
ด่วนมาก 
 

                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กพ.ทบ.  (กองการศกึษาฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๘, ๘๗๐๒๑)    . 

ที ่   กห  ๐๔๐๑/๙๔๔                 วันที ่     ๑๑  ม.ีค. ๖๓               .                     

เรื่อง  ขออนมุัติจดัทำบันทึกข้อตกลงความรว่มมอืทางวิชาการระหว่าง ทบ.   .     

          กับ ห้างหุน้สว่นสามญันติิบคุคล เซน็เตอร์ฟอรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมน้ท ์
 (ประเทศไทย) 

เรียน ผบ.ทบ. 

  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 

                                             (ลงชือ่) พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                                            (คธายุทธ ์ เสาวคนธ)์ 
                    รอง เสธ.ทบ.(๑)  
                     ๑๓ ม.ีค. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน ์
                 (ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน์) 
                        เสธ.ทบ. 
                     ๑๓ มี.ค. ๖๓ 
พ.อ. ตรวจ 
   ส.ค. ๖๑ 

พ.อ. ตรวจ 
   ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ 
   ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ 

(ลงชื่อ)           ราชการ 
             (สนุัย  ประภูชะเนย์)  
                ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                    มี.ค. ๖๓ 
พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์  

                 (ณัฐพล  นาคพาณิชย)์ 

                      รอง ผบ.ทบ. 

                     ๑๓ มี.ค. ๖๓ 

พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

 (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ ์
                  (อภริัชต ์ คงสมพงษ)์ 
                         ผบ.ทบ. 
                      ๑๕ มี.ค. ๖๓ 
พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 
พ.อ. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

พล.ต. ตรวจ    ส.ค. ๖๑ 

สำเนาถูกต้อง 

ร.อ.หญิง ณฐัธดิา  ยืนยง 
           (ณัฐธดิา  ยืนยง) 
         ประจำแผนก กพ.ทบ. 
             ๑๖ มี.ค. ๖๓ 



                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         กพ.ทบ.  (กองการศึกษาฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๘, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๑)  

ที ่     กห ๐๔๐๑/๙๔๔                              วันที ่        ๑๑  มี.ค. ๖๓                                                                 

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ-   
 นิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)  

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถึง นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ จำนวน  ๑  ชุด 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ทบ. กับ  
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ CPA 
(Thailand)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือประสานงานในการดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ     
โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC® (Test of English for International Communication) ให้แก่ข้าราชการ ทบ. 
เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  การนำผลคะแนน TOEIC® ไปเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ในการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้  
  ๑.๑ ขอบเขตความร่วมมือ 
     ๑.๑.๑ จะร่วมมือโดยให้ข้าราชการทหาร ทุกหน่วยในสังกัด ทบ. สามารถ   
ใช้สิทธิ์ทดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในนาม “กองทัพบก”  
      ๑.๑.๒ จะร่วมมือโดยการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  โดยใช้  
แบบทดสอบ TOEIC® ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทบ. 
      ๑.๑.๓ จะสนับสนุนโดยพิจารณา “อัตราค่าสอบ” แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 
TOEIC® ในอัตราพิเศษ แก่ข้าราชการทหาร ในสังกัด ทบ. ตามผนวกแนบท้ายบันทึกข้อตกลง  
      ๑.๑.๔ จะร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ระเบียบ
และปฏิบัติในการสอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานในสังกัด ทบ. ทราบ 
      ๑.๑.๕ จะร่วมมือโดยอนุญาตให้ CPA (Thailand) อ้างอิงช่ือ “กองทัพบก” 
เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการทำการตลาดถึงการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย 
      ๑.๑.๖ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุน
ด้านคำปรึกษาด้านมาตรฐานและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร 
หรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคต 
      

- สำเนาคูฉ่บบั - 
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     ๑.๑.๗ ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามดูแล และให้คำปรึกษา
ในการดำเนินงานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๑.๒ อัตราคา่สอบ TOEIC® 
     อตัราค่าสอบ (ปกติ)  ๑,๘๐๐ บาท/คน/ครั้ง เป็น อัตราพิเศษสำหรับข้าราชการ 
ทบ. โดยอัตราค่าสอบขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่สอบสะสม/ปี (ตามผลการรายงานผลคะแนน) ดังนี ้
  

หมวด จำนวนครั้งที่สอบต่อปี อัตราพิเศษสำหรับ ทบ. โปรแกรม ๓ 
(บาท) 

A ๑ – ๕๐๐ ๑,๑๐๐ 
B ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ 
C ๑,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
D ๒,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ๙๕๐ 
E ๕,๐๐๑ ขึ้นไป ๙๐๐ 

  ๑.๓ ระยะเวลาของความร่วมมือ : ระยะเวลาต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่าย
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘  
  ๑.๔ สาระสำคัญอื่น ๆ : 
   ๑.๔.๑ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ประสงค์แก้ไขรายละเอียดบันทึก
ข้อตกลงฯ ให้เป็นประการใด จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแล้วให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน และมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกัน 
   ๑.๔.๒ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงคย์กเลิกบันทึกข้อตกลงฯ ให้ฝ่ายนั้นมีหนังสือ
แจ้งล้วงหน้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเปน็เวลาไม่นอ้ยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการจัดการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการ  

