Center for Professional Assessment (Thailand)

หลักฐานที่ผ้ ูสอบต้ องแสดงในการเข้ าสอบ
1. กรณีสอบในนามส่ วนตัว จะต้ องแสดงหลักฐานต่อไปนี ้
บัตรประจาตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ
ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ
หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ
2. กรณีสอบในนามองค์ กร สถาบันภาษา สถาบันการศึกษา หรื อผู้สอบที่มิได้ ถือสัญชาติไทย จะต้ องแสดง
หลักฐานต่อไปนี ้เพิ่มเติมจากหัวข้ อที่ 1 ดังนี ้
ผู้สอบในนามองค์ กร (Organization Affiliated test takers)
 บัตรประจาตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้ สิทธิ์สอบ แบบมีรูปถ่าย ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ผู้สอบในนามสถาบันภาษา (Language School test takers)
 บัตรประจาตัวผู้เรี ยนของสถาบันภาษา แบบมีรูปถ่ายและตราประทับสถาบันฯ คร่ อมรูป ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
ผู้สอบในนามสถาบันการศึกษา (Educational test takers)


บัตรประจาตัวนิสิต/นักศึกษาแบบมีรูปถ่าย ตัวจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ

ผู้สอบที่มิได้ ถือสัญชาติไทย (Non-Thai test takers)
 ใบอนุญาตทางานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อ


หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ ได้ รับใบอนุญาตให้
จัดตังโรงเรี
้
ยนหรื ออยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน

3. กรณีผ้ ูสอบที่ต้องใช้ อุปกรณ์ เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรื ออุปกรณ์ อ่ ืนๆ ที่จาเป็ นต่ อความบกพร่ อง
ทางร่ างกายไม่วา่ ชนิดใดก็ตามทังแบบชั
้
ว่ คราวหรื อถาวรระหว่างการสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้ น
แล้ ว ผู้สอบจะต้ องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้


ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผา่ นการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริง
หรื อสาเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่ เกิน 1 ปี ซึง่ ระบุรายละเอียดความจาเป็ นที่ผ้ สู อบ
จะต้ องใช้ อปุ กรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนันๆ
้ ระหว่างการสอบ

หมายเหตุ บัตรหรื อเอกสารที น่ ามาแสดงในการเข้าสอบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มี ข้อมูลทัง้ หมดชัดเจนไม่เลื อน ทัง้ นี ้
ศูนย์สอบฯ มี สิทธิ์ ทีจ่ ะปฏิ เสธการให้เข้าสอบ ในกรณี ทีผ่ ู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ 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

Suite 1907, Bangkok Business Building, 54 Asoke Road, Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0-2260-7061, 0-2259-3990 Fax: 0-2664-3122 Email: cpa@cpathailand.co.th

Center for Professional Assessment (Thailand)

ตัวอย่ างอุปกรณ์ เสริมพิเศษทางการแพทย์




ภายนอกร่ างกาย (Special Medical Devices)
 กายอุปกรณ์เทียม (อุปกรณ์ที่ใช้ ทดแทนอวัยวะที่หายไป) เช่น แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม เท้ าเทียม นิ ้วเทียม
เป็ นต้ น
 กายอุปกรณ์เสริ ม (อุปกรณ์ที่ชว่ ยดาม ประคองอวัยวะที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว) เช่น อุปกรณ์ประคองหรื อ
ดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็ นต้ น
 อุปกรณ์ชว่ ยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น รถล้ อเข็น ไม้ เท้ า ไม้ ค ้ายัน เป็ นต้ น
 อุปกรณ์ชว่ ยเหลือความบกพร่องทางร่างกายด้ านอื่นๆ เช่น เครื่ องช่วยฟั ง เครื่ องฉีดอินซูลิน เป็ นต้ น
 อุปกรณ์เสริ มทางการแพทย์ชวั่ คราว เช่น ผ้ าพันแผล เฝื อกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็ นต้ น
ภายในร่ างกาย (Implants)
 ในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น โลหะดามส่วนต่างๆ ในร่างกาย กระดูกเทียม เครื่ องกระตุ้นหัวใจและอวัยวะ
ภายในเทียม เป็ นต้ น

