Center for Professional Assessment (Thailand)

หลักฐานที่ผ้ ูสอบต้ องแสดงในการเข้ าสอบ
1. กรณีสอบในนามส่ วนตัว จะต้ องแสดงหลักฐานต่อไปนี ้
บัตรประจาตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ
ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ
หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ
2. กรณีสอบในนามองค์ กร สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา หรื อผู้สอบที่มิได้ ถือสัญชาติไทย จะต้ องแสดง
หลักฐานต่อไปนี ้เพิ่มเติมจากหัวข้ อที่ 1 ดังนี ้
ผู้สอบในนามองค์ กร (Organization Affiliated test takers)
 บัตรประจาตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้ สิทธิ์สอบ แบบมีรูปถ่าย ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ผู้สอบในนามสถาบันภาษา (Language School test takers)
 บัตรประจาตัวผู้เรี ยนของสถาบันภาษา แบบมีรูปถ่ายและตราประทับสถาบันฯ คร่ อมรูป ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ผู้สอบในนามสถาบันการศึกษา (Educational test takers)


บัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาแบบมีรูปถ่าย ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ

ผู้สอบที่มิได้ ถือสัญชาติไทย (Non-Thai test takers)
 ใบอนุญาตทางานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ


หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ ได้ รับใบอนุญาตให้
จัดตังโรงเรี
้
ยนหรื ออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน

3. กรณีผ้ ูสอบที่ต้องใช้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืนๆ ที่จาเป็ นต่ อความบกพร่ อง
ทางร่ างกายไม่วา่ ชนิดใดก็ตามทังแบบชั
้
ว่ คราวหรื อถาวรระหว่างการสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้ น
แล้ ว ผู้สอบจะต้ องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้


ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผา่ นการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริง
หรื อสาเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่ เกิน 1 ปี ซึง่ ระบุรายละเอียดความจาเป็ นที่ผ้ สู อบ
จะต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนันๆ
้ ระหว่างการสอบ

หมายเหตุ บัตรหรื อเอกสารที น่ ามาแสดงในการเข้าสอบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มี ข้อมูลทัง้ หมดชัดเจนไม่เลื อน ทัง้ นี ้
ศูนย์สอบฯ มี สิทธิ์ ทีจ่ ะปฏิ เสธการให้เข้าสอบ ในกรณี ทีผ่ ู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ าหนด
Updated: July 19, 2018

//แกป

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

Center for Professional Assessment (Thailand)

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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ตัวอย่ างอุปกรณ์ เสริมพิเศษทางการแพทย์




ภายนอกร่ างกาย (Special Medical Devices)
 กายอุปกรณ์เทียม (อุปกรณ์ที่ใช้ ทดแทนอวัยวะที่หายไป) เช่น แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม เท้ าเทียม นิ ้วเทียม
เป็ นต้ น
 กายอุปกรณ์เสริ ม (อุปกรณ์ที่ชว่ ยดาม ประคองอวัยวะที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว) เช่น อุปกรณ์ประคองหรื อ
ดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็ นต้ น
 อุปกรณ์ชว่ ยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น รถล้ อเข็น ไม้ เท้ า ไม้ ค ้ายัน เป็ นต้ น
 อุปกรณ์ชว่ ยเหลือความบกพร่องทางร่างกายด้ านอื่นๆ เช่น เครื่ องช่วยฟั ง เครื่ องฉีดอินซูลิน เป็ นต้ น
 อุปกรณ์เสริ มทางการแพทย์ชวั่ คราว เช่น ผ้ าพันแผล เฝื อกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็ นต้ น
ภายในร่ างกาย (Implants)
 ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น โลหะดามส่วนต่างๆ ในร่างกาย กระดูกเทียม เครื่ องกระตุ้นหัวใจและอวัยวะ
ภายในเทียม เป็ นต้ น

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 lowerextremity 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.

Updated: July 19, 2018

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

