
รายละเอียดการจดัสอบ TOEIC ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ล าปาง 
วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 22 กันยายน 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องกองบริหารศูนย์ล าปาง ชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ล าปาง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ (คุณพัชรียา / คุณจันทร์จิรา) เบอร์โทร 08 1706 5115 หรือ  
 0 5423 7999  ต่อ 5123 – 5124   

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ที่  http://www.lampang.tu.ac.th/  
หรือ เพจ หมวดบริการการศึกษา มธ.ศูนย์ล าปาง 
 

วัน เวลาและสถานที่จัดสอบ 
 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 7308 และห้อง 7312 ชั้น 3   
อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลา เพ่ือลงทะเบียนและ 
ดู ห ม า ย เ ล ข เ ข้ า ห้ อ ง ส อบที่ จ ะ แจ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ใ น วั น ส อบบ ริ เ วณ  ชั้ น  1  อ า ค า ร บุ ญ ชู ปณิ ธ าน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
* ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และห้ามเข้าสอบหลังเวลา 12.45 น  
 

ผู้มีสิทธิสมัคร 
1. นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง  
2. นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ หรือบุคลากรจากสถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ 
3. บุคคลทั่วไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการสอบ 
1. ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันอื่น ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
- บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง 
ที่ยังไม่หมดอายุ 
2. ผู้สอบในนามคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน 
- บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง 
ที่ยังไม่หมดอายุ 
- บัตรประจ าตัวคณาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
3. ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษาของสถาบันที่ท าการจัดสอบ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง 
ทีย่ังไม่หมดอายุ 
- บัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
ในกรณีที่บัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษาอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุ รวมถึงกรณีที่นิสิตนักศึกษา  
มิได้น าบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษามาแสดงในวันสอบ ทางเซ็นเตอร์ อนุโลมให้สามารถน าใบรับรอง
สถานะภาพนิสิตนักศึกษาอย่างเป็นทางการที่ออกโดยส านักทะเบียนฉบับตัวจริง มาแสดงแทนได้ 
 

http://www.lampang.tu.ac.th/


4. กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นต่อความบกพร่อง 
ทางร่างกายไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างการสอบ นอกเหนือจากเอกสารที่ระบุข้างต้น
แล้ว ผู้สอบจ าต้องแสดงเอกสาร เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัวจริงหรือ
ส าเนาที่มีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ซึงระบุรายละเอียดตามความจ าเป็นที่ผู้สอบจะต้อง
ใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนั้น ๆระหว่างการสอบ 
**หมายเหตุ ทั้งนี้บัตรหรือเอกสารที่น ามาแสดงในทุกกรณีต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลทั้งหมดชัดเจน  
ไม่เลือน มิฉะนั้นจะไม่สามารถแสดงเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบได้ ในกรณีที่ผู้สอบมาสามารถแสดงหลัด
ฐานได้ตามก าหนด ทางเซ็นเตอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์เข้าห้องสอบในครั้งนั้น ๆ 
 

ค่าใช้จ่ายในการสอบ 
ประเภทของผู้สอบ อัตราสอบตามรูปแบบรายงานผลคะแนน 

โปรแกรม 1 
(Score 
Roster) 

โปรแกรม 2 
(Score 
Record) 

โปรแกรม 3 
(Score 
Report) 

-No Photo- 

โปรแกรม 4 
(Score 
Report) 
-With 

Photo- 

Personal 

นิสิตนักศึกษาของสถาบันที่ท าการสอบ N/A 800 900 1,200 1,800 
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันที่จัดสอบ 1,000 1,100 1,200 N/A 1,800 
นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันอื่น ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

N/A N/A N/A N/A 1,800 

* ค่าสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบผลคะแนนที่ผู้สอบหรือสถาบันเลือกในการสอบ ตามรายละเอียดข้างต้น 
* รายละเอียดการรายงานผลคะแนนในแต่ละโปรแกรม ตามเอกสารแนบ 1 (ข้อ7) 
* หมายเหตุ หากจ านวนนักศึกษาที่สมัครสอบมีจ านวนไม่ถึง 30 คน จะไม่มีการจัดสอบ 
 

ผลคะแนนสอบ 
ก าหนดวันออกผลคะแนนสอบ 

จ านวนผู้สอบ วันที่ออกผลคะแนนสอบ* 
ด าเนินการสอบโดยศูนย์สอบ
กรุงเทพฯ 

ด าเนินการสอบโดยศูนย์สอบ
เชียงใหม่ 

1 - 499 2 วันท าการหลังจากวันสอบ 5 วันท าการหลังจากวันสอบ 
500 – 999 5 วันท าการหลังจากวันสอบ 7 วันท าการหลังจากวันสอบ 
1,000 – 4,999 10 วันท าการหลังจากวันสอบ 12 วันท าการหลังจากวันสอบ 
5,000 ขึ้นไป 20 วันท าการหลังจากวันสอบ 20 วันท าการหลังจากวันสอบ 