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 lowerextremity 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.
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ข้อมูลสําหรับผูส
้ อบ
การจัดสอบนอกสถานที่ (ON-SITE)
ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ขอให้ผส
ู้ อบอ่าน ทําความเข้าใจ และปฏิบต
ั ิตามคําชีแ
้ จงและเงื่อนไขของศูนย์สอบฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
การปฏิบต
ั ิในวันสอบ
ผูส
้ อบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชัว
่ โมง เพื่อดําเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
และลงทะเบียนสอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จะอนุญาตให้เฉพาะผูส
้ อบ เข้ามาในบริเวณสถานทีส
่ อบ
ตามเวลาทีจ
่ องสอบไว้เท่านัน
้
หมายเหตุ: จุดลงทะเบียนจะปิดก่อนเวลาสอบ 15 นาที
หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ
หลักฐานแสดงตนทุกประเภทที่ผู้สอบนํามาแสดงทุกฉบับต้องเป็นฉบับจริง อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลและรูปถ่าย
เป็ น ปั จ จุ บั น ชั ด เจนไม่ เ ลื อ นราง และไม่ ห มดอายุ โดยผู้ ส อบจะต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล เช่ น ชื่ อ -นามสกุ ล (ภาษาอั ง กฤษ)
วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ให้ตรงตามหลักฐานแสดงตน ในการสอบครั้งนั้น
** กรุ ณาตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแสดงเพิ่มเติมตามมาตรการคัดกรองผู้สอบในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 (เอกสารแนบท้าย) **
สําหรับผูท
้ ี่ถือสัญชาติไทย
ประเภทของผูส
้ อบ

1.กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชนไทย หรือ

ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ

หนังสือเดินทางไทย (Passport) ฉบับจริงที่ยงั ไม่หมดอายุ

2.กรณีสอบในนามองค์กร และ
สถาบันการศึกษา ที่ลงนาม LOA
กับ CPA (Thailand)

1. บัตรประจําตัวประชาชนไทย หรือ

ใบขับขี่สมาร์ตการ์ดไทย (บัตรแข็ง) หรือ
หนังสือเดินทางไทย (Passport)
และ

2. บัตรประจําตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สท
ิ ธิส
์ อบแบบมีรูปถ่าย หรือ
บัตรประจําตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป

ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 5 วันปฏิทิน*
หลังจากวันสอบ

หมายเหตุ: กรณีที่มีการสอบซ�าภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ�าจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
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ข้อมูลสําหรับผูส
้ อบ
การจัดสอบนอกสถานที่ (ON-SITE)
ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สําหรับผูท
้ ี่มไิ ด้ถือสัญชาติไทย
ประเภทของผูส
้ อบ

1.กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ
ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษา
ที่ลงนามกับ CPA (Thailand)
• กรณีผู้สอบศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย
• กรณีผู้สอบทํางานอยูใ่ นประเทศไทย
และมีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ

• กรณีผส
ู้ อบศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ

2. บัตรประจําตัวนักศึกษาแบบมีรูปถ่าย หรือ

หนังสือรับรองสถานภาพนิสต
ิ /นักศึกษาประเภทเต็มเวลาที่ออกโดย

สถาบันการศึกษาที่ได้รบ
ั ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรืออยูใ่ นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย มีตราประทับ และลายเซ็น
ที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน และ

3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี)

• กรณีผส
ู้ อบทํางานอยูใ่ นประเทศไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) และ

2. บัตรประจําตัวพนักงานขององค์กรที่ใช้สท
ิ ธิส
์ อบแบบมีรูปถ่าย
(กรณีใช้สท
ิ ธิ์สอบในนามองค์กร) และ

