
ANNOUNCEMENT FOR TOEIC TEST TAKERS 
          
 All TOEIC test takers can help ensure that the test administration is efficient, fair, and secure by following 
these directions.     
 
Documents strictly required for testing room entry    
 1.  Valid National I.D. card, or Valid Electronic Driver's License, or Valid Passport     
  and          
 2.  Valid Student ID card        
* Without any of these documents, you will not be allowed to enter the testing room. *  
       
Test Policies, Procedures, and Process 
Before taking the TOEIC test, please be familiar with the following process:   
1. Check your name and your testing room at the SIT website.     
2. All test takers must arrive at the test site at least 1 hour (15.00 hrs.) before the scheduled test time to complete 

the registration process as the CPA test administrator will allow the test takers to enter to the testing room 
@15.30 hrs. (or earlier). 

3. NO electronic devices of any kind such as mobile telephones, mobile headset, flash drives, USB drives, 
electronic car keys, MP3 are allowed in the test room, even if switched off. 

4. NO personal belongings of any kind such as briefcases, watches, pocket books, car keys, stationary, purses, 
PDAs, or documents are allowed in the testing room execpt purse. 

5. The test takers who have any internal the medical appliance, such as steel fixation or use the audiphone must 
show a recent doctor confirmation letter issued not more than 30 days to CPA staff. 

6. Sign your name on the test takers list and deposit your some belongings with SIT staff in front of the testing 
room. 

7. Show your valid national I.D. card (or valid electronic driver’s license, or valid passport) and valid student ID 
card to CPA’s staff before entering into the testing room. 

8. CPA staff will scan your body to make sure that you will not bring any electronic devices and personal belongings 
into the testing room. 

9. The CPA test administrator and proctors will determine examinee test-room seating assignments.  
10. Begin the test. 
11. The test takers are required to remain in the testing room throughout the duration of the test. 
12. There are 2 ways to collect the test result. You can select your prefer choice.   

• Collect the test result by yourself at CPA's office at BB Building, Asoke area.  
• Post to you the test result by CPA. When the test ends, the CPA staff will provide you an envelope to write 

your address on as your test result will be posted to you later by CPA. Pay 50 Baht for EMS fee to CPA staff 
in the testing room.      

 The CPA will inform the test takers when they can send the test results.   
13. Collect your personal belongings back from ELCS and SIT staff.      
   

--- End of the Process --- 
          
Deposit Belongings Process          
1) All ELCS and SIT staff will accept ONLY personal belongings, such as mobile 

telephones, car keys, any other keys, flash drives, or other small items that can be put 
in the provided zipper bag. As the process can take time, please contact the ELCS/SIT 
staff in front of your testing roomas soon as you arrive there.  

2) The test takers are required to write your student code, name, and belonging lists that 
will be put in the zipper bag.  

3) The ELCS/SIT staff will check your belongings on the list, then they will give you a card 
with the same number as appearing on the zipper bag.   

4) Close deposit belongings service 5 mins. before test beginning.   
5) After finishing the test, the test takers have to show the staff the student card and return the card number to 

collect your belongings back. Check your belongings with the check list.  
 

** All the zipper bags will be handled with care. However, the ELCS and SIT staff accept no responsibility for the 
loss or damage to your personal belongings in any case. ** 



ประกาศสําหรับผู้เข้าสอบ TOEIC 

เพื่อใหก้ารสอบเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้สอบทุกท่านปฏิบติั ดงัน้ี  

 

เอกสารทีต้่องแสดงเพ่ือใช้ในการเข้าห้องสอบ          

 1.  บตัรประชาชนท่ีสมบูรณ์ ชดัเจนและยงัไม่หมดอาย ุหรือ ใบขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอาย ุหรือ หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ  

  และ          

 2.   บตัรนกัศึกษาท่ียงัไม่หมดอาย ุ         

* หากผู้เข้าสอบไม่แสดงเอกสารทั้งสองข้อข้างต้น จะไม่มีสิทธ์ิเข้าห้องสอบโดยเดด็ขาด *   

          

มาตรการและกระบวนการสอบ  

1. ตรวจสอบช่ือและหอ้งสอบจากเวบ็ไซตค์ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ผูเ้ขา้สอบตอ้งมาถึงหอ้งสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชม. (หรือเวลา 15.00 น.) เพือ่ลงทะเบียนสอบ และลงทะเบียนฝากส่ิงของท่ีไม่สามารถนาํเขา้หอ้งสอบไดก้บัเจา้หนา้ท่ี