  



นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดย CPA (Thailand) ตวัแทนจดัสอบแบบทดสอบ TOEIC® แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย หา้มมใิหล้บ ดดัแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ความในทกุกรณี 
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นโยบายการจัดสอบนอกสถานทีส่ าหรับสถาบันการศึกษาประจ าปี 2566 
หสน. เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) หรือ Center for Professional Assessment (Thailand) หรือในที่นีจ้ะ
เรียกว่า “CPA (Thailand)” ในฐานะผูน้  าเขา้แบบทดสอบ บริหารศูนยส์อบ และด าเนินการจดัสอบแบบทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC® หรือ          
Test of English for International Communication แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชนส์ูงสุดที่สถาบนัการศึกษาจะไดร้บั
จากการใช้แบบทดสอบ TOEIC® เป็นเครื่องมือในการประเมินสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน และนักศึกษา โดย                 
CPA (Thailand) สามารถด าเนินการจัดสอบนอกสถานที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรในนามสถาบันการศึกษา 
(Educational Testing) ภายใตก้ารด าเนินการตามมาตรฐานการจดัสอบของสถาบนั ETS ผูพ้ฒันาแบบทดสอบมาตรฐานระดบัสากลจาก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น TOEIC® TOEFL® GRE® และ SAT® เป็นตน้ ด าเนินการโดยบคุลากรของ CPA (Thailand) ที่ไดผ่้านการฝึกอบรม
ตามมาตรฐานการจัดสอบของสถาบัน ETS เพื่อให้ทางสถาบันการศึกษามั่นใจได้ว่า การจัดสอบเพื่อประเมินสมิทธิภาพทางด้าน
ภาษาองักฤษนัน้ จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างแทจ้ริง และที่ส  าคญั แบบทดสอบ TOEIC®  มีความเหมาะสมที่จะใชเ้ป็นเครื่องมือใน
การประเมินสมิทธิภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาประชากรตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ศกัยภาพคนทกุช่วงวยัและสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้โดยมีแผนในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาดา้นภาษาองักฤษ เพราะเป็นแบบทดสอบ
ภาษาองักฤษที่มีมาตรฐาน มีความเที่ยงตรง และไดก้ารยอมรบัในระดบัสากล ซึ่งมีผลงานวิจยัระดบัสากลรองรบัมากมาย ตลอดจนสามารถ
เทียบเคียงผลกบักรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

CPA (Thailand) จึงใครข่อน าเสนอรายละเอียดนโยบายการจดัสอบนอกสถานท่ีส าหรบัสถาบนัการศกึษาเพื่อพิจารณา ดงันี ้ 

การจัดสอบ 

 

Listening & Reading Test 

การส ารองสอบนอกสถานทีใ่นนามสถาบันการศึกษา 
ในการส ารองสอบนอกสถานที่ในนามสถาบันการศึกษา ผู้ประสานงานที่ไดร้ับมอบหมายจากสถาบันการศึกษาจะตอ้งส่งแบบฟอรม์ 
TOEIC® Education Test Request Form ม า ที่  email: test_reservations@cpathailand.co.th แ ล ะ ส่ ง ส า เ น า  (CC:) ถึ ง 
marketing@cpathailand.co.th  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีประสงคจ์ะจดัสอบ  

กรณีประสงคจ์ะท าการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูการจดัสอบ เช่น จ านวนผูส้อบ จ านวนหอ้งสอบ วนั/เวลา/สถานท่ีสอบ การจดัสอบใน
ครัง้นัน้ ๆ ขอใหแ้จง้ CPA (Thailand) ทราบอย่างนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัที่ประสงคจ์ะจดัสอบ หากมีการแจง้ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงนอ้ย
กว่า 3 วันท าการก่อนวนัที่ประสงคจ์ะจดัสอบ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บกับทางสถาบัน (ดูขอ้มูลเพิ่มเติมที่หวัขอ้ ค่าบริการ     
จัดสอบ ขอ้ย่อยที ่4.) 
 