3. Voucher หรือ Coupon (ถ้ามี) และ
4. ใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย

4.1 ใบอนุญาตทํางาน (ตท.11) แบบเป็นเล่มสีน�าเงิน หรือ

4.2 ใบอนุญาตทํางานแบบ E-Work Permit ในรูปแบบสมาร์ตการ์ด
(บัตรแข็ง) หรือ

4.3 ใบอนุญาตทํางานแบบ Digital (D-WP) Application บนมือถือ

สมาร์ตโฟน โดยใบอนุญาตทํางานประเภทนี้ ผูส
้ อบต้องแสดง
เอกสารประกอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ทั้ง 2 รายการ ดังต่อไปนี้

- แสดงใบอนุญาตทํางานแบบ Digital โดยการเปิดใน Application
บนมือถือสมาร์ตโฟน และ

- แสดง “สําเนาใบอนุญาตทํางาน Digital” จาก Application
บนมือถือสมาร์ตโฟน ทั้ง 2 หน้า (หน้าแรกและหน้าหลัง)
พร้อมเซ็นรับรองสําเนาเอกสารโดยผู้สอบ

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป

ผู้สอบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 5 วันปฏิทิน*
หลังจากวันสอบ

หมายเหตุ: กรณีที่มีการสอบซ�าภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ�าจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ
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ข้อมูลสําหรับผูส
้ อบ
การจัดสอบนอกสถานที่ (ON-SITE)
ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

สําหรับผูท
้ ี่มไิ ด้ถือสัญชาติไทย (ต่อ)
ประเภทของผูส
้ อบ

2.กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป หรือ
ในนามองค์กร และสถาบันการศึกษา
ที่ลงนามกับ CPA (Thailand)

หลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบ
1. หนังสือเดินทาง (Passport)

(ไม่มีบต
ั รนักศึกษา หรือไม่มีใบอนุญาต
ทํางานในประเทศไทย)

กรณีต้องการสอบครั้งถัดไป

ผูส
้ อบสามารถจองสอบครั้งถัดไปได้หลังจากที่ผลคะแนนสอบครั้งหลังสุดออกแล้ว โดยต้องมี “ระยะเว้นการสอบ” 14 วันปฏิทิน*
หลังจากวันสอบ

หมายเหตุ: กรณีที่มีการสอบซ�าภายใน “ระยะเว้นการสอบ” ครั้งที่สอบซ�าจะถือเป็นโมฆะ โดยไม่มีการคืนค่าสอบ

เอกสารเพิม
่ เติม
กรณีผส
ู้ อบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ ืนๆ ภายนอกร่างกาย

ไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างการสอบจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์
หรือบัตรประจําตัวคนพิการในวันสอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เป็ น เอกสารต้ น ฉบั บ หรื อ สํ า เนา หรื อ Certiﬁcation Card ที่ อ อกโดยโรงพยาบาลที่ ผ่ า นการรั บ รอง
โดยกระทรวงสาธารณสุข ที่ ตรวจสอบได้ ว่าเป็นเอกสารที่ ออกโดยสถานพยาบาลนั้นๆ

- ระบุ รายละเอี ยด หรือสามารถเข้าใจได้ ว่ามีความจํ าเป็นต้ องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์
- อายุ การใช้งานตามใบรับรองแพทย์ระบุ กรณีไม่ระบุ วันหมดอายุ ให้ถือว่ ามีอายุ การใช้งาน 2 ปี

หมายเหตุ: ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าสอบในกรณีที่ผูส
้ อบแสดงหลักฐานข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กําหนด

