
งานด้านการบนิ 

General Information 

เน้ือหาท่ีผูเ้ขียน เขียนข้ึนมาก็เพื่อใหค้วามเขา้ใจกบัพวกเราท่ีสนใจในอาชีพดา้น Aviation จะไดท้ราบวา่เขามีอะไรบา้งและเขาท า

อะไรกนั แต่แน่นอนขอ้มูลท่ีใหไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวัวา่แต่ละบริษทัจะตอ้งเป็นเช่นน้ี ไม่จ  าเป็นเลย มนัข้ึนอยูก่บับริษทันั้นๆจะแบ่ง

งานกนัอยา่งไร ก็ข้ึนอยูก่บัขนาดของบริษทัเช่นกนั แต่ขอ้มูลท่ีใหส้ามารถน าไปเป็นแนวทางไดแ้น่นอน บางต าแหน่งผูเ้ขียนก็จะ

ไม่กล่าวถึงเน่ืองจากการรับพนกังานเขา้ท างานในหนา้ท่ีนั้นๆ จะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการและมีความช านาญ และก็มกัจะเป็นการ

คดัเลือกจากบุคคลภายใน จึงไม่ค่อยเห็นการเปิดรับสมคัร ท่านสามารถดูตวัอยา่งการประกาศรับสมคัรในบางต าแหน่งได ้เพื่อจะ

ไดท้ราบวา่ท่านจะตอ้งเตรียมตวัดา้นใด และตอ้งไม่ลืมวา่ การท างานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองบิน และผูโ้ดยสารนั้น ภาษามีความจ าเป็น 

Airline Pilot 

นกับินเคร่ืองบินพาณิชย ์นั้นเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบอยา่งสูงทั้งตวัเคร่ืองบิน และความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ี รวมทั้ง

ผูโ้ดยสารทุกคน นกับินจะตอ้งเป็นคนท่ีสุขมุ รอบคอบ ไวว้างใจได ้ท่ีจะสามารถแกปั้ญหาในยามฉุกเฉิน มีความช านาญในการ 

ใชภ้าษา การพูดจาท่ีกระจ่างชดัเจน กบัทั้งทีมงานบนเคร่ืองและหอควบคุมการจราจรทางอากาศ นกับินจะตอ้งท างานในหอ้ง

นกับินท่ีไม่กวา้งขวางนกั โดยเฉพาะเม่ือบินเป็นระยะเวลานานๆ การบินท่ีอาจจะเป็นเวลากลางคืน อนัเน่ืองมาจาก สายการบิน

พาณิชยต์อ้งบินตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงไม่ใช่เวลาท างานปกติทัว่ไป นอกจากนั้นยงัมีกฏเกณฑท่ี์ค่อนขา้งจะเขม้งวด เก่ียวกบัชัว่โมง

การท างาน กบัเวลาในการพกัผอ่น ถึงแมว้า่ผูโ้ดยสารจะไม่ค่อยไดเ้ห็นหนา้นกับิน แต่ระหวา่งท าการบินนกับินก็ติดต่อกบั

ผูโ้ดยสาร โดยการแจง้ ข่าวสารท่ีเก่ียวกบั อากาศ ระยะท าการบินไปถึงปลายทาง เคร่ืองบินจะชา้กวา่ก าหนดหรือไม่ ถึงเวลาเท่าไร 

และอ่ืนๆ เป็นตน้ นกับินก็เป็นตวัแทนของบริษทัสายการบินท่ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ ความเป็นมืออาชีพ ตลอดเวลา  

     -  การเปิดรับสมคัรนกับินนั้นบางบริษทัก็อาจจะรับนกับินท่ีมี CPL (Commercial Pilot's Licence) หรือ PPL (private Pilot's 

Licence) ซ่ึงก็ตอ้งน าไปฝึกฝนต่อซ่ึงเรียกต าแหน่งน้ีวา่ Qualified Pilot บางแห่งก็อาจจะรับผูท่ี้ไม่เคยบินเลยเขา้ไปเรียนตั้งแต่

เร่ิมแรก ซ่ึงเรียกต าแหน่งน้ีวา่ Student Pilot 

Qualifications required  
นกับินพาณิชยจ์ะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตนกับินพาณิชย ์CPL (commercial pilot's licence) ซ่ึงตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการบินแบบใช้

เคร่ืองวดัประกอบการบิน หรือ instrument rating จาก Aviation Authority หรือ CAA (Civil Aviation Authority) โดยทัว่ไปแลว้

