
ระเบียบการและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตในการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ณ วันเสารท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

ก. หลักฐานท่ีผูสอบตองแสดงในการสอบ 

 1. บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือ ใบขับข่ีอิเล็กทรอนิกส (ตัวจริง) หรือ หนังสือเดินทาง 

(passport) (ตัวจริง) ท่ียังไมหมดอายุ และมีขอมูลพรอมท้ังรูปถายชัดเจน  

2. บัตรประจําตัวนิสิต (ตัวจริง) ท่ียังไมหมดอายุ และมีขอมูลพรอมท้ังรูปถายชัดเจน กรณีบัตร

ประจําตัวนิสิตหาย หรือมีขอมูลและรูปถายไมชัดเจน อนุโลมใหใชใบแทนบัตรประจําตัวนิสิต (ตัวจริง) ท่ียังไม

หมดอายุ ออกโดยงานบริการการศึกษา (อาคาร 1 บริการวิทยาการ) 

 3. กรณีนิสิตเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ตัวจริง) มาแสดงใน

วันสอบดวย 

 4. ในกรณีท่ีผูสอบตองใชอุปกรณเสริมทางการแพทย หรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอความบกพรองทาง

รางกาย ผูสอบจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ 

 สําหรับผูสอบพิการ จะตองมี 

- บัตรประจําตัวผูพิการ (ตัวจริง) ท่ียังไมหมดอายุ 

- ใบรับรองแพทย (ตัวจริง) ท่ีออกจากโรงพยาบาลเทานั้น ท่ีมีอายุไมเกิน 30 วัน ซ่ึงระบุ

รายละเอียดความพิการของผูสอบ 

สําหรับผูสอบทุพพลภาพช่ัวคราว เชน ประสบอุบัติเหตุ เปนตน จะตองมี 

- ใบรับรองแพทย (ตัวจริง) ท่ีออกจากโรงพยาบาลเทานั้น ท่ีมีอายุไมเกิน 30 วัน ซ่ึงระบุอาการของ

ผูสอบ 

**ในกรณีท่ีผูสอบตองใชอุปกรณเสริมทางการแพทย หรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอความบกพรองทาง

รางกาย ผูสอบจะตองมาติดตอท่ีงานบริการการศึกษา ชองบริการท่ี 4 คุณนิภาภัส  สาครดี  (อาคาร 1 

บริการวิทยาการ) เบอรโทร 038-354580-4 ตอ 2628 หรือ 088 -2030491 เพ่ือแจงช่ือ พรอมระบุ

เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีผูสอบจําเปนตองใชในวันสอบและแนบรูปถายเครื่องมือหรืออุปกรณดังกลาว 

ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 นี้ เพ่ือทางมหาวิทยาลัยจะจัดสงขอมูลใหทางศูนยสอบ TOEIC ลวงหนา 

7 วันทําการกอนสอบ** 

  ***ท้ังนี้เอกสารขางตนจะตองอยูในสภาพสมบูรณ ขอมูลท้ังหมดชัดเจนไมเลือน มิฉะนั้นจะไมสามารถใชแสดงเปน

หลักฐานเขาหองสอบได*** 

 

 

 

 

 



ข. ขอปฏิบัติในการเขาสอบ 

 1. ผูสอบทุกคนจะตองมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนสอบ กอนเวลาสอบอยางนอย 90 นาที พรอม

ท้ังแสดงหลักฐานท่ีใชในการสอบ (ขอ ก.) เพ่ือสแกนและตรวจบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประจําตัวประชาชน 

และเอกสารอ่ืนๆ ดังตารางแสดงเวลาตอไปนี้  

รอบการสอบ ลงทะเบียนรายงานตัว สแกนรางกาย เวลาสอบ 
เชา 7.30 น 8.00 น. 9.00-12.00 น. 
บาย 12.30 น. 13.00 น. 14.00-17.00o. 

