ขั้นตอนการดําเนินการสอบTOEIC
เริ่ม

นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ
ห้องสอบ ที่บอร์ด หรือเวปไซต์

ลงทะเบียนสอบ ณ จุดลงทะเบียนที่กําหนด
รอบเช้า เวลา 7.30 น.
รอบบ่าย เวลา 12.30 น.
(โดยการสแกนและตรวจบัตรประจําตัวนิสิตพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC สแกนร่างกายและตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต
พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน หน้าห้องสอบ
รอบเช้า เวลา 8.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

เริ่มดําเนินการสอบ
รอบเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 14.00 -17.00 น.

เสร็จสิ้น
หมายเหตุ : นิสิตต้องเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กําหนดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเลยระยะเวลาของการเริ่มดําเนินการสอบจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
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สาหรั บนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการจัดทดสอบวัดความรู้ ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ (TOEIC®)
วันเสาร์ ท่ ี 19 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาเขตบางเขน ศรี ราชา กาแพงแสน และเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ก.

น

งแสดงในการสอบ

1.

ไทย
ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ
(passport)
และ
2.
นิสิต/นักศึกษาที่มีรูปถ่าย หรือ หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาที่มีรูปถ่ายซึง่ ออกโดย
สานักทะเบียนของสถาบันตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ
3. กรณีที่ผ้ สู อบต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรื อ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็ นต่อความบกพร่องทางร่างกาย
รวมถึง มีอปุ กรณ์ใดๆ ฝั งในร่างกาย ไม่วา่ ชนิดใดก็ตามทังแบบชั
้
ว่ คราวหรื อถาวรระหว่างการสอบ ผู้สอบ
จะต้ องแสดงเอกสารเพิ่มเติม คือ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน หรื อ สาเนาที่มีตราประทับตัวจริงจากโรงพยาบาล ซึง่
ระบุรายละเอียดความจาเป็ นที่ผ้ สู อบจะต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนันๆ
้ ระหว่างการสอบ
**ทัง้ นีห้ ลักฐาน/เอกสารทุกรายการข้างต้นจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยที ร่ ู ปถ่ายและข้อมูลทัง้ หมดชัดเจนไม่เลื อน
และไม่หมดอายุ มิ ฉะนัน้ จะไม่สามารถใช้แสดงเป็ นหลักฐานในการเข้าห้องสอบได้**
ข.

ใน

เข้ า

1. ผู้สอบจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและกฏระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด
2. ผู้สอบทุกท่านจะต้ องสแกนบัตรนิสิต ตามขันตอนของมหาวิ
้
ทยาลัย เพื่อรับทราบข้ อมูลห้ องสอบและเลขที่นงั่ สอบ
โดย
แล้ ว
เลข ซึง่ ถูกกาหนดให้ เท่านัน้
3. ผู้สอบทุกท่านจะต้ องเก็บสิ่งของในบริเวณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรี ยมไว้ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนการสแกนตัวเพื่อ
เข้ าห้ องสอบ โดยนอกเหนือจากหลักฐานที่ผ้ สู อบต้ องแสดงหน้ าห้ องสอบ (ข้ อ ก.) ข้ างต้ นแล้ ว ทางศูนย์สอบฯ
ไ น
นาสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้ าห้ องสอบโดยเด็ดขาด ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น เช่น
3.1

ส์ กประเภท
USB drives หูฟัง เครื่ องอัดเสียง รี โมททุกประเภท เครื่ องคิดเลข ซิมการ์ ด
นันๆ
้ แล้ วก็ตาม
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3.2 สิ่ /สัมภาระ
กระเป๋ าสตางค์ ธนบัตร เหรี ยญ กุญแจทุกชนิด
นาฬิกาทุกประเภท น ้าดื่ม กระติกน ้า กล่องดินสอ เครื่ องเขียนทุกชนิด ลูกอม หมากฝรั่ง น ้าตาเทียม
ยา/เวชภัณฑ์ กล่องแว่น เครื่ องประดับทุกชนิด พระหรื อวัตถุมงคลทุกประเภท
ๆ
นอกเหนือจากหลักฐานที่ผ้ สู อบต้ องแสดงหน้ าห้ องสอบ (ข้ อ ก.)
ๆ ของผู้สอบ
**ทัง้ นี ้ สถานทีเ่ ก็บสิ่ งของเป็ นความรับผิ ดชอบของทางมหาวิ ทยาลัย โดยจะต้องไม่อยู่ในห้องสอบ**

4. หลังจากผู้สอบผ่านขันตอน
้
ข้ างต้ นแล้ ว ผู้สอบทุกท่านต้ องรายงานตัวหน้ าห้ องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้ อย
 120 นาที สาหรับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
 90 นาที สาหรับวิทยาเขตบางเขน, กาแพงแสน และศรี ราชา
5. ผู้สอบทุกท่านจะต้ องแสดงหลักฐานที่ใช้ ในการสอบ (ข้ อ ก.) ที่หน้ าห้ องสอบ
6. ผู้สอบทุกท่านจะต้ องผ่านการสแกนตัว โดยเจ้ าหน้ าที่ของทางศูนย์สอบฯ ก่อนเข้ าห้ องสอบ
7.

ทุกท่านจะต้ อง

เลข

ซึง่ ถูกกาหนดให้ เท่านัน้ ไม่สามารถเลือกหรื อเปลี่ยนที่นงั่ เองได้

8. กรณีที่ผ้ สู อบมาสาย ผู้สอบจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบหลังจากที่เริ่มแจกเอกสารการสอบในห้ องสอบแล้ ว
9. ขณะที่อยูใ่ นห้ องสอบ ผู้สอบจะต้ องไม่ออกจากห้ องสอบโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าผู้คมุ สอบก่อน และ
จะต้ องนัง่ อยู่ประจาที่จนหมดเวลาสอบ
10. กรณีที่ผ้ สู อบมีความจาเป็ นต้ องออกจากห้ องสอบในทุกกรณี จะต้ องได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่คมุ สอบก่อน
โดยจะต้ องปฏิบตั ิตนตามเงื่อนไขของทางศูนย์สอบฯ ทุกประการ
11. ในกรณีที่พบว่าผู้สอบมีการทุจริตหรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริตไม่วา่ จะด้ วยวิธีใดก็ตาม จะถือว่าการ
สอบครัง้ นันเป็
้ นโมฆะ ศูนย์สอบฯ จะไม่ตรวจข้ อสอบและไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในทุกกรณี และอาจถูก
ระงับสิทธิ์การสอบในอนาคตกับทางศูนย์สอบฯ ด้ วย
12. ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกสัมภาษณ์ผ้ สู อบและระงับผลในบางกรณี
ทั้งนี้ สาหรั บผู้สอบที่ไม่ ปฏิบัตติ ามระเบียบและข้ อปฏิบัตใิ นการจัดสอบข้ างต้ น
ทางศูนย์ สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ ผ้ ูสอบท่ านนั้นทาการสอบ
และ/หรือไม่ ออกผลคะแนนตามแต่ กรณี
อนึ่ง การตัดสินใจของเจ้ าหน้ าที่ของทางศูนย์ สอบฯ ถือเป็ นที่สุด
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