เกือบทุกประเทศจะบินเคร่ืองบินพาณิชยไ์ดน้ั้นจะตอ้งมีใบอนุญาตท่ีมากกวา่ CPL คือตอ้งมีใบอนุญาต ATPL (Airline Transport 

Pilot's Licence) 

 



Aircraft Maintenance Engineer 

Aircraft Maintenance Engineers ก็คือวศิวกรซ่อมบ ารุงอากาศยานนัน่เอง มีหนา้ท่ี ดูแล ควบคุม ใหค้  าแนะน าในการซ่อมบ ารุงแก่

ช่าง หรือ Mechanics ในการ service, repair and overhaul อุปกรณ์ของเคร่ืองบิน ล าตวัเคร่ืองบิน และเคร่ืองยนต ์เขาเหล่าน้ีมี

ความรู้ ความช านาญดา้น เคร่ืองบินโดยเฉพาะ หรือ ดา้น Mechanical , Avionics, Electrical ทั้งระบบ หรือโครงสร้างไม่วา่จะเป็น 

Airframe หรือ Power Plant (เคร่ืองยนต)์ Airframe ก็จะรวมถึง โครงสร้างล าตวั ลอ้ ประตู ระบบ Hydraulic ระบบ Pneumatic 

และ Avionics ซ่ึงรวมถึงระบบของ Electrical , Electronics และ Instrument รวมถึงวทิยรุะบบส่ือสารและ Auto-pilot เคร่ืองยนต ์

การท างาน โครงสร้างและระบบของเคร่ืองยนตห์รืออาจจะกล่าวไดว้า่เคร่ืองบินทั้งล านัน่เองให้เป็นไปตามกฏขอ้บงัคบั 

Procedure ของการบินและ Manufacturer แต่ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ส่วนมากก็จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมใหมี้ความรู้ดา้นเคร่ืองบินท่ี

จะตอ้งรับผดิชอบก่อนท่ีจะไดรั้บมอบหมาย 

Aircraft Maintenance Planning Engineer 

Aircraft Maintenance Planning Engineers ก็คือวศิวกรวางแผนการซ่อมบ ารุงอากาศยานนัน่เอง มีหนา้ท่ี ดูแล ควบคุมระยะเวลา

ของ เคร่ืองบิน เคร่ืองยนต ์และอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนเคร่ืองบิน และใน Store ใหไ้ดรั้บการ service, repair and overhaul ตาม

ระยะเวลา ท่ีก าหนดโดย บริษทัผูผ้ลิต Authority ท่ีควบคุมการบินของประเทศ และ Aircraft Maintenance Engineer ของบริษทั 

Planning Engineer ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร ขั้นตอนการท างาน และจ านวนงานท่ีตอ้งท ากบั เคร่ืองบิน เคร่ืองยนต ์และอุปกรณ์

ทั้งหมด ใหเ้ป็นไปตาม Procedures ท่ีก าหนดโดยบริษทัผูผ้ลิต Authority และ Engineers Planning Engineer ควรตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองบิน เคร่ืองยนต ์และระบบต่างๆของเคร่ืองบิน รวมถึงความสามารถในการใช ้Computer ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ผู ้

ไดรั้บการคดัเลือก ส่วนมากก็จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้มีความรู้ดา้นเคร่ืองบินท่ีจะตอ้งรับผิดชอบก่อนท่ีจะไดรั้บมอบหมาย 

Aircraft Mechanics 

คือช่างมีหนา้ท่ีท าการซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ เคร่ืองบิน เคร่ืองยนต ์และอุปกรณ์ต่างๆของเคร่ืองบิน ใหเ้ป็นไปตามกฏระเบียบ การ

ซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีออกโดย บริษทัผูผ้ลิต เคร่ืองบิน เคร่ืองยนต ์และอุปกรณ์อากาศยาน หรือองคก์รท่ีควบคุมอากาศยาน ของ

ประเทศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินของอากาศยาน และ เป็นไปตามท่ีวศิวกรผูดู้แลและควบคุมวธีิการซ่อมบ ารุงอากาศยานนั้นๆ รู้

วธีิการใชเ้คร่ืองมือทดสอบและเคร่ืองมือท่ีระบุไวใ้นคู่มือ ช่างจะตอ้งลงลายมือช่ือเม่ือท างานเสร็จส้ินตามล าดบัการท างาน รวมถึง

การแกปั้ญหาก่อนท่ีเคร่ืองจะท าการบิน เม่ือมีรายงานขอ้บกพร่อง การบินจากนกับิน โดยปกติในบางประเทศ ช่างเคร่ืองบินนั้น