** หลักฐานเพิม
้ อบในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เอกสารแนบท้าย) **
่ เติมตามมาตรการคัดกรองผูส
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ข้อมูลสําหรับผูส
้ อบ
การจัดสอบนอกสถานที่ (ON-SITE)
ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กฎระเบียบและข้อปฏิบต
ั ิในการสอบ
1. ผู้สอบจะต้องปฏิบต
ั ิตามนโยบายและกฎระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด
2. ผูส
้ อบจะต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19
อย่างเคร่งครัด
3. ผู้สอบจะต้องนําหลักฐานตามประเภทการสอบมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ
4. ห้ า มนํ า สิ่ ง ของและสั ม ภาระ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โลหะทุ ก ชนิ ด สิ่ ง ของที่ มี ลั ก ษณะเป็ น อาวุ ธ สิ่ ง เสพติ ด
และยาเวชภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ส่ อ
ื สาร นาฬิกาทุกชนิด USB กล่องแว่น เครื่องเขียน กุญแจทุกประเภท บุหรี่ ไฟแช็ก
ลูกอม รวมถึงทรัพย์สน
ิ ใดๆ ที่ไม่ผา่ นการพิจารณาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ผูส
้ อบจะต้องนัง่ สอบตามทีผ
่ ค
ู้ ม
ุ สอบกําหนดให้เท่านัน
่ ง่ั สอบด้วยตนเอง
้ ไม่สามารถเลือกทีน
6. ผูส
้ อบจะไม่สามารถเข้าสอบได้ หลังจากที่เริม
่ แจกเอกสารการสอบในห้องสอบแล้ว
7. ไม่อนุญาตให้ทําเครื่องหมาย ขีดเส้นใต้ หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ (Test Book) หรือสิง่ อื่นใด
8. ขณะที่ อ ยู่ ใ นห้ อ งสอบ หากไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากหั ว หน้ า ผู้ คุ ม สอบ ผู้ ส อบไม่ ส ามารถออกจากห้ อ งสอบได้
และจะต้องนั่งอยูป
่ ระจําที่จนหมดเวลาสอบ
9. ในกรณีท่ีพบว่า ผูส
้ อบมีการทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่สอ
่ ไปในทางทุจริต รวมถึงการฝ่าฝืนกฎระเบียบในห้องสอบ
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะถื อว่ าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบจะไม่ตรวจข้อสอบและไม่คืนค่ าธรรมเนียม
การสอบในทุกกรณี และอาจถูกระงับสิทธิ์การสอบในอนาคตกับทางศูนย์สอบด้ วย
10. ข้อสอบและเนื้อหาในข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของ ETS การเผยแพร่ ทําซ�า ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบ
และเนื้อหาในข้อสอบไม่ว่าจะวิธใี ดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ETS เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ผู้เผยแพร่อาจถูกตัดสิทธิใ์ นการสอบ TOEIC ในอนาคตและอาจถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย
11. ศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกสัมภาษณ์ผู้สอบและระงับผลสอบในบางกรณี
หมายเหตุ:

- CPA (Thailand) สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปฏิ เ สธการเข้ า ห้ อ งสอบในกรณี ที่ ผู้ ส อบไม่ ย อมรั บ และไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ น โยบาย
และระเบียบในห้องสอบตลอดจนมาตรการฯ ของศูนย์สอบ โดยถือว่าการสอบครั้งนั้นเป็นโมฆะ ศูนย์สอบฯจะไม่ตรวจข้อสอบ

และไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในทุกกรณี
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INFORMATION FOR TEST TAKERS
On-Site Test Administration
Issue date: February 1, 2022

It is the test taker’s responsibility to read and understand the instructions and requirements.
Test Day Procedures

All test takers must arrive at the test site at least one (1) hour before the scheduled test time in order to
complete the Health Screening and Test Registration process. Test takers will not be allowed entry beyond
the Checkpoint before the designated check-in time for the reserved test session.
Remarks:
- Registration is closed 15 minutes before the test time.
- Only Test takers are allowed to enter Test Center area.