สถานที่สอบ   
ใชส้ถานท่ีภายในสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ โดยจะตอ้งสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานการจดัหอ้งสอบของ CPA (Thailand) 

วัน-เวลาสอบ 

สถาบนัการศกึษาเป็นผูก้  าหนดวนัและเวลาในการด าเนินการจดัสอบตามวนัและเวลาท าการของ CPA (Thailand)*  
• กรณีที่ตอ้งเดินทางไปจดัสอบโดยใชย้านพาหนะที่มีการระบุตารางเวลาเดินทางชดัเจน เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นตน้ 

การก าหนดวนั/เวลาสอบจะตอ้งสอดคลอ้งกบัตารางเวลาการเดินทางของยานพาหนะนัน้ ๆ  
• กรณีที่สถาบันฯ ประสงคจ์ะจัดสอบนอกสถานที่ในนามสถาบันการศึกษานอกวนัหรือเวลาท าการของ CPA (Thailand) จะมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมตามที่ระบใุนหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมจดัสอบ” 
*วนัท ำกำรของ CPA (Thailand) ไดแ้ก่ วนัจนัทร์-เสำร์ เวลำ 08.00น.-16.30น. 

 

mailto:test_reservations@cpathailand.co.th
mailto:marketing@cpathailand.co.th


นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดย CPA (Thailand) ตวัแทนจดัสอบแบบทดสอบ TOEIC® แต่เพยีงผูเ้ดียวในประเทศไทย หา้มมใิหล้บ ดดัแปลง แกไ้ข หรือเพิ่มเติมขอ้ความในทกุกรณี 
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หลักฐานทีใ่ช้ในการสอบ 
หลกัฐานท่ีผูส้อบตอ้งใชย้ื่นในวนัสอบเพื่อแสดงตวัก่อนเขา้หอ้งสอบ ไดแ้ก่ 

1. ผูส้อบในนามนกัเรียน/นกัศกึษาของสถาบนัฯ ที่ท  าการจดัสอบ 
• บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบอนญุาตขบัรถตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงที่ยงัไม่หมดอาย ุและ 
• บตัรประจ าตวันกัเรียน/นกัศกึษาตวัจรงิที่ยงัไม่หมดอายุ* 

2. ผูส้อบในนามคณาจารย ์และบคุลากรของสถาบนัฯ ที่จดัสอบ 
• บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบอนญุาตขบัรถตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงที่ยงัไม่หมดอาย ุและ 
• บตัรประจ าตวัคณาจารย ์หรือบคุลากรของสถาบนัตวัจริงที่ยงัไม่หมดอายุ*  

3. ผูส้อบในนามบคุคลทั่วไป (ผูท้ีไ่ม่ไดม้ีสถำนะเป็นนกัเรียน นกัศกึษำ บคุลำกร หรือคณำจำรย์ของสถำบนัทีท่  ำกำรจดัสอบ) 
• บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง หรือใบอนญุาตขบัรถตวัจริง หรือหนงัสือเดินทาง (passport) ตวัจริงที่ยงัไม่หมดอาย ุ

*ในกรณีทีบ่ตัรประจ ำตวันกัเรียน นกัศึกษำ คณำจำรย์ หรือบคุลำกรอยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์หรือหมดอำย ุรวมถึงกรณีทีน่กัเรียน/นกัศึกษำไม่ไดน้ ำบตัรประจ ำตวันสิิตนกัศึกษำมำ

แสดงในวนัสอบ สำมำรถน ำใบรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ หรือบุคลากรอย่างเป็นทางการทีอ่อกโดยส านักทะเบียน (ฉบับจริง) มำแสดงแทนได ้

ทัง้นี ้บตัร หรือเอกสารท่ีน ามาแสดงในทุกกรณีตอ้งเป็นฉบบัจริง อยู่ในสภาพสมบูรณ ์ขอ้มลูทัง้หมดชัดเจน ไม่เลือน และไม่หมดอายุ มิฉะนัน้ จะไม่
สามารถใชแ้สดงเป็นหลกัฐานในการเขา้หอ้งสอบได ้ในกรณีท่ีผูส้อบไม่สามารถแสดงหลกัฐานตามที่ก าหนด ทาง CPA (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่อนญุาตใหเ้ขา้หอ้งสอบในครัง้นัน้ ๆ  
 

ผู้เข้าสอบ 

ขอ้ก าหนดเรื่องผูเ้ขา้สอบของสถาบนัการศกึษา จะเป็นไปตามสถานท่ีที่ท  าการจดัสอบ ดงันี ้
1. กรณีจดัสอบในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัเชยีงใหม่ 

• ผูส้อบจะตอ้งเป็นนกัเรียน นกัศกึษา คณาจารย ์หรือบคุลากรของสถาบนันัน้ ๆ เท่านัน้ 

2. กรณีจดัสอบนอกพืน้ท่ีเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัเชยีงใหม่ 
• นกัเรียน นกัศกึษา คณาจารย ์หรือบคุลากรของสถาบนันัน้ๆ หรือ 
• นกัเรียน นกัศกึษา คณาจารย ์หรือบคุลากรจากสถาบนัการศกึษา/หนว่ยงานอ่ืน ๆ หรือ 
• บคุคลทั่วไป 