จะตอ้งมี ใบอนุญาตการซ่อมเคร่ืองบินเช่น FAA  A&P Licence (Airframe and Powerplant) หรือ CAA Licence ช่างเหล่าน้ีเม่ือมี

ความช านาญ มีความรู้ความสามารถ ไดรั้บการอรมเพิ่มเติมจนเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแบบเช่น แบบ B737 หรือแบบ B747 เป็นตน้ 

เม่ือผา่นการทดสอบก็จะไดเ้ล่ือนเป็น LAE (Licence Aircraft Engineer) มีหนา้ท่ีลงนามอนุญาตใหเ้คร่ืองบินสามารถท าการบินได ้

หรือเรียกวา่เคร่ืองมี Airworthy ถา้ LAE ไม่ลงนาม นกับินก็ไม่สามารถน าเคร่ืองออกไปท าการบินได ้ก่อนท่ี LAE จะลงนาม LAE 



จะตอ้งแน่ใจวา่เคร่ืองบิน รวมทั้งระบบทุกระบบของเคร่ืองบิน ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ เพราะ LAE เป็นคน

แรกท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพราะเป็นความรับผดิชอบทางกฏหมายดว้ย 

Shop Mechanics 

มีหนา้ท่ีในการซ่อมบ ารุง และ Overhaul อุปกรณ์ต่างๆของเคร่ืองบิน รวมทั้งเคร่ืองยนต ์และช้ินส่วนของโครงสร้างอากาศยาน 

ช่างจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ ในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์แต่ละช้ิน แต่ละอุปกรณ์ จะตอ้งรู้ซ้ึงถึงการท างานของอุปกรณ์ท่ีตวัเอง

ท าการซ่อมอยู ่เม่ือท าการซ่อมเสร็จตาม Procedures ท่ีก าหนดแลว้ ช่างจะตอ้งท าการทดสอบอุปกรณ์ทุกช้ินซ่ึงเหมือนท่ีอุปกรณ์

นั้นๆท างานอยูบ่นอากาศยานทุกประการ ก่อนท่ีจะส่งเก็บท่ี Store เพื่อน ากลบัไปติดตั้งบนอากาศยานอีกคร้ังหน่ึง การท างานของ 

Shop Mechanics ก็เช่นเดียวกบั Aircraft Mechanics ทุกขั้นตอนจะมี Inspector คอยตรวจสอบใหเ้ป็นไปตาม Procedures ท่ีก าหนด 

ก่อนท่ีจะมีการลงนามรับรองวา่ อุปกรณ์นั้นๆ Airworthy 

Flight Attendant  
 

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ แอร์ หนา้ท่ีหลกัของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน คือความรับผดิชอบต่อความ

ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร ใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ผูโ้ดยสารจะไดรั้บการดูแลดา้นความปลอดภยัเป็นอยา่งดี หนา้ท่ีรองลงมาคือการให้

การบริการผูโ้ดยสารอยา่งดีท่ีสุด โดยทัว่ไปพนกังานตอ้นรับจะมีมากถึงประมาณ 20 % ของพนกังานทั้งหมดของบริษทั ถา้คุณ

ชอบการเดินทาง และคุณชอบการบริการ หนา้ท่ีน้ีก็จะเหมาะกบัคุณ แต่โดยทัว่ไปผูท่ี้จะเขา้มาในอาชีพน้ีจะตอ้งมี รูปร่าง หนา้ตาท่ี

มองแลว้ประทบัใจ สวย สง่า มีสติปัญญา ไหวพริบ คล่องตวั พร้อมท่ีจะช่วยผูโ้ดยสารไดเ้ม่ือเกิดเหตุการฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด 

พนกังานตอ้นรับจะเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองบินแบบท่ีตวัเองท าหนา้ท่ีอยูเ่ป็นอยา่งดี วา่เม่ือเกิดเหตุการ Emergency ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

ตรงไหน เม่ือไร ดงันั้นพนกังานตอ้นรับ เคร่ืองบินแบบหน่ึงจะไปท างานกบัเคร่ืองบินอีกแบบหน่ึงไม่ได ้เช่นพนกังานตอ้นรับ

เคร่ือง A340 จะไปท างานบนเคร่ืองบิน B777 ก็ไม่ได ้เพราะระบบ Emergency ไม่เหมือนกนั ดงันั้นถา้มีการเปล่ียนแบบเคร่ืองบิน 

อนัเน่ืองมาจากเคร่ืองท่ีก าหนดใหบิ้นเกิดเสีย ก็ตอ้งเปล่ียนพนกังานตอ้นรับยกชุดเช่นกนั 