ศูนยภ์าษาฯ/คณะ จากนั้นเจา้หนา้ท่ี CPA จะอนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้หอ้งสอบไดใ้นเวลา 15.30 น. (หรือเร็วกวา่นั้น)     

3. ไม่อนุญาตใหน้าํอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ, หูฟัง, flash drives, กุญแจรถยนต์, เคร่ืองเล่น MP3 เขา้หอ้งสอบ ถึงแมจ้ะปิดเคร่ืองแลว้กต็าม  

4. ไม่อนุญาตใหน้าํทรัพยสิ์นส่วนตวั เช่น กระเป๋าถือต่างๆ, นาฬิกาข้อมือ, หนังสือ, อุปกรณ์เคร่ืองเขียน, PDAs หรือเอกสารต่างๆ เขา้หอ้งสอบ ยกเวน้กระเป๋าเงินซ่ึงนาํเขา้ห้อง

สอบได ้ 

5. นกัศึกษาท่ีมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่างกาย เช่น เหลก็ดามกระดูกบริเวณต่างๆ หรือเคร่ืองช่วยฟัง ต้องแสดงใบรับรองแพทยท่ี์ออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนัแก่เจา้หนา้ท่ี CPA  

6. ลงทะเบียนสอบโดยการเซ็นช่ือและฝากส่ิงของ (บางประเภท) กบัเจา้หนา้ท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะท่ีหนา้หอ้งสอบ     

7. แสดงบตัรประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ (หรือใบขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอายุ หรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ) พร้อมกบับตัรนกัศึกษาท่ียงัไม่หมดอายุ  แก่เจา้หนา้ท่ี CPA ก่อนเขา้

หอ้งสอบ 

8. เจา้หนา้ท่ี CPA จะตรวจสอบผูเ้ขา้สอบวา่ไม่ไดน้าํอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์หรือส่ิงของท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใดๆ เขา้หอ้งสอบ  

9. เจา้หนา้ท่ี CPA จะเป็นผูก้าํหนดท่ีนัง่สอบใหน้กัศึกษาในหอ้งสอบนั้นๆ 

10. เร่ิมการสอบ 

11. ผูเ้ขา้สอบตอ้งอยูใ่นหอ้งสอบตลอดจนกวา่จะเสร็จส้ินการสอบ         

12. ผูเ้ขา้สอบสามารถรับผลสอบได ้2 วิธี คือ  

• รับผลสอบดว้ยตวัเองท่ีสาํนกังาน CPA ณ อาคาร บีบี ทาวน์เวอร์ อโศก 

• รับผลสอบทางไปรษณีย ์โดยเม่ือเสร็จส้ินการสอบ เจา้หนา้ท่ี CPA จะใหซ้องจดหมายแก่ผูเ้ขา้สอบเพื่อจ่าหนา้ซองถึงตวัผูเ้ขา้สอบ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี CPA จะเป็นผูส่้งผลสอบ

ตามท่ีอยูด่งักล่าว และเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบวา่ผลสอบจะออกเม่ือไร โดยผูส้อบตอ้งชาํระค่าส่ง EMS 50 บาทแก่เจา้หนา้ท่ี CPA     

13. รับส่ิงของท่ีฝากไวก้บัเจา้หนา้ท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะคืนท่ีหนา้หอ้งสอบของตน         

--- เสร็จส้ินกระบวนการสอบ --- 

ขั้นตอนการฝากส่ิงของ          

1) เจา้หนา้ท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะ จะรับฝากส่ิงของ เฉพาะโทรศพัทมื์อถือท่ีปิดเคร่ืองแลว้, กุญแจรถ, กุญแจต่าง, flash drives, หรือส่ิงของ

ใดๆ ท่ีสามารถใส่ในถุงซิปล็อคท่ีทางเจา้หนา้ท่ีจดัไวใ้หเ้ท่านั้นเน่ืองจากขั้นตอนการฝาก-การรับคืนตอ้งใชเ้วลา กรุณาติดต่อขอฝาก

ส่ิงของกบัเจา้หนา้ท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะท่ีประจาํ อยูห่นา้หอ้งสอบแต่ละหอ้งทนัที 