*นกัเรียน/นกัศึกษำ หมำยรวมถึงทกุระดบักำรศึกษำในสถำบนันัน้ๆ 
**กรณีทีม่ีผูส้อบในนำมบคุคลทั่วไป (Personal) ตอ้งมีจ ำนวนไม่เกิน 200 คน/รอบกำรสอบ 
***ผูส้อบทกุคนจะตอ้งใหค้วำมยินยอมกบั CPA (Thailand) ในกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลและขอ้มูลส่วนบคุคลทีม่ีควำมอ่อนไหวของผูส้อบ 
รวมถึงเปิดเผย ส่งต่อขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลดงักล่ำวใหแ้ก่บคุคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมสญัญำ เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรสอบ กำรวิจยั กำรประมวลผล กำรส่งผลสอบ 
และกิจกรรมทีเ่กีย่วกบักำรสอบและกำรประมวลผลคะแนน 

 

การประเมินสถานทีจั่ดสอบ 

ก่อนด าเนินการจดัสอบนอกสถานท่ีในนามองคก์ร หรือสถาบนัการศกึษา ทางองคก์รหรือสถาบนัฯ จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการตรวจสอบสถานท่ี
จดัสอบก่อนทกุครัง้ โดยสามารถเลือกด าเนินการได ้2 วิธี คือ 

1. ส่งขอ้มลูเพื่อพิจารณาทางอเีมล* องคก์รหรือสถาบนัฯ สามารถส่งขอ้มลูสถานท่ีจดัสอบมายงัฝ่ายประสานงานจดัสอบที่อีเมล 
test_reservations@cpathailand.co.th เพื่อประเมินในเบือ้งตน้โดยไม่มีคา่ใชจ้า่ย โดยมีรายละเอยีดที่ตอ้งจดัส่ง ดงันี ้
• รูปถ่ายหอ้งที่ตอ้งการใชส้  าหรบัการสอบ  
• รูปถ่ายบริเวณพืน้ที่ใกลเ้คียงหอ้งสอบ 

• ผงั หรือขนาดหอ้งที่ตอ้งการใชส้  าหรบัการสอบ 

• รูปแบบและขนาดโต๊ะที่ตอ้งการใชใ้นหอ้งสอบ 

• รูปและรายละเอียดอปุกรณเ์ครื่องเสียง  
*กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีฝ่่ำยประสำนงำนจดัสอบพจิำรณำแลว้จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปตรวจสอบสถำนทีจ่ดัสอบดว้ยตนเอง จะด ำเนนิกำรตำมขอ้ที ่2 

2. ประเมินและตรวจสอบสถานที่จัดสอบ ณ สถาบันฯ โดย CPA (Thailand) ซึ่ง CPA (Thailand) พิจารณาแลว้ว่าจะตอ้งไปตรวจสอบ
มาตรฐานของสถานที่จดัสอบเอง หรือผูป้ระสานงานของสถาบนัฯ อาจแจง้ความประสงคใ์ห ้CPA (Thailand) ไปตรวจสอบมาตรฐาน
ของสถานที่จดัสอบ โดยขอใหแ้จง้ฝ่ายประสานงานจดัสอบทราบทางอีเมล test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
5 วนัท าการก่อนวนัท่ีตอ้งการใหต้รวจสอบ 

หมำยเหต ุกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบ ณ องค์กรหรือสถำบนัฯ ในครัง้แรกไม่มีค่ำใชจ่้ำย กรณีทีส่ถำนทีจ่ดัสอบไม่ตรงตำมมำตรฐำนของ CPA (Thailand) และองค์กรหรอืสถำบนั
ตอ้งกำรใหเ้จำ้หนำ้ทีเ่ดินทำงไปตรวจสอบอีกครัง้ หรือองค์กร/สถำบนัฯ ตอ้งกำรเปลีย่นแปลงสถำนทีจ่ดัสอบ องค์กรหรือสถำบนัฯ จะเป็นผูร้บัผดิชอบใชจ้่ำยในกำรเดินทำงของ
เจำ้หนำ้ทีจ่ำก CPA (Thailand) ตำมจริง 
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ค่าธรรมเนียมจัดสอบ 
1. อตัราคา่สอบ 

อตัราคา่สอบขึน้อยู่กบัรูปแบบรายงานผลสอบหรือ “โปรแกรม” ทีส่ถาบนัฯ เลือกในการสอบครัง้นัน้ ๆ ไดต้ามวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 
ตามรายละเอยีด ดงันี ้ 