Ground Services / Ground Attendant / Airport Station Attendant 

 

พนกังานตอ้นรับภาคพื้น หรือพนกังานบริการภาคพื้น อาจจะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัพนกังานนั้นเป็นของสายการบิน 

หรือเป็นพนกังานของสนามบิน ไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร หนา้ท่ีรับผิดชอบคือการใหบ้ริการผูโ้ดยสารท่ีบริเวณ Terminals อาจจะ

เป็นการตอบค าถามทัว่ไป พาผูโ้ดยสารไปส่ง บริการผูโ้ดยสารป่วย, ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งนัง่รถเขน็, เด็กเล็กเดินทางคนเดียว, ผูโ้ดยสาร

ท่ีพูดภาษาองักฤษไม่ได.้ ผูโ้ดยสารเดินทางคร้ังแรก(ในชีวิต),ผูโ้ดยสารแม่และเด็ก, ผูโ้ดยสารท่ีเป็นคนพิการ, เด็กเล็กเดินทางคน

เดียว,และอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีกรณีพิเศษท่ีเราตอ้งดูแลดว้ย เช่น กรณีเคร่ืองบินมาถึงล่าชา้, เคร่ืองบินตก, เคร่ืองบินบินกลบัจนถึง

การใหบ้ริการ wheelchair 



Ground Equipment Services / ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ 
เป็นหน่วยงานท่ีดูแลอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆท่ีใหบ้ริการแก่อากาศยานและผูโ้ดยสาร หรือพูดง่ายๆก็คือยานพาหนะท่ีบริการ

ผูโ้ดยสาร และอุปกรณ์ต่างๆท่ีอากาศยานใชเ้ช่น รถบริการน ้า รถบริการไฟใชใ้นเคร่ือง รถบริการเคร่ืองท าความเยน็ รถบริการเพื่อ 

start เคร่ืองยนต ์รถลากเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

Cargo Services / ฝ่ายการพาณชิย์สินค้าและไปรษณยีภณัฑ์ 
เป็นหน่วยงานท่ีดูแล และรับผดิชอบการ ควบคุมและขนส่งสินคา้ทางอากาศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัสากล และรวดเร็ว 

Catering / ฝ่ายครัวการบิน 

เป็นหน่วยงานท่ีดูแลดา้นอาหารท่ีบริการใหผู้โ้ดยสารบนเคร่ืองบิน และภาคพื้น ดว้ยความสะอาดถูกหลกัอนามยั และเป็นไปตาม

หลกัสากล รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นบริการดา้นอาหาร 

Information Technology  
งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรืองานสนบัสนุนดา้น Computer ให้แก่สายการบิน ซ่ึงปัจจุบนัเป็นหวัใจของธุรกิจไปแลว้ 

ดงันั้นทุกสายการบินจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานดา้นน้ีเพื่อใหง้านต่างๆของการบินด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การแบ่งงานหรือ 

Organization ของหน่วยงานดา้นน้ีก็จะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัความสลบัซบัซอ้นของงาน หรือของบริษทัวา่หน่วยงานต่างๆ

สัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงไร 

Simulator Engineer  
Simulator Engineer ปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่อมบ ารุงและพฒันาระบบของเคร่ือง Flight Simulator และเคร่ือง Cabin Emergency 

Evacuation Trainer 

Airline Administrative Support  
สายการบินทุกสายการบิน ไม่วา่จะเป็นสายการบินเล็ก หรือสายการบินใหญ่ ก็ตอ้งมีหน่วย บริหาร และหน่วยสนบัสนุน Support 

การท างานของบริษทัโดยรวมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ต าแหน่งต่างๆน้ีก็จะประกอบไปดว้ย เลขา หน่วยซ่อมบ ารุงอาคาร

ดูแลน ้าไฟ หน่วยงานท่ีดูแลและปรับปรุงระบบ Information Technologies พนกังานตอ้นรับท่ีส านกังาน หน่วยการเงิน การบญัชี 

หน่วยกฏหมาย หน่วย Human Resources ท่ีท  าหนา้ท่ีดูแลการรับพนกังาน ความเป็นอยูข่องพนกังาน การฝึกอบรม การปลด

พนกังาน หน่วยงานดา้นกฏหมาย 

 

Reservation Sales Agent  



มีหนา้ท่ีท าการจองท่ีใหผู้โ้ดยสาร ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางแก่ผูโ้ดยสารจะเป็นทางทางโทรศพัทห์รือไม่ก็ตาม ขอ้มูลนั้น

