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THAI-TEP  
 
 
 
 

1. THAI-TEP (THAI Test of English Proficiency) คอื  

แบบทดสอบศักยภาพทางการใชภ้าษาอังกฤษที�บรษัิท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) ไดพั้ฒนาขึ$น ร่วมกับ   
ศนูยท์ดสอบและประเมนิผล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (CULI) ผ่านการวเิคราะหค์ณุภาพขอ้สอบ                 
ตามหลักมาตรฐานทางวชิาการโดยนักวชิาการสถติ ิ จงึมคีวามน่าเชื�อถอืในแง่ของความเที�ยง (Reliability) และ
ความตรง (Validity) 

 
 

2. รูปแบบการสอบและขอ้สอบ 

เป็นการสอบในหอ้งสอบ ขอ้สอบมทีั $งหมด 100 ขอ้ คะแนนเตม็ 100 คะแนน ขอ้สอบแบง่ออกเป็น 2 สว่น คอื 
- การฟัง (Listening Comprehension) ม ี50 ขอ้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
- การอา่น (Reading Comprehension) ม ี50 ขอ้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 
 

3. ข ั,นตอนการสอบ THAI-TEP 

      ผูส้มัครสอบจะตอ้งสมัครสอบตามขั $นตอนตามลําดับ ดงันี$ 
              1. สมคัรสอบ (ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 5)  
              2. ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบ (ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 7)  
              3. ตรวจสอบรายชื�อผูม้สีทิธ ิXสอบ กอ่นวนัสอบลว่งหนา้ 1 วนั (ตามที�ระบไุวใ้นขอ้ 8) 
                 (ผา่นทาง Link www.thaiairways.com/th_th/about_thai/careers/career2.page?)  

 
 หากผูส้มคัรสอบไมด่ําเนนิการตามลําดบัข ั,นตอนขา้งตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ>ไมค่นื    
คา่ธรรมเนยีมการสอบ 
 
 

4. คณุสมบตัขิองผูส้มคัรสอบ 

ไมเ่คยมปีระวตัทิจุรติการสอบ THAI-TEP มากอ่น 
 
 

5. วธิกีารสมคัรสอบและระยะเวลาการเปิดรบัสมคัรสอบ 

 สมัครสอบผ่าน Website : www.thaiairways.com/th_th/about_thai/careers/career2.page? ตั $งแต ่           
วนัที� 1 กรกฎาคม - 12 กรกฎาคม 2559 โดยผูส้มัครสอบสามารถเลอืกรอบสอบที�ตอ้งการ และกรอกใบสมัครผ่าน 
Website หากประสงคจ์ะสมัครสอบมากกวา่ 1 รอบ ตอ้งกรอกใบสมัครใหค้รบและกด Submit ในรอบนั$นกอ่นจะ
สมคัรรอบตอ่ไป 

 การสมัครสอบผ่านทาง Website ถือว่าผูส้มัครเป็นผูร้ับรองตนเอง และรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล                
ตามพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 หากผูส้มัครกรอกขอ้มูลอันเป็นเท็จ จะถอืว่า           
การสมัครนั $นไม่ถกูตอ้ง และบรษัิทฯ สามารถพจิารณาตัดสทิธิXการสอบและยกเลกิผลการสอบได ้ ถงึแมจ้ะชําระ
คา่ธรรมเนียมการสอบแลว้ 

 การกรอกใบสมัครจะสมบูรณ์หลังจากที�ผูส้มัครกรอกขอ้มูลครบถว้น และกด "Submit" โดยจะมีขอ้ความ 
"บรษัิทฯ ไดร้ับขอ้มลูการจองเพื�อสมัครสอบ THAI-TEP ของท่านแลว้ กรุณาชําระค่าธรรมเนียมการสอบตาม
ขั $นตอนตอ่ไป" 

 

ขอ้ปฏบิตักิารสอบ THAI-TEP 



6. กําหนดการสอบ 
 

หมายเหต:ุ รหัสอา้งองิ/Ref.2* เป็นรหสัอา้งองิสําหรับใชร้ะบรุอบสอบในใบนําฝากเพื�อชําระสนิคา้                    
คา่สาธารณูปโภคและคา่บรกิารของธนาคาร ประกอบดว้ยหมายเลข 10 หลกั  
 
