
 

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) 