 

สถานทีส่อบ ประเภทของผู้สอบ 

อัตราค่าสอบตามรูปแบบรายงานผลสอบ* 

การสอบในนามสถาบันการศึกษา 
Personal 

โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4 

➢ TOEIC® 
Score Roster 

➢ TOEIC® 
Score Roster 

➢ Individual 
General 
Score 
Assessment 

➢ Individual 
Score 
Record 

 

➢ TOEIC® Score 
Roster 

➢ Individual  
General Score 
Assessment 

➢ TOEIC® 

Official  
Score 
Report  
(No Photo) 

➢ TOEIC® 
Score Roster 

➢ Individual 
General 
Score 
Assessment 

➢ TOEIC® 
Official Score 
Report 
(With Photo) 

➢ TOEIC® 
Official 
Score 
Report 
(With Photo) 

ณ สถาบนัฯ 
(On-site) 

นกัเรียน นกัศกึษาของ
สถาบนัทีท่  าการจดัสอบ 

N/A 800 900 1,200 1,800 

คณาจารย ์และบคุลากร
ของสถาบนัที่จดัสอบ 

1,000 1,100 1,200 N/A 1,800 

นกัเรียน นกัศกึษา 
คณาจารย ์และบคุลากร

ของสถาบนัอ่ืนๆ 
ตลอดจนบคุคลทั่วไป 

N/A N/A N/A N/A 1,800 

ณ ศนูยส์อบของ 
CPA (Thailand)  
(In-house) 
และการสอบ 

Open Testing 

นกัเรียน นกัศกึษา 
คณาจารยแ์ละบคุลากร

ของสถาบนั 
1,000 1,100 1,200 N/A 1,800 

 

หมำยเหตุ 
1. อตัรำค่ำสอบมีหน่วยเป็นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มรอ้ยละ 7) และคดิเป็นต่อครัง้ (per test)  
2. ส ำหรบัสถำบนักำรศึกษำนอกเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจงัหวดัเชียงใหม่ทีม่ีกำรจดัสอบใหบ้คุคลทีม่ิไดเ้ป็นนกัศกึษำหรือบคุลำกรของ

สถำบนักำรศกึษำนัน้ๆ กรณีทีม่ีกำรเรียกเก็บค่ำด ำเนนิกำรหรือค่ำธรรมเนยีมใดๆ ของสถำบนักำรศึกษำนอกเหนอืจำกค่ำสอบ จะเรียกเก็บยอด
รวมไดไ้ม่เกิน 500 บำท ต่อผูส้อบ 1 ท่ำน 

2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางและการพกัคา้งคืน 
2.1 ในกรณีที่สถาบนัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัเชยีงใหม่ ทาง CPA (Thailand) จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ

เดินทางที่เกดิขึน้ 
2.2 ในกรณีที่สถาบนัอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัเชียงใหม่ ทางสถาบนัฯ เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ตามจรงิดงันี  ้

• ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางทัง้หมดที่เกิดขึน้จรงิ ไดแ้ก่ คา่เชา่รถ คา่น า้มนั ค่าตั๋วเครื่องบนิ (หากม)ี 
• ค่าใชจ้า่ยที่พกั ในกรณีที่ตอ้งมีการพกัคา้งคืน 

 *กรณีเดนิทำงโดยเครือ่งบิน จะตอ้งมีกำรซือ้น ้ำหนกัเพิ่มเตมิอย่ำงนอ้ย 25 กิโลกรมัต่อผูค้มุสอบ 1 คน (หำกเกินกว่ำ 25 กิโลกรมัจะมีกำรเบิก
ค่ำใชจ้่ำยตำมจริง) 
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3.  ค่าธรรมเนยีมเพิม่เตมิกรณีจดัสอบนอกวนัหรือเวลาท าการของ CPA (Thailand)  
ในกรณีที่สถาบนัฯ ประสงคจ์ะท าการจดัสอบนอกสถานท่ีในนามสถาบนัการศกึษานอกวนัหรือนอกเวลาท าการของ CPA (Thailand) วนั
จนัทร-์วนัเสาร ์ระหวา่งเวลา 08.00 น. -16.30 น.*) กล่าวคือ 

• นอกวนัท าการ ไดแ้ก่ วนัอาทิตย ์วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือวนัหยดุของ CPA (Thailand)  
• นอกเวลาท าการ คือ ก่อนเวลา 08.00 น. หรือตัง้แต่ 16.30 น. เป็นตน้ไป* 

