รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : นักศึกษา)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : นักศึกษารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.45 น. ไม่เกินเวลา 09.15 น.
**ผู้สอบใช้สิทธิ์นักศึกษา ต้องเตรียมบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุในการเข้าห้องสอบ ใช้หลักฐานทั้ง
2 บัตร มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!

ลาดับ คานาหน้า

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ

คณะ

1 นาย

พฤกษ์ตะวัน ใจสบาย

Preuktawan Jaisabuy

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 นาย

นิฐิกรณ์ ศรีสุภาพ

Nithikorn Srisuphap

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 นาย

วงศกร ศรีอรรคจันทร์

Wongsakorn Sriakachan

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

4 นางสาว ลลิตา พิชญ์ชยะนนท์

Lalita Pitchayanon

คณะวิศวกรรมศาสตร์

5 นางสาว จิริญา บุญยะสิทธิ์

Chiriya Boonyasit

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

6 นางสาว ชลดา สิงหาสิน

Chonrada Singhasin

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

7 นางสาว มุกดา บาลโสง

Mukda Bansong

8 นางสาว จิราพร สายอุดม

Jiraporn Sai-udom

คณะสาธารณสุขศาสตร์

9 นาย

ฐากูร ถิน่ ทอง

Takoorn Tintong

คณะวิศวกรรมศาสตร์

10 นาย

ทัศณพงศ์ พิมพิไสย

TASSANAPONG PIMPISAI

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

11 นางสาว ธีรธาร ศรีสุข

Thirathan Srisuk

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

12 นางสาว วรรณวิภา พินธะ

Wanwipa Pinta

คณะเกษตรศาสตร์

13 นาย

Teerapat Khajudparn

ธีรภัทร ขจัดพาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

14 นางสาว นิชาภา รัตนเกรียงไกร

Nichapa Rattanakriengkai

คณะเภสัชศาสตร์

15 นาย

เอกวิทย์ สลักคา

Ekkawit Salukkam

16 นาย

ปรัชญาวัฒน์ ราชเมืองขวาง PRUCHYAWAT RAJMUANGKHWANG

17 นาย

เจษฎากร ฉัตรเสน

Jatsadakron Chatsen

คณะวิทยาศาสตร์

18 นาย

วุฒิไกร เกตุมะณี

WUTTHIKAI KATMANEE

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 นางสาว ภัทรสุดา ชัยสกุล

Phatsuda Chaisakul

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

20 นางสาว นัทชา นารมย์

Nutcha Narom

คณะสาธารณสุขศาสตร์
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ลายมือชือ่

หมายเหตุ

รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : นักศึกษา)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : นักศึกษารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.45 น. ไม่เกินเวลา 09.15 น.
**ผู้สอบใช้สิทธิ์นักศึกษา ต้องเตรียมบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุในการเข้าห้องสอบ ใช้หลักฐานทั้ง
2 บัตร มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!

