
 

ประกาศที่ CPA01/2562 
เร่ือง นโยบายสอบซ า้ (Re-Testing Policy) ของการทดสอบ TOEIC® ในประเทศไทย  

(ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 2)  
 

ด้วยเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือศนูย์สอบ TOEIC ได้มีประกาศระเบียบการ 
ในการส ารองที่นัง่สอบ ว่าด้วย “นโยบายการสอบซ า้ (Re-Testing Policy) ฉบบัท่ี 1” ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
เป็นต้นมา ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของนโยบายและมาตรฐานของการทดสอบ ศูนย์สอบฯ ขอเรียนแจ้งใน
สาระส าคญัของนโยบายนี ้เป็นประกาศฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 2 ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ (1) ประเภทผู้สอบและระยะเว้นการสอบ  
 

ประเภทผู้สอบ “ระยะเว้น” การสอบ  

1. ผู้สอบถือสญัชาติไทย 5 วนัปฏิทิน* หลงัจากวนัสอบ 
2. ผู้สอบที่มิได้ถือสญัชาติไทย ที่มีใบอนุญาตท างานใน

ประเทศไทย (Thai Work Permit) หรือมีบตัรนกัเรียน 
นิสิตนักศึกษาที่ยงัไม่หมดอายุ หรือมีหนังสือรับรอง
สถานภาพ**นกัเรียน นิสตินกัศกึษา ประเภทเต็มเวลา
ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตให้
จดัตัง้โรงเรียน หรือ อยู่ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทย   

 
 

5 วนัปฏิทิน* หลงัจากวนัสอบ 

3. ผู้สอบท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย 28 วนัปฏิทิน* หลงัจากวนัสอบ 
หมายเหตุ: 
*เร่ิมนบัหลงัจากวนัสอบ 1 วนั 
**หนงัสอืรับรองสถานภาพฯ ต้องเป็นตวัจริงที่มีอายไุมเ่กิน 30 วนั  
 

ข้อ (2) ผลของการสอบซ า้ 
การสอบซ า้ภายในระยะเว้นการสอบตามข้อ (1) นัน้ ผลสอบ TOEIC ครัง้ที่สอบซ า้จะถือเป็นโมฆะ ทัง้นีผู้้สอบ

หรือองค์กรยงัคงมีภาระหน้าที่ในการช าระ “คา่ธรรมเนียมสอบ”  ตามอตัราที่ระบใุน Letter of Agreement 
 
 
 
 

       1 เมษายน 2562 
  เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 



Effective as of July 1, 2013 

 

 

Announcement No. CPA 01/2019 

Subject: TOEIC® Re-Testing Policy 

(Revision No. 2)  
 

This Announcement pertains to the official Center for Professional Assessment (Thailand) 
Policy regarding Re-Testing. 
 

No. 1 Test taker category and Lapse dates between each test   

 

 
Test Taker Category 

 
Lapse dates between each test 

 

 
1. Thai Nationals  
 

 
Five (5) Calendar days* after the test date 

 

 
2. Foreign Nationals who hold original 

valid Thai Work Permit or original valid 
Student Card or valid documentation 
from Thai Ministry of Education to 
certify current status as a Full-Time 
student** 

 

 
 

Five (5) Calendar days* after the test date 

 
3. Foreign Nationals 
 

28 Calendar days* after the test date 

 

Remarks: 

 

* Counting the day will take effect 1 calendar day after the test date 
** An original documentation letter must have been issued within 30 days before the test date  

 

No. 2 Policy Impact 
 

 Should an examinee re-test before the allowed period, the score from the re-test will 
be nullified. 

 

 Should an examinee re-test before the allowed period, the test fee will not be refunded. 
This applies to both self-paid examinees testing as Personal and examinees testing 
under the auspices of organizations. For invoiced tests, organizations will be invoiced 
for the test amount for such instances.  
 

