercise      
Aptitude – Individual examination      

 5. Aviation psychological test      

เอกสารที-ต้องนํามาในวันรายงานตัว (ฉบับจริง พร้อม สาํเนา) วันที- 20-22 สิงหาคม 2557 

 � 1. รูปส ี1 นิ Cว 4 ใบ (รวมที�ติดแบบฟอร์ม) � 2. บตัรประชาชน 

 � 3. บตัรข้าราชการ � 4. ทะเบียนบ้าน 

 � 5. สด.8 � 6. สด.43 

 � 7. ปริญญาบตัรของปริญญาตรี � 8. Transcript ของปริญญาตรี 

 � 9. ปริญญาบตัรของโรงเรียนการบิน � 10. Transcript ของโรงเรียนการบิน 

 � 11. ใบอนญุาตนกับินพาณิชย์ตรี และ ใบสาํคญัแพทย์ � 12. สมดุปมูการบิน  

 � 13. หลกัฐานชั�วโมงบินตอ่เนื�องย้อนหลงั 3 เดือน � 14. ผลการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ  ......................................................................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................  

Photo  

1 inch 

เฉพาะ 

เจ้าหน้าที� 
 1………… 

 2………… 

 3………… 

 4………… 

 5………… 

 6………… 

 


