
ล ำดบั
ค ำ

น ำหน้ำ
ชือ่-สกุล (ภำษำไทย) ภำษำอังกฤษ คณะ ลำยมือชือ่

หมำย

เหตุ

1 MR. นรภทัร ทองสา Narapat Thongsa คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 นาย คณาธิป ต้ังพรพิสิฐ Kanathip Tangpornpisit คณะเภสัชศาสตร์

3 MR. พิทวัส พงษบ์ริบรูณ์ Pittawat Phongboribun คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 MR. ศุภวิทย์ บง้นาง Supawit Bongnang คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 MISS ธันยพร โพธิ์สูง thunyaporn phosung คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี

6 MISS ปภาดา เหนอืแสน Papardar Nueasaen คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 MISS ทัตพร ราชพล Tatporn Ratchapol วิทยาลัยนานาชาติ

8 MR. วุฒิญา ศรีสถาน Wutthiya Srisathan วิทยาลัยนานาชาติ

9 MISS มนญัชยา พานชิถาวร Mananchaya Panichthaworn คณะนิติศาสตร์

10 MISS ณัฐสุดา เจริญทอง Nattasuda Charoentong คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี

11 MISS อญัมณี กสุโร Anyamanee Kussaro คณะวิศวกรรมศาสตร์

12 MISS ปรียาวรรณ เตชะพาณิชยส์กุล Preeyawan Techapanitsakul วิทยาลัยนานาชาติ

13 MISS ณัฐธิดา สนทิเชือ้ Natthida Sanitchuea คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

14 MR. นนท์ปกรณ์ เดชาพลวิศิษฐ์ Nonpakorn Dechapolwisit คณะเภสัชศาสตร์

15 MR. วรทัศน ์คุณเกยีรติ Worathat Khunkiat คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 MISS ณัฎฐกานต์ กล้าชาญชัย Nattakhan Klachanchai วิทยาลัยนานาชาติ

17 MISS ณัฐชยา ไกรปยุ Natchaya Kraipuy คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี

18 นางสาว ปาลิตา สัณฑมาศ Palita Santamas คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 MR. Sumetee Trakanpinidpong Sumetee Trakanpinidpong คณะวิศวกรรมศาสตร์

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบ TOEIC ประจ ำเดือน มีนำคม 2562 (ประเภท : นักศึกษำ)

สอบวัน เสำร ์ที่ 30 มีนำคม  2562  เวลำ 09.30 - 12.30 น.  หอ้ง 5408   อำคำร  HS.05

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มหำวทิยำลัยขอนแก่น

หมำยเหตุ : นักศึกษำรำยงำนตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อำคำร HS.05 เวลำ 08.30 น. ไม่เกินเวลำ 08.50 น.

**ผู้สอบใช้สิทธิ์นักศึกษำ  ต้องเตรียมบัตรนักศึกษำ และบัตรประชำชน (ตัวจริงที่รูปหน้ำบนบัตรชัดเจน และบัตรยงัไม่

หมดอำยกุำรใช้งำน) โดยใช้หลักฐำนทั้ง 2 บัตร เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรเข้ำห้องสอบ มิฉะน้ันจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ

ส ำหรับผู้สอบมีเหล็กในร่ำงกำย ในวนัสอบต้องน ำใบรับรองแพทยท์ี่ระบุวำ่ท่ำนมีเหล็กในร่ำงกำยในส่วนใด ใบรับรอง

แพทยจ์ำกทำงโรงพยำบำล ฉบับจริง พร้อมระบุอำยกุำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสอบ เท่ำน้ัน !!



20 MISS กาญจนา ทองเดือน Kanjana Thongduean วิทยาลัยนานาชาติ

21 MISS ญาณิศา เปล่ียนรัมย์ Yanisa Plianram คณะศึกษาศาสตร์

22 MR. อภวิัฒน ์โนนตุร Apiwat Nonut คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 MR. Jakkapat Namanubhap Jakkapat Namanubhap คณะวิศวกรรมศาสตร์

24 MISS สิริยาพร เทพวรรณ SIRIYAPONS TAPWAN คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 MISS ศรัณยา โมกขรัตน์ Saranya Mokkharat คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 MISS ปญัจกาญจน ์ศักดาณรงค์ Panjakan Sakdanarong คณะเทคนิคการแพทย์