          ตวัอยา่ง รหสัอา้งองิ/Ref.2*: 01 20160704  หมายถงึ 01 = รอบสอบที� 1 // ตามดว้ย 20160704 
= วันหมดเขตรับชาํระคา่ธรรมเนยีมการสอบของรอบที� 1  คอื (yyyymmdd) 2016, Jun 04 
 
 

7. คา่ธรรมเนยีมการสอบและการชําระคา่ธรรมเนยีมการสอบ 

 - หลงัจากที�สมัครสอบผา่นทาง Website เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมการสอบตอ่ 1 รอบสอบ 
เป็นจํานวนเงนิ 700.- บาท (รวมภาษมีลูคา่เพ ิOมแลว้) เป็นเงนิสด ผา่นทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร กรุงไทย 
จํากดั (มหาชน) ทุกสาขาท ัOวประเทศเพยีงช่องทางเดยีวเทา่น ั,น โดยธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียม 25.- บาท
ตอ่รายการ ซึ�งผูส้มคัรสอบจะตอ้งชําระเอง 

 - หากสมคัรสอบมากกวา่ 1 รอบจะตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมการสอบ โดยใชใ้บนําฝาก (Pay In) 1 ใบตอ่ 1 รอบ 

 - ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมการสอบกอ่นวันสอบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 วันทําการ คอื ไม่เกนิวันที�กําหนดการชําระ
ตามที�ระบไุวใ้นแตล่ะรอบตามขอ้ 6. เชน่ สมัครสอบวันที� 7 กรกฏาคม 2559 จะตอ้งชําระภายในวันที� 4 กรกฏาคม 
2559  

 - ในการชําระคา่ธรรมเนียมการสอบ ผูส้มัครจะตอ้งกรอก "ใบนําฝากเพื�อชําระสนิคา้ คา่สาธารณูปโภคและ
คา่บรกิาร" ของธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ขอเอกสารไดท้ี�ธนาคารกรุงไทยฯ) และกรอกรายละเอยีดให ้
ชดัเจนดว้ยลายมอืบรรจง โดยขอ้มลูสาํคญัที�จะตอ้งระบใุหช้ัดเจนในใบนําฝากฯ ไดแ้ก ่

               - ชื�อลกูคา้ ชืOอผูส้มคัรสอบ 

               - รหสัผลติภณัฑ ์ 92374 

               - รหสัอา้งองิ/Ref.1 เลขทีOบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้มคัรสอบ 

               - รหสัอา้งองิ/Ref.2 หมายเลข Ref.2 ตามทีOระบใุนตารางขอ้ 6. ในรอบสอบทีOเลอืก 



 
 กรณุาตรวจสอบรหัสผลติภณัฑแ์ละรหสัอา้งองิใหถ้กูตอ้งและครบถว้นกอ่นนําสง่ธนาคาร เพื�อใหส้ามารถชําระ
คา่ธรรมเนียมการสอบ ผ่านระบบของธนาคารได ้หากผูส้มัครสอบดําเนนิการผดิพลาด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXไมค่นื
คา่ธรรมเนียมการสอบ 

 ตวัอยา่ง การเขยีน Pay In ของ น.ส.เอื,องหลวง อยากเป็นลกูเรอื สมคัรสอบในรอบทีO 1                        
วนัทีO 7 กรกฎาคม 2559 ดงันี, 
 

      
 
 - หากสมคัรสอบผ่าน Website แลว้ ผูส้มัครสอบไปชําระคา่ธรรมเนียมการสอบเกนิวนัหมดเขตการรับชาํระ
ตามที�ระบใุนแตล่ะรอบ ทางธนาคารจะไมร่ับชําระ และการสมัครสอบจะถอืเป็นโมฆะ บรษัิทฯ จะยกเลกิขอ้มลู          
การสมัครของผูส้มัครสอบทันท ี

 เพื�อประโยชน์ตอ่ตวัผูส้มัครเอง กรณุานําสําเนาใบนําฝากที�มตีราประทับรับชําระจากธนาคาร มาแสดงใน              
วนัสอบ เพื�อเป็นหลกัฐานและป้องกนัความผดิพลาดที�อาจเกดิขึ$น 

 