จะตอ้งช าระค่าบรกิารเพิม่เตมิคดิเป็นรอ้ยละ 35 ของจ านวนผูส้อบตามที่ระบใุนแบบฟอรม์ส ารองสอบนอกสถานที่ในครัง้นัน้ ๆ  
*นบัจำกรอบเวลำสอบทีร่ะบใุนแบบฟอร์ม TOEIC® Education Test Request Form) 

4. ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการจดัสอบนอกสถานท่ีในนามสถาบนัการศกึษา 
กรณีสถาบันฯ ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลการจัดสอบก่อนวันที่ได้ส ารองสอบน้อย กว่า 5 วันท าการ CPA (Thailand) จะคิด
ค่าธรรมเนียมรอ้ยละ 15 ของจ านวนผูส้อบตามที่ระบใุนแบบฟอรม์ส ารองสอบนอกสถานที่ในครัง้นัน้ๆ โดยคิดจากอตัราสอบอตัราต ่าสดุ
ของประเภทผูส้อบท่ีส ารองสอบนอกสถานที่ไวใ้นครัง้นัน้ๆ *  
กรณีที่ CPA (Thailand) ไดม้ีการช าระค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถา้มี) ล่วงหนา้ แลว้ไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกได ้CPA (Thailand) จะท าการ
เรียกเก็บจากสถาบนัฯ  
*ไม่นอ้ยกว่ำค่ำใชจ่้ำยตำมจ ำนวนผูส้อบขัน้ต ่ำของกำรสอบในแต่ละรอบ  

5. รูปแบบการคิดอตัราคา่บรกิารจดัสอบ 
สถาบันฯ สามารถเลือกรูปแบบการคิดอัตราค่าบริการจัดสอบใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันไดท้ั้งใน
รูปแบบการคิดค่าบริการตามค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง หรือ การคิดค่าบริการเป็นรายบุคคล  โดย CPA (Thailand) สามารถส่งขอ้เสนอการ
ใหบ้ริการ (Proposal) และ/หรือ ใบเสนอราคา (Quotation) ไดภ้ายใน 3-5 วันท าการ หลังจากที่ไดร้บัขอ้มลูเบือ้งตน้จากสถาบัน ไดแ้ก่ 
จ านวนผูร้บัการประเมิน จ านวนวนั จ านวนรอบ จ านวนหอ้งสอบ และสถานท่ีจดัสอบ  

ทัง้นี ้สามารถจดัท าเอกสารทางการเงินของคา่บรกิารการจดัสอบ ค่าเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเบิกจา่ย
งบประมาณของสถาบนัฯ ได ้

6. การช าระค่าบรกิารจดัสอบ และค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ 
6.1 การช าระคา่บรกิารจดัสอบ    
 CPA (Thailand) จะคดิคา่บรกิารจดัสอบตามจ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิตามเงื่อนไข ดงันี ้

• กรณีที่มีผูส้อบนอ้ยกวา่ 30 คนหอ้ง/รอบการสอบ จะคดิค่าบรกิารจดัสอบขัน้ต ่า 30 คน/หอ้ง/รอบการสอบ  
• กรณีที่มีผูส้อบ 30 คนขึน้ไป/หอ้ง/รอบการสอบ จะคิดคา่บรกิารจดัสอบตามจ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิ แต่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

จ านวนผูส้อบที่แจง้ส ารองไวใ้นแบบฟอรม์ส ารองสอบนอกสถานที่ (On-site Test Request Form) และไม่ต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่า 
30 คน/หอ้ง/รอบการสอบ 

  โดยสถาบนัสามารถเลือกวิธีการช าระคา่บรกิารจดัสอบได ้2 วธีิ ดงันี ้ 
• ช าระอตัราคา่สอบเป็นเงินสดในวนัสอบ  
• ช าระอตัราคา่สอบตามใบแจง้หนี ้(Invoice) ท่ีจะไดร้บัหลงัจากการจดัสอบ 

6.2 การช าระคา่ใชจ้า่ยในการพกัคา้งคืน 
• กรณีที่ทางสถาบนัฯ เป็นผูจ้ดัหาที่พกัใหก้บัเจา้หนา้ที่คมุสอบ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
• กรณีที่ทางสถาบนัฯ ให ้CPA (Thailand) เป็นผูจ้ดัหาที่พกัใหก้บัเจา้หนา้ที่คมุสอบ CPA (Thailand) จะท าการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางตามที่เกิดขึน้จรงิหลงัจากการจดัสอบ 