27 MISS นริศรา ต่อเติมตระกลู Narisara Tortermtrakul คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี

28 นางสาว จคนติา สุวรรณมาโจ chakanita suwanmajo คณะเกษตรศาสตร์

**หลักฐำนในกำรเข้ำสอบ และสิง่ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ

2. บัตรประชำชน/ใบขับขี ่(บัตรตัวจริงที่ยงัไม่หมดอำย ุ และมีรูปหน้ำชัดเจนเท่ำน้ัน)

3. กระเป๋ำตังค์ 

4. ใบเสร็จที่ช ำระเงินแล้วจำกธนำคำร (แสดงหลักฐำนที่โต๊ะลงทะเบียน)

**สิง่ที่ไม่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ

1. โทรศัพท์มือถือ

2. นำฬกิำข้อมือทุกชนิด

3. พวงกุญแจ 

4. อุปกรณเ์ครื่องเขียนต่ำงๆ  (เน่ืองจำกได้จัดเตรียมอุปกรณเ์ครื่องเขียนไวใ้ห้ในห้อง สอบแล้ว)

Documents required for test room entry

1. Original Valid National I.D. card or Original Valid Electronic Driver’s License or Original Valid Passport and

2. Original Valid Student ID. Card or Original Valid Employee Card and

3. Original Valid Thai Work Permit (for foreign test takers)

Test Policies and Procedures

2. The test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.

1. บัตรนักศึกษำ/หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำ  ที่มีตรำประทับมหำวทิยำลัยออกหนังสือโดยส ำนักทะเบียนของ

มหำวทิยำลัย  (บัตรศึกษำตัวจริงที่ยงัไม่หมดอำย ุ และมีรูปหน้ำชัดเจนเท่ำน้ัน)

ข้อปฏิบัติจำกศูนยส์อบ TOEIC ส ำนักงำนใหญ ่ให้ผู้สอบปฏิบัติดังน้ี

1. All examinees must arrive at the test site at least 30 minutes before the scheduled to test time to 

complete the registration process.



5. Examinees are required to remain in the test room throughout the duration of the test.

3. No electronic devices of any kind such as watches or clocks, mobile telephones, mobile headset, flash 

drives, USB drives, any kind of key, MP3 are allowed in the test room, even if switched off.

4. No personal belongings of any kind such as stationary, briefcases, pocket books, purses, PDAs, or 

documents are allowed in the test room.

***While shelving is provided for personal belongings the Center for Professional Assessment (Thailand) 

accepts no responsibility for items left unattended.***



ล ำดับ
ค ำ

น ำหน้ำ
ชือ่-สกุล (ภำษำไทย) ภำษำอังกฤษ ลำยมือชือ่

1 MR. ธนวัฒน์ ทาแกว้ Thanawat Takaew

2 MR. อนุวัตร์ ภายชิต Anuwat Phaichit

3 MISS จรัิฐิติกาล ปันทะมา Jiratthitikan Panthama

4 MISS จดิาภา พระโคตร JIDAPA PHRAKHOT

5 MR. พลตระกลู พลศักดา poltakul polsakda

6 MISS วันวิสา หวะสุวรรณ Wanwisa Wasawan

7 MR. ณรงค์ฤทธิ์ นามเขต narongrit namkhet

8 MISS ทัตสินิทธิ์ สายทวี TATSINIT SAITHAWEE

9 MISS ฐาปณี พรหมเวช Thapanee Promvech

10 MISS วิไลวรรณ ขนัธุแสง Vilaivan Khanthusaeng

11 MISS Kanlaya Phothichumnan Kanlaya Phothichumnan

12 MISS พิณลดา รัตนะ Pinlada Rattana

13 MISS สุธาพร สุเมืองทอง Sutaporn Sumueangthong

14 MISS Thanyarat Hiranmoon Thanyarat Hiranmoon

15 MISS จฬุาลักษณ์ สอนหลุย Julaluck Sonlui

16 MR. สิทธิศักด์ิ ตรุณทิพากร Sitthisak Truntipakorn

17 MISS โชติญา กลุแกว้ Chotiya Kunkaew

18 MISS วิญญ์ปวีณ วงษ์เคล่ือน winpaween wongkhuen

รำยชือ่ผู้เข้ำสอบ TOEIC ประจ ำเดือน มีนำคม 2562  (ประเภท : บคุคลทั่วไป)

สอบวัน เสำร ์ที่ 30 มีนำคม 2562  เวลำ 09.30 - 12.30 น.  หอ้ง 5408   อำคำร  HS.05

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   มหำวทิยำลัยขอนแก่น

        หมำยเหตุ : ผู้สมัครสอบในนำมบุคคลทั่วไปให้มำรำยงำนตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อำคำร HS.05 เวลำ 08.15 น. 

