ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
หลักฐานการเข้าห้องสอบ
 สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
1. บัตรประจำตัวประชำชน
2. บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรพนักงำนมหำวิทยำลัย
** จะต้องไม่หมดอายุในวันสอบ และรูปภาพบนบัตรต้องชัดเจน ไม่เลือนราง มิเช่นนั้นจะไม่อนุญำตให้
เข้ำสอบโดยเด็ดขำด อนุญำตให้ใช้ขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (Passport) แทนได้ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชำชน
หมดอำยุ หรือรูปภำพบนบัตรเลือนรำง

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสาหรับผู้เข้าสอบ
1. ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยด้วยชุดนักศึกษำถูกระเบียบเท่ำนั้น (สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย)
ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ (สำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัย)
2. ผู้เข้ำสอบควรตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ของตน เพื่อควำมรวดเร็วในกำรลงทะเบียน
3. ผู้เข้ำสอบต้องเชื่อฟังคำสั่ง และคำแนะนำของผู้คุมสอบอย่ำงเคร่งครัด
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ำสอบ ออกจำกห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำในกำรทำข้อสอบ
5. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋ำ หรือสัมภำระใดๆ และอุปกรณ์สื่อสำรใดๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ชนิดเข้ำห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ handy drive กุญแจรถ เครื่องเล่น MP3 เป็นต้น ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น แม้ว่ำปิดเครื่องแล้วก็ตำม
6. ไม่อนุญาตให้ใส่นำฬิกำข้อมือทุกชนิด และเครื่องประดับใดๆเข้ำห้องสอบ
8. ไม่มีบริกำรรับฝำกของในวันสอบ ดังนั้นผู้เข้ำสอบไม่ควรพกสิ่งของมีค่ำ เครื่องประดับหรือสิ่งมีค่ำอื่นใด
มำในวันสอบ หำกเกิดกำรชำรุดหรือสูญหำย ทำงศูนย์ภำษำจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
9. อุปกรณ์เครื่องเขียน (ปำกกำ ดินสอ และยำงลบ) ทำงศูนย์สอบ TOIEC จะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้น
ผู้เข้ำสอบไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมำเอง
12. สิ่งของที่อนุญำตให้นำเข้ำห้องสอบได้มีเพียง บัตรประจาตัวประชาชน, บัตรประจาตัวนักศึกษา และ
บัตรพนักงาน เท่านั้น สิ่งของที่นอกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงต้น ไม่อนุญาตให้นาเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

13. ผู้เข้ำสอบที่มีควำมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทำงกำรแพทย์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต่อควำม
บกพร่ อ งทำงร่ ำ งกำย ไม่ ว่ ำ ชนิ ด ใดก็ ต ำมทั้ ง แบบชั่ ว ครำวหรื อ ถำวรในระหว่ ำ งกำรสอบ เช่ น การเข้ า เฝื อ ก
ผ้าพันแผลตามร่างกาย การผ่าตัดใส่เหล็ก เป็นต้น จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่มีอำยุไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง
ออกโดยโรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุข (ไม่รวมคลินิก) โดยระบุรำยละเอียดควำมจำเป็นที่
ผู้สอบต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทำงกำรแพทย์ชนิดนั้นๆ ในระหว่ำงกำรสอบ มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ำสอบโดย
เด็ดขำด
14. ไม่อนุญาตขีดเขียนข้อควำมใดๆ หรือทำเครื่องหมำย ขีดเส้นใต้หรือจดโน้ตใดๆ ในข้อสอบ และ
กระดำษคำตอบ
ทั้งนี้ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC
ทางศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบท่านนั้นทาการสอบ

รายชื่อบุคลากรสอบ TOEIC
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
มนตรี หลินภู
พิมลพรรณ ดีเมฆ
เอนก หาลี
สุภาภรณ์ หมั่นหา
มุทิตา นาคเมือง
ราตรี โพธิ์ระวัช
คมสันต์ นาควังไทร
อธิรดา บุญเดช
ธนากร วงษศา
ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
นารถนรี เฟื่องอิ่ม
ประพัชร์ ถูกมี
ชยานนท์ บัวงามดี
ชัยเดช ขัตติยะ
ขวัญชัย ขัวนา
บุญญาบารมี สว่างวงศ์
โกมินทร์ บุญชู
วสันต์ เพชรพิมูล
ศรวัส ศิริ
สมโภชน์ วงษ์เขียด
วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
ขนิษฐา ศิริรัตน์
กิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์
นเรศ ขาเจริญ
ปราณี เลิศแก้ว

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
MR.MONTREE LINPHOO
PIMONPUN DEEMEK
ANEK HALEE
SUPHAPORN MUNHA
MUTITA NARKMUANG
RATREE PHORAWAT
KHOMSAN NAKWANGSAI
ATIRADA BOONDECH
THANAKORN WONGSA
NUTTHAPONG DISCHAROEN
NATHNAREE FUANGIM
PRAPATCH TOOGMEE
CHAYANON BUANGAMDEE
CHAIYADECH KHATTIYA
DR.KHWANCHAI KHUANA
BOONYABARAMEE SAWANGWONG
KOMIN BOONCHOO
WASAN PHETPHIMOON
SORAWAT SIRI
SOMPOD WONGKHEAD
WATCHARAT SRIWIRIYHAKIT
KHANITTHA SIRIRAT
KITTINAT SIRIRAT
NARES KHAMCHAROEN
PRANEE LERTKAEO

หากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด กรุณารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา
โทรภายใน 1571

รายชื่อบุคลากรสอบ TOEIC
วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-สกุล
พัตรา คาสีหา
สุวภัทร หนุ่มคา
เฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
กิตติยา ลาเต๊ะ
อิทธิพล เหลาพรม
พิมประไพ ขาวขา
ปภาตพงศ์ วันภักดี
ธิดารัตน์ พรหมมา
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
เบญจวรรณ ชัยปลัด
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)
PATTRA KUMSEEHA
SUWAPHAT NOOMKHAM
CHALERMRAT JANKRAJANG
KITTIYA LATEH
ITTIPON LAOPROM
PIMPRAPAI KHAO-KHAM
PAPARTPONG WANPAKDEE
THIDARAT PROMMA
JUTHATHIP OBOOM
BENJAWAN CHAIPLAD
SUPHATPHONG RUTHAMNONG

หากมีข้อสงสัยหรือผิดพลาดประการใด กรุณารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา
โทรภายใน 1571