 ๒. ขอ้เท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดนโยบาย
เร่งด่วน โดยกำหนดให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหาร
ของกำลังพล ทบ. ในทุกระดับ” โดยส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรทาง
ทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และขีดความสามารถทางทหารให้เพิ่มสูงขึ้น 
รวมทั้งได้รับประสบการณ์ เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทนัสมัย รายละเอียดตามอ้างถึง  
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ       
ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วาระปกติ) และการประชุมสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ 
ของ ทบ. เมื่อ ๖ ก.พ. ๖๓ กำหนดให้การปรับย้ายตำแหน่ง ผบ.กรม และ ผบ.พัน. ตั้งแต่ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 
ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องผ่านการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC® (Test of English for 
International Communication) ในระดับ ๕ (คะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐) จาก ๖ ระดับ ซึ่งระดับสูงสุด คือ
ระดับที่ ๑ (คะแนน ๙๐๐ ขึ้นไป) โดยให้ กพ.ทบ. ดำเนินการเพ่ือออกคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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  ๒.๓ กพ.ทบ. ได้ประชุมกับ สธน.ทบ. ในฐานะหน่วยงานด้านกฎหมายของ ทบ. 
พิจารณาตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ตามข้อ ๑ เบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยให้เพิม่เติม
ข้อความเพ่ือให้มีเนื้อหาสาระของบันทึกข้อตกลงครบถ้วนสมบูรณ์ มีความชัดเจน และเหมาะสม ซึ่ง กพ.ทบ. 
ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า  
  ๓.๑ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามข้อ ๑ จะเป็นโอกาส     
ในการพัฒนากำลังพลของ ทบ. ให้มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วย และ ทบ. โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลทั่วไป ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาและนโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ในข้อ ๒.๑ 
และ ๒.๒ กอปรกับ สธน.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัต ิ
  ๓.๒ เพ่ือให้ข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามข้อ ๓.๑ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ กพ.ทบ. จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีทั้งสองฝ่ายเสนอ โดยเห็นควรให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
เป็นผู้ลงนามแทนในนามของ ทบ.  
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดำเนินการดังนี้  
  ๔.๑ อนุมัติ ให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ        
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์  (ประเทศไทย) หรือ CPA 
(Thailand) ตามข้อ ๑ โดยมอบอำนาจให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นผู้ลงนามแทน 
  ๔.๒ ให้ กพ.ทบ. จัดพิธีลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
ทบ. กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ฯ โดยในห้วงเวลาตามการ
พิจารณาในข้อ ๓.๒  
   ๔.๓ ให้ สปช.ทบ., สลก.ทบ. และ สสน.บก.ทบ. ให้การสนับสนุน กพ.ทบ. ในการ
ดำเนินการจัดพิธีลงนามฯ ตามการร้องขอ  

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.  
 

 
                           (ลงชื่อ)  พล.ท.   อยุทธ์   ศรีวิเศษ 
                    (อยุทธ ์  ศรวีิเศษ) 
                    จก.กพ.ทบ.  
      

ร.อ.หญิง                    รา่ง/พิมพ์/ทาน มี.ค. ๖๓ 

พ.อ.                 ตรวจ มี.ค. ๖๓ 

พ.อ.                 ตรวจ มี.ค. ๖๓ 



 
 

 
 
 

 
    

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ TOEIC® 
ระหว่าง 

กองทัพบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 
 

----------------------------------------------- 
 
   บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง กองทัพบก สำนักงานตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการกองทัพบก 
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดย  พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ตำแหน่ง   
ผู้บัญชาการทหารบก  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “กองทัพบก” ฝ่ายหนึ่ง กับ 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ อาคารบีบี บิลดิ้ง ช้ัน ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขุมวิท ๒๑) แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดย ดร. ศุภลักข์  โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ   
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “CPA (Thailand)” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยบันทึกข้อตกลงมีสาระสำคัญดังนี้ 
 

  ข้อ ๑  วัตถุประสงค์  
    ๑.๑ เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัด
กองทัพบก 
   ๑.๒ เพื่อนำผลคะแนน TOEIC® ไปเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
   ๑.๓ เพื ่อใช้ผลคะแนนและความหมายของผลคะแนนเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก 
 

  ข้อ ๒  ความร่วมมือ 
   ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือประสานงานกันเพื่อดำเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC® (Test of English for International Communication) แก่ข้าราชการทหาร 



- ๒ - 
 

สังกัดกองทัพบก ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประเมิน 
และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก โดย 
   ๒.๑ CPA (Thailand) จะร่วมมือโดยให้ข้าราชการทหาร ทุกหน่วยในสังกัดกองทัพบก 
สามารถใช้สิทธิ์ทดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในนาม “กองทัพบก”  
   ๒.๒ CPA (Thailand) จะร่วมมือโดยการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ 
แบบทดสอบ TOEIC® ให้แกข่้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก 
   ๒.๓ CPA (Thailand) จะสนับสนุนโดยพิจารณา “อัตราค่าสอบ” แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEIC® ในอัตราพิเศษ แก่ข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพบก 
   ๒.๔ กองทัพบก จะร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ระเบียบ
และปฏิบัติในการสอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกทราบ 
   ๒.๕ กองทัพบก จะร่วมมือโดยอนุญาตให้ CPA (Thailand) อ้างอิงชื่อ “กองทัพบก” 
เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการทำการตลาดถึงการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในหน่วยงานภาครัฐ    
ในประเทศไทย 
   ๒.๖ ทั ้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั ้งสนับสนุนด้าน
คำปรึกษาด้านมาตรฐานและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกัน
ในอนาคต 
 

