
    รายละเอียดการสอบ Test of English for International Communication : TOEIC 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. รูปแบบการสอบ  
การสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ การฟัง 

(Listening) และการอ่าน (Reading) จานวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการท าข้อสอบ   
2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1 การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาท ี
ผู้เข้าสอบจะได้ฟังค าถามและการสนทนาสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคาถามจากสิ่งที่ได้ยิน  

1.2 การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที       
ผู้เข้าสอบจะต้องตอบค าถามจากสิ่งที่อ่าน 

2. วันที่สอบ TOEIC  

วันที่สอบ เวลา รายละเอียด สถานที ่
 

วันเสาร์ที่ 
25 มกราคม 2562 

 

09.00 – 12.00 น. 
 

- ลงทะเบียน (ลงทะเบียน และถ่ายรูป
เฉพาะบุคคลทั่วไป) 
 - สอบ TOEIC โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์
สอบ TOEIC กรุงเทพฯ 

ห้องพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 
19 ส านักวิทยบริการ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการเข้าสอบ 
3.1 กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป และชาวต่างประเทศ จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
3.2 กรณีสอบในนามบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 

- บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
3.3 กรณีสอบในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่ อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 

- บัตรประจ าตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
3.4 กรณีที่ผู้สมัครต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อความ

บกพร่องทางร่างกายในระหว่างการสอบ จะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย   
ตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุและใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชน (ไม่รวมคลินิก) และเป็นการตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันสอบ ซึ่งระบุ
รายละเอียดความจ าเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อความ
บกพร่องทางร่างกายชนิดนั้น ๆ ในระหว่างการสอบ 

***** เอกสารดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทั้งหมดชัดเจน ไม่เลือน ทั้งนี้ศูนย์สอบ   
มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารไม่ครบถ้วน ***** 
 
 
 
 



4. เงื่อนไขในการเข้าห้องสอบ 
4.1 ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมใส่กางเกงขาสั้น 

เสื้อยืด รองเท้าแตะ เป็นต้น 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง/กางเกง คาดเข็มขัด ติดเข็มและกระดุมของ
มหาวิทยาลัย สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ และรองเท้าแฟชั่น) 

4.2 เ ป็ น ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ส อบที่ จ ะต้ อ งท ร าบ วั น  เ ว ล า  ส ถ าน ที่ ส อบ  แ ล ะห้ อ ง ส อบ  

  4.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีเพ่ือลงทะเบียน และถ่ายรูป 
(ส าหรับบุคคลทั่วไป) แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
ผู้ใดที่ไปถึงห้องสอบ ภายหลังที่การสอบด าเนินการไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

4.4 ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์เครื่องเขียนใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยจะให้ใช้เครื่องเขียนที่ศูนย์สอบ 
TOEIC จัดให้ 

4.5 ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสารอ่ืนใด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กุญแจรถ นาฬิกาทุกชนิด    
(มีนาฬิกาแสดงเวลาในห้องสอบ) เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เป็นต้น 
เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
ศูนย์ภาษาจะจัดเตรียมห้องรับฝากของด้านหน้าห้องสอบ ทั้งนี้กรุณาอย่าน าของมีค่ามาในวันสอบเนื่องจาก
ศูนย์ภาษาจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.6 หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดไม่มีหลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบตามข้อ 3 หรือพบว่ามีสิ่งของที่ห้าม
น าเข้าห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ
หมดเวลาท าข้อสอบรวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้งหมด 
5. การรับผลสอบ 

5.1 ผู้สอบสามารถขอรับผลสอบ TOEIC ได้ด้วยตนเองหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ ที่ยัง           
ไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน มาแสดงตนเพ่ือขอรับผลสอบ 

5.2 ผู้สอบสามารถแจ้งความจ านงขอรับผลสอบ TOEIC ทางไปรษณีย์ได้โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์
สอบ TOEIC โดยตรงในวันสอบพร้อมช าระค่าด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์จ านวน 50 บาท 