Document Requirements

Identiﬁcation requirements are strictly enforced. It is the test taker’s responsibility to read and understand
the instructions and requirements. On the test day, test takers must submit all following Required Documents
before registering for the test. Test takers who arrive at the Test Center without all required documentation
will NOT be admitted to the test. All submitted documents must be complete and undamaged with all
information clearly legible and visible. All test takers must use the exact same name and information that
appears on each of the identiﬁcation documents required for each Test Taker category.
** Please review additional documents stated in “Test Taker Screening Measures” to prevent the spread
of COVID-19 attached **

THAI NATIONALS
Test Taker Category
1. PERSONAL

Documents Required
1. Original Valid Thai National ID Card, OR

Original Valid Thai Smart Card Driver’s License, OR
Original Valid Thai Passport

2. ORGANIZATION
AFFILIATED TEST TAKERS

1. Original Valid Thai National ID Card, OR

AND

PLUS

EDUCATION TEST TAKERS

Original Valid Thai Smart Card Driver’s License, OR
Original Valid Thai Passport

2. Original Valid Thai Company ID Card OR

Original Valid Thai Student Identiﬁcation Card

Lapse dates between each test:

In case Test Takers want to Re-Test, reservations can be made after the score of the previous test has been issued
“Five (5) Calendar days* after the test date.” (*Counted from 1 calendar day after the test date)
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INFORMATION FOR TEST TAKERS
On-Site Test Administration
Issue date: February 1, 2022

FOREIGN NATIONALS
Test Taker Category
1. PERSONAL
(Foreign Nationals Who
Studying in Thailand
Work in Thailand with work permit)

Documents Required
Studying in Thailand

1. Original Valid Passport PLUS

2. Original Valid Full-time student Identiﬁcation Card 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 thirty (30) days before the test date).

3. Voucher or Coupon (If have)

Work in Thailand with work permit:
1. Original Valid Passport PLUS

2. Original Valid Company ID Card OR Student Identiﬁcation Card and
3. Original Valid Voucher or Coupon (If any)
4. Working Permit

4.1 Original Valid Work Permit (Blue book) OR
4.2 E-Work Permit (Smart Card) OR

4.3 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.

Lapse dates between each test:

In case Test Takers want to Re-Test, reservations can be made after the score of the previous test has been issued
“Five (5) Calendar days* after the test date.” (*Counted from 1 calendar day after the test date)

Page. 2/4

INFORMATION FOR TEST TAKERS
On-Site Test Administration
Issue date: February 1, 2022

FOREIGN NATIONALS
Test Taker Category

Documents Required

2. PERSONAL OR

•

Original Valid Passport

ORGANIZATION AFFILIATED
TEST TAKERS
(Foreign Nationals Without
Work Permit or Student Card)
Lapse dates between each test:

In case Test Takers want to Re-Test, reservations can be made after the score of the previous test has been issued
“14 Calendar days* after the test date.” (*Counted from 1 calendar day after the test date)

ADDITIONAL DOCUMENTS
TEST TAKERS WHO REQUIRE
THE USE OF MEDICAL DEVICES OF
ANY KIND DURING THE TEST

•

Original Valid Document in Test Taker Category
(for Test Takers in the respective categories)

PLUS
•

Original or Certiﬁed Medical Certiﬁcate or Original Certiﬁcation Card

and signature issued by the responsible physician 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 one (2) year before the test date OR

Original ID Card for Persons with Disabilities (PWD)

** Additional documents stated in “Test Taker Screening Measures” to prevent the spread of COVID-19
attached must be presented.**
Remarks: All submitted documents must be completed and undamaged with all information clearly
legible and visible. CPA (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. The penalty fee will be
applied in cases when the required documents are not presented.
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INFORMATION FOR TEST TAKERS
On-Site Test Administration
Issue date: February 1, 2022
Test Rules and Regulations

1. All Test rules and regulations must be respected and strictly followed.

2. Test Takers must strictly follow CPA (Thailand) Measures to Contain the Spread of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19); undergo health screening, bring and wear face masks at all times.

3. All required documents listed will be checked and veriﬁed during Check-In and Registration and
throughout the test session.