ลาดับ คานาหน้า

21 นาง

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)
ณัฐณิชา สิงจานุสงค์

ภาษาอังกฤษ

คณะ

Natnichar Singjanusong

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

22 นางสาว ลภัสรา เฉลากาญจนา

Laphatsara Chalaokanjana

คณะวิศวกรรมศาสตร์

23 นางสาว ณัฐชยา ทองรักษ์

Natchaya Thongrak

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

24 นางสาว บุษกร ทองรักษ์

Butsakorn Thongrak

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

25 นาย

WEERASAK HUSSADEE

คณะวิศวกรรมศาสตร์

26 นางสาว เสาวภา ห้วยจันทร์

Saowaphar Huaychan

คณะสาธารณสุขศาสตร์

27 นางสาว ธนิดา ยังมี

Tanida Yungmee

คณะวิศวกรรมศาสตร์

28 นาย

ภูวนาถ บุญยืน

Puwanat Bunyuen

คณะวิศวกรรมศาสตร์

29 นาย

สกลวรรธน์ ศิริปรุ

Sakolwat Siripru

คณะนิตศิ าสตร์

30 นางสาว ณัฐธิดา ทองรักษ์

Nuttida Thongrak

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

31 นางสาว พรศิริ คุม้ ห้างสูง

Pornsiri Khumhangsung

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

32 นาย

Akapop Poachaoyapoom

คณะวิศวกรรมศาสตร์

33 นางสาว วราภรณ์ วโรรส

Waraporn Warorot

คณะวิศวกรรมศาสตร์

34 นาย

ปพุทธ์ มีไชยโย

Pabuddha Meechaiyo

35 นาย

อภิสิทธิ์ โคสาดี

Apisit Kosadee

คณะศึกษาศาสตร์

36 นาย

กมลชัย สุวรรณรงค์

KAMONCHAI SUWANNARONG

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีรศักดิ์ หัสดี

เอกภพ เป้าชัยภูมิ

37 นางสาว ธิตมิ า ไกยะสา

Thitima Kaiyasa

38 นางสาว ธิตสิ ุดา มิง่ คา

Thitisuda Mingkum

39 นาย

Nimit Vannasa

นิมติ ร วรรณสา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยา
เขตหนองคาย

คณะนิตศิ าสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
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ลายมือชือ่

หมายเหตุ

รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : นักศึกษา)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : นักศึกษารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.45 น. ไม่เกินเวลา 09.15 น.
**ผู้สอบใช้สิทธิ์นักศึกษา ต้องเตรียมบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุในการเข้าห้องสอบ ใช้หลักฐานทั้ง
2 บัตร มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!

ลาดับ คานาหน้า

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ

คณะ

40 นาย

จิรวัฒน์ ศรีสว่างวงศ์

Jirawat Srisawangwong

41 นาย

พิพัฒพล ป้องรัตนไสย์

PIPATPON PONGRATTANASAI

คณะเภสัชศาสตร์

42 นางสาว กัณฑ์ฐวรัญน์ สุระวนิชกุล

Kunthawarun Surawanichakul

คณะนิตศิ าสตร์

43 นางสาว ยุภาพร คานเพชรทา

Yupaporn Kanpetta

บัณฑิตวิทยาลัย

44 นาย

KANATHIP TANGPORNPISIT

คณะเภสัชศาสตร์

45 นางสาว ธรรมาภรณ์ บุญยอด

Thammaphon Boonyod

คณะศึกษาศาสตร์

46 นางสาว รัตนา วรดี

Rattana Woradee

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

47 นางสาว ฐิตกิ านต์ เพาะโภชน์

Thitikan Pohpoach

คณะเภสัชศาสตร์

48 นาย

วัชรพล บุรุษ

Watcharapon Burut

คณะแพทยศาสตร์

49 นาย

กฤษฎา อินทรปพงศ์

Krisda Intrapapong

คณะนิตศิ าสตร์

คณาธิป ตัง้ พรพิสิฐ

ลายมือชือ่

หมายเหตุ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

**สิง่ ที่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
1. บัตรนักศึกษา/หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ที่มีตราประทับมหาวิทยาลัยออกหนังสือโดยสานักทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(บัตรตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีรูปหน้าชัดเจนเท่านั้น)
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่ (บัตรตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีรูปหน้าชัดเจนเท่านั้น)
3. กระเป๋าตังค์
4. ใบเสร็จที่ชาระเงินแล้วจากธนาคาร (แสดงหลักฐานที่โต๊ะลงทะเบียน)
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**สิง่ ที่ไม่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
1. โทรศัพท์มือถือ
2. นาฬิกาข้อมือทุกชนิด
3. พวงกุญแจ
4. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (เนื่องจากได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ในห้อง สอบแล้ว)
ข้อปฏิบัติจากศูนย์สอบ TOEIC สานักงานใหญ่ ให้ผู้สอบปฏิบัติดังนี้
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
1. All examinees must arrive at the test site at least 30 minutes before the scheduled to test time to complete
the registration process.
2. The test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.
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.
5. Examinees are required to remain in the test room throughout the duration of the test.
***While shelving is provided for personal belongings the Center for Professional Assessment (Thailand) accepts
no responsibility for items left unattended.***
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รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : บุคคลทั่วไป)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.40 น. เนื่องจากผู้
เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ
**ผู้สอบใช้สทิ ธิ์บคุ คลทัว่ ไป ต้องเตรียมบัตรประจาตัวประชาชน/ใบขับขี่ ตัวจริงทีย่ งั ไม่หมดอายุเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!
ลาดับ คานาหน้า