8. การยนืยนัสทิธ ิ>การสอบ 

 บรษัิทฯ จะประกาศรายชื�อผูม้สีทิธ ิXสอบในแตล่ะรอบผา่นทาง Website 
: www.thaiairways.com/th_th/about_thai/careers/career2.page? ลว่งหนา้ 1 วนักอ่นสอบ 

 

9. กรณีทีOไมส่ามารถมาสอบในวนัและเวลาทีOจองไวไ้ด ้

 บรษัิทฯ จะถอืว่าผูส้มัครสอบสละสทิธิXในวันและเวลาดังกลา่ว โดยไม่สามารถโอนสทิธิXการสอบใหผู้อ้ื�นได ้            
หากผูส้มัครสอบประสงคท์ี�จะสมัครสอบอกีครั $ง ตอ้งเลอืกรอบและทําการสมัครใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ขอ้ปฏบิตัใินวนัสอบ 

 ผูส้มัครสอบตอ้งมาถงึสถานที�สอบลว่งหนา้กอ่นเวลาสอบไมน่อ้ยกวา่ 1 ชั�วโมง เพื�อลงทะเบยีนและตอ้งนํา
หลกัฐานมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�ใหค้รบถว้นในวนัสอบ ดงันี$ 

 1. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจรงิที�ไม่หมดอายุและอยู่ในสภาพสมบรูณ์ชัดเจนทั $งรูปถ่ายและตัวอักษร 
(กรณีผูส้มัครสอบทําศัลยกรรมเปลี�ยนแปลงใบหนา้ และผลจากการศลัยกรรมดังกลา่ว ทําใหรู้ปใบหนา้แตกต่าง
จากรูปที�ปรากฏในบัตรประจําตวัประชาชน ผูส้มัครสอบตอ้งแสดงใบรับรองจากโรงพยาบาลหรอืสถาบนัศัลยกรรม
ใหป้รากฏรายละเอยีดในการทําศลัยกรรมดงักลา่ว) 

 
 2. รปูถา่ยสขีนาด 2 นิ$ว หนา้ตรงไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตาดํา (ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน) จํานวน 1 รปู  

หากขาดหลกัฐานขอ้ใดขอ้หนึ�งขา้งตน้ ถอืวา่ผูส้มัครสอบสละสทิธิXการสอบครั $งนี$  

และเพื�อประโยชนต์อ่ตวัผูส้มัครเอง กรุณานําสําเนาใบนําฝากที�มตีราประทับรับชําระจากธนาคาร มาแสดง
ในวนัสอบ เพื�อเป็นหลกัฐานและป้องกนัความผดิพลาดที�อาจเกดิขึ$น 

 
 
11. การแตง่กาย 

ผูช้าย 
แตง่กายสภุาพ สวมเสื$อแขนสั $นสอีอ่น (หา้มสวมเสื$อยืด) 
ไม่มลีวดลาย หากม ีLogo ตอ้งมีขนาดไมเ่กนิ 3x3 ซม. 
กางเกงสแล็กขายาวสีดําหรือสกีรมท่า รองเทา้หนังแบบ
สุภาพ ไม่อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้เตะ       
ไม่ อ นุญา ตให ใ้ ส่ เ สื$อ แขน ยา วแ ล ว้ พั บแขน  ไม่ ใ ส่
เครื�องประดับทุกชนดิ และไม่อนุญาตใหนํ้าเสื$อแจ็คเก็ตกัน
หนาวหรอืผา้พันคอเขา้หอ้งสอบ 

ผูห้ญงิ 
แตง่กายสภุาพ สวมเสื$อแขนสั $นสอีอ่น (หา้มสวมเสื$อยืด) 
ไม่มลีวดลาย หากมี Logo ตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 3x3 ซม. 
กระโปรงสสีภุาพยาว ระดับเขา่ รองเทา้แบบเรียบรอ้ยหุม้
สน้ ไม่อนุญาตใหใ้ส่รองเทา้ผา้ใบหรือรองเทา้เตะ ไม่
อนุญาตใหใ้สเ่สื$อแขนยาวแลว้พับแขน ไม่ใสเ่ครื�องประดับ
ทุกชนดิ และไม่อนุญาตใหนํ้าเสื$อแจ็คเก็ตกันหนาวหรือ
ผา้พันคอเขา้หอ้งสอบ 

 

 

 