4. Electronic devices, metal objects, medicine, or personal belongings of any kind such as briefcases,
backpacks, mobile phones, listening devices, any kind of keys, wrist watches, USB, flash drives,

SIM card, any kind of weapons, documents, or stationary of any kind are allowed in the test room.

5. Test Takers will have test room seats assigned by test room proctors.

6. No Test Taker will be admitted after test materials have been distributed.

7. Test Takers must not mark, or underline words in the test book, or make notes in the test book,
on the answer sheet or any other documents.

8. Test Takers will not be allowed to leave the test room at any time without permission from the Senior Proctor
and will be required to remain at the assigned seat in the test room until the end of the test.

9. Test takers must focus on their own Test Books and Answer Sheets. Penalties issued from attempts

to give or receive unauthorized assistance of any kind, before or during the test administration,
may result in dismissal from the test room, or invalidation of the Test Taker’s test results. Fees for

Answer Sheets that are not scored due to a violation of test room policies are not refunded. Test takers
may be banned from future testing if such violations are determined to have occurred.

10. TOEIC Test items are protected by Copyright Law as Property of ETS. For this reason, ETS’s TOEIC test
items must not be disclosed without written permission by ETS.

11. CPA (Thailand) has the full authority to conduct interview and validate the score before releasing
Score Reports.

Remarks:
- At the discretion of the test room proctors, test takers may be requested to remove speciﬁc items not
listed before being allowed into the test room.
- Test takers who fail to follow test center policies or proctor instructions may be refused entry into
the test room. Tests may be canceled and test fees may NOT be refunded.

Failure of any examinee to abide by these policies and procedures may result
in the examinee being refused entry into the test room, or the test result not being scored.
Tests may be canceled and test fees may Not be refunded.
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Announcement
Issue 003/2022 : April 22, 2022
มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สําหรับการจัดสอบ TOEIC นอกสถานที่ (On-Site) และ Open Testing
(มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

1. CPA (Thailand) ได้กําหนดมาตรการคัดกรองผู้สอบ ดังนี้

1.1 งดการจองสอบให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ว่าจากกรณีใด ดังนี้
- ผู้ท่ีอยูใ่ นระหว่างการกักตัว (Self-quarantine)

- ผู้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในทุกกรณี
- ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยที่ยงั ไม่ครบระยะเวลา 14 วัน

* กรณีทม
่ี ก
ี ารสํารองทีน
่ ง่ั สอบไว้แล้ว ก่อนทีจ
่ ะทราบว่าอาจมีความเสีย
่ งจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่วา่ จากกรณีใด ขอให้แจ้งยกเลิก
หรือเลื่อนสอบทันที

1.2 ผู้สอบจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนวันสอบ โดยนับจากวันที่รบ
ั รองผลตรวจ ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ดังนี้

- ผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ที่แสดงในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือพิมพ์เป็นเอกสาร
- รายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิ ด-19 ด้ วยวิ ธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ที่ ออกโดยสถานพยาบาลภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับจริง หรือ สําเนา (ต้นฉบับ / สําเนาเอกสาร / PDF /รูปถ่ายเสมือนสแกน)

- กรณีท่ีสอบในนามองค์กร สามารถใช้ใบรับรองการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ที่รับรองโดยพยาบาลวิชาชีพ

ประจําองค์กร / ผู้ท่ีมีอํานาจลงนาม / ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นไปตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่ CPA (Thailand) จัดทําขึ้น
หรือ องค์กรสามารถจัดทําขึ้นเองโดยมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ : กรณีทผ
่ี ส
ู้ อบไม่สามารถแสดงผลตรวจได้ตามทีศ
่ น
ู ย์สอบฯ กําหนด ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และ
ไม่ยกเว้นค่าปรับในทุกกรณี

1.3 สําหรับผู้สอบในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องมีการเว้นระยะการสอบตามที่ศูนย์สอบฯ กําหนด

