
 

 

ขอ้ปฏบิตักิารสอบ THAI-TEP 

 

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

 

แบบทดสอบศักยภาพทางการใชภ้าษาองักฤษ ของบรษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ผา่นการวเิคราะหค์ณุภาพ

ขอ้สอบตามหลักมาตรฐานทางวชิาการโดยนักวชิาการสถติ ิจงึมคีวามน่าเชือ่ถอืในแงข่องความเทีย่ง (Reliability) 

และความตรง (Validity) 

 

2. รูปแบบการสอบและขอ้สอบ 

 

เป็นการสอบในหอ้งสอบ ขอ้สอบมทีัง้หมด 100 ขอ้ คะแนนเต็ม 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. การเลอืกวนัสอบ และรอบสอบ (เดอืน พฤศจกิายน 2559 และ เดอืน ธนัวาคม 2559) 

ผูส้มัครสอบสามารถเลอืกวนัสอบและรอบสอบทีต่อ้งการ โดยสามารถเลอืกรอบสอบไดม้ากกวา่ 1 รอบตอ่วนั 

รอบทีส่อบ วนั/เดอืน เวลาสอบ 

รอบที ่1 วนัองัคารที ่ 8 ,22 พฤศจกิายน , วนัองัคารที ่ 20 ธันวาคม 09.00-11.00 น. 

รอบที ่2 วนัองัคารที ่ 8 ,22 พฤศจกิายน , วนัองัคารที ่ 20 ธันวาคม 13.00-15.00 น. 

 

 

หมายเหตุ: หากมกีารเปลีย่นแปลงตารางจัดสอบฯ บรษัิทฯ จะประชาสมัพันธใ์หท้ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ 

ผา่นทาง THAISphere ของบรษัิทฯ และ www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/ และ 

www.facebook.com/tg.englishtest 

 

4. คา่ธรรมเนยีมการสอบ ก าหนดการช าระเงนิ วธิกีารช าระเงนิ (เฉพาะในวนัและรอบทีส่อบเทา่น ัน้) 

 

- คา่ธรรมเนยีมการสอบ 700 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

- ช าระคา่ธรรมเนยีมการสอบเป็นเงนิสด  

- ลงทะเบยีนเพือ่ยืน่เอกสารรายงานตวั รอบเชา้ 07.30-08.30 น. และรอบบา่ย 11.30-12.30 น. 

- เวลาเรยีกเขา้หอ้งสอบ รอบเชา้ 08.40 น. และรอบบา่ย 12.40 น. 

- ลงทะเบยีนและช าระเงนิ ทีโ่ถงอาคาร 2 ชัน้ 7 ศนูยฝึ์กอบรม ส านักงานหลักสี ่บรษัิท การบนิไทย จ ากดั 

(มหาชน)  

 

5. ขอ้ปฏบิตัใินวนัสอบ 

                         ผูส้มัครสอบตอ้งมาถงึสถานทีส่อบลว่งหนา้กอ่นเวลาสอบไมน่อ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงและตอ้งน า  

            หลกัฐานฉบบัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีใ่หค้รบถว้นในวนัสอบ โดยหากขาดหลกัฐานขอ้ใดขอ้หนึง่ 

            ขา้งตน้ถอืวา่ผูส้มัครสอบสละสทิธิก์ารสอบครัง้นัน้ๆ ดงันี ้

1. บตัรประจ าตวัประชาชนทีไ่มห่มดอายแุละอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ชดัเจนทัง้รูปถ่ายและตัวอักษร 

(กรณีผูส้มัครสอบท าศัลยกรรมเปลีย่นแปลงใบหนา้และผลจากการศัลยกรรมดังกล่าว ท าใหรู้ปใบหนา้

แตกต่างจากรูปทีป่รากฏในบัตรประจ าตัวประชาชนเชน่บัตรประจ าตัวประชาชนผูส้มัครสอบตอ้งแสดง

