
วัน-เวลาสอบ

วนัและเวลาในการด าเนินการจดัสอบ ทางสถาบนัสามารถก าหนดได้ตามเง่ือนไขท่ีระบใุนจดหมายยืนยนัความเข้าใจ 
(Letter of Agreement) ท ั้งนี ้หากต้องอาศยัระบบขนสง่สาธารณะท่ีมีการระบตุารางเดนิทางชดัเจน ตารางสอบจะ
ต้อง สอดคล้องกบัตารางเวลาการเดนิทางของพาหนะน ั้น ๆ

สถานที่สอบ

การจดัสอบนอกสถานท่ีส าหรับสถาบนัการศกึษา จะต้องจดัขึน้ในสถาบนัการศกึษานัน้ ๆ เทา่นัน้

ผู้เข้าสอบ

ผู้ เข้าสอบในสถาบนัการศกึษาจะเป็นไปตามพืน้ท่ีท่ีท าการจดัสอบดงันี ้
๑. พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม่

 ผู้สอบจะต้องเป็นนิสิตนกัศกึษา คณาจารย์ หรือบคุลากรของสถาบนันัน้ ๆ เท่านัน้

๒. พืน้ท่ีใกล้เคียง และจงัหวดัอ่ืน ๆ 

 นิสิตนกัศกึษา คณาจารย์ หรือบคุลากรของสถาบนันัน้ๆ หรือ

 นิสิตนกัศกึษา คณาจารย์ หรือบคุลากรจากสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื่น ๆ หรือ

 บคุคลทัว่ไป
**ทัง้นีนิ้สิตนกัศึกษา หมายรวมถึงทกุระดบัการศึกษาในสถาบนัไม่ว่าจะเป็นระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

นโยบายการจัดสอบนอกสถานที่ส าหรับสถาบนัการศึกษา 

ในปัจจบุนัองค์กรตา่งๆ ในประเทศไทยทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน ได้มีการก าหนดมาตรฐานด้าน ภาษาองักฤษในการ

รับบคุคลเข้าท างาน โดยไว้วางใจใช้แบบทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ TOEIC (Test of English for International 

Communication) ในการวดัระดบัความสามารถด้านภาษาองักฤษของผู้สมคัรในหลากหลายต าแหนง่งาน  

ทางเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ผ้แูทนในการจดัสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ TOEIC แตเ่พียง 

แหง่เดียวในประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีทางนิสิตนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาจะได้รับจากการจดัสอบ จงึได้จดั 

ให้มีการสอบนอกสถานท่ีให้กบันิสตินกัศกึษาในนามสถาบนัการศกึษา (Educational Testing) ข ึ้น โดยทางสถาบนั สาม

ารถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอลงนามในหนงัสือยืนยนัความเข้าใจ (Letter of Agreement) กบัทางเซน็เตอร์ฯ ก่อน

ด าเนินการจดัสอบ โดยมีรายละเอียดในนโยบายการจดัสอบให้กบัสถาบนัการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
. 

สิทธิประโยชน์ที่�จะได้รับจากการลงนามความเข้าใจ (Letter of Agreement)
การจดัสอบ 
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Educational 

Testing 
Listening & Reading Test 
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เงื่อนไขเพิ่มเตมิในการจัดสอบ

ทางเซ็นเตอร์ฯ สามารถไปด าเนินการจดัสอบให้กบัสถาบนัการศกึษาตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

๑. ได้รับแจ้งความจ านงในการจดัสอบนอกสถานท่ีลว่งหน้าอยา่งน้อย ๓ วนัท าการก่อนวนัท่ีต้องการสอบ
๒. มีผู้สอบท่ีมีสถานะเป็นนิสิตนกัศกึษาของทางสถาบนัอยา่งน้อย ๓๐ คน/ห้อง/รอบการสอบ ในกรณีท่ีมีผู้สอบท่ีมีสถานะ