2) ผูเ้ขา้สอบเขียนรหสันกัศึกษา ช่ือ และรายการส่ิงของท่ีจะฝากในถุงซิปลอ็ค จากนั้นนาํส่ิงของใส่ในถุงซิปลอ็ค ส่งให้เจา้หนา้ท่ีคณะ 

พร้อมใบแจง้รายการส่ิงของ  

3) เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูล จากนั้นใหห้มายเลขรับฝากแก่ผูเ้ขา้สอบ ซ่ึงตอ้งตรงกบัหมายเลขหนา้ถุงซิปลอ็ค ผูเ้ขา้สอบตอ้งเกบ็หมายเลขรับฝากเพื่อนาํมาใชแ้ลกส่ิงของคืน  

4) ปิดรับการฝากส่ิงของ 5 นาทีก่อนเร่ิมการสอบ 

5) หลงัจากสอบเสร็จ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรนกัศึกษา พร้อมหมายเลขรับฝากแก่เจา้หนา้ท่ีคณะ จากนั้นตรวจสอบส่ิงของกบัใบแจง้รายการ   

** ส่ิงของของท่านจะได้รับการดูแลอย่างด ีแต่อย่างไรกต็ามคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและศูนย์ภาษาฯ จะไม่รับผดิชอบกรณส่ิีงของสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ในส่ิงของของ

ท่าน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส้ิน ** 

    



TOEIC TEST No. 6/2018

THE SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

DATE :  Saturday 15 December, 2018

TIME : 15.00-19.00 hrs.

ROOM: CB2301

No. Student id Class Test Taker Full Name Type Signature 

1 57130700024 IT 37 Jitrawadee Rapeepongpan student

2 57130700058 IT 38 Tunchakon Kapko student

3 56130700438 IT We. 28 Dechapak Phatcharachotikorn* student

4 57130700429 IT We. 30 Chanokchon Tangtermwong student

5 57130700472 IT We. 30 Sataporn Kumjaroen student

6 58130700441 IT We. 32 Satapana Kongsisavat student

7 58130700447 IT We. 32 Kamonrat Ponsan student

8 59130700309 IT We. 33 Yanee Promchote student

9 59130700322 IT We. 33 Wittawat Thongyos student

10 59130700324 IT We. 33 Somkiat Supasakoonarpapiboon student

11 59130700346 IT We. 33 Panjaree Manomaisaovapark student

12 59130700386 IT We. 34 Kanokkan Pulsawat student

13 59130700411 IT We. 34 Arnon Wichutawon student

14 59130700414 IT We. 34 Nattapol Tassaneeyakul student

15 60130700333 IT We. 35 Nantana Keawjoho student

16 60130700334 IT We. 35 Phanthila Kaewsaard student

17 60130700351 IT We. 35 Chanakan Liamlok student

18 60130700361 IT We. 36 Thanawat Duangrith student

19 60130700390 IT We. 36 Nugoon Boonthavee student

20 61130700302 IT We. 37 Kantapong Siribunchaporn student

21 58130700709 BIS 27 Aditep Mingkwan student

22 59130700607 BIS 28 Pracharag Boonprakob student

23 59130700609 BIS 28 Pornsuda Phongboonta student

24 59130700615 BIS 28 Sirada Leamsavat student



No. Student id Class Test Taker Full Name Type Signature 

25 59130700624 BIS 28 Thanakarn Promploy student

26 59130700635 BIS 28 Kritsada Meephoumru student

27 59130700671 BIS 29 Suphatra Changrachang student

28 59130700674 BIS 29 Orrawan Kraisangsri student

29 60130700635 BIS 30 Varittha Ruenmol student

30 60130700667 BIS 31 Napatsadon Taweesuptanakul student

31 60130700685 BIS 31 Pornchanok Prasopsri student

32 60130700694 BIS 31 Chanya Jongboondee student

33 60130700700 BIS 31 Sirilak Kongsin student

34 61130700602 BIS 32 Kawinna Jampathi student

35 61130700630 BIS 32 Patchareeya Saengsri student

36 61130700631 BIS 32 Pisit Tungkananuwat student

37 61130700632 BIS 32 Wanarin Jakkorn student

38 61130700644 BIS 32 Thanat Kitisook student

39 60130701116 SE 14 Thitiyaporn Weerapong student

40 61130701111 SE 15 Shinatip Tepmongkol student
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