- ผู้ท่ีมีประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 เว้นระยะการสอบอย่างน้อย 14 วัน โดยนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อเป็นวันแรก

- ผู้สอบเป็นกลุ่มเสี่ยงวงที่ 1 / กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เว้นระยะการสอบอย่างน้อย 10 วัน โดยนับวันที่ใกล้ชิด
ผู้ติดเชื้อเป็นวันแรก

2. ศูนย์สอบฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้สอบเข้ามาติดต่อ ณ สถานที่จัดสอบตามเวลารอบสอบที่สาํ รองที่น่งั ไว้แล้วเท่านั้น

3. ผูส
้ อบจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ของตนเองมา (งดใส่หน้ากากผ้า) และสวมใส่อย่างถูกวิธต
ี ลอดเวลาที่อยูท
่ ่ีสถานที่สอบ
4. องค์กร และ/หรือ ศูนย์สอบฯ มีมาตรการตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้กบ
ั ผูส
้ อบ และพนักงานของศูนย์สอบฯ ทุกคน ก่อนเข้าบริเวณสถานทีส
่ อบ

ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกาย (ต�ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส) การตรวจสอบให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา และให้ทํา
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

5. พนักงาน CPA (Thailand) ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบต
ั ิงานใกล้ชด
ิ ผู้สอบหรือสัมผัสสัมภาระของผู้สอบ

6. CPA (Thailand) ได้ดําเนินการตามนโยบาย “การเว้นระยะห่าง” (Physical Distancing) ในทุกกระบวนการจัดสอบ ได้แก่ การเหลื่อมเวลา
รอบสอบ การรักษาระยะห่างระหว่างเข้าแถว การเช็คอิน การลงทะเบียน การจัดระยะห่างของทีน
่ ง่ั สอบ ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

7. ศูนย์สอบฯ มีการประสานงานกับองค์กรทีจ
่ ด
ั สอบให้ทาํ ความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม ด้วยน�ายาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดสอบทุกครัง้
8. ศูนย์สอบฯ มีการทําความสะอาดอุปกรณ์การสอบด้วยน�ายาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการสอบทุกครั้ง

9. ขณะที่ อยู่ท่ี สถานที่ สอบฯ มีอาการ หรือ สังเกตเห็นผู้สอบท่ านอื่ นมีอาการไม่สบาย มีไข้ หรือมีอาการเกี่ ยวกั บระบบทางเดิ นหายใจ
กรุณาแจ้งศูนย์สอบฯ ทราบทันที

10. กรุ ณาให้ความร่วมมือปฏิ บัติตามมาตรการฯ และระเบียบของศูนย์สอบฯ ทุกประการ ผู้ท่ี ไม่ผ่านการตรวจคั ดกรองหรือปฏิ เสธที่ จะ

ทําตามมาตรการฯ และระเบียบของศูนย์สอบฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบในวันนั้น โดยผู้สอบจะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการสอบเเละ
อาจมีค่าปรับ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการคืนค่าสอบให้ในทุกกรณีท่ีมีการยกเลิกสอบหลังจากเริม
่ กระบวนการสอบเเล้ว

Announcement
Issue 003/2022 : April 22, 2022
Measures for ON-SITE Testing & Open Testing

To Prevent the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Effective from May 1, 2022)

1. CPA (Thailand) has implemented the following Screening Measures for Test takers;
1.1 Test reservations will be suspended for individuals who:
- are under self-quarantine; or

- have any risk of COVID-19 infection; or

- have not yet been in Thailand for 14 consecutive days since their most recent entry into the Kingdom.

* If reservations were made before occurrence of any risk of infection, please cancel or postpone your test reservation
immediately.

1.2 Test takers must present COVID-19 Test Results before being able to register. Test results must be issued within 1 day
before the test day. Acceptable Test result formats are as follows:

- Antigen Test Kit (ATK) Results in the “Moh Promt” Application or, a hard-copy/ print-out document from the
“Moh Promt” Application.