6.3 การช าระคา่เดินทาง 
• กรณีที่ทางสถาบนัฯ เป็นผูจ้ดัหายานพาหนะหรือส ารองตั๋วโดยสารใหเ้จา้หนา้ที่ของ CPA (Thailand) จะไมม่ีการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมในส่วนนี ้
• กรณีที่หากทางสถาบนัฯ ให ้CPA (Thailand) เป็นผูจ้ดัหายานพาหนะ หรือส ารองตั๋วโดยสารเอง ทาง CPA (Thailand) จะท า

การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางหลงัจากการจดัสอบ  
6.4 การช าระคา่ธรรมเนียมในกรณีจดัสอบนอกสถานท่ีในนามสถาบนัการศกึษานอกวนัหรือเวลาท าการของ CPA (Thailand)  

• กรณีที่ทางสถาบนัฯ ประสงคจ์ดัสอบนอกสถานที่ในนามสถาบนัการศกึษานอกวนัหรือเวลาท าการของ CPA (Thailand) ทาง 
CPA (Thailand) จะท าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมคิดเป็นรอ้ยละ 35 ของจ านวนผูส้อบตามที่ระบใุนแบบฟอรม์ส ารอง
สอบนอกสถานที่ในครัง้นัน้ๆ  
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ผลสอบ 
ก าหนดวนัออกผลสอบ จะเป็นไปตามรายละเอยีดดงันี ้

จ านวนผู้สอบ 
วันออกผลสอบ 

ด าเนินการสอบโดยศูนยส์อบกรุงเทพฯ ด าเนินการสอบโดยศูนยส์อบเชียงใหม่ 

1-499 2 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 5 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 

500 – 999 5 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 7 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 

1,000 – 4,999 10 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 12 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 

5,000 ขึน้ไป 20 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 20 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ 
 

 

สิทธิ์ในการได้รับ TOEIC® Certificate of Achievement 

CPA (Thailand) มอบสิทธ์ิในการไดร้บั TOEIC® Certificate of Achievement ส าหรบัการสอบ TOEIC® Listening & Reading (Institutional 
Program) ในนามสถาบันการศึกษา ส าหรบัผูส้อบประเภท “นักเรียนหรือนักศึกษา” ของสถาบันการศึกษาที่ไดล้งนามในหนังสือยืนยัน
ขอ้ตกลง (Letter of Agreement – LOA) ประจ าปี 2566 สมบรูณแ์ลว้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดงันี ้

ระยะเวลา: 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 
เงื่อนไขในการไดร้บัสิทธ์ิ 

• ผูส้อบตอ้งสอบในนามสถาบนัการศกึษาประเภทนกัเรียน และนกัศกึษาของสถาบนัการศกึษานัน้ๆ (Student) หรือ 
นกัเรียนและนกัศกึษาของสถาบนันัน้ๆ ที่สอบในนาม Personal (Student as Personal) 

• การจดัสอบนอกสถานท่ีในนามสถาบนัฯ จ านวนตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปต่อวนั หรือต่อ 1 แบบฟอรม์ส ารองสอบ (กรณีจดัสอบต่อเนื่อง
มากกว่า 1 วนั) 

สิทธิพิเศษ: ไดร้บั TOEIC® Certificate of Achievement (มลูค่า 500 บาท/ฉบบั) ตามยอดผูส้อบท่ีก าหนดไว ้เริ่มตน้ท่ี 100 คน/ 1 แบบฟอรม์
ส ารองสอบ รายละเอียดดงันี ้

จ านวนผู้สอบต่อ 1 

แบบฟอรม์ส ารองสอบ 

จ านวน Certificate 

(ใบ) 

100 - 150 3 

151 - 300 5 

300 - 500 10 

501 - 800 15 

801 – 1,000 25 

1,001 ขึน้ไป 30 

ตวัอย่างการค านวณจ านวน TOEIC® Certificate of Achievement จากยอดผูส้อบ 
• สถาบนั A ส ารองสอบนอกสถานที่ในนามสถาบันการศึกษาวนัที่ 1-2 มีนาคม 2566 จ านวน 3 รอบ (รอบละ 50 คน) รวมผูส้อบ 

150 คน จะไดร้บั TOEIC® Certificate of Achievement ทัง้สิน้จ านวน 3 ใบ 
• สถาบนั B ส ารองสอบนอกสถานที่ในนามสถาบนัการศึกษาวนัที่ 1-3 มีนาคม 2566 จ านวน 3 รอบ (รอบละ 100 คน) รวมผูส้อบ 

300 คน จะไดร้บั TOEIC® Certificate of Achievement ทัง้สิน้จ านวน 5 ใบ เป็นตน้ 

ตัวอย่าง TOEIC® Certificate of Achievement 
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บริการอ่ืน ๆ และทีเ่กี่ยวข้อง 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หสน. เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท ์(ประเทศไทย) 
ส านกังานและศนูยส์อบ 
กรุงเทพฯ:  0-2260-7061, 0-2259-3990 
เชียงใหม่:  053-241-273-5    