 

Announced April 1, 2019  

Center for Professional Assessment (Thailand) 
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Updated: July 19, 2018 

//แกป 

หลักฐานที่ ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ 

1. กรณีสอบในนามส่วนตัว  จะต้องแสดงหลกัฐานตอ่ไปนี ้

บตัรประจ าตวัประชาชนไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 ใบขบัข่ีอิเล็กทรอนิกส์ไทยตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

 หนงัสือเดนิทาง (passport) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุ 

2. กรณีสอบในนามองค์กร สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา หรือผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย จะต้องแสดง

หลกัฐานตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิจากหวัข้อท่ี 1 ดงันี ้

ผู้สอบในนามองค์กร (Organization Affiliated test takers) 

 บตัรประจ าตวัพนกังานขององค์กรท่ีใช้สิทธ์ิสอบ แบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันภาษา (Language School test takers) 

 บตัรประจ าตวัผู้ เรียนของสถาบนัภาษา แบบมีรูปถ่ายและตราประทบัสถาบนัฯ คร่อมรูป ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบในนามสถาบันการศึกษา (Educational test takers)  

 บตัรประจ าตวันิสิต/นกัศกึษาแบบมีรูปถ่าย ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ 

ผู้สอบท่ีมิได้ถือสัญชาตไิทย (Non-Thai test takers)  

 ใบอนญุาตท างานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ  หรือ  

 หนงัสือรับรองสถานภาพนิสิต/นกัศกึษาประเภทเตม็เวลาท่ีออกโดยสถาบนัการศกึษาท่ีได้รับใบอนญุาตให้

จดัตัง้โรงเรียนหรืออยู่ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการของประเทศไทย ตวัจริงท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั 

3. กรณีผู้สอบท่ีต้องใช้อุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อความบกพร่อง

ทางร่างกายไมว่า่ชนิดใดก็ตามทัง้แบบชัว่คราวหรือถาวรระหวา่งการสอบ นอกเหนือจากเอกสารท่ีระบขุ้างต้น

แล้ว ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเตมิดงัตอ่ไปนี ้

 ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลท่ีผา่นการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสขุ  (ไมร่วมคลินิก) ตวัจริง

หรือส าเนาท่ีมีตราประทบัจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึง่ระบรุายละเอียดความจ าเป็นท่ีผู้สอบ

จะต้องใช้อปุกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนัน้ๆ ระหวา่งการสอบ  

  

หมายเหต ุ  บตัรหรือเอกสารทีน่ ามาแสดงในการเข้าสอบตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทัง้หมดชดัเจนไม่เลือน ทัง้นี ้

ศูนย์สอบฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะปฏิเสธการใหเ้ข้าสอบ ในกรณีทีผู่้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด 
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Documents Required for Test Room Entry 

1. Original Valid Thai National ID card, or 

 Original Valid Thai Driver’s License, or  

 Original Valid Passport  

2. Organization Affiliated, Language School, Educational or Foreign Test Takers must submit these 

additional documents:  

For Organization Affiliated test takers  

 Original Valid Company ID card 

For Language School test takers 

 Original Official Valid Language School Identification card that contains a recent, 

recognizable photograph   

For Educational test takers  

 Original Valid Student Identification Card  

For Foreign test takers 

 Original Valid Thai Work Permit, or  

 Original Valid documentation proving they are attending a Thai Ministry of Education 

Certified Secondary level or University level institute as a Full-Time Student (issued within 30 

days before the test date) 

3. Test takers who require the use of implants or medical devices of any kind during the test must 

submit the following additional documents: 

 Original or Certified Copy Valid Medical Certificate from hospitals as recognized by the 

Ministry of Public Health (excluding clinics) to certify the necessity of using such implants or 

medical devices of any kind during the test  (Valid 1 calendar year after issue date) 

 

 

Note : All submitted documents must be complete and undamaged with all information clearly legible and 

visible. The Center for Professional Assessment (Thailand) reserves the right to deny entry to the test 

room if the required documents are not clear or not presented at the test center on the test day. 
 

 

 

Updated: July 19, 2018  
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ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมพเิศษทางการแพทย์  

 ภายนอกร่างกาย (Special Medical Devices) 
 กายอปุกรณ์เทียม (อปุกรณ์ท่ีใช้ทดแทนอวยัวะท่ีหายไป) เชน่ แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม เท้าเทียม นิว้เทียม 

เป็นต้น 
 กายอปุกรณ์เสริม (อปุกรณ์ท่ีชว่ยดาม ประคองอวยัวะท่ีมีปัญหาในการเคล่ือนไหว) เชน่ อปุกรณ์ประคองหรือ

ดามหลงั อปุกรณ์ดามมือ เป็นต้น 
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือการเคล่ือนไหว เชน่ รถล้อเข็น ไม้เท้า ไม้ค า้ยนั เป็นต้น  
 อปุกรณ์ชว่ยเหลือความบกพร่องทางร่างกายด้านอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองชว่ยฟัง เคร่ืองฉีดอินซูลิน เป็นต้น 
 อปุกรณ์เสริมทางการแพทย์ชัว่คราว เชน่ ผ้าพนัแผล เฝือกตามสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เป็นต้น  