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)

ภาษาอังกฤษ

1 นางสาว กนกพร กันทา

KANOKPORN KANTA

2 นาย

รณชัย สังหมืน่ เม้า

Ronnachai Sangmunemao

3 นาย

ธงธรณ์ ผาติเวทย์

Thongton Phatiwet

4 นางสาว สุโรจนันท์ พรรณะ

Suroojanan Panna

5 นางสาว ศิริญา มหาโอฬารกุล

Siriya Mahaolankun

6 นาย

Chirasak Chaioon

จิรศักดิ์ ใจอ่อน

7 นางสาว วิภาวรรณ อาบสุวรรณ

Wiphawan Arbsuwan

8 นางสาว ปิยนันท์ สุภรัตนกูล

PIYANAN SUPARATTANAGOOL

9 นางสาว กรรณิการ์ นาอุดม

KANNIKA NA-UDOM

10 นางสาว เมธาวี ทองไทย

METHAWEE Thongthai

11 นางสาว อลิสา บุญขนาน

Alisa Boonkhanan

12 นาย

Songrat Mekchim

ทรงรัฐ เมฆฉิม

13 นางสาว เบญจมาศ ภาเชียงคูณ

Benjamad Pachiangkoon

14 นาย

SORAWIN PHUKAPAK

สรวินท์ ปูคะภาค

15 นางสาว วารินทร์ สุรินทร์

WARIN SURIN

16 นางสาว อนันตยา กองจันทร์

Anantaya Kongjun

17 นาย

โฆษิต แก้วจันทร์

Kosit Kaewjan

18 นาย

บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา

Bundit Suriyavongpongsa

ลายมือชือ่ / Sign

หมายเหตุ

ผู้สอบมีเหล็กในร่างกายทีข่ อ้ เท้าและนิว้ โป้งเท้าด้านขวา

19 นางสาว สุกญั ญา ตาแก้วน้อย

Sukanya Takaewnoi

20 MR.

Graziano Cerato
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ต่างชาติ

รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : บุคคลทั่วไป)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.40 น. เนื่องจากผู้
เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ
**ผู้สอบใช้สทิ ธิ์บคุ คลทัว่ ไป ต้องเตรียมบัตรประจาตัวประชาชน/ใบขับขี่ ตัวจริงทีย่ งั ไม่หมดอายุเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!
ลาดับ คานาหน้า

