
รายละเอียดการสอบ Test of English for International Communication : TOEIC 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. รูปแบบการสอบ 
การสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ การฟัง (Listening) และ

การอ่าน (Reading) จ านวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการท าข้อสอบ 2 ชั่วโมง มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.1 การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้

ฟังค าถามและการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบค าถามจากสิ่งที่ได้ยิน 
1.2 การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบ

จะต้องตอบค าถามจากสิ่งที่อ่าน 
2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แบ่งตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี ้

ประเภทของผู้สมัคร 
อัตราค่าธรรมเนียม 

การสมัครสอบ 
รูปแบบรายงานผลคะแนน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,000 บาท Score Report no Photo 
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,300 บาท Score Report no Photo 
บุคคลทั่วไป หรือชาวต่างชาต ิ 1,850 บาท Score Report with Photo 

3. การสมัครสอบ TOEIC 

วันที่สอบ เวลาสอบ จัดสอบโดย สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  
9 มิถุนายน 2561 

09.00 – 12.00 น. จัดสอบ TOEIC โดย 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์สอบ TOEIC 

กรุงเทพฯ 

ห้องประชุมพรหมโยธี ชัน้ 4  
อาคาร 19 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก าหนดวันเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 

มิถุนายน 2561 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ www.nstru.ac.th และ 
http://lc.nstru.ac.th 

3.1 สมัครสอบด้วยตนเอง  
ผู้สมัครขอรับใบสมัครสอบได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่

เว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ http://lc.nstru.ac.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมช าระค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

3.2 สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ 
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ http://lc.nstru.ac.th  

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
ตลาดหัวอิฐ ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 816-0-64102-8 ประเภทออมทรัพย์     
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พร้อมสแกนหลักฐานการช าระเงิน  ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  phanit_phe@nstru.ac.th ก่อนวันสอบ 
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห ์
4. เงื่อนไขการจัดสอบ 

4.1 การจัดสอบ TOEIC ในแต่ละครั้ง จะต้องมีจ านวนนักศึกษาเข้าสอบ (ในแต่ละห้องสอบ) อย่างน้อย 25 คน 
และจ านวนของผู้สมัครรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 60 คน หากจ านวนผู้สมัครสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ทางศูนย์ภาษาขอ
สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดสอบ โดยขอให้ผู้สมัครสอบประสานขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ที่ ศูนย์ภาษา  หรือเลื่อนวันสอบ
เป็นรอบถัดไป 

4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ช าระแล้ว ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นมีการยกเลิก
หรือเลื่อนการจัดสอบในคร้ังนั้น 
5. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการเข้าสอบ 

5.1 กรณีสอบในนามบุคคลทั่วไป และชาวต่างประเทศ จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 
- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง   

ที่ยังไม่หมดอายุ  
5.2 กรณีสอบในนามบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง    
ที่ยังไม่หมดอายุ 

- บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
5.3 กรณีสอบในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 
 - บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง    
ที่ยังไม่หมดอายุ 

 - บัตรประจ าตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
5.4 กรณีที่ผู้สมัครต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อความบกพร่องทาง

ร่างกายในระหว่างการสอบ จะต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รวมคลินิก) และเป็น
การตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันสอบ ซึ่งระบุรายละเอียดความจ าเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษ
ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกายชนิดนั้นๆ ในระหว่างการสอบ 

***** เอกสารดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทั้งหมดชัดเจน ไม่เลือน ทั้งนี้ ศูนย์สอบมีสิทธิ์ปฏิเสธ
การให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารไม่ครบถ้วน ***** 
6. เงื่อนไขในการเข้าห้องสอบ 

6.1 ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมใส่กางเกงขาสั้น เสื้อยืด 
รองเท้าแตะ เป็นต้น 

 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง/กางเกง คาดเข็มขัด ติดเข็มและกระดุมของมหาวิทยาลัย 
สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ และรองเท้าแฟชั่น)  

6.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
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6.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีเพื่อลงทะเบียน แต่จะเข้าห้องสอบได้ 
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ใดที่ไปถึงห้องสอบภายหลังที่การสอบด าเนินการไป
แล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

6.4 ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์เคร่ืองเขียนใดๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยจะให้ใช้เคร่ืองเขียนที่ศูนย์สอบ TOEIC จัดให ้
6.5 ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสารอ่ืนใด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กุญแจรถ นาฬิกาทุกชนิด (มีนาฬิกาแสดง

เวลาในห้องสอบ) เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เป็นต้น เข้าไปในห้องสอบโดย
เด็ดขาด หากน าเข้าจะถือว่าเจตนากระท าการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ศูนย์ภาษาจะจัดเตรียมห้องรับ
ฝากของด้านหน้าห้องสอบ ทั้งนี้ กรุณาอย่าน าของมีค่ามาในวันสอบเนื่องจากศูนย์ภาษาจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความสูญ
หายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

6.6 หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดไม่มีหลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบตามข้อ 5 หรือพบว่ามีสิ่งของที่ห้ามน าเข้าห้อง
สอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาท าข้อสอบ 
รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้งหมด 
7. การรับผลสอบ 

7.1 ผู้สอบสามารถขอรับผลสอบ TOEIC ได้ด้วยตนเองหลังจากสอบเสร็จ 1 สัปดาห์ ณ ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและ
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน มาแสดงตนเพื่อขอรับผลสอบ 

7.2 ผู้สอบสามารถแจ้งความจ านงขอรับผลสอบ TOEIC ทางไปรษณีย์ได้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC 
โดยตรงในวันสอบพร้อมช าระค่าด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ จ านวน 50 บาท  