รวมถึงการวางแผนการเดินทาง ท่ีวา่งบนเคร่ือง ค่าโดยสาร ตารางการบิน การท่องเท่ียว อาหารการกิน การเช่ารถยนต ์และขอ้มูล

อ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัแผนการบินของผูโ้ดยสาร 

  

Airline Ticket Agent  

มีหนา้ท่ีท่ีจะพบกบัผูโ้ดยสารเม่ือผูโ้ดยสารมาถึงสนามบิน อาจจะเป็นพนกังานของสายการบิน หรือพนกังานของสนามบินก็ได ้มี

หนา้ท่ี Check-in ผูโ้ดยสาร ใหท่ี้นัง่บนเคร่ืองแก่ผูโ้ดยสาร Check-in กระเป๋าของผูโ้ดยสาร นอกจากนั้นอาจจะมีการขายตัว๋ให้

ผูโ้ดยสาร หรือการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินการเดินทางใหผู้โ้ดยสารตามท่ีผูโ้ดยสารตอ้งการดว้ย ใหข้อ้มูลแก่ผูโ้ดยสารในการไปข้ึน

เคร่ืองตาม flight ท่ีก าหนด 

  

Flight Operations / Flight Dispatcher / Load Controller 

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ และเตรียมขอ้มูลท่ีท าใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองบินท่ีจะท าการบินใน flight นั้นๆจะปลอดภยั ดว้ยการเตรียมแผนการ

บิน แผนท่ีการบิน ต่างๆอยา่งละเอียด แสดงใหเ้ห็นซ่ึงรายละเอียดของก าหนดเวลา และจุดหมายปลายทาง ระยะทาง การใช ้และ

จ านวนเช้ือเพลิงท่ีคาดวา่จะใช ้ดูแลใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มูล Weight and Balance ของเคร่ืองถูกตอ้ง รวมถึงรายงานน ้าหนกั maximum 

takeoff และ landing ของเคร่ืองดว้ย ลกัษณะของภูมิอากาศตามเส้นทางท่ีท าการบิน ความสูงท่ีท าการบิน ทิศท่ีท าการบินแต่ละ

ช่วง และจุดหมายพร้อมระยะทางท่ีอาจจะตอ้งเปล่ียนออกนอกเส้นทางท่ีก าหนดเม่ือเกิดความจ าเป็น 

Aviation Meteorologist  

นกัอุตุนิยมวทิยาดา้นการบิน มีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลดา้นภูมิอากาศดา้นการบินแก่ Flight Dispacher และนกับิน เก่ียวกบัลกัษณะของ

อากาศปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหนา้ เก่ียวกบัอากาศในทุกระดบัความสูง เมฆและฝน รวมถึงทิศทางและความเร็วของ

กระแสลมดว้ย 

  

 

 

Ramp Planner  



An airline ramp planner มีหนา้ท่ีรับผดิชอบและเป็นผูท้ราบเวลาท่ีเคร่ืองบินจะมาถึงเขา้จอด และเวลาท่ีเคร่ืองจะท าการออกไป

บิน ของสายการบินเป็นอยา่งดี เขาจะตอ้งสามารถติดต่อประสานงานกบัหลายๆหน่วยงาน หรือหลายๆบริษทั ในสนามบิน ท่ีตอ้ง

ท างานกบัเคร่ืองบินเพื่อใหเ้คร่ืองบินสามารถออกไปบินไดต้ามก าหนดเวลาใน Flight ต่อไป เพราะเคร่ืองท่ีเขา้มาอาจจะมี

ขอ้บกพร่องท่ีตอ้งแกไ้ข และมีเวลาจ ากดัท่ีจะท าใหเ้คร่ืองพร้อมท่ีจะบินไดต้ามก าหนดเวลาหรือไม่อยา่งไร 

บริษทัวทิยุการบิน AEROTHAI (AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.)  
มีหนา้ท่ี ใหบ้ริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ เช่น : 

      ++ การควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยาน (Aerodrome Control Service) 

           - Ground Control 

           - Local Control หรือ Tower Control 

      ++ การควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิดท่าอากาศยาน (Approach Control Service) 

      ++ การควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (Area Control Service) 

ใหบ้ริการส่ือสารสายการบิน เป็นศูนยส่ื์อสารการบินระหวา่งประเทศ (International Aeronautical Fixed Telecommunications 

Network: AFTN Center) ของประเทศไทย 

 

 

http://www.thaitechnics.com/careers/career_info.html 

 