เป็นนิสิตนกัศกึษาของทางสถาบนัน้อยกวา่ ๓๐ คน/ห้อง/รอบการสอบ ทางเซ็นเตอร์ฯ สามารถไปด าเนินการจดัสอบได้ 
โดยจะคดิอตัราสอบขัน้ต ่าในจ านวน ๓๐ คน (คา่ใช้จา่ยในการสอบตามเง่ือนไขท่ีระบใุนหวัข้อ “อตัราสอบ”)

๓. จดัห้องสอบและอปุกรณ์ท่ีใช้ตามมาตรฐานของทางเซ็นเตอร์ฯ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
๓.๑  จดัห้องสอบในรูปแบบมาตรฐาน ท่ีนัง่หนัหน้าไปทางเดียวกนั โดยก าหนดระยะห่างของผู้สอบแตล่ะท่าน ๑.๕ เมตร 
๓.๒  เตรียมอปุกรณ์เคร่ืองเสียง ซึง่ประกอบด้วยเคร่ืองเลน่เทป และ/หรือ เคร่ืองเลน่ซีดี ทัง้นีข้อให้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

ระบบเสียงและระบบไฟเพ่ือป้องกนัเหตขุดัข้องท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการสอบ (กรณีท่ีต้องการให้ทางเซน็เตอร์ฯ จดัเตรียม
เคร่ืองเสียงให้กรุณาแจ้งให้ทางเซน็เตอร์ฯ ทราบลว่งหน้าเม่ือท าการจองสอบ) 

๓.๓  หลีกเลี่ยงการใช้ห้องสอบท่ีมีอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ท่ีไมจ่ าเป็นตอ่การสอบเช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น 
ทัง้นีห้ากจ าเป็นต้องใช้ห้องท่ีมกีารติดตัง้อปุกรณ์ดงักลา่ว ทางสถาบนัจะต้องท าการปิดการใช้งานอปุกรณ์นัน้ๆ ชัว่คราว
ตลอดกระบวนการสอบ 

หลักฐานท่ีใช้ในการสอบ 

หลกัฐานท่ีผู้สอบต้องใช้ย่ืนในวนัสอบเพ่ือแสดงตวัก่อนเข้าห้องสอบ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
๑.  ผู้สอบในนามนิสิตนกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัอ่ืนๆ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป

 บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบขบัข่ีอิเลก็ทรอนิกส์ตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ

๒.  ผู้สอบในนามคณาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัท่ีจดัสอบ 

 บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบขบัข่ีอิเลก็ทรอนิกส์ตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ

 บตัรประจ าตวัคณาจารย์ หรือบคุลากรของสถาบนัตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ

๓.  ผู้สอบในนามนิสิตนกัศกึษาของสถาบนัท่ีท าการจดัสอบ 

 บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบขบัข่ีอิเลก็ทรอนิกส์ตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ

 บตัรประจ าตวันิสิตนกัศกึษาตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ
*ในกรณีทีบ่ตัรประจ าตวันิสิตนกัศึกษาอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหมดอาย ุรวมถึงกรณีทีนิ่สิตนกัศึกษามิไดน้ าบตัรประจ าตวันิสิตนกัศึกษา
มาแสดงในวนัสอบ ทางเซ็นเตอร์ฯ อนโุลมใหส้ามารถน าใบรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นทางการที่ออกโดยส านักทะเบียน 
เป็นตัวจริงมาแสดงแทนได้

ทัง้นี ้บตัร หรือเอกสารท่ีน ามาแสดงในทกุกรณีต้องอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ข้อมลูทัง้หมดชดัเจน ไมเ่ลือน มิฉะนัน้จะไม่
สามารถแสดงเป็นหลกัฐานในการเข้าห้องสอบได้ ในกรณีท่ีผู้สอบไมส่ามารถแสดงหลกัฐานตามท่ีก าหนด ทางเซ็นเตอร์ฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าห้องสอบในครัง้นัน้ ๆ  
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ค่าใช้จ่ายในการสอบ 

๑ อตัราสอบ

ประเภทของผู้สอบ 

อัตราสอบตามรูปแบบรายงานผลคะแนน* 

โปรแกรม ๑
(Score Roster 

โปรแกรม ๒ 
(Score Record) 

โปรแกรม ๓
(Score Report) 