 ข้อ ๓  ขอบข่ายความร่วมมือ  
   ขอบข่ายความร่วมมือให้เป็นไปตาม “ข้อเสนอการดำเนินการทดสอบทักษะ       
ทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC® สำหรับข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก” ลงวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลง ที่ส่งมาด้วย) 
 

   ข้อ ๔  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง  
   เอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ข้อตกลงนี ้
   - ผนวก ๑ ท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทางภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบทดสอบ TOEIC ระหว่าง กองทัพบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนล 
แอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)  ข้อเสนอการดำเนินการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ 
TOEIC® สำหรับข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ หน้า  



- ๓ – 

 
  ขอ้ ๕  การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
   การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงนี ้จะกระทำได้ตามความเหมาะสม 
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (๙๐) วัน ทั ้งสองฝ่ายจะเจรจาทำความตกลงร่วมกัน 
และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
   การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ผนวก ๑ จะกระทำได้ตามความเหมาะสม       
โดยได้รับความเห็นชอบจาก กองทัพบก ซึ่งมอบหมายให้ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ทำการแทน ผู้บัญชาการ
ทหารบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)       
ซึ่งมอบหมายให้ นางอนิลิณ  ตระกูลทอง รองกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด ทำการแทน กรรมการ
อำนวยการ โดยทั้งสองฝ่ายจะเจรจาทำความตกลงร่วมกันและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
  ข้อ ๖  การมีผลบังคับใช้และการยกเลิกบันทึกข้อตกลง 
   บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘   
   บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสอง (๒) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ    
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญ    
ต่อหน้าพยาน และถือครองไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

   ลงนาม ณ กองบัญชาการกองทัพบก ตั ้งอยู ่ที ่ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  
 
 
 
ลงนาม พลเอก  สุนัย   ประภูชะเนย์              ลงนาม ดร.     ศุภลักข์  โกมารกุล ณ นคร 
                    (สุนัย  ประภูชะเนย์)                  (ศุภลักข์  โกมารกุล ณ นคร)  
         ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำการแทน                          กรรมการอำนวยการ 
   ผู้บัญชาการทหารบก                     
                                                                                   
 



๑ 
 

 
 

 

ผนวก ๑  

ทา้ยบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการทดสอบทกัษะทางภาษาองักฤษ 

โดยใชแ้บบทดสอบ TOEIC ระหวา่ง กองทพับก และ หสน. เซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชนัแนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

 

ข้อเสนอการด าเนินการทดสอบทกัษะทางภาษาองักฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC  

ส าหรบัข้าราชการ สงักดักองทพับก 

๑. หลกัการและเหตผุล 

 ตามทผีูบ้ญัชาการทหารบก พลเอกอภริชัต ์คงสมพงษ์ ไดม้ดีาํรทิจีะใหข้า้ราชการทหาร สงักดักองทพับกบางตาํแหน่ง 

เข้ารบัการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบทีมีความเป็นมาตรฐาน โดยพิจารณาแบบทดสอบ TOEIC เป็น

เครอืงมอืในการประเมนิระดบัความรูแ้ละทกัษะทางภาษาองักฤษดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พอืเป็นการวดัระดบัและพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะทางภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สงักัดกองทัพบก และเพอืมุ่งหมายให้สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยงิขนึนนั  

 หสน. เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชนัแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรอื CPA (Thailand) ในฐานะผู้แทนแห่งเดียวใน

ประ เทศไทยในการดํ า เนิ นการจัดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC (Test of English for International 

Communication) เลง็เหน็ว่าแบบทดสอบ TOEIC มคีวามเหมาะสมและสามารถใชเ้ป็นเครอืงมอืในการทดสอบความรูแ้ละทกัษะ

ทางภาษาองักฤษของขา้ราชการทหาร สงักดักองทพับกไดต้รงตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

๒. วตัถปุระสงค ์

x เพอืวดัระดบัความรูแ้ละทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของขา้ราชการทหาร สงักดักองทพับก 

x เพอืใชผ้ลคะแนน TOEIC เป็นเกณฑม์าตรฐานในการประเมนิทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงาน 

x เพอืใชผ้ลคะแนนและการแปลผลคะแนนเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษของขา้ราชการ

ทหาร สงักดักองทพับก 

๓. คณุสมบติัของเซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) และแบบทดสอบ TOEIC 

 หสน. เซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชนัแนลแอสเซสเมน้ท ์(ประเทศไทย) หรอื CPA (Thailand) เป็นผูแ้ทนแห่งเดยีวในประเทศ

ไทยทดีาํเนินการจดัสอบภาษาองักฤษดว้ยแบบทดสอบ TOEIC มากว่า ๓๐ ปี  แบบทดสอบ TOEIC ใชใ้นการวดัความรูแ้ละทกัษะ

ทางภาษาองักฤษของผูท้ไีม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ตงัแต่ในระดบัเรมิตน้ใชภ้าษาองักฤษจนถงึระดบัทใีชภ้าษาองักฤษได้

ใกลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบทไีดก้ารยอมรบัทวัโลก มจีุดเด่นคอืเป็นแบบทดสอบทมีคีวามเป็นมาตรฐานสงู 

ไดร้บัความเชอืถอืและการยอมรบัในระดบัสากล ผลการทดสอบมคีวามเทยีงตรงและมคีวามปลอดภยัของขอ้มูลสงู และทสีาํคญัคอื

สามารถเทยีบเคยีงกบักรอบมาตรฐานระดบัสากล เช่น ILR (Interagency Language Roundtable)๑ ACTFL (American Council 

on the Teaching of Foreign Languages)๒  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)๓ เ ป็ นต้น 

