
หลักฐานท่ีผูสอบตองแสดงในการเขาสอบ TOEIC 

 
 1) บัตรประจําตัวประชาชนไทย ตัวจริง ที่ยังไมหมดอายุ หรือ 

ใบขับข่ีอิเล็กทรอนิกสไทย ตัวจรงิ ที่ยังไมหมดอายุ หรือ 

หนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริง ที่ยังไมหมดอายุ 

    2) หลักฐานตามมาตรการคัดกรองผูสอบในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

2.1 กรณีท่ีผูสอบไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แลว 

ผูสอบจะตองไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ไมนอยกวา 14 วัน 

(นับต้ังแตวันที่ฉีดวัคซีนครั้งลาสุด) ตามเงื่อนไขประเภทวัคซีน ดังน้ี 

เง่ือนไขประเภทวัคซีน จํานวน 

Sinovac ครบ 2 เข็ม 

Sinopharm ครบ 2 เข็ม 

Sputnik V ครบ 2 เข็ม 

Sinovac เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 ครบ 2 เข็ม 

AstraZeneca 1 เข็ม 

Moderna 1 เข็ม 

Pfizer 1 เข็ม 

Johnson & Johnson 1 เข็ม 

หมายเหตุ: - ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 
             -  ประเภทการรับวัคซีนหรือการรับวัคซีนแบบไขวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
โดยในวันสอบ ผูสอบจะตองแสดงเอกสารรับรองการไดรับวัคซีน ไดแก 

 - เอกสารรับรองการไดรับวัคซีนฯ บนแอปพลิเคชันหมอพรอม หรือ 

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยสถานที่ฉีดวัคซีน ฉบับจริง หรือ 

- เอกสารรับรองการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Certificate of Covid-19 Vaccination / 

Vaccine Passport) ฉบับจริง 

 

 



2.2 กรณีผูมีประวัติติดเชื้อโรคโควิด-19 ไมนอยกวา 14 วัน และรักษาหายแลวไมเกิน 90 วัน 

(นับต้ังแตวันที่ทราบวาติดเช้ือ) 

จะตองแสดงใบรับรองแพทยที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองจากกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับจริงหรือสําเนา ในวันสอบ 

ทั้งน้ี ในวันสอบ ผูเขาสอบทุกคนจะตองผานการคัดกรองจากศูนยสอบ ฯ โดยจะตองลงทะเบียนใน 

“ไทยชนะ” มีการตรวจวัดอุณหภูมิ (ตํ่ากวา 37.5 องศาเซลเซียส) สวมหนากากอนามัย และทําความสะอาด

มือดวยแอลกอฮอลเจลกอนเขาติดตอศูนยสอบ ฯ ซึ่งจะมีการติดสัญลักษณการผานคัดกรองใหเห็นชัดเจน 

 3) กรณีผูสอบที่ตองใชอุปกรณเสริมพิเศษทางการแพทย  หรืออุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนตอ                       
ความบกพรองทางรางกายไมวาชนิดใดก็ตามทั้งแบบช่ัวคราวหรือถาวร หรือมีการฝงวัสดุตางๆ ในรางกาย
จะตองแสดงใบรับรองแพทยที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผานการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไมรวมคลินิก) 
ตัวจริงหรือสําเนา ที่มีตราประทับจากโรงพยาบาลที่มี อายุไมเกิน 1 ป ซึ่งระบุรายละเอียดความจําเปนที่ผูสอบ
จะตองใชอุปกรณเสริมพิเศษทางการแพทยชนิดน้ันๆ ระหวางการสอบ พรอมแนบภาพถายอุปกรณ (เฉพาะ
อุปกรณติดต้ังภายนอก) 
 

ตัวอยางอุปกรณเสริมพิเศษทางการแพทย 

 ภายนอกรางกาย (Special Medical Devices) 

- กายอุปกรณเทียม (อุปกรณที่ใชทดแทนอวัยวะที่หายไป) เชน แขนเทียม ขาเทียม มือเทียม  
เทาเทียม น้ิวเทียม เปนตน 

- กายอุปกรณเสริม (อุปกรณที่ชวยดาม ประคองอวัยวะที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว) เชน อุปกรณ
ประคองหรือดามหลัง อุปกรณดามมือ เปนตน 