- Original or Certiﬁed copy of COVID-19 test result certiﬁcate by RT-PCR method or Rapid Antigen Test issued
by a medical facility under the Ministry of Public Health.

- For Organization-Afﬁliated Testing, certiﬁcates of COVID-19 (Individual Test) results that have been approved by

professional medical personnel or authorized persons, can be accepted. However, the certiﬁcate must be in
accordance with the CPA (Thailand) format or as issued by the test taker’s organization.

* Should COVID-19 test results not be presented before registration, the test taker will not be allowed to take the test
on the test day and the penalty fee will be applied.

1.3 Test intervals must be applied for the following test takers;

- Test takers with a history of COVID-19 infection cannot test until after 14 days, counted from the ﬁrst day
of COVID-19 detection.

- Test takers classiﬁed as being in a “high risk group” cannot test until after 10 days, counted from the ﬁrst day
of close contact with COVID-19 infected individuals.

2. Only test takers will be allowed to enter the test area at the appointment time.

3. Test Takers are required to bring medical face masks for personal use (not cloth masks) and must use them correctly at
all times while at each test site.

4. Organization / CPA (Thailand) will provide Health Screening for all test takers before entering the test center area
including temperature checks (not reach 37.5 °C), medical mask-wearing policy at all times and cleaning hands with
hand sanitizer.

5. CPA (Thailand) Staff will wear face masks and gloves when working closely with test takers or touching test taker belongings.
6. CPA (Thailand) will implement and maintain a “Physical Distancing” policy throughout the test administration process
including time lapse for test sessions, spacing during line up, check-in, registration, seating and all other processes.

7. CPA (Thailand) will coordinate with each test site to ensure cleaning and sanitizing of all common touch points prior to
each test session.

8. CPA (Thailand) will clean all test materials with sterilizing solutions before and after each test session.

9. On the test day at the test site, if test takers feel unwell or observe that other test takers have a fever or have respiratory
symptoms please notify test center staff immediately.

10. Cooperation with all CPA (Thailand) Measures and Policies is requested. Individuals who do not pass Health Screening,
or refuse to follow any of CPA (Thailand) Measures and Policies, will not be allowed to take the test on that day.

Test Takers will be required to cancel or postpone the reservation and penalty fee may be applied. However,
the test fee will not be refunded for any test taker after the test has been started.

Announcement
Issue 5/2020 : June 10, 2020
Guidelines for In-House Test Takers
To Comply with the Measures to Prevent the Spread of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Issue No. 5/2020 : June 10, 2020
1. Please cancel or postpone your test if you are under self-quarantine, or have
any risk of COVID-19 infection or have travelled to COVID-19 Affected Areas
within 14 days before your test day.
2. All tests for Foreign Nationals who do not hold valid Thai Work Permits will be
suspended, effective from March 6, 2020 until further notice.
3. Only test takers will be allowed to enter test center. No waiting area will be
available.
4. Please cooperate with Test Center Staff to undergo health screening before
entering the Test Center on the test day.
5. Test Takers should bring and properly use face masks for personal use, during
the test and the entire administration process.
6. Individuals with temperatures reaching 37.5°C or higher, or not wearing face
masks will not be allowed to take a test on that day. Test Takers can cancel or
postpone the reservation with no penalty fee.
7. If you feel unwell, have a fever or have respiratory symptoms before the test
please inform the Test Center staff immediately and request to cancel the test.
In such cases no penalty fee will be applied.
8. Please wash hands and/or use alcohol gel (hand sanitizer) provided at contact
stations before entering the test room.
9. If you observe that other test takers have symptoms like fever, cough and runny
nose, please kindly alert test center staff.
10. Please cooperate with all CPA Measures and Policies which may be updated in
accordance with the COVID-19 situation via Facebook: Center for Professional
Assessment (Thailand).
The Test Center has measures in place for the Prevention of the Spread of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and for Sanitation for Test takers, staff,
test rooms and all test appliances before/after all test administrations.