โดยแบบทดสอบ TOEIC ไดร้บัการรบัรองดว้ยงานวจิยัระดบัสากลทน่ีาเชอืถอื 
 

แบบทดสอบ TOEIC ถูกพฒันาขนึโดยสถาบนั Educational Testing Service (ETS)๔ ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึงเป็น

สถาบันทีจัดทําแบบแบบทดสอบทีได้ร ับการยอมรับทัวโลก เช่น TOEFL GRE SAT เป็นต้น โดยแบบทดสอบ TOEIC เป็น

แบบทดสอบทถีูกพฒันาขนึตามบรบิทของสภาพแวดลอ้ม การสอืสารในชวีติประจาํวนัและการทาํงาน  

ด้วยเหตุนีจงึสามารถมนัใจได้ว่า แบบทดสอบ TOEIC เป็นเครอืงมอืในการวดัความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษทีมี

คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล 

ในปัจจุบนัมากกวา่ ๑๔,๐๐๐ องคก์รทวัโลกทใีชแ้บบทดสอบ TOEIC สาํหรบัประเทศไทย แบบทดสอบ TOEIC ไดร้บัการ

ยอมรบัอย่างมากจากองค์กรทงัภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะในเรอืงของความมมีาตรฐานและความปลอดภยัของข้อมูล 



๒ 
 

 
 

 

แบบทดสอบ TOEIC จงึไดถู้กเลอืกใชใ้นหน่วยงานทงัภาครฐับาลและเอกชนมากกว่า ๗๐๐ องคก์ร ในวตัถุประสงคท์หีลากหลาย 

เช่น ในภาคธุรกจิ มกีารใช้คะแนน TOEIC เป็นเกณฑ์ในการรบัสมคัรงาน การวดัความรู้และทกัษะทางภาษาองักฤษเพอืเลอืน

ตําแหน่ง การปรบัเงนิเดอืน เป็นตน้ ส่วนในภาคการศกึษา แบบทดสอบ TOEIC ถูกใชเ้ป็นเกณฑใ์นการรบันักศกึษา การประเมนิ

สมทิธภิาพ การพฒันาภาษาองักฤษของนกัศกึษา การขอจบการศกึษา เป็นตน้  

๔. รปูแบบของแบบทดสอบ TOEIC 

แบบทดสอบ TOEIC มแีบบทดสอบทสีามารถวดัทกัษะทางภาษาองักฤษไดท้งั ๔ ทกัษะ โดยสามารถเลอืกสอบไดด้งันี 

๑)  แบบทดสอบการฟังและการอ่าน (TOEIC Listening & Reading) 

๒) แบบทดสอบการพดูและการเขยีน (TOEIC Speaking & Writing) 

๓)  แบบทดสอบการพดู (TOEIC Speaking Only) 

๔)  แบบทดสอบการเขยีน (TOEIC Writing Only) 

แบบทดสอบ TOEIC ทเีป็นทนีิยมและถูกเลอืกใชอ้ยา่งแพรห่ลายไดแ้ก่ TOEIC Listening & Reading เนอืงจากทกัษะการ

ฟังและการอ่านเป็นทกัษะทไีม่สามารถวดัผลได้ด้วยการมองเห็นจากภายนอก จงึต้องอาศยัการประเมนิทกัษะด้วยการทํา

แบบทดสอบเท่านัน อย่างไรกต็าม ผลคะแนนจากการทดสอบทกัษะการฟังและการอ่านของ TOEIC  สามารถนําไปประเมนิ

สมทิธภิาพทางทกัษะการพดูและการเขยีนได ้ดว้ยความแมน่ยาํในระดบัรอ้ยละ ๗๐ โดยอา้งองิจากงานวจิยัทเีชอืถอืได๕้ 

๕. ขอบเขตงาน 

๕.๑ ความรว่มมอืน ีจะมกีารทาํบนัทกีขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่งกองทพับก และ CPA (Thailand)  

๕.๒ CPA (Thailand) จะดําเนินการจัดสอบเพือวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ

ภาษาองักฤษ TOEIC ทีประกอบด้วยการทดสอบทกัษะการฟัง (Listening Comprehension) และทกัษะการอ่าน 

(Reading Comprehension) ใหก้บัขา้ราชการทหาร สงักดักองทพับก ทมีคีวามประสงคจ์ะสอบ 

๕.๓ กระบวนการและบุคลากรในการจดัสอบทงัหมด จะดําเนินการโดย CPA (Thailand) ตามมาตรฐานเดยีวกนั ทงัการ

สอบทศีูนยส์อบ และการสอบนอกสถานท ี  

๕.๓.  ผูม้สีทิธสิอบ TOEIC ในนามและในอตัราคา่สอบของกองทพับก ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหาร สงักดักองทพับก ทวัประเทศ  

๕.๔.  CPA (Thailand) จะนําส่งผลคะแนนให้กองทพับก และ/หรอื หน่วยงานสงักดักองทพับกทจีดัสอบ ตามโปรแกรม

รายงานผลคะแนนทกีองทพับกเลอืก ไดแ้ก่ โปรแกรม ๓ (ขอ้ ๘)  

๖. การน าเสนอบริการและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กบัผูบ้งัคบับญัชา และข้าราชการทหารท่ีมีสิทธ์ิสอบ TOEIC  

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

๖.๑ การก าหนดคะแนนมาตรฐานภาษาองักฤษ (Language Standard Setting) เป็นการพจิารณาถงึระดบัทกัษะทาง