เน่ืองจำกผู้เข้ำสอบจะต้องถ่ำยรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ

**ผู้สอบใชส้ทิธิ์บคุคลทัว่ไป  ตอ้งเตรียมบตัรประจ ำตวัประชำชน/ใบขบัขี ่(ตวัจริงทีรู่ปหน้ำบนบตัรชดัเจน และบตัรยงัไม่

หมดอำยกุำรใชง้ำน) เพ่ือเปน็หลกัฐำนในกำรเขำ้สอบ มฉิะน้ันจะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้สอบ

ส ำหรับผู้สอบมีเหล็กในร่ำงกำย ในวนัสอบต้องน ำใบรับรองแพทยท์ี่ระบุวำ่ท่ำนมีเหล็กในร่ำงกำยในส่วนใด ใบรับรอง

แพทยจ์ำกทำงโรงพยำบำล ฉบับจริง พร้อมระบุอำยกุำรรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัสอบ เท่ำน้ัน !!

หมำยเหตุ

มบีตัรนกัศึกษา

มบีตัรนกัศึกษา

เล่ือนสอบ

มบีตัรนกัศึกษา



19 MISS ศรัณยา ทัดสวน Saranya Tadsuan

20 MISS ปรียนันท์ มรกตศรีวรรณ Preeyanunt Morrakotsriwan

21 MISS ปรียา กลุแกว้ Preeya Kulkaew

22 MISS กนกมาศ มุงคุณ Kanokmard Mungkun

23 MISS พิรญาณ์ รุ่งชีวิน Piraya Roongcheewin

24 MISS
Chanikan Prommasaka na 

sakonnakhon

Chanikan Prommasaka na 

sakonnakhon

25 MISS ศุภร ศุภพิสุทธิ์ Suphorn Suphaphisut

26 MR. นวพงษ์ ภาษี Navapong Phasee

27 MISS วรัญญา ณ ราชสีมา Warunya Na-ratchasima

28 MISS กมลชนก เนินสุทธิ Kamonchanok Noensutthi

29 MISS กลุนิษฐ์ ศรีบุรินทร์ Kunlanit Sriburin

30 MISS พรรณวดี กติติวงศ์ตระกลู Phunnawadee Kittiwongtrakool

31 MISS สินีนาฏ พิมพ์ปัจฉมิ Sineenat Pimpatchim

32 MISS กญัญาวรรณ กซัุว Kanyawan Kuchau

33 MR. ภาณุเดช สายแสน Phanudet Saisaen

34 MISS ณัฐณิชา เต็งณฤทธิ์ศิริ Natnicha Tengnaritsiri

35 MISS ยลรดี ศุภรพนิตกลุ Yolradee Supornpanitkul

36 MISS จฑุามาศ สุพรรณฝ่าย Juthamas Supannafai

37 MISS พรพิมล บัวศรี Phonpimon Buasri

38 MISS ภัทรกนัย ์ชินพรรณ Pattarakan Chinnapan

39 MR. รัชภพ จนัทร์มหา Ratchapop Janmaha

40 MISS นวรัตน์ วรรณุเสน NAWARAT WANNUSEN

41 MR. wachirawit kongyuen wachirawit kongyuen

42 MISS ธัญญารัตน์ เชิดชู Thunyarad Cherdchoo

43 MR. ศิววุฒิ สุธรรมฤทธิ์ siwawoot sutammalit

44 MR. ยศพล พงษ์แกว้ YOSSAPOL PONGKAEW

45 MISS สุธินี ค าเพ็ง Suthinee Khampeng

46 MISS อจัฉรา สุนทรักษ์ Atchara Suntarak

47 MISS บัณฑรวรรณ ลองศรี   Bantharawan Longsri

มบีตัรนกัศึกษา

มเีหล็กที่แขนขวา

ใช้Voucher TOEIC 1300 (มี

บัตรนักศึกษา)

