
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). Registration process will be close at 15.45 hrs.  

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, pocketbooks, car keys, stationary, 
purses, PDAs, or documents are allowed in the testing room except purse.   

5. The test takers who have any internal the medical appliance, such as steel fixation or use the 
audiphones 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. The test result will posted to you 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 room 

as 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. ** 

  



ประกาศสาํหรบัผูเ้ขา้สอบ TOEIC 

 

เพื่อใหก้ารสอบเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้สอบทุกท่านปฏิบติั ดงัน้ี  

 

เอกสารท่ีตอ้งแสดงเพ่ือใชใ้นการเขา้หอ้งสอบ  

 

1.  บตัรประชาชนท่ีสมบูรณ ์ชดัเจนและยงัไม่หมดอายุ  หรือ ใบขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอายุ                      

หรือ หนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ       

และ  

2.  บตัรนักศึกษาท่ียงัไม่หมดอายุ      

 

* หากผูเ้ขา้สอบไม่แสดงเอกสารทัง้สองขอ้ขา้งตน้ จะไม่มีสิทธิ์ เขา้หอ้งสอบโดยเด็ดขาด * 

 

--------------------------------------------------------- 

 

มาตรการและกระบวนการสอบ  

1. ตรวจสอบชื่อและหอ้งสอบจากเว็บไซตค์ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     

2. ผูเ้ขา้สอบตอ้งมาถึงหอ้งสอบก่อนเวลาสอบอยา่งนอ้ย 1 ชม. (หรือเวลา 15.00 น.) เพื่อลงทะเบียนสอบ และ

ลงทะเบียนฝากสิ่งของท่ีไม่สามารถนําเขา้หอ้งสอบได ้กบัเจา้หนา้ท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะ จากน้ันเจา้หน้าท่ี CPA จะ

อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้หอ้งสอบไดใ้นเวลา 15.30 น. (หรอืเรว็กวา่น้ัน) ปิดรบัลงทะเบียนท่ีเวลา 15.45 น. 

3. ไม่อนุญาตใหนํ้าอุปกรณอ์ิเล็คทรอนิคส ์เช่น โทรศัพทมื์อถือ, หูฟัง, flash drives, กุญแจรถยนต,์ เครื่องเล่น 

MP3 เขา้หอ้งสอบ ถึงแมจ้ะปิดเครื่องแลว้ก็ตาม  

4. ไม่อนุญาตใหนํ้าทรพัยส์ินสว่นตวั เช่น กระเป๋าถือต่างๆ, นาฬิกาขอ้มือ, หนงัสือ, อุปกรณเ์ครื่องเขียน, PDAs 

หรือเอกสารต่างๆ เขา้หอ้งสอบ ยกเวน้กระเป๋าเงินซ่ึงนําเขา้หอ้งสอบได ้    

5. นักศึกษาท่ีมีอุปกรณท์างการแพทยใ์นร่างกาย เช่น เหล็กดามกระดูกบรเิวณตา่งๆ หรอืเครื่ องช่วยฟัง ตอ้ง

แสดงใบรบัรองแพทยท่ี์ออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนัแก่เจา้หน้าท่ี CPA    

6. ลงทะเบียนสอบโดยการเซ็นชื่อและฝากสิ่งของ (บางประเภท) กบัเจา้หน้าท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะท่ีหน้าหอ้งสอบ 

7. แสดงบตัรประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ (หรือใบขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ) พรอ้ม

กบับตัรนักศึกษาท่ียงัไม่หมดอายุแก่เจา้หน้าท่ี CPA ก่อนเขา้หอ้งสอบ  

8. เจา้หน้าท่ี CPA จะตรวจสอบผูเ้ขา้สอบวา่ไม่ไดนํ้าอุปกรณอ์ิเล็คทรอนิคสห์รือสิ่งของท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตใดๆ เขา้หอ้ง

สอบ          

9. เจา้หน้าท่ี CPA จะเป็นผูก้าํหนดท่ีนัง่สอบใหนั้กศึกษาในหอ้งสอบน้ันๆ      

10. เริ่มการสอบ            

11. ผูเ้ขา้สอบตอ้งอยูใ่นหอ้งสอบตลอดจนกวา่จะเสร็จสิ้ นการสอบ      



12. ผูเ้ขา้สอบรบัผลสอบทางไปรษณีย ์โดยเม่ือเสร็จสิ้ นการสอบ เจา้หน้าท่ี CPA จะใหซ้องจดหมายแก่ผูเ้ขา้สอบเพื่อ

จ่าหน้าซองถึงตวัผูเ้ขา้สอบ ซ่ึงเจา้หน้าท่ี CPA จะเป็นผูส้่งผลสอบตามท่ีอยูด่งักล่าว และเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบวา่ผล

สอบจะออกเม่ือไร โดยผูส้อบตอ้งชาํระค่าส่ง EMS 50 บาทแก่เจา้หน้าท่ี CPA     

13. รบัสิ่งของท่ีฝากไวก้บัเจา้หน้าท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะคืนท่ีหน้าหอ้งสอบของตน     

 

--- เสร็จสิ้ นกระบวนการสอบ --- 

 