ภาษาองักฤษตามเนืองานและความจาํเป็นในการใชภ้าษาองักฤษของแต่ละตําแหน่งงาน โดยประมวลผลออกมาเป็น

คะแนน TOEIC ซงึเป็นคะแนนมาตรฐานในการนําไปปรบัใชใ้นวตัถุประสงคต์่างๆ ของกองทพับก เช่น การเลอืนขนั  

การเลอืนตําแหน่ง การคดัเลอืกเพอืไปศกึษาดูงาน/ปฏบิตังิานในต่างประเทศ หรอืคดัเลอืกเขา้ร่วมฝึกกบัต่างประเทศ 

เป็นตน้  

๖.๒ การบรรยายแนะน าแบบทดสอบ TOEIC เพอืให้ขา้ราชการทหารเหน็ความสําคญัของ และสร้างความคุ้นเคยกบั

แบบทดสอบ ตลอดจนแนะนําการเตรยีมความพร้อมในการสอบ TOEIC รวมถึงระเบยีบการสอบทคีวรทราบ โดย 

CPA (Thailand) ยนิดทีจีะนําเสนอขอ้มูลโดยไม่มคี่าใชจ้่ายสาํหรบัการบรรยายในพนืทกีรุงเทพฯ และปรมิณฑล และ

เชยีงใหม ่ 

๖.๓ การจดัท า “Score Range Analysis” ไดแ้ก่การวเิคราะหค์ะแนน TOEIC ของขา้ราชการทหาร ทเีขา้รบัการทดสอบ 

TOEIC ตามโครงการ โดยแยกออกเป็นทกัษะการฟัง (Listening) ทกัษะการอ่าน (Reading) และวเิคราะหต์ามระดบั

คะแนน ตามตําแหน่งงาน และสงักดั พรอ้มคําอธบิายของระดบัคะแนนต่างๆ ทงันี  เพอืประโยชน์ในการนําผลสอบ 

และความหมายของคะแนน TOEIC ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคข์องกองทพับกต่อไป  



๓ 
 

 
 

 

  ทงันกีารวเิคราะหท์แีมน่ยาํ จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูจากจาํนวนครงัทสีอบหรอืผูส้อบจาํนวนมาก ดงันนัเพอืใหก้ารวเิคราะห์

เป็นไปอย่างแม่นยําและมหีลกัการ ควรจะทําการวเิคราะห์ระดบัคะแนนหลงัจากแต่ละรอบของการประเมนิ หรอื

คดัเลอืกของกองทพับก 

๖.๔ การมอบคู่มือเตรียมการสอบ TOEIC Examinee E-Handbook และเอกสารขนัตอนและระเบยีบการเขา้สอบ เพอื

ประชาสมัพนัธใ์หก้บัขา้ราชการทหารทมีสีทิธสิอบในรปูแบบ E-Handbook  

๖.๕ การจดัท าโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มลูและสรา้งความเขา้ใจในกระบวนการสอบกบัขา้ราชการทหาร 

๗. การลงนามในหนังสือข้อตกลง  
 

   CPA (Thailand) จะจดัทาํบนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding) เพอืใหก้ารดาํเนินการจดัสอบ 

TOEIC เป็นไปตามขอ้เสนอฯ นโยบาย และขอ้ตกลงในรายละเอยีดต่างๆ ของกระบวนการจดัสอบ TOEIC ในนาม 

“กองทพับก” โดยเป็นการลงนามรว่มกนัระหวา่ง “กองทพับก” และ “CPA (Thailand)” 

๘. การรายงานผลคะแนน TOEIC ตามโปรแกรมท่ีกองทพับกเลือก คือ โปรแกรม ๓ 

  ตามทกีองทพับกไดพ้จิารณาเลอืกรปูแบบการรายงานผลคะแนนตามโปรแกรมท ี๓ ใหก้บัขา้ราชการทหาร สงักดั

กองทพับกตามวตัถุประสงคก์ารใชผ้ลคะแนนนนั CPA (Thailand) ขอแจง้รายละเอยีดของรายงานผลคะแนนแต่ละประเภทใน

โปรแกรม ๓ ดงันี 

 ตารางท ี๑ – รายละเอยีดการรายงานผลคะแนนตามโปรแกรมท ี๓ 

ประเภทของรายงานผลคะแนน รายละเอียดของการรายงานผลคะแนน 

TOEIC Score Roster 

รายงานผลแบบรวมในรปูแบบรายการ เรยีงตามลาํดบัอกัษรชอืผูส้อบ และเรยีงตามช่วงคะแนน

สอบ ประกอบดว้ย 

x ชอืองคก์ร 

x ชอื-นามสกุลผูส้อบ  

x หมายเลขประจําตวัประชาชน 

x วนั/เดอืน/ปีททีดสอบ 

x ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 

Individual General Score 

Assessment  

 

รายงานผลคะแนนในรปูแบบคาํอธบิายรายบุคคล ประกอบดว้ย 

x ชอืองคก์ร 

x ชอื-นามสกุลผูส้อบ  

x วนั/เดอืน/ปีททีดสอบ 

x ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 

x คาํอธบิายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอ่าน (ตามทไีดท้ดสอบจรงิ) 

x คาํอธบิายความสามารถทางดา้นการพดูและการเขยีน (ประเมนิจากผลการทดสอบทกัษะการ

ฟังและการอ่าน โดยมคีวามแมน่ยาํในระดบัรอ้ยละ ๗๐ โดยอา้งองิจากการวจิยัทเีชอืถอืได้๕) 