ใบรับรองจากโรงพยาบาลหรอืสถาบนัศลัยกรรมใหป้รากฏรายละเอยีดในการท าศลัยกรรมดงักลา่ว) 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ หนา้ตรงไมส่วมหมวกหรอืแวน่ตาด า (ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 3เดอืนนับจากวันทีส่มัคร)จ านวน 

1 รปู 

3. เงนิสด 700 บาท ส าหรับคา่ธรรมเนยีมการสอบ 

http://www.thaiairways.com/about-Thai/Careers/%20และ


 

 

      6.   การแตง่กาย 

 แตง่กายสภุาพ ไม่สวมยนีส ์และรองเทา้แตะ 

 

      7.   ทรพัยส์นิทีห่า้มน าตดิตวัมาในวนัสอบ 

-  อปุกรณ์เครือ่งเขยีนใดๆ เนือ่งจากเจา้หนา้ทีจ่ะจัดเตรยีมอปุกรณ์การสอบไวใ้ห ้

- โทรศพัทม์อืถอื เครือ่งคดิเลข และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์กุชนดิ 

- นาฬกิาขอ้มอื หรอืนาฬกิาพก กระเป๋าทกุประเภทและกญุแจรถ 

- เครือ่งประดบั แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ตา่งห ูหรอือปุกรณ์ทีท่ าดว้ยโลหะทกุชนดิ  

- อาหารและเครือ่งดืม่ รวมทัง้หมากฝร่ัง ลกูอม ฯลฯ  

- หากผูส้มัครสวมแวน่ตา ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจสอบแวน่ตากอ่นเขา้หอ้งสอบ 

  ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไมรั่บฝากสิง่ของใดๆ ของผูส้อบ และหากเกดิกรณีสิง่ของช ารุดหรอืสญูหาย บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ  

      8.  การแจง้ผลสอบ  

บรษัิทฯ จะแจง้ผลสอบทาง e-mail ของผูส้มัครสอบทีร่ะบไุวใ้นใบลงทะเบยีน ชอ่งทางเดยีวเทา่น ัน้ ภายใน 1 

           วนัท าการ (ไมนั่บรวมวนัสอบ) และจะไม่แจง้ผลสอบทางโทรศพัทโ์ดยเด็ดขาด  

      9.  ขอ้มูลส าคญั  

-  ผูส้มัครสอบตอ้งปฏบิตัติาม“ขอ้ปฏบิตักิารสอบ THAI-TEP” หากพบวา่ผูส้มัครสอบไม่ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิัต ิ

  ขอ้ใดขอ้หนึง่ บรษัิทฯ จะไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครสอบเขา้สอบ และใหถ้อืขอ้วนิจิฉัยของกรรมการอ านวยการสอบ 

  ของ บรษัิทฯ เป็นทีส่ ิน้สดุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ธรรมเนยีมการสมัคร หากผูส้มัครสอบไมป่ฏบิตัติามขอ้ปฏบิัตกิารสอบ 

  THAI-TEP ไมว่า่ขอ้หนึง่ขอ้ใดในกรณีดงันี ้

 หากพบวา่ผูส้มัครสอบท าการทจุรติหรอืมปีระวตัทิจุรติการสอบ THAI-TEP ในทกุกรณี 

 ผูส้มัครไมม่าสอบตามวนัและเวลาทีไ่ดรั้บการยนืยัน 

- ผลการทดสอบ THAI-TEP มอีาย ุ2 ปี นับจากวนัสอบ สามารถใชท้ีบ่รษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  

   เทา่นัน้  

เนือ่งจากสถานทีส่อบอยูใ่นบรเิวณพืน้ทีก่อ่สรา้งรถไฟฟ้า ขอใหผู้ส้มัครสอบศกึษาเสน้ทางจราจรและ 

           เผือ่เวลาในการเดนิทาง 

Google Maps คน้หา“ศนูยฝึ์กอบรมลกูเรอื การบนิไทย” หรอื “Thai Airways Crew Center, Laksi” 

แผนที่

 