-No Photo- 

โปรแกรม ๔
(Score Report) 
-With Photo- 

นิสตินกัศกึษาของสถาบนัท่ีท าการจดัสอบ N/A ๖๐๐ ๗๐๐ ๑,๐๐๐ 

คณาจารย์ และบคุลากรของสถาบนัท่ีจดัสอบ 
เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนจดหมายยืนยนัความเข้าใจ 

(Letter of Understanding) ในนามองค์กร (corporate client) 
นิสตินกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรของ
สถาบนัอื่นๆ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป 

N/A N/A N/A ๑,๕๐๐ 

*ค่าสอบข้ึนอยู่กบัรูปแบบผลคะแนนทีผู่ส้อบหรือสถาบนัเลือกในการสอบครัง้นัน้ ๆ ตามรายละเอียด และเงือ่นไขทีร่ะบใุนจดหมายยืนยนั
ความเขา้ใจ (Letter of Agreement)

๒. คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางและการพกัค้างคืน 

๒.๑ ในกรณีท่ีสถาบนัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม ่ทางเซ็นเตอร์ฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใน
การเดนิทางท่ีเกิดขึน้ 

๒.๒ ในกรณีท่ีสถาบนัอยูน่อกเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม ่ทางสถาบนัจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย
ท่ีเกิดขึน้ตามจริง ดงันี ้

 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ตามจริง

 คา่ใช้จ่ายในกรณีท่ีต้องมีการพกัค้างคืน

๓. การช าระคา่สอบ และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 
๓.๑ การช าระคา่สอบ ผู้ประสานงานการจดัสอบของแตล่ะสถาบนัจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการเก็บคา่สอบจากผู้สอบ และ

รวบรวมให้กบัทางเซ็นเตอร์ฯ โดยเลือกวิธีการช าระจากตวัเลือกตอ่ไปนี ้

 ช าระเป็นเงินสดในวนัสอบก่อนด าเนินการสอบ โดยคิดคา่ใช้จ่ายเร่ิมท่ีขัน้ต ่า ๓๐ คน/รอบ/ห้องการสอบ
หากจ านวนผู้ เข้าสอบในรอบนัน้ๆ เกิน ๓๐ คน/รอบ/ห้องการสอบ จะท าการเรียกเก็บตามจ านวนจริง
ทัง้นีต้้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนท่ีแจ้งส ารองไว้ในแบบฟอร์มส ารองสอบนอกสถานท่ี (On-site Test
Request Form)

 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารโดยตรงก่อนหรือหลงัวนัสอบ* ตามรายละเอียดดงันี ้
โอนเข้าบญัชี: หสน.เซน็เตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ

         Center for Professional Assessment (Thailand) R.O.P. 
เลขท่ีบญัชี   : ๒๔๐-๓-๐๐๘๕๕-๒ ประเภทบญัชี กระแสรายวนั 
ธนาคาร       : ธนาคารธนชาต สาขาอโศก 

*ในกรณีทีท่างสถาบนัเลือกการช าระค่าสอบล่วงหนา้ หากผูเ้ข้าสอบไม่ครบตามจ านวนทีช่ าระไวจ้ะไม่สามารถขอคืนไดใ้นทกุกรณี
และหากมีค่าธรรมเนียมในการโอน ทางสถาบนัจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมเท่าทีแ่ต่ละธนาคารจะเรียกเก็บตามจ านวนจริง 

๓.๒ การช าระคา่ใช้จา่ยในการพกัค้างคืน
ทางสถาบนัจะต้องเป็นผู้จดัหาท่ีพกัให้กบัเจ้าหน้าท่ีคมุสอบ และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง 



การก าหนดค่ามาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพ่ือให้สถาบนัการศกึษาสามารถก าหนดแนวทางการพฒันาภาษาองักฤษอยา่งเป็นระบบ ทางเซ็นเตอร์ฯ สามารถร่วมกบั
ทางสถาบนัในการส ารวจความต้องการในการใช้ภาษาเพ่ือก าหนดมาตรฐานภาษาองักฤษของนิสิตนกัศกึษาไมว่า่เม่ือแรก
เข้าหรือเม่ือส าเร็จการศกึษา เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายของรัฐ 