TOEIC Official Score Report 

รายงานผลคะแนนในรปูแบบใบคะแนนรายบุคคลอยา่งเป็นทางการ ประกอบดว้ย 

x ชอืองคก์ร 

x ชอื-นามสกุลผูส้อบ  

x หมายเลขประจําตวัประชาชน 

x วนั/เดอืน/ปีเกดิของผูส้อบ 

x วนั/เดอืน/ปีททีดสอบ 

x ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 

x คาํอธบิายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอ่าน (ตามทไีดท้ดสอบจรงิ) 

หมายเหตุ – ขอ้มลูบนรายงานผลคะแนนทุกประเภทรายงานเป็นภาษาองักฤษ ไมม่กีารระบุยศหรอืตาํแหน่ง และไมม่รีปู

ถ่ายของผูส้อบ 



๔ 
 

 
 

 

๙. รปูแบบและก าหนดการส่งรายงานผลคะแนน 
 

รปูแบบของการจดัส่งรายงานผลคะแนน มดีงันี 

 ๙.๑ TOEIC Score Roster จดัส่งเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ PDF File และ Excel File ใหก้บักองการศกึษา 

สาํนกัพฒันาและบรหิารกาํลงัพล กรมกาํลงัพลทหารบก และหน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบตาม

กาํหนดเวลาทรีะบุในตารางท ี๒  

 ๙.๒ Individual General Score Assessment จดัส่งเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นรปูแบบ PDF File และรปูแบบเอกสาร

ใหก้บักองการศกึษา สาํนกัพฒันาและบรหิารกําลงัพล กรมกาํลงัพลทหารบก และหน่วยงานในสงักดักองทพับกที

จดัการสอบตามกาํหนดเวลาทรีะบุในตารางท ี๒ 

 ๙.๓ TOEIC Official Score Report  จดัส่งในรปูแบบเอกสาร ทางไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) หรอืผูส้อบสามารถมารบั

เองไดต้ามกาํหนดเวลาทรีะบุในตารางท ี๒  

ตารางท ี๒ กาํหนดการออกผลคะแนนและการสง่ผลคะแนนออกทางไปรษณีย์ 

ประเภทของสนามสอบ 
ก าหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทางไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS) 

ผู้จดัสอบ : ศนูยส์อบกรงุเทพฯ ผู้จดัสอบ : ศนูยส์อบเชียงใหม่ 

ศนูยส์อบ CPA (Thailand) 

กรุงเทพฯ/เชยีงใหม ่

๑ วนัทาํการ (กรณีสอบวนัจนัทร-์ศุกร)์ 

สาํหรบัการสอบวนัเสารร์บัผลได ้

ในวนัองัคารถดัไป 

๔ วนัทาํการ (กรณีสอบวนัจนัทร-์พฤหสั) 

๕ วนัทาํการ (กรณีสอบวนัศุกร-์เสาร)์ 

นอกสถานท ี

(ณ สถานททีกีองทพับก/ 

หน่วยงานสงักดักองทพับกจดัหา) 

๒ วนัทาํการ 
๔ วนัทาํการ (กรณีสอบวนัจนัทร-์พฤหสัฯ) 

๕ วนัทาํการ (กรณีสอบวนัศุกร-์เสาร)์ 

สถาบนัการศกึษาทไีดร้บัการแต่งตงั 

อยา่งเป็นทางการจาก CPA (Thailand)  

ใหเ้ป็นสถานทจีดัสอบ  

TOEIC Listening & Reading 

๒ วนัทาํการ - 

โครงการจดัสอบ TOEIC นอกสถานท ี 

ณ นิคมอุตสาหกรรม 
๒ วนัทาํการ - 

หมายเหตุ - กรณีใหส้่งผลคะแนนทางไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) ศูนยส์อบฯ จะสง่ออกผลคะแนนตามกาํหนดการขา้งตน้ (ยกเวน้

สอบวนัศุกรจ์ะส่งออกในวนัจนัทร)์ ซงึจะสง่ถงึผูร้บัเมอืใด ขนึอยู่กบัการดาํเนินงานของทางไปรษณีย์ 

 

๑๐. อตัราค่าสอบ 
 

  CPA (Thailand) มคีวามยนิดีเสนออตัราค่าจดัสอบสําหรบัผู้สอบในสงักดักองทพับก ตามรูปแบบการรายงานผล

คะแนนโปรแกรม ๓ ในอตัราพิเศษ ดงัตารางท ี๓ โดยอตัราค่าสอบจะขนึอยู่กบั “จํานวนครงัทสีอบสะสม” ในนามกองทพับก 

ดงัน ี

ตารางที ๓ –อัตราค่าสอบ TOEIC อัตราพิเศษสําหรบักองทัพบกสําหรบัการรายงานผล

คะแนนตามโปรแกรม ๓  

หมวด จ านวนครัง้ท่ีสอบต่อปี 
อตัราพิเศษส าหรบักองทพับก  

โปรแกรม ๓ 

A ๑ - ๕๐๐ ๑,๑๐๐ 

B ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ 

C ๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 

D ๒,๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ๙๕๐ 
E ๕,๐๐๑ ขนึไป ๙๐๐ 

หมายเหตุ – CPA (Thailand) จะปรบัอตัราคา่สอบตามขนับนัไดใหโ้ดยอตัโนมตัโิดยคาํนวณจาก 

“จาํนวนครงัทสีอบสะสม” ในนามกองทพับกทงัหมด ตลอดระยะเวลาของการทาํบนัทกึขอ้ตกลง 
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๑๑. ข้อมลูเก่ียวกบัการสอบการในแต่ละสนามสอบ 