Facebook Page: Center for Professional Assessment (Thailand) (https://www.facebook.com/cpathailand.1989) 
Line Official Account: @cpa_thailand (auto response)        
Website: www.cpathailand.co.th               

 ฉบบัปรบัปรุง:  เดอืนมนีาคม 2566 

การให้ข้อมูล 
CPA (Thailand) ยินดีน าเสนอบรกิารและขอ้มลูที่เป็นประโยชนก์บัผูส้อบของสถาบันฯ ในหลายรูปแบบ ดงันี ้
1.    การน าเสนอขอ้มลู (presentation) ในหวัขอ้ต่างๆ ทัง้ในรูปแบบออนไลน ์หรือออฟไลน ์ดงันี ้

• ความส าคญัของทกัษะภาษาองักฤษที่มีต่อการท างาน 
• มาตรฐานการใชภ้าษาองักฤษในองคก์รทัง้ภาครฐับาลและเอกชนของประเทศไทย 
• รูปแบบ และการเตรียมตวัสอบแบบทดสอบ TOEIC® Listening & Reading 

ทางสถาบนัฯ สามารถแจง้ความจ านงเพื่อให ้CPA (Thailand) ไปน าเสนอขอ้มลูดงักล่าวได ้ซึ่ง ทาง CPA (Thailand) ยินดีที่จะน าเสนอ
ข้อมูล (Presentation) ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 1 ครัง้  หากในกรณีที่ทางสถาบันฯ ตอ้งการให้มีการน าเสนอข้อมูลในหัวขอ้
เดียวกันมากกว่า 1 ครัง้ ทาง CPA (Thailand) จะคิดค่าใชจ้่ายในการน าเสนอเพิ่มเติมครัง้ละ 5,000 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ทั้งนี ้ 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทางเป็นไปตามที่ระบใุนหวัขอ้ “ค่าบรกิารจดัสอบ” 

2.    คู่มือเตรียมสอบ TOEIC® อิเล็กทรอนิกส ์(e-Examinee Handbook)  
ทางสถาบนัฯ สามารถดาวน์โหลดคู่มือเตรียมสอบ TOEIC® (Examinee Handbook)  
เพื่อประชาสมัพนัธใ์หผู้ส้อบไดโ้ดยไม่มีคา่ใชจ้่าย   

 (https://www.ets.org/s/toeic/pdf/examinee-handbook-for-toeic-listening-reading-test-updated.pdf) 
3.    การจดัท าโปสเตอรเ์ชิญชวนและใหค้วามรู ้เพื่อน าไปประชาสมัพนัธใ์หก้บันกัเรียน นกัศกึษาและผูท้ี่สนใจโดยไม่มีคา่ใชจ้า่ย 
 

 CPA (Thailand)  
• ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์– แนะน าแบบทดสอบท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของสถาบนัฯ ดแูลใหค้  าปรกึษาดา้นนโยบายและการออกหนงัสือ

ยืนยนัขอ้ตกลง (อีเมล marketing@cpathailand.co.th) 
• ฝ่ายประสานงานจดัสอบ – ประสานงานเก่ียวกบัการจดัสอบ เช่น การตรวจสอบมาตรฐานหอ้งสอบ นดัหมายจดัสอบ เป็นตน้  
  (อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th) 
• ฝ่ายบญัชีและการเงิน - ประสานงานดา้นเอกสารการเงิน และการช าระค่าใชจ้่ายต่างๆ  (อีเมล admin@cpathailand.co.th)                                              

 

การวิเคราะหผ์ลคะแนน 

เพื่อใหน้กัเรียน นกัศึกษาและบุคลากรของทางสถาบนัการศกึษาไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการสอบแบบทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC® ทาง   
CPA (Thailand) สามารถใหบ้ริการวิเคราะหผ์ลคะแนน TOEIC® ของนกัเรียน นกัศึกษา ในกรณีที่ทางสถาบนัการศึกษาด าเนินการจดัสอบ
เป็นกลุ่มใหญ่ (ตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป) 
 

 

การก าหนดคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ ทาง CPA (Thailand) มีบริการส ารวจความ
ตอ้งการในการใชภ้าษาเพื่อก าหนดมาตรฐานภาษาองักฤษของนิสิตนกัศึกษาร่วมกับทางสถาบนัฯ ทัง้เมื่อแรกเขา้หรือ เมื่อส าเร็จการศึกษา 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและนโยบายของรฐั 
 

 

https://www.facebook.com/cpathailand.1989