 ภายในร่างกาย (Implants) 
 ในสว่นท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ เชน่ โลหะดามสว่นตา่งๆ ในร่างกาย กระดกูเทียม เคร่ืองกระตุ้นหวัใจและอวยัวะ

ภายในเทียม เป็นต้น 
 

Sample of implants and special medical devices 

 Special Medical Devices 
 Prosthesis: An artificial device that replaces a missing body part which include both upper and lower-

extremity prostheses such as Finger prosthesis, Knee disarticulation (KD) prosthesis, etc.  
 Orthosis: Externally applied device used to modify the structural and functional characteristics of the 

neuro-muscular and skeletal systems such as Splint or Brace, etc.  
 Mobility aids such as wheelchair, cane, crutches, etc.  
 Other special medical devices such as hearing aids, insulin pump, etc.  
 Temporary medical aids such as bandage, splint, etc.  

 Implants 
 Non-visible implants such as Internal Fixation of Fractures, Intramedullary Nail, Pace Maker etc.  

  
 
 
 

Updated: July 19, 2018 



 

Announcement
 

 
TOEIC® Testing for Foreign Nationals in Thailand 

 

Effective November 1, 2012 the Center for Professional Assessment will implement new 

testing policies for persons without a Valid Thai National ID wishing to sit for the TOEIC® 

Listening & Reading test in Thailand in order to accommodate their special needs. This 

includes persons who … 

 

A) Do not have a Valid Thai National ID 

B) Do not have Valid Thai Work Permits, or  

C) Cannot provide Valid documentation proving they are attending a Thai Ministry of 

Education Certified school as a Full-Time Student 

 

Such test takers may only test once during any given calendar month with a minimum of 

twenty-eight (28) days between tests. 

 

Tests for these test takers will be scheduled every Wednesday (with the exception of legal 

and company holidays) at 9:00AM. 

 

Tests will be administered separately from the normal daily TOEIC® test and the 

administration language will be English ONLY. The Center for Professional Assessment 

(Thailand) cannot make accommodations for test takers who cannot follow instructions in 

Thai or English. 

 

These are the ONLY Institutional test dates available for the above mentioned test takers.  

Test takers without a Valid Thai National ID will NOT be allowed to test in the regular Daily 

test administrations.  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Announcement
 

นโยบายการทดสอบ TOEIC สําหรับชาวต่างชาตใินประเทศไทย 
    

ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นตน้ไป เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) จะใช้

นโยบายการทดสอบสาํหรับชาวต่างชาติ ท่ีมีความประสงคจ์ะสอบ TOEIC Listening & Reading ในประเทศ

ไทย แต่ไม่มีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน ท่ีออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทย หรือ 

2) ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย (Valid Thai Work Permit) หรือ 

3) บตัรประจาํตวันกัเรียน นกัศึกษาท่ีออกโดยสถาบนัการศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการ

ยนืยนัวา่เขา้เรียนในภาคเรียนปกติ (Full time student) 

สามารถสอบ TOEIC Listening & Reading ไดเ้พยีงเดอืนละหน่ึงคร้ัง หรือไม่น้อยกว่า 28 วนัต่อการสอบแต่

ละคร้ัง โดยทางเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) จะจดัทดสอบทุกวนัพธุช่วงเชา้

เวลา 9:00 น. เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

การดาํเนินการสอบ TOEIC Listening & Reading ในวนัและเวลาดงักล่าว จะดาํเนินการเป็นภาษาองักฤษ 

แต่เพยีงอยา่งเดียวเท่านั้น 
    

หมายเหตุ สาํหรับบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ทางศนูยฯ์ จะดาํเนินการทดสอบตามตารางปกติ  

(ทุกวนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 09:00 น. และ 13:00 น.) 



