
 

 

ข้อปฏิบัติของผู้สมัครนักบินการบินไทย ประจ าปี  2557 

1. อ่านรายละเอียดขัน้ตอนการรับสมคัรนกัเรียนนายเรืออากาศ ประจ าปี 2557 

2. Print  แบบฟอร์มรายงานตวัผู้สมคัรนกับินการบินไทย 

3. กรอกใบสมคัรให้ครบถ้วน และ Print  1 ชุด เพื่อน าไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่พร้อมแบบฟอร์มรายงานตวั

ผู้สมคัรนกับินการบินไทย ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 

ขัน้ตอนการรับสมัครนักเรียนนายเรืออากาศ ประจ าปี 2557 

 ขัน้ตอนการรับสมัคร 

 ผู้สมคัรกรอกข้อมลูผา่น Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print ใบสมคัร 1 ชุด พร้อมแบบฟอร์มรายงาน

ตวัผู้สมคัรนกับินการบินไทย 1 แผน่ ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน เพื่อน ามาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัท าบตัรประจ าตวั

ผู้สอบ ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 

 ขัน้ตอนการท าบตัรประจ าตัวผู้สอบ 

 น าใบสมคัร 1 ชุด พร้อมแบบฟอร์มรายงานตวัผู้สมคัรนกับินการบินไทย 1 แผน่ ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน 

มาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ สโมสร นนอ. ระหวา่งเวลา 13.30-17.00 น. พร้อมเอกสารตวัจริงและส าเนา 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. รูปสขีนาด 1 นิว้ 4 รูป ถ่ายภายใน 3 เดือน ก่อนวนัสมคัร 

- เขียนช่ือ – นามสกลุ ตวับรรจงหลงัรูป 

2. บตัรประจ าตวัประชาชน 

3. บตัรประจ าตวันกัเรียนนายเรืออากาศ 

4. ทะเบียนบ้าน 

5. ใบรับรองผลการศกึษาฉบบัภาษาองักฤษ (Transcript) ชัน้ปีท่ี 1-4 (เทอมท่ี 1) 

ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครผ่าน Internet ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2557 เท่านัน้ 

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



     

  ก ำหนดกำรรบัสมัครนักเรียนนำยเรืออำกำศ ประจ ำปี 2557 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลำ / สถำนที่ รำยละเอียด 
16 ตุลาคม 2557 14.00-16.00 

สโมสร นนอ. 
 การบรรยายสรุปข้ันตอนการสอบและการเตรียมตัว 
โดย กัปตันมารุต แสงประดับ ผู้จัดการกองจัดหาบุคลากรการบิน 

20-26 ตุลาคม 2557 - ***  กรอกสมัครผ่าน Internet  (www.tgpilotrecruitment.com) 
***  

8 พฤศจิกายน 2557 09.00 น. - 12.00 น 
สโมสร นนอ. 

 สอบ Basic Knowledge Test 
 

13.30 น. - 17.00 น. 
สโมสร นนอ. 

 ท าบัตรประจ าตัวผู้สอบ 
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อแนบกับใบสมัคร 

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ  
 (เขียนช่ือ-สกุล ตัวบรรจงหลังรูป) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนนายเรืออากาศ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
4. ใบรับรองผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)  
     ช้ันปีท่ี 1-4 (เทอมท่ี 1)     
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หมายเหตุ :  เซ็นช่ือรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
15-16 พฤศจิกายน 

2557 
09.00 น. - 17.00 น. 

สโมสร นนอ. 
 สอบสัมภาษณ์ โดยกัปตันอาวุโสจากการบินไทย 

(จะแจ้งก ำหนดวันและเวลำของแต่ละคนให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง)           
 19 พฤศจิกายน 2557 17.00 น.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ Aptitude Test  

รอบ Group Written Test (ข้อเขียน) 
22 พฤศจิกายน 2557 08.30 น. - 17.00 น. 

สโมสร นนอ. 
 สอบ Aptitude Test  

รอบ Group Written Test (ข้อเขียน) 
23 พฤศจิกายน 2557 09.00 น. - 17.00 น. 

สโมสร นนอ. 
 สอบ Aptitude Test  

รอบ Teamwork Exercise (การปฏิบัติการกลุ่ม) 
24 พฤศจิกายน 2557 17.00 น.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ Aptitude Test  

รอบ Individual Examination (สัมภาษณ์) 
25 พฤศจิกายน -     2 

ธันวาคม 2557 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

247 ถ.รัชดาภิเษก 
กรุงเทพ 10400 

 สอบ Aptitude Test  
รอบ Individual Examination (สัมภาษณ์) 
(จะแจ้งก ำหนดวันและเวลำของแต่ละคนให้ทรำบอีกครั้งหนึ่ง) 

 

http://www.tgpilotrecruitment.com/


        

  

 

แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบนิการบนิไทย 

นักเรียนนายเรืออากาศ (Air Cadet) 
 

วันที'ยื'นเอกสาร......................................... 

ชื�อ.......................................................................... นามสกลุ....................................................................... 

First Name............................................................. Last Name................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด(ค.ศ.)............................................. อาย.ุ.....................ปี ....................เดือน 

หมายเลขบตัรประชาชน 
 

 

ภูมิลาํเนา / ที'อยู่ที'สามารถตดิต่อได้ (แต่ไม่ใช่ รร.นอ.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท์ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวัตกิารศึกษา 

 สาขาวิชา ......................................................................... เกรดเฉลี'ย....................... 

ความสามารถพเิศษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

 เอกสารที'ต้องนํามาส่ง (ฉบบัจริง และ สาํเนา) 

1.รูปสี 1 นิ -ว 4 ใบ (รวมรูปที�ตดิแบบฟอร์มฯ)                          4.ทะเบียนบ้าน               

2.บตัรประชาชน   5.ใบรับรองผลการศกึษาฉบบัภาษองักฤษ ( Transcript )  

3.บตัรประจําตวันกัเรียนนายเรืออากาศ            ชั -นปีที� 1-4 (เทอมที� 1)           

 หมายเหตุ   

 -……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 -…………………………………………………………………………………………………………………………….

 -…………………………………………………………………………………………………………………………….

 -…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Applicant’s ID 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที' 

 

Photo 

1 inch 

เฉพาะ

เจ้าหน้าที' 

1………… 

2………… 

3………… 

4………… 

5………… 

6………… 


