ระเบียบการและขอปฏิบัติสําหรับนิสิตในการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ (TOEIC)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
ณ วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2560
ก. หลักฐานที่ผูสอบตองแสดงในการสอบ
1. บั ตรประจําตัวประชาชน (ตัว จริง) หรื อ ใบขับขี่ อิเล็กทรอนิกส (ตัวจริง) หรือ หนังสือเดินทาง
(passport) (ตัวจริง) ที่ยังไมหมดอายุ และมีขอมูลพรอมทั้งรูปถายชัดเจน
2. บั ต รประจํ า ตั ว นิ สิ ต (ตั ว จริ ง ) ที่ยั งไมห มดอายุ และมี ขอมู ล พร อมทั้ งรูป ถ ายชัดเจน กรณีบัต ร
ประจําตัวนิสิตหาย หรือมีขอมูลและรูปถายไมชัดเจน อนุโลมใหใชใบแทนบัตรประจําตัวนิสิต (ตัวจริง) ที่ยังไม
หมดอายุ ออกโดยงานบริการการศึกษา (อาคาร 1 บริการวิทยาการ)
3. กรณีนิสิตเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ใหนําหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ตัวจริง) มาแสดงใน
วันสอบดวย
4. ในกรณีที่ผูสอบตองใชอุปกรณเสริมทางการแพทย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนตอความบกพรองทาง
รางกาย ผูสอบจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้
สําหรับผูสอบพิการ จะตองมี
- บัตรประจําตัวผูพิการ (ตัวจริง) ทีย่ ังไมหมดอายุ
- ใบรั บ รองแพทย (ตั ว จริ ง ) ที่ อ อกจากโรงพยาบาลเท า นั้ น ที่ มี อ ายุ ไ ม เ กิ น 30 วั น ซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดความพิการของผูสอบ
สําหรับผูสอบทุพพลภาพชั่วคราว เชน ประสบอุบัติเหตุ เปนตน จะตองมี
-

ใบรับรองแพทย (ตัวจริง) ที่ออกจากโรงพยาบาลเทานั้น ที่มีอายุไมเกิน 30 วัน ซึ่งระบุอาการของ
ผูสอบ

**ในกรณีที่ผูสอบตองใชอุปกรณเสริมทางการแพทย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนตอความบกพรองทาง
รางกาย ผูสอบจะตองมาติดตอที่งานบริการการศึกษา ชองบริการที่ 4 คุณนิภาภัส สาครดี (อาคาร 1
บริการวิ ทยาการ) เบอร โทร 038-354580-4 ตอ 2628 หรือ 088 -2030491 เพื่อแจงชื่อ พรอมระบุ
เครื่องมื อหรืออุปกรณที่ผูสอบจํ าเปน ตองใชใ นวั น สอบและแนบรูปถายเครื่องมือหรืออุปกรณดังกล า ว
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นี้ เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะจัดสงขอมูลใหทางศูนยสอบ TOEIC ลวงหนา
7 วันทําการกอนสอบ**
***ทั้งนี้เอกสารขางตนจะตองอยูในสภาพสมบูรณ ขอมูลทั้งหมดชัดเจนไมเลือน มิฉะนั้นจะไมสามารถใชแสดงเปน
หลักฐานเขาหองสอบได***

ข. ขอปฏิบัติในการเขาสอบ
1. ผูสอบทุกคนจะตองมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนสอบ กอนเวลาสอบอยางนอย 90 นาที พรอม
ทั้งแสดงหลักฐานที่ใชในการสอบ (ขอ ก.) เพื่อสแกนและตรวจบัตรประจําตัวนิสิต บัตรประจําตัวประชาชน
และเอกสารอื่นๆ ดังตารางแสดงเวลาตอไปนี้
รอบการสอบ
เชา
บาย

ลงทะเบียนรายงานตัว
7.30 น
12.30 น.

สแกนรางกาย
8.00 น.
13.00 น.

เวลาสอบ
9.00-12.00 น.
14.00-17.00o.