21 นาย

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)
อนันตชัย คาภาเกะ

ภาษาอังกฤษ
Anantachai Khampake

22 นางสาว กวิสรา อยูย่ ืน

Kavisara Yuyuen

23 นางสาว พัชรีภรณ์ พูลสวัสดิ์

Phatchareeporn Poolsawat

24 นาย

Thiracheth Puttijitamornkul

ธีรเชษฐ์ พุทธิจิตอมรกุล

25 นางสาว ภัทราภรณ์ อุณชาติ

Phattharaporn Unnachat

26 นาย

Teeramed Kakarndee

ธีรเมฎฐ์ กะการดี

27 นางสาว วันเพ็ญ ชลอเจริญยิง่

Wanpen Chalorcharoenying

28 นาย

Thanarat Sanguantrakool

ธนรัตน์ สงวนตระกูล

29 นางสาว ผัลย์ศภุ า คนคล่อง

PHANSUPA KHONKLONG

30 นางสาว วรารัตน์ สุตนนท์

Wararat Suttanon

31 นางสาว สุรภา ทิพย์ศริ ิ

Surapa Tipsiri

32 นาย

Manotai Klaypayak

มโนทัย คล้ายพยัฆ

33 นางสาว ณัฏฐณิชา พ่อค้า

Nutthanicha Phoka

34 นาย

Chaiwit Khamta

ชัยวิชญ์ คาตา

35 นางสาว ภัทรวดี บุญยิง่

Patharawadee Boonying

36 นางสาว ณัฐสุดา เหล่าสุขา

Nutsuda Laosukha

37 นางสาว พิชญาพร ศรีสุภาพ

Pitchayaporn Srisuphap

38 นาย

Piyathat Siripol

ปิยทัศน์ ศิริพล

39 นาย

Tanakiat Suesatboon

40 นางสาว กนกวรรณ เลิศชนะ

Kanokwan Lertchana
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ลายมือชือ่ / Sign

หมายเหตุ

รายชือ่ ผู้เข้าสอบ TOEIC ประจาเดือน เมษายน 2561 (ประเภท : บุคคลทั่วไป)
สอบวัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. ห้อง 5408 อาคาร HS.05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปให้มารายงานตัวที่ ห้อง 5407 ชัน้ 4 อาคาร HS.05 เวลา 08.40 น. เนื่องจากผู้
เข้าสอบจะต้องถ่ายรูปติดใบแสดงผลคะแนนสอบ
**ผู้สอบใช้สทิ ธิ์บคุ คลทัว่ ไป ต้องเตรียมบัตรประจาตัวประชาชน/ใบขับขี่ ตัวจริงทีย่ งั ไม่หมดอายุเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้นจะ
ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สาหรับผู้สอบมีเหล็กในร่างกาย ในวันสอบต้องนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวา่ ท่านมีเหล็กในร่างกายในส่วนใด ใบรับรองแพทย์จาก
ทางโรงพยาบาล ฉบับจริง พร้อมระบุอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันสอบ เท่านั้น !!
ลาดับ คานาหน้า

41 นาย

ชือ่ -สกุล (ภาษาไทย)
เศรษฐคุณ เหมทานนท์

ภาษาอังกฤษ
Settakun Hemtanon

42 นางสาว จิรัชญา โคตรพันธ์

Jiratchaya Kottapan

43 นางสาว ทัศวรรณ โพธิขา

Tassawan Pothikham

44 นาย

Cherawit Phakhinpheomsin

ชีระวิทย์ ภคินเพิ่มสิน

45 นางสาว เกษมณี ถนอมเงิน

KETMANEE TANOMNGOEN

46 นางสาว พลอยไพลิน คล้ายคลึง

Ploypailin Klaiklueng

47 นาย

Assarin Laokhom

อัศรินทร์ เหลาคม

48 นางสาว พรชนก ไชยวงษา

ลายมือชือ่ / Sign

PONCHANOK CHAIVONGSA

**สิง่ ที่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
1. บัตรประชาชน/ใบขับขี่ (บัตรตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีรูปหน้าชัดเจนเท่านั้น)
2. บัตรพนักงาน กรณีสอบในนามองค์กร (บัตรตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีรูปหน้าชัดเจนเท่านั้น)
3. บัตรส่วนลด TOEIC (กรณีใช้สิทธิ์ส่วนลด)
4. กระเป๋าตังค์
5. ใบเสร็จที่ชาระเงินแล้วจากธนาคาร (แสดงหลักฐานที่โต๊ะลงทะเบียน)
**สิง่ ที่ไม่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบ
1. โทรศัพท์มือถือ
2. นาฬิกาข้อมือทุกชนิด
3. พวงกุญแจ
4. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ (เนื่องจากได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ในห้อง สอบแล้ว)
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หมายเหตุ

ข้อปฏิบัติจากศูนย์สอบ TOEIC สานักงานใหญ่ ให้ผู้สอบปฏิบัติดังนี้
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
1. All examinees must arrive at the test site at least 30 minutes before the scheduled to test time to complete
the registration process.
2. The test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.
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.
5. Examinees are required to remain in the test room throughout the duration of the test.
***While shelving is provided for personal belongings the Center for Professional Assessment (Thailand) accepts
no responsibility for items left unattended.***
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