ผูม้สีทิธสิอบสามารถเลอืกสนามสอบไดต้ามความเหมาะสม โดยในแต่ละสนามสอบจะมกีระบวนการและขนัตอนทแีตกต่างกนั ดงัน ี 

 ๑๑.๑ สนามสอบ: ศนูยส์อบ TOEIC ท่ีกรงุเทพฯ และเชียงใหม่  

๑๑.๑.๑  สถานท:ี ศูนยส์อบของ CPA (Thailand)  

x ศูนยส์อบกรุงเทพฯ อาคารบบี ีบลิดงิ ถนนอโศก 

x ศูนยส์อบเชยีงใหม ่อาคารแกว้นวรฐั ถนนแกว้นวรฐั 

๑๑.๑.๒  วนั-เวลาสอบ: สอบรอบปกตริะหวา่งวนัจนัทร ์- วนัเสาร ์ 

วนัละ ๒ รอบ ไดแ้ก่ รอบท ี๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ รอบท ี๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๑.๑.๓  การสํารองทนีังสอบ: ผูม้สีทิธสิอบสามารถสํารองทนีังสอบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วนัทําการก่อนวนัสอบ 

ดว้ยตนเองทศีูนยส์อบ TOEIC หรอืโทรศพัทส์าํรองทนีงัสอบทาง Call Center  

x ศูนยส์อบกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศพัท ์๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑ และ ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ ต่อ ๑๐๑-๑๐๖   

x ศูนยส์อบเชยีงใหม ่หมายเลขโทรศพัท ์๐๕๓-๒๔๑๒๗๓-๕ 

   ระหวา่งวนัจนัทร ์- วนัเสาร ์เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมร่บัสาํรองสอบทาง Email หรอื Fax) 

๑๑.๑.๔  การยกเลกิหรอืเลอืนสอบ: แจง้เลอืนหรอืยกเลกิการสอบล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ วนัทาํการก่อนวนัสอบ โดย

ตดิต่อดว้ยตนเองทศีูนยส์อบฯ หรอืทางโทรศพัทผ์่าน Call Center ทหีมายเลขโทรศพัทท์ใีชใ้นการสาํรอง

ทนีังสอบ ในวนัทําการจนัทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เท่านัน ในกรณีเลอืนหรอืยกเลกิการ

สอบภายในวนัสอบ หรอืไม่แสดงตวัในวนัสอบจะมคีา่ธรรมเนียม (ค่าปรบั) จาํนวน ๕๐๐ บาท ซงึจะเรยีก

เกบ็จากผูส้อบในวนัสอบครงัถดัไป 

๑๑.๑.๕  หลกัฐานแสดงตน: แสดงหลกัฐานตวัจริงทไีม่หมดอายใุหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่  

x บตัรขา้ราชการทหาร และ 

x บตัรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิ หรอื 

ใบอนุญาตขบัขแีบบพลาสตกิ หรอื Smart Card ตวัจรงิ หรอื 

หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  

ซงึเอกสารดงักล่าวตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มขีอ้มลูและรปูถ่ายทเีป็นปัจจุบนั ชดัเจน และไมเ่ลอืนลาง 

๑๑.๑.๖  อตัราและการชาํระค่าสอบ: ผูส้อบชาํระค่าสอบดว้ยตนเองในวนัสอบตามอตัราของโปรแกรม ๓ ทรีะบุใน

หวัขอ้ท ี๑๐ ตารางท ี๓ 

๑๑.๑.๗  การส่งรายงานผลคะแนน: รายงานผลคะแนนจะถูกจดัส่งใหก้องทพับก ตามกําหนดเวลาทรีะบุในหวัขอ้ท ี

๙ ตารางท ี๒ 

๑๑.๑.๘  สําหรบัรายงานผลคะแนนประเภท TOEIC Official Score Report ผูส้อบสามารถรบัผลคะแนนได้ด้วย

ตนเอง หรอืจดัส่งทางไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) โดยชาํระคา่บรกิารสง่ไปรษณียฯ์ ๕๐ บาทในวนัสอบ  
 

๑๑.๒    สนามสอบ  : การจดัสอบนอกศนูยส์อบ TOEIC (หน่วยงานสงักดักองทพับกท่ีจดัการสอบเป็นผูจ้ดัหาสถานท่ี) 

 ขัน้ตอนการจดัสอบ TOEIC  

๑๑.๒.๑  หน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบ กาํหนดวนั เวลา สถานทจีดัสอบ พรอ้มชอื-ตาํแหน่ง และ

ขอ้มลูตดิต่อของผูป้ระสานงานในหน่วยงานนนัๆ  

๑๑.๒.๒ CPA (Thailand) ตรวจสอบหอ้งสอบใหต้รงตามมาตรฐาน 

๑๑.๒.๓  หน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบ ส่งแบบฟอรม์สาํรองสอบนอกสถานท ี (TOEIC Corporate 

Test Request Form for On-Site Test Reservation) และรายชอืผูส้อบใหท้าง CPA (Thailand) ล่วงหน้า

อยา่งน้อย ๓ วนัทาํการก่อนวนัทตีอ้งการสอบ  

๑๑.๒.๔ CPA (Thailand) ดาํเนินกระบวนการจดัสอบตามวนั เวลา สถานททีกีาํหนด 
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๑๑.๒.๕  หลกัฐานแสดงตน: แสดงหลกัฐานตวัจริงทไีม่หมดอายใุหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่  

x บตัรขา้ราชการทหาร และ 

x บตัรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิ หรอื 

ใบอนุญาตขบัขแีบบพลาสตกิ หรอื Smart Card ตวัจรงิ หรอื 

หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  

ซงึหลกัฐานดงักล่าวตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มขีอ้มลูและรปูถ่ายทเีป็นปัจจุบนั ชดัเจน และไมเ่ลอืนลาง 