ขั้นตอนการฝากส่ิงของ  

1. เจา้หน้าท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะ จะรบัฝากสิ่งของเฉพาะโทรศัพท์มือถือท่ีปิดเครื่อง

แลว้, กุญแจรถ, กุญแจต่าง, flash drives, หรือสิ่งของใดๆ ท่ีสามารถใส่ในถุงซิป

ล็อคท่ีทางเจา้หน้าท่ีจดัไวใ้หเ้ท่าน้ันเน่ืองจากขั้นตอนการฝาก-การรบัคืนตอ้งใช้

เวลา กรุณาติดต่อขอฝากสิ่งของกบัเจา้หน้าท่ีศูนยภ์าษาฯ/คณะท่ีประจาํ อยูห่น้า

หอ้งสอบแต่ละหอ้งทนัทีท่ีท่านมาถึงสนามสอบ  

2. ผูเ้ขา้สอบเขียนรหสันักศึกษา ชื่อ และรายการสิ่งของท่ีจะฝากในถุงซิปล็อค จากน้ันนําสิ่งของใส่ในถุงซิปล็อค ส่งให้

เจา้หน้าท่ีคณะ พรอ้มใบแจง้รายการสิ่งของ  

3. เจา้หน้าท่ีตรวจสอบขอ้มูล จากน้ันใหห้มายเลขรบัฝากแก่ผูเ้ขา้สอบ ซ่ึงตอ้งตรงกบัหมายเลขหน้าถุงซิปล็อค ผูเ้ขา้

สอบตอ้งเก็บหมายเลขรบัฝากเพื่อนํามาใชแ้ลกสิ่งของคืน       

4. ปิดรบัการฝากสิ่งของ 5 นาทีก่อนเริ่มการสอบ       

5. หลังจากสอบเสร็จ ผูเ้ขา้สอบตอ้งแสดงบตัรนักศึกษา พรอ้มหมายเลขรบัฝากแก่เจา้หน้าท่ีคณะ จากน้ันตรวจสอบ

สิ่งของกบัใบแจง้รายการ          

 

** สิ่งของของท่านจะไดร้บัการดูแลอยา่งดี  

แตอ่ยา่งไรก็ตามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยภ์าษาฯ จะไม่รบัผดิชอบกรณีสิ่งของสูญหาย หรือความ

เสียหายใดๆ ในสิ่งของของท่าน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้ น ** 



TOEIC 3/2020

TOEIC TEST No. 3/2020

THE SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

DATE :  Saturday 8 August 2020

TIME : 15.00-19.00 hrs.

ROOM: CB2301

No. Student id Class Test Taker Full Name 

1 58130700010 IT 39 Wilawan Prapinpong

2 58130700391 IT We. 31 Sumpun Chunpatta

3 59130700314 IT We. 33 Prawit Saraphan

4 59130700376 IT We. 33 Sunee Siriprapasak Siriprapasak

5 59130700391 IT We. 34 Thawatchai Pancharee

6 59130700413 IT We. 34 Khanassamon Temrak

7 61130500239 B.Sc.CS 19 Napat Jamjan

8 61130700322 IT We. 37 Panitan Chantimapopong

9 61130700360 IT We. 38 Narongsak Buachan

10 61130700368 IT We. 38 Pattarapol Preegran

11 61130700370 IT We. 38 Suksan Supaphrom

12 61130700619 BIS 32 Aumpika Ansa-Ard

13 61130700653 BIS 33 Chananun Thongchom

14 61130700658 BIS 33 Nutsuree Taweelertwanich

15 61130700901 M.Sc.CS Abdurauf Khamosh

16 61130701112 SE 15 Wiparat Khumneung

17 62130700387 IT We. 40 Sataporn Kumjaroen  

18 62130701102 SE 16 Chanikarn Sakunwanit

19 62130701104 SE 16 Jidapa Sikaphan

20 62130701106 SE 16 Samatsak Parkthoop
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TOEIC 3/2020

No. Student id Class Test Taker Full Name 

21 63130700322 IT We. 41 Atchareeya Lertrungwichian

22 63130700327 IT We. 41 Narong Tangthumthiti 

23 63130700333 IT We. 41 Waranyu Pantungthong

24 63130700336 IT We. 41 Araya Limlertritcharoen

25 63130700343 IT We. 41 Sittipan  Manasuwanchai

26 63130700605 DBIS 36 Natnicha Phatcharasirinawakun

27 63130700609 DBIS 36 Nanthanat Trakanroek

28 63130700618 DBIS 36 Sitaporn Intachot

29 63130700619 DBIS 36 Siwaporn Chanratassawakul

30 63130700622 DBIS 36 Millibhu Ratanaprathum

31 63130700625 DBIS 36 Chanchanit Rojanasiriwat

32 63130700628 DBIS 36 Ponlawat Deemak

33 63130700629 DBIS 36 Pansak Boonkong 

34 63130700632 DBIS 36 Wanalee Deemak

35 63130700635 DBIS 36 Onkanok Leelastwattanagul

36 63130700637 DBIS 36 Khathawut Laolertrid
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