 

ประกาศที ่CPA02/2562 

เร่ือง ระเบียบการยื่นเอกสารประกอบการสอบ TOEIC ในประเทศไทย สาํหรับผู้สอบต่างชาต ิ

(ฉบับปรับปรุง คร้ังที ่02) 
 

 

 หสน. เซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) หรือ CPA (Thailand) ขอเแจง้ระเบียบการย่ืน

เอกสารประกอบการสอบ TOEIC สาํหรบัผูส้อบตา่งชาติ (ปรบัปรุงใหม)่ ตามนโยบายการสอบ TOEIC ในประเทศไทย 

โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ผูส้อบชาวตา่งชาติจะตอ้งแสดงเอกสารใหค้รบถว้นเพ่ือลงทะเบียนในวนั

สอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุ    และ 

2. เอกสารเพ่ิมเติม 

2.1  กรณีผูส้อบศกึษาอยู่ในประเทศไทย 

• บัตรนักศึกษา/หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาท่ีออกโดย

สถาบนัการศกึษาท่ีไดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรียน หรืออยู่ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ

ของประเทศไทย ตวัจริงท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั 

2.2  กรณีผูส้อบทาํงานอยู่ในประเทศไทย  

• ใบอนญุาตทาํงาน (ตท.11) แบบเป็นเลม่สีนํา้เงิน ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือ 

• ใบอนุญาตทาํงานแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-Work Permit) เป็นบตัรแข็งตวัจริงท่ียงัไม่หมดอายุ 

หรือ 

• ใบอนุญาตทํางานแบบ Digital (Mobile Application) โดยใบอนุญาตทํางานประเภทนี้ 

ผูส้อบตอ้งแสดงเอกสารประกอบเพ่ิมเติมใหค้รบถว้นทัง้ 3 รายการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 แสดงใบอนญุาตทาํงานแบบ Digital โดยการเปิดใน Application บนมือถือสมารท์โฟน  

 แสดง “สาํเนาใบอนุญาตทาํงาน Digital” จาก Application บนมือถือสมารท์โฟน ทัง้ 

2 หนา้ (หนา้แรกและหนา้หลงั) พรอ้มเซน็ตร์บัรองสาํเนาเอกสารโดยผูส้อบ และ 

 แสดง “หนังสือรบัรองการทาํงาน” ฉบับจริงท่ีมีอายุไม่เกิน 30 วนั ออกโดยองคก์รฯ

นายจ้างปัจจุบัน ช่ือองค์กรฯ ต้องตรงกับท่ีระบุในใบอนุญาตทํางาน  Digital 

(Application) พรอ้มทัง้ขอ้มลูการทาํงาน และแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจุบนัยงัเป็นพนกังาน

อยู่  

3.  กรณีท่ีผูส้อบมีความจาํเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณเ์สริมพิเศษทางการแพทย ์รวมถงึมีอปุกรณใ์ดๆ ฝังในรา่งกาย 

หรืออปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีจาํเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าชนิดใดทัง้แบบชั่วคราวหรือถาวรระหวา่ง

การสอบ จะตอ้งแสดงเอกสาร... 

• ใบรบัรองแพทยท่ี์ออกโดยโรงพยาบาลท่ีผ่านการรบัรองโดยกระทรวงสาธารณสขุ (ไม่รวมคลินิก) 

ตวัจริง หรือสาํเนาท่ีมีประทบัตราตวัจริงจากโรงพยาบาล และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ซึง่ระบรุายละเอียด

ความจาํเป็นท่ีผูส้อบจะตอ้งใชอ้ปุกรณเ์สริมพิเศษทางการแพทยช์นิดนัน้ๆ ระหวา่งการสอบ 
 

หมายเหตุ  หลกัฐานที่นาํมาแสดงในการเขา้สอบตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีขอ้มูล/รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบนั ชดัเจนไม่เลือนลางและไม่หมดอายุ    

  ทัง้นี ้ศูนยส์อบฯ มสีทิธิทีจ่ะปฏเิสธการใหเ้ขา้สอบ ในกรณทีีผู่ส้อบแสดงเอกสารขา้งตน้ไม่ครบถว้นสมบูรณต์ามทีก่าํหนด 
 

ปรบัปรุงเมือ่ 15 ตลุาคม 2562 



หสน.เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

 

 

 
 

Announcement No. CPA 02/2019 
Subject: Documents Required for Foreign Nationals  

for TOEIC®  Testing in Thailand  
(Revision No.2) 

 

 As of May 1, 2019 the Center for Professional Assessment (Thailand) will implement 
revisions related to documents required for foreign national TOEIC test takers in Thailand.    

 All foreign test takers must submit all of the following documents during Check-In and 
Registration on the day of the test. 

 

1. Original Valid Passport AND 
2. Additional Documents: 

2.1  For foreign test takers studying in Thailand: 
• Original Valid full-time student ID OR 
• Original Valid documentation to prove current attendance at a Thai Ministry of 

Education Certified Secondary level or University level institute as a Full-Time 
Student (issued within 30 days before the test date). 