มเีหล็กที่แขนขวา



48 MISS ศิรินทร์ โสมสิทธิ์ Sirin Somsit

49 MISS ปภาวรินท์ ลาดสาวแห PAPHAWARIN LATSAOHAE

50 MR. อภินิจ อนิทนพ Apinid Inthanop

51 MISS สุชานันท์ ตัณฑพาทย์ Suchanan Tanthapat

52 MISS Suporanee Tongtawee Suporanee Tongtawee

53 MR. ธีรเมฎฐ์ กะการดี teeramed kakarndee

54 MISS
กาญจนาภรณ์ ประยงค์

หอม
Karnjanaporn Prayonghorm

55 MR. รัฐพล สีหนาจ Ratthaphon Sihanat

56 MISS พรธิดา สิรินาวากลุ Pornthida Sirinawakul

57 MR. อสิระพงศ์ สุธรรม Isarapong Sutham

58 MR. จฑุาพล จ าปาแถม Jutapol Jumpatam

59 MRS. ปภาภัทร ณ พัทลุง Papapat Naphattalung

60 นาง สุภาวัลย ์ภูหลงเพีย SUPAWAN PHULONGPIA

1. บัตรประชำชน/ใบขับขี ่(บัตรตัวจริงที่ยงัไม่หมดอำย ุ และมีรูปหน้ำชัดเจนเท่ำน้ัน)

2. บัตรพนักงำน กรณสีอบในนำมองค์กร (บัตรตัวจริงที่ยงัไม่หมดอำย ุ และมีรูปหน้ำชัดเจนเท่ำน้ัน)

3. บัตรส่วนลด TOEIC (กรณใีช้สิทธิ์ส่วนลด)

4.  กระเป๋ำตังค์ 

5. ใบเสร็จที่ช ำระเงินแล้วจำกธนำคำร (แสดงหลักฐำนที่โต๊ะลงทะเบียน)

**สิง่ที่ไม่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ

1. โทรศัพท์มือถือ

2. นำฬกิำข้อมือทุกชนิด  

3.  พวงกุญแจ

4. อุปกรณเ์ครื่องเขียนต่ำงๆ  (เน่ืองจำกได้จัดเตรียมอุปกรณเ์ครื่องเขียนไวใ้ห้ในห้อง สอบแล้ว)

พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศ

ไทย
พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศ

ไทย

**หลักฐำนในกำรเข้ำสอบ และสิง่ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ



Documents required for test room entry

2. Original Valid Student ID. Card or Original Valid Employee Card and

3. Original Valid Thai Work Permit (for foreign test takers)

Test Policies and Procedures

2. The test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.

5. Examinees are required to remain in the test room throughout the duration of the test.

3. No electronic devices of any kind such as watches or clocks, mobile telephones, mobile headset, flash 

drives, USB drives, any kind of key, MP3 are allowed in the test room, even if switched off.

4. No personal belongings of any kind such as stationary, briefcases, pocket books, purses, PDAs, or 

documents are allowed in the test room.

***While shelving is provided for personal belongings the Center for Professional Assessment (Thailand) 

accepts no responsibility for items left unattended.***

1. Original Valid National I.D. card or Original Valid Electronic Driver’s License or Original Valid Passport and

1. All examinees must arrive at the test site at least 30 minutes before the scheduled to test time to 

complete the registration process.

ข้อปฏิบัติจำกศูนยส์อบ TOEIC ส ำนักงำนใหญ ่ให้ผู้สอบปฏิบัติดังน้ี



Center for Professional Assessment (Thailand) 

Suite 1907, Bangkok Business Building, 54 Asoke Road, Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand 
Tel: 0-2260-7061, 0-2259-3990 Fax: 0-2664-3122 Email: cpa@cpathailand.co.th 

Updated: July 19, 2018 

//แกป 

หลักฐานที่ ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ 

1. กรณีสอบในนามส่วนตัว  จะต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

บตัรประจ าตวัประชาชนไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 ใบขบัข่ีอิเล็กทรอนิกส์ไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 หนงัสือเดนิทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุ 

2. กรณีสอบในนามองค์กร สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา หรือผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย จะต้องแสดง

หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิจากหวัข้อท่ี 1 ดงันี ้

ผู้สอบในนามองค์กร (Organization Affiliated test takers) 

 บตัรประจ าตวัพนกังานขององค์กรท่ีใช้สิทธ์ิสอบ แบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันภาษา (Language School test takers) 

 บตัรประจ าตวัผู้ เรียนของสถาบนัภาษา แบบมีรูปถ่ายและตราประทบัสถาบนัฯ คร่อมรูป ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันการศึกษา (Educational test takers)  

