
              

ประกาศที่ CPA02/2562 
เร่ือง ระเบียบการย่ืนเอกสารประกอบการสอบ TOEIC ในประเทศไทย ส าหรับผู้สอบต่างชาต ิ

(ฉบับปรับปรุง ครัง้ท่ี 01) 
 

 

 หสน. เซน็เตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ ศนูย์สอบ TOEIC ขอเแจ้งระเบียบการย่ืน
เอกสารประกอบการสอบ TOEIC ส าหรับผู้สอบตา่งชาติ (ปรับปรุงใหม)่ ตามนโยบายการสอบ TOEIC ในประเทศไทย 
โดยตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษถาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สอบชาวตา่งชาติจะต้องแสดงเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือลงทะเบียนในวนั
สอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ียงัไมห่มดอาย ุ    และ 
2. เอกสารเพ่ิมเติม 

2.1  กรณีผู้สอบศกึษาอยู่ในประเทศไทย 
 บัตรนักศึกษา/หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประเภทเต็มเวลาท่ีออกโดย

สถาบันการศกึษาท่ีได้รับใบอนุญาตให้จดัตัง้โรงเรียน หรืออยู่ในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ
ของประเทศไทย ตวัจริงท่ีมีอายไุมเ่กิน 30 วนั 

2.2  กรณีผู้สอบท างานอยู่ในประเทศไทย  
 ใบอนญุาตท างาน (ตท.11) แบบเป็นเลม่สีน า้เงิน ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ หรือ 
 ใบอนญุาตท างานแบบบตัรแข็ง ตวัจริงท่ียงัไมห่มดอายุ หรือ 
 ใบอนุญาตท างานแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Digital Work Permit หรือ E-Work Permit) โดย

ใบอนุญาตท างานประเภทท่ี 3 นี ้ผู้สอบต้องแสดงเอกสารประกอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนทัง้ 3 
รายการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 แสดงใบอนญุาตท างานอิเลก็ทรอนิกส์โดยการเปิดใน Application บนมือถือสมาร์ทโฟน  
 แสดง “ส าเนาใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์” ทัง้ 2 หน้า (หน้าแรกและหน้าหลงั) 

พร้อมเซน็ต์รับรองส าเนาเอกสารโดยผู้สอบ และ 
 แสดง “หนังสือรับรองการท างาน” ฉบับจริงท่ีมีอายุไม่เกิน 30 วนั ออกโดยองค์กรฯ

นายจ้างปัจจุบัน ช่ือองค์กรฯ ต้องตรงกับท่ีระบุในใบอนุญาตท างานอิเล็กทรอนิกส์  
พร้อมทัง้ข้อมลูการท างาน และแสดงให้เห็นวา่ปัจจบุนัยงัเป็นพนกังานอยู่  

3.  กรณีท่ีผู้สอบมีความจ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ รวมถงึมีอปุกรณ์ใดๆ ฝังในร่างกาย 
หรืออปุกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าชนิดใดทัง้แบบชัว่คราวหรือถาวรระหว่าง
การสอบ จะต้องแสดงเอกสาร... 
 ใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยโรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) 

ตวัจริง หรือส าเนาท่ีมีประทบัตราตวัจริงจากโรงพยาบาล และมีอายไุมเ่กิน 1 ปี ซึง่ระบรุายละเอียด
ความจ าเป็นท่ีผู้สอบจะต้องใช้อปุกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ชนิดนัน้ๆ ระหวา่งการสอบ 

 

หมายเหตุ  หลกัฐานที่น ามาแสดงในการเข้าสอบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูล/รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบนั ชดัเจนไม่เลือนลางและไม่หมดอายุ    
  ทัง้นี ้ศูนย์สอบฯ มีสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีทีผู่้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด 

 

1 เมษายน 2562 
หสน.เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 



 
 

Effective May 1, 2019 

 

 

 
 

Announcement No. CPA 02/2019 

Subject: Documents Required for Foreign Nationals  

for TOEIC®  Testing in Thailand  

(Revision No.1) 

 

 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 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 Book (Blue cover) OR 

 Original Thai Valid Work Permit Card OR 

 Thai Valid Digital Work Permit (E-Work Permit)  

NOTE: For Thai E-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. 

 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.  

 

 

 

Announced April 1, 2019  

Center for Professional Assessment (Thailand) 