 
12. ทรพัยส์นิทีOหา้มนําตดิตวัเขา้หอ้งสอบ  

 - อปุกรณ์เครื�องเขยีนใดๆ เนื�องจากเจา้หนา้ที�จะจัดเตรยีมอปุกรณ์การสอบไวใ้ห ้
 - โทรศพัทม์อืถอื เครื�องคดิเลข และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ุกชนดิ 
 - นาฬกิาขอ้มอื หรอืนาฬกิาพก 
 - กระเป๋าสตางค ์และกญุแจรถ  
 - เครื�องประดบั แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ เครื�องรางของขลงัและสิ�งนําโชค ตา่งห ูเครื�องประดบัผม หรอื
อปุกรณ์ที�ทําดว้ยโลหะทุกชนดิ  
 - อาหารและเครื�องดื�ม รวมทั $งหมากฝรั�ง ลกูอม ฯลฯ  
 - กระเป๋าทกุประเภท 
 - หากผูส้มัครสวมแวน่ตา ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสอบแวน่ตากอ่นเขา้หอ้งสอบ 
        
 ทั $งนี$ บรษัิทฯ จะไมร่ับฝากสิ�งของใดๆ ของผูส้อบ และหากเกดิกรณีสิ�งของชํารดุหรอืสญูหาย บรษัิทฯ  จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ทั $งส ิ$น 
 
 
13. เวลาและสถานทีOสอบ 

 สถานทีOสอบ : บรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) สํานักงานใหญ ่เลขที� 89 ถนนวภิาวดรีังสติ กรงุเทพฯ 
10900 

 ** ขอแนะนําใหเ้ผื�อเวลาเดนิทาง เนื�องจากบรษัิทฯ ตั $งอยูใ่นบรเิวณที�การจราจรหนาแน่นและไมม่บีรกิารที�
จอดรถ ** 

 เวลาลงทะเบยีน : รอบเชา้ 07.30-08.30 น. และรอบบา่ย 11.30-12.30 น. 

 สถานทีOลงทะเบยีน : หอ้ง 3111-3112 อาคาร 3 ชั $น 11 บรษัิท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่

 เวลาเรยีกเขา้หอ้งสอบ : รอบเชา้ 08.40 น. และรอบบา่ย 12.40 น. 
 

 

 



 ** หากผูส้มัครสอบมารายงานตวัในรอบเชา้ไมท่ันเวลา 08.30 น. และรอบบา่ยไมทั่นเวลา 12.30 น. บรษัิทฯ 
มสีทิธิXที�จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้สอบ และสงวนสทิธิXไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนียมการสอบในทกุกรณี โดยถอืขอ้วนิจิฉัยของ
กรรมการอํานวยการสอบของบรษัิทฯ เป็นที�ส ิ$นสดุ 
        
 
14. การแจง้ผลสอบ  

 บรษัิทฯ จะแจง้ผลสอบทาง e-mail ของผูส้มคัรสอบที�ระบไุวใ้นใบสมคัรเพยีงชอ่งทางเดยีวเทา่น ั,น ภายใน 3 
วนัทําการหลงัจากวนัสอบ (ไมนั่บรวมวนัสอบ) และจะไมแ่จง้ผลสอบทางโทรศพัทโ์ดยเดด็ขาด  
 
 
15. สอบถามรายละเอยีด 

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิ ไดต้ั $งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม ถงึ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น. 
(เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์) ที�หมายเลขโทรศพัท ์0-2545-4485, 0-2506-7013, 0-2506-7014 
 

 
16. ขอ้มูลสําคญั  

 - ผูส้มัครสอบตอ้งปฏบิตัติาม “ขอ้ปฏบิตักิารสอบ THAI-TEP” ทกุประการ หากพบวา่ ผูส้มัครสอบไมป่ฏบิตั ิ
ตามขอ้ปฏบิตัขิอ้ใดขอ้หนึ�ง บรษัิทฯ จะไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครสอบเขา้สอบ และสงวนสทิธิXไม่คนืคา่ธรรมเนียมการ
สอบ โดยใหถ้อืขอ้วนิจิฉัยของกรรมการอาํนวยการสอบของบรษัิทฯ เป็นที�ส ิ$นสดุ  

 - ผลการทดสอบ THAI-TEP มอีายุ 2 ปี นับจากวันสอบ สามารถใชท้ี�บรษัิท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
เท่านั$น 
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