 บตัรประจ าตวันิสิต/นกัศกึษาแบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย (Non-Thai test takers)  

 ใบอนญุาตท างานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ  หรือ  

 หนงัสือรับรองสถานภาพนิสิต/นกัศกึษาประเภทเตม็เวลาท่ีออกโดยสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับใบอนญุาตให้

จดัตัง้โรงเรียนหรืออยู่ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทย ตวัจริงท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั 

3. กรณีผู้สอบท่ีต้องใช้อุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อความบกพร่อง

ทางร่างกายไมว่า่ชนิดใดก็ตามทัง้แบบชัว่คราวหรือถาวรระหวา่งการสอบ นอกเหนือจากเอกสารท่ีระบขุ้างต้น

แล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้

 ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสขุ  (ไมร่วมคลินิก) ตวัจริง

หรือส าเนาท่ีมีตราประทบัจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึง่ระบรุายละเอียดความจ าเป็นท่ีผู้สอบ

จะต้องใช้อปุกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนัน้ๆ ระหวา่งการสอบ  

  

หมายเหต ุ  บตัรหรือเอกสารทีน่ ามาแสดงในการเข้าสอบตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทัง้หมดชดัเจนไม่เลือน ทัง้นี ้

ศูนย์สอบฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะปฏิเสธการใหเ้ข้าสอบ ในกรณีทีผู่้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด 
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Documents Required for Test Room Entry 

1. Original Valid Thai National ID card, or 

 Original Valid Thai Driver’s License, or  

 Original Valid Passport  

2. Organization Affiliated, Language School, Educational or Foreign Test Takers must submit these 

additional documents:  

For Organization Affiliated test takers  

 Original Valid Company ID card 

For Language School test takers 

 Original Official Valid Language School Identification card that contains a recent, 

recognizable photograph   

For Educational test takers  

 Original Valid Student Identification Card  

For Foreign test takers 

 Original Valid Thai Work Permit, or  

 Original Valid documentation proving they are attending a Thai Ministry of Education 

Certified Secondary level or University level institute as a Full-Time Student (issued within 30 

days before the test date) 

3. Test takers who require the use of implants or medical devices of any kind during the test must 

submit the following additional documents: 

 Original or Certified Copy Valid Medical Certificate from hospitals as recognized by the 

Ministry of Public Health (excluding clinics) to certify the necessity of using such implants or 

medical devices of any kind during the test  (Valid 1 calendar year after issue date) 

 

 

Note : All submitted documents must be complete and undamaged with all information clearly legible and 

visible. The Center for Professional Assessment (Thailand) reserves the right to deny entry to the test 

room if the required documents are not clear or not presented at the test center on the test day. 
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ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์  

 ภายนอกร่างกาย (Special Medical Devices) 
 กายอปุกรณ์เทียม (อปุกรณ์ท่ีใช้ทดแทนอวยัวะท่ีหายไป) เชน่ แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม เท้าเทียม นิว้เทียม 

เป็นต้น 
 กายอปุกรณ์เสริม (อปุกรณ์ท่ีชว่ยดาม ประคองอวยัวะท่ีมีปัญหาในการเคล่ือนไหว) เชน่ อปุกรณ์ประคองหรือ

ดามหลงั อปุกรณ์ดามมือ เป็นต้น 
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือการเคล่ือนไหว เชน่ รถล้อเข็น ไม้เท้า ไม้ค า้ยนั เป็นต้น  
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือความบกพร่องทางร่างกายด้านอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองชว่ยฟัง เคร่ืองฉีดอินซูลิน เป็นต้น 
 อปุกรณ์เสริมทางการแพทย์ชัว่คราว เชน่ ผ้าพนัแผล เฝือกตามสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เป็นต้น  

 ภายในร่างกาย (Implants) 
 ในสว่นท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ เชน่ โลหะดามสว่นตา่งๆ ในร่างกาย กระดกูเทียม เคร่ืองกระตุ้นหวัใจและอวยัวะ

ภายในเทียม เป็นต้น 
 

Sample of implants and special medical devices 

 Special Medical Devices 
 Prosthesis: An artificial device that replaces a missing body part which include both upper and lower-

extremity prostheses such as Finger prosthesis, Knee disarticulation (KD) prosthesis, etc.  
 Orthosis: Externally applied device used to modify the structural and functional characteristics of the 

neuro-muscular and skeletal systems such as Splint or Brace, etc.  
 Mobility aids such as wheelchair, cane, crutches, etc.  
 Other special medical devices such as hearing aids, insulin pump, etc.  
 Temporary medical aids such as bandage, splint, etc.  