- อุปกรณชวยเหลือการเคลื่อนไหว เชน รถลอเข็น ไมเทา ไมคํ้ายัน เปนตน 

- อุปกรณชวยเหลือความบกพรองทางรางกายดานอื่น ๆ เชน เครื่องชวยฟง เครื่องฉีดอินซูลิน เปนตน 

- อุปกรณเสริมทางการแพทยช่ัวคราว เชน ผาพันแผล เฝอกตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เปนตน 

ภายในรางกาย (Implants) 

- ในสวนที่ไมสามารถมองเห็นได เชน โลหะดามสวนตาง ๆ  ในรางการ กระดูกเทียม เครื่องกระตุนหัวใจ
และอวัยวะภายในเทียม เปนตน 

 

หมายเหตุ: บัตรหรือเอกสารท่ีนํามาแสดงในการเขาสอบตองอยูในสภาพสมบูรณ มีขอมูลท้ังหมด

ชัดเจนไมเลือน ท้ังน้ี ศูนยสอบฯ มีสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการใหเขาสอบ ในกรณีท่ีผูสอบแสดงเอกสาร

ขางตนไมครบถวนสมบูรณตามกําหนด 

 



ขอหาม!! 

*** เน่ืองจากทางศูนยสอบ TOEIC จะจัดเตรียมดินสอ และยางลบใหกับผูเขาสอบทุกทาน และจะไมอนุญาต

ใหนําสิ่งอื่นใดนอกจากเอกสารหลักฐานขางตน เขาหองสอบ เพื่อความสะดวกในการสอบ ขอความรวมมือทกุทาน 

ไมนําสิ่งของอื่น เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ นาฬิกาขอมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรศัพทมือถือ สมารทวอช  

ซิมการด กุญแจรถยนต อุปกรณUSB จี้ล็อกเก็ต กระเปา อาหาร เครื่องด่ืม ยารักษาโรค ฯลฯ ติดตัวมาในวันสอบ  

หากมสีิ่งอื่นใดติดตัวมาในวันสอบ กรุณาฝากไว ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ี โครงการจัดต้ังสถาบันนานาชาติ  

ขออนุญาตไมรบัผิดชอบใดๆ หากมกีารสูญหาย*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST RULES AND REGULATIONS 

1) All Test rules and regulations must be respected and strictly followed. 

2) All Measures to prevent the spread of COVID-19 will be implemented and applied to all 

test takers. 

3) All required documents listed will be checked and verified during Check-In and 

Registration and throughout the test session. 

4) No electronic devices of any kind including items such as mobile phones, listening 

devices, recording or photographic equipment, remote controls, calculators, USB, flash 

drives, electronic car keys, SIM cards or any kind of watches are allowed in the test room. 

5) No personal belongings such as briefcases, backpacks, pocket books, wrist watches, 

medicine, keys, documents, or stationery of any kind (see posted lists) are allowed in the 

test room. 

6) Test takers will have seats assigned by test room proctors. 

7) No test taker will be admitted after test materials have been distributed. 

8) Test takers may not mark, underline or make any form of notes on your test book. If test 

takers do so, their test score will be cancelled. 

9) Test takers will not be allowed to leave the test room at any time without permission 

from the Senior Proctor and will be required to remain at the assigned seat in the test 

room until the end of the test. 

10) Test takers must focus on their own Test Books and Answer Sheets. Penalties issued from 

attempts to give or receive unauthorized assistance of any kind, before or during the test 

administration, may result in dismissal from the test room, or invalidation of the test 

taker’s test results. Fees for Answer Sheets that are not scored due to a violation of test 

room policies are not refunded. Test takers may be banned from future testing if such 

violations are determined to have occurred. 

11) TOEIC® Test items are protected by Copyright Law as Property of ETS. For this reason, 

ETS’s TOEIC® test items must not be disclosed. 

12) CPA (Thailand) has the full authority to interview and validate the score before releasing 

any Score Report. 



Remarks: 

- At the discretion of the test room proctors, test takers may be requested to remove 

specific items not listed before being allowed into the test room. 

- Test takers who fail to follow test center policies or proctor instructions may be refused 

entry into the test room. Tests may be canceled and test fees may NOT be refunded. 

- CPA (Thailand) reserves the right to take all action – including but not limited to, barring 

the test taker from future testing and/or canceling scores due to failure to comply with test 

administration regulations or directions. Should tests be canceled, scores will not be 

reported and test fees will not be refunded. 