๓.๓ การช าระคา่เดนิทาง
 หากทางสถาบนัเป็นผู้จดัหายานพาหนะ หรือส ารองตัว๋โดยสารให้กบัทางเซน็เตอร์ฯ จะไมม่ีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย

เพ่ิมเติมในสว่นนี ้
 หากทางสถาบนัให้ทางเซน็เตอร์ฯ เป็นผู้จดัหายานพาหนะ หรือส ารองตัว๋โดยสารเอง ทางเซน็เตอร์ฯ จะท าการเรียก

เก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางในต้นเดือนถดัจากเดือนท่ีท าการทดสอบ

ผลคะแนนสอบ 
ในการจดัสอบนอกสถานท่ี การออกผลคะแนนสอบเป็นไปตามรายละเอียดดงันี ้

วันที่ท าการสอบ
วันที่ออกผลคะแนนสอบ*

ด าเนินการสอบโดยศูนย์สอบกรุงเทพฯ ด าเนินการสอบโดยศูนย์สอบเชียงใหม่ 

วนัจนัทร์-วนัศกุร์ ๒ วนัท าการถดัจากวนัสอบ ๓ วนัท าการถดัจากวนัสอบ
วนัเสาร์ วนัองัคารถดัจากวนัสอบ วนัศกุร์ถดัจากวนัสอบ

*ทัง้นีไ้ม่นบัรวมวนัเสาร์-อาทิตย์ วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

การให้ข้อมูล
ทางเซ็นเตอร์ฯ สามารถเข้าไปให้ข้อมลูท่ีอาจเป็นประโยชน์กบัผู้สอบของทางสถาบนัในหลายรูปแบบดงันี ้
๑. การน าเสนอข้อมลู (presentation) ในหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

 มาตรฐานการใช้ภาษาองักฤษในองค์กรทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย

 รูปแบบ และการเตรียมตวัสอบแบบทดสอบ TOEIC Listening & Reading

ทางสถาบนัสามารถแจ้งความจ านงเพ่ือให้ทางเซน็เตอร์ฯ ไปท าการน าเสนอข้อมลูได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ซึง่ทาง
เซน็เตอร์ฯ สามารถเข้าไปท าให้ได้ในหวัข้อละ ๑ ครัง้โดยไมม่คีา่ใช้จ่ายในการน าเสนอ หากทางสถาบนัต้องการให้ทาง 
เซน็เตอร์ฯ น าเสนอข้อมลูในหวัข้อเดียวกนัมากกวา่ ๑ ครัง้ นบัจากครัง้ท่ี ๒ เป็นต้นไปจะมีคา่ใช้จ่ายในการน าเสนอเพ่ิมเติม
ครัง้ละ ๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ทัง้นีค้า่ใช้จ่ายในการเดินทางเป็นไปตามหวัข้อ “คา่ใช้จ่ายในการสอบ” 

๒. การแจกเอกสารแผ่นพบั (Bulletin) และคูม่ือการสอบ (Examinee Handbook) ทางสถาบนัสามารถแจ้งความจ านงเพ่ือ
ขอรับเอกสารดงักลา่วเพ่ือแจกจ่ายให้กบัผู้สอบได้โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

๓. การจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์การจดัสอบให้กบัทางสถาบนัในรูปแบบของโปสเตอร์ เพ่ือน าไปติดประกาศให้กบันิสิต
นกัศกึษา และผู้ ท่ีสนใจได้รับข้อมลูเก่ียวกบัการจดัสอบโดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

บริการด้านอื่น ๆ
เซน็เตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)     ส าหรับส ารองที่นัง่สอบ: test_reservations@cpathailand.co.th 

ศนูย์สอบกรุงเทพฯ : ๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ ส าหรับจดหมายยืนยนัความเข้าใจ: marketing@cpathailand.co.th

ศนูย์สอบเชียงใหม่ : ๐๕๓-๒๔๑-๒๗๓-๕        ส าหรับตดิตอ่ด้านบญัชี: admin@cpathailand.co.th

         ส าหรับข้อมลูในด้านอ่ืน ๆ : cpa@cpathailand.co.th  
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