 Implants 
 Non-visible implants such as Internal Fixation of Fractures, Intramedullary Nail, Pace Maker etc.  
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New Test Reservation Policies for local test takers 
 
Effective July 1, 2013 the Center for Professional Assessment (Thailand) will implement a 
new policy requiring at least five calendar days between all TOEIC® or other test dates for 
tests offered through our test centers in Thailand. 
 
Local test takers will no longer be allowed to reserve test dates, or “walk-In,” for testing 
services unless the new test date is at least five days beyond the date of the previous test. 
 
We apologize if this causes any inconvenience for any test taker. 
 
 

 
  
 

ประกาศ 
ระเบียบการใหม่  ในการส ารองทีน่ั่งสอบ 

 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป TOEIC® Services Thailand จะปรับระเบียบการส ารองทีน่ั่ง
สอบ โดยจะก าหนดให้ผู้ทีป่ระสงค์ส ารองทีน่ั่งสอบต้องเว้นระยะการสอบอย่างน้อย 5 วนัปฏทินิ* ใน
การสอบแต่ละคร้ัง   
 

ผู้สอบจะไม่สามารถส ารองทีน่ั่งสอบ หรือเข้ามาขอสอบ หากวนัทีจ่องสอบน้ันไม่ครบ 5 วนัปฏทินิ* 
จากการสอบคร้ังล่าสุด 
 

ขออภัยในความไม่สะดวก  

 

*เร่ิมนับหลงัจากวนัสอบ 1 วนั 
 

 



 

Announcement
 

 
TOEIC® Testing for Foreign Nationals in Thailand 
 
Effective November 1, 2012 the Center for Professional Assessment will implement new 
testing policies for persons without a Valid Thai National ID wishing to sit for the TOEIC® 
Listening & Reading test in Thailand in order to accommodate their special needs. This 
includes persons who … 
 

A) Do not have a Valid Thai National ID 
B) Do not have Valid Thai Work Permits, or  
C) Cannot provide Valid documentation proving they are attending a Thai Ministry of 

Education Certified school as a Full-Time Student 
 
Such test takers may only test once during any given calendar month with a minimum of 
twenty-eight (28) days between tests. 
 
Tests for these test takers will be scheduled every Wednesday (with the exception of legal 
and company holidays) at 9:00AM. 
 
Tests will be administered separately from the normal daily TOEIC® test and the 
administration language will be English ONLY. The Center for Professional Assessment 
(Thailand) cannot make accommodations for test takers who cannot follow instructions in 
Thai or English. 
 
These are the ONLY Institutional test dates available for the above mentioned test takers.  
Test takers without a Valid Thai National ID will NOT be allowed to test in the regular Daily 
test administrations.  
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นโยบายการทดสอบ TOEIC สําหรับชาวต่างชาตใินประเทศไทย 
    

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) จะใช้

นโยบายการทดสอบสาํหรับชาวต่างชาติ ท่ีมีความประสงคจ์ะสอบ TOEIC Listening & Reading ในประเทศ

ไทย แต่ไม่มีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน ท่ีออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทย หรือ 

2) ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย (Valid Thai Work Permit) หรือ 

3) บตัรประจาํตวันกัเรียน นกัศึกษาท่ีออกโดยสถาบนัการศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการ

ยนืยนัวา่เขา้เรียนในภาคเรียนปกติ (Full time student) 

สามารถสอบ TOEIC Listening & Reading ไดเ้พยีงเดอืนละหน่ึงคร้ัง หรือไม่น้อยกว่า 28 วนัต่อการสอบแต่

ละคร้ัง โดยทางเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) จะจดัทดสอบทุกวนัพธุช่วงเชา้

เวลา 9:00 น. เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

การดาํเนินการสอบ TOEIC Listening & Reading ในวนัและเวลาดงักล่าว จะดาํเนินการเป็นภาษาองักฤษ 

แต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น 
    

หมายเหตุ สาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ทางศนูยฯ์ จะดาํเนินการทดสอบตามตารางปกติ  

(ทุกวนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 09:00 น. และ 13:00 น.) 