2.2  For foreign test takers working in Thailand: 
• Original Thai Valid Work Permit (Blue book) OR 
• Original Thai Valid E-Work Permit (Card) OR 
• Thai Valid Digital Work Permit* (Mobile Application) 

*NOTE: For Thai Valid Digital Work Permits, foreign national test takers must 
complete all the following steps: 
 Show their digital work permit using the official mobile application at the 

check-in counter on the test date. 
 Submit a signed printed hard copy of both sides of the digital work permit from 

the official mobile application. 
 Submit an original certified letter from the employer (corresponding to the 

organization named on the digital work permit) not older than 30 days up to the 
test date 

3. Test takers who have metallic implants or require the use of medical devices of any kind 
during the test must submit… 
• Original, or Certified copy of the Medical Certificate with an original stamp from 

hospitals recognized by the Ministry of Public Health (excluding Clinics) to certify the 
necessity of using such implants or medical devices of any kind during the test. Such 
certificates must have been issued within 1 year before the test date. 

 
Note:  All submitted documents must be complete and undamaged with all information and 

photos clearly legible and visible.  The Center for Professional Assessment (Thailand) 
reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear 
or not presented at the test center on the test day.  

 
 
 

Revised: October 15, 2019  
Center for Professional Assessment (Thailand) 



Announcement
No. 2/2020-COVID19

Effective Date: March 6, 2020

Measures for Test Takers to Contain the Spread of
Corona Virus Disease (COVID-19) No.02/2020

Subject: Temporary Suspension of TOEIC® Testing For
Foreign National Test Takers without Valid Thai Work Permits

  Due to current measures to contain the spread of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), for health and safety concerns, until further
notice the Center for Professional Assessment (Thailand) will suspend
testing for Foreign Nationals who do not hold valid Thai Work Permits.
This pertains to our testing for Personal examinees and Organization
affiliated examinees testing in the TOEIC® Daily Testing Program
(Institutional Testing Program), TOEIC® Speaking and Writing Test
Program and monthly TOEIC® Public Testing Program.

มาตรการสาํหรับผู้สอบ เพื�อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา ���� เพิ�มเตมิ ฉบบัที� �/���� 

เรื�อง การระงบัการสอบ TOEIC® สาํหรับชาวตา่งชาตทิี�ไม่ไดถ้อื
ใบอนุญาตทาํงานในประเทศไทย เป็นการชั�วคราว

วนัที�มผีลบงัคบัใช ้� มนีาคม ����

  อา้งถึงสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา ����

(COVID-19) ศนูยส์อบ TOEIC® ขอแจง้ระงบัการสอบ TOEIC® ทกุประเภท

สาํหรบัชาวตา่งชาตทีิ�ไมไ่ดถื้อใบอนญุาตทาํงานในประเทศไทย เป็นการชั�วคราว

มีผลตั�งแตว่นัที� � มีนาคม ���� เป็นตน้ไป หรอืจนกวา่จะมีประกาศเปลี�ยนแปลง



Announcement
No. 3/2020-COVID19

Effective Date: March 12, 2020

Measures for Test Takers to Contain the Spread of
Corona Virus Disease (COVID-19) No.03/2020

Subject: Measures to all test takers to wear face masks
during the test administration

  Due to current measures to contain the spread of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19), for health and safety concerns, CPA 
(Thailand) will implement a policy requiring all test takers to prepare
and wear face masks at all times during the test and administration
process. CPA (Thailand) reserves the right to refuse entry to anyone
who does not follow the regulations.

มาตรการสาํหรับผู้สอบ เพื�อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของ
โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา ���� เพิ�มเตมิ ฉบบัที� �/���� 

เรื�อง ใหผู้้สอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดกระบวนการสอบ TOEIC®

วนัที�มผีลบงัคบัใช ้�� มนีาคม ����

  เพื�อเป็นการปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจายของโรคตดิเชื �อไวรสั

โคโรนา ���� (COVID 19)  ศนูยส์อบ TOEIC® ขอใหผู้ส้อบทกุทา่นนาํหนา้กาก

อนามยัมาในวนัสอบ และสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดกระบวนการสอบ

ทั�งนี � ศนูยส์อบฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปฎิเสธการเขา้สอบของผูส้อบที�ไมป่ฏิบตัติาม 

โดยการวินิจฉยัของเจา้หนา้ที�ของศนูยส์อบใหถื้อเป็นที�สดุ
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