 *หลังจากสแกนบัตรประจําตัวนิสิต และตรวจหลักฐาน (ขอ ก.) นิสิตจะตองเขาหองสอบทันที* 

**ผูสอบทุกคนจะตองแตงกายชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น** 

 2. ไมอนุญาตใหผูสอบนําสัมภาระ สิ่งของ ทรัพยสินมีคาและอุปกรณสื่อสารทุกชนิดติดตัวมาในวัน

สอบ หรือนําเขาหองสอบโดยเด็ดขาดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เชน นาฬิกาทุกชนิด โทรศัพท กุญแจทุกชนิด 

เครื่องเขียน ลูกอม  หมากฝรั่ง น้ําตาเทียม เวชภัณฑ กลองแวน กระเปา เครื่องประดับทุกชนิด เอกสารตางๆ 

รวมถึงทรัพยสินมีคาใดๆท้ังสิ้น  ท้ังนี้ หากนิสิตนําส่ิงของดังกลาวขางตนติดตัวมาวันสอบทางมหาวิทยาลัย

ขอสงวนสิทธิ์ไมรับฝากทุกกรณี และหากทรัพยสินเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ทางมหาวิทยาลัยจะไม

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 3. ผูสอบทุกทานจะตองแสดงหลักฐานท่ีใชในการสอบ (ขอ ก.) อีกครั้งท่ีหนาหองสอบแกเจาหนาท่ี

จากศูนยสอบ TOEIC 

 4. ผูสอบทุกทานจะตองผานการสแกนตัว โดยเจาหนาท่ีของทางศูนยสอบ TOEIC กอนเขาหองสอบ 

 5. ผูสอบทุกทานจะไมไดรับอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาเจาหนาท่ีของทางศูนยสอบจะแจงวา

กระบวนการจัดสอบเสร็จสิ้น 

 6. ผูสอบจะตองเวนระยะเวลาการสอบ TOEIC อยางนอย 5 วันปฏิทิน ซ่ึงหากมีการสอบ TOEIC กอน 

5 วันปฏิทิน ผลการสอบครั้งนี้ จะถือเปนโมฆะ (ตามเอกสารแนบของศูนย TOEIC) 

 หมายเหตุ  นิสิตไมตองเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนใดๆมาสอบ เนื่องจากทางศูนยสอบ TOEIC จะ

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทําขอสอบ เชน ดินสอ  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ ใหครบถวน 

 

ทั้งนี้ผูสอบที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติในการจัดสอบขางตนทางศูนยสอบขอสงวนสิทธิ์

ไมอนุญาตใหผูสอบทานนั้นทําการสอบ และ/หรือไมออกผลคะแนนตามแตกรณี  และมี

พฤติกรรมที่เขาขายสอทุจริตหรือทุจริต จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย และใหถือวาการสอบของผู

นั้นเปนโมฆะ 

อนึ่ง การตัดสินใจของเจาหนาที่ศูนยสอบถือเปนที่สดุ 



 
Announcement 

19
th
 Fl. BB Building, 54 Asoke Rd., Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand 

Tel: 02-260-7061 ... Fax: 02-664-3122 ... Email: cpa@cpathailand.co.th 

 
 

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 
 

 



ขั้นตอนการดําเนินการสอบTOEIC 
 
 

 
 
 

 
นิสิตตรวจสอบรายช่ือ ท่ีนั่งสอบ 

หองสอบ ท่ีบอรด  

เริ่ม 

ลงทะเบียนสอบ ณ จุดลงทะเบียนท่ีกําหนด 

รอบเชา เวลา 7.30 น. 

รอบบาย เวลา 12.30 น. 

(โดยการสแกนและตรวจบัตรประจําตัวนิสิตพรอมบัตรประจําตัวประชาชน) 

 

เจาหนาท่ีศูนย TOEIC สแกนรางกายและตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต

พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หนาหองสอบ  

รอบเชา เวลา 8.00 น. 

รอบบาย เวลา 13.00 น. 

 

เริ่มดําเนินการสอบ 

รอบเชา เวลา 9.00  – 12.00 น. 

รอบบาย  เวลา 14.00 -17.00 น. 

 

เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ :  นิสิตตองเขาสอบตามวัน เวลา ท่ีกําหนดไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ถาเลยระยะเวลาของการเริ่ม

ดําเนินการสอบจะไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ 