*หลังจากสแกนบัตรประจําตัวนิสิต และตรวจหลักฐาน (ขอ ก.) นิสิตจะตองเขาหองสอบทันที*
**ผูสอบทุกคนจะตองแตงกายชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น**
2. ไมอนุญาตใหผูสอบนําสัมภาระ สิ่งของ ทรัพยสินมีคาและอุปกรณสื่อสารทุกชนิดติดตัวมาในวัน
สอบ หรือนํ าเขาหองสอบโดยเด็ดขาดไมว ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เชน นาฬิกาทุกชนิด โทรศัพท กุ ญแจทุกชนิด
เครื่องเขียน ลูกอม หมากฝรั่ง น้ําตาเทียม เวชภัณฑ กลองแวน กระเปา เครื่องประดับทุกชนิด เอกสารตางๆ
รวมถึงทรัพยสินมีคาใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากนิสิตนําสิ่งของดังกลาวขางตนติดตัวมาวันสอบทางมหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับฝากทุกกรณี และหากทรัพยสินเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ทางมหาวิทยาลัยจะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผูสอบทุกทานจะตองแสดงหลักฐานที่ใชในการสอบ (ขอ ก.) อีกครั้งที่หนาหองสอบแกเจาหนาที่
จากศูนยสอบ TOEIC
4. ผูสอบทุกทานจะตองผานการสแกนตัว โดยเจาหนาที่ของทางศูนยสอบ TOEIC กอนเขาหองสอบ
5. ผูสอบทุกทานจะไมไดรับอนุญาตใหออกจากหองสอบจนกวาเจาหนาที่ของทางศูนยสอบจะแจงวา
กระบวนการจัดสอบเสร็จสิ้น
6. ผูสอบจะตองเวนระยะเวลาการสอบ TOEIC อยางนอย 5 วันปฏิทิน ซึ่งหากมีการสอบ TOEIC กอน
5 วันปฏิทิน ผลการสอบครั้งนี้ จะถือเปนโมฆะ (ตามเอกสารแนบของศูนย TOEIC)
หมายเหตุ นิสิตไมตองเตรียมอุปกรณ เครื่องเขียนใดๆมาสอบ เนื่องจากทางศูนยสอบ TOEIC จะ
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทําขอสอบ เชน ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ ใหครบถวน

ทั้งนี้ผูสอบที่ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติในการจัดสอบขางตนทางศูนยสอบขอสงวนสิทธิ์
ไม อ นุ ญ าตให ผู ส อบท า นนั้ น ทํ า การสอบ และ/หรื อ ไม อ อกผลคะแนนตามแต ก รณี และมี
พฤติกรรมที่เขาขายสอทุจริตหรือทุจริต จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย และใหถือวาการสอบของผู
นั้นเปนโมฆะ
อนึ่ง การตัดสินใจของเจาหนาที่ศูนยสอบถือเปนที่สดุ

Announcement
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 ในการสารองทีน่ ั่งสอบ
เซ็นเตอร์ ฟอร์ โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย) ขอเรียนให้ ทราบว่ าตั้งแต่ วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป TOEIC® Services Thailand จะปรับระเบียบการสารองทีน่ ั่ง
สอบ โดยจะกาหนดให้ ผู้ทปี่ ระสงค์ สารองทีน่ ั่งสอบต้ องเว้ นระยะการสอบอย่ างน้ อย 5 วันปฏิทนิ * ใน
การสอบแต่ ละครั้ง
ผู้สอบจะไม่ สามารถสารองทีน่ ั่งสอบ หรือเข้ ามาขอสอบ หากวันทีจ่ องสอบนั้นไม่ ครบ 5 วันปฏิทนิ *
จากการสอบครั้งล่าสุ ด
ขออภัยในความไม่ สะดวก
*เริ่มนับหลังจากวันสอบ 1 วัน

th

19 Fl. BB Building, 54 Asoke Rd., Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 02-260-7061 ... Fax: 02-664-3122 ... Email: cpa@cpathailand.co.th

ขั้นตอนการดําเนินการสอบTOEIC
เริ่ม

นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ
หองสอบ ที่บอรด

ลงทะเบียนสอบ ณ จุดลงทะเบียนที่กําหนด
รอบเชา เวลา 7.30 น.
รอบบาย เวลา 12.30 น.
(โดยการสแกนและตรวจบัตรประจําตัวนิสิตพรอมบัตรประจําตัวประชาชน)

เจาหนาที่ศูนย 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 ที่กําหนดไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ถาเลยระยะเวลาของการเริ่ม
ดําเนินการสอบจะไมมีสิทธิ์เขาหองสอบ