๑๑.๒.๖  การชาํระคา่สอบ TOEIC และคา่บรกิารอนืๆ ประกอบดว้ย 

x คา่สอบ – ชาํระคา่สอบในวนัสอบตามอตัราคา่สอบทรีะบุในหมวด ตามโปรแกรม ๓ (ตามทรีะบุใน

หวัขอ้ท ี๑๐ ตารางท ี๓) โดยมเีงอืนไขการคดิคา่สอบนอกสถานทตีามจาํนวนผูเ้ขา้สอบจรงิ ดงันี 

� จาํนวนผูส้อบขนัตาํสาํหรบัการจดัสอบในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล หรอืเชยีงใหมค่อื ๒๐ คน

ขนึไปต่อหอ้ง/ต่อรอบ ส่วนจงัหวดัทนีอกเหนือจากจงัหวดัดงักล่าวจาํนวนผูส้อบขนัตาํคอื ๓๐ 

คนขนึไป ต่อหอ้ง/ต่อรอบ   

� กรณีทมีผีูส้อบน้อยกวา่จาํนวนผูส้อบขนัตาํ คดิคา่สอบตามจาํนวนขนัตาํทรีะบุไวข้า้งตน้ 

� กรณีทมีผีูส้อบตามจํานวนผูส้อบขนัตําหรอืมากกว่า คดิค่าสอบตามจํานวนผูเ้ขา้สอบจรงิ แต่

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของจาํนวนผูส้อบทแีจง้สาํรองไวใ้นแบบฟอรม์สาํรองสอบนอกสถานท ี

(TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)   

x คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ - กรณีจดัสอบนอกพนืทกีรุงเทพฯ และปรมิณฑล และจงัหวดัเชยีงใหม ่จะมกีาร

เรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิตามทเีกดิขนึจรงิ ดงันี  

� คา่เดนิทาง 

¾ กรณีทหีน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบเป็นผูจ้ดัหายานพาหนะหรอืสํารองตวั

โดยสารใหเ้จา้หน้าทขีอง CPA (Thailand) จะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในสว่นนี 

¾ กรณีทหีน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบให ้ CPA (Thailand) เป็นผูจ้ดัหา

ยานพาหนะ หรอืสาํรองตวัโดยสารเอง ทาง CPA (Thailand) จะทาํการเรยีกเกบ็

คา่ใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัการเดนิทางตามทเีกดิขนึจรงิหลงัจากการจดัสอบ  

� ทพีกัคา้งคนื (หากม)ี 

¾ กรณีทหีน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบเป็นผูจ้ดัหาทพีกัใหก้บัเจา้หน้าทคีุมสอบ 

จะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในสว่นนี 

¾ กรณีทหีน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัการสอบให ้CPA (Thailand) เป็นผูจ้ดัหาทพีกั

ใหก้บัเจา้หน้าทคีุมสอบ CPA (Thailand) จะทําการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกยีวขอ้งกบัที

พกัตามทเีกดิขนึจรงิหลงัจากการจดัสอบ 

  ๑๑.๒.๗  วธิกีารชาํระคา่จดัสอบม ี๒ วธิ ีไดแ้ก่  

x ชาํระอตัราคา่สอบเป็นเงนิสดในวนัสอบ 

x ชาํระอตัราคา่สอบตามใบแจง้หน ี(Invoice) ทจีะไดร้บัหลงัจากการจดัสอบ 

  หมายเหตุ CPA (Thailand) สามารถจดัทาํเอกสารทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเบกิจ่ายงบประมาณ  

ของกองทพับกได ้ 

๑๑.๒.๘ การสง่รายงานผลคะแนน : รายงานผลคะแนนจะถูกจดัส่งใหท้งัหน่วยงานในสงักดักองทพับกทจีดัสอบและ

กองทพับกตามรปูแบบและระยะเวลาทรีะบุในหวัขอ้ท ี๙  
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๑๑.๓ สนามสอบ : สถาบนัการศึกษาท่ีได้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจาก CPA (Thailand) ให้เป็นสถานท่ี 

 จดัสอบ TOEIC  
 

๑๑.๓.๑  สถานท:ี สถาบนัการศกึษาทไีดร้บัการแต่งตงัอยา่งเป็นทางการจาก CPA (Thailand) ใหเ้ป็นสถานท ี

 จดัสอบ TOEIC ซงึอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกร่วมสอบกบันิสติ นกัศกึษาได ้(ตามเอกสารแนบ ๑) 

๑๑.๓.๒ วนัและเวลา: ตามตารางสอบทสีนามสอบฯ กาํหนดไวล้่วงหน้า 

๑๑.๓.๓ การสาํรองทนีงัสอบ และการยกเลกิหรอืเลอืนสอบ: ผูม้สีทิธสิอบสามารถสาํรองทนีงัสอบ เลอืนสอบ หรอื

ยกเลกิสอบไดด้ว้ยตนเองกบัสนามสอบฯ (ตามระเบยีบของแต่ละสนามสอบฯ) 

๑๑.๓.๔  หลกัฐานแสดงตน: แสดงหลกัฐานตวัจริงทไีม่หมดอายใุหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่  

x บตัรขา้ราชการทหาร และ 

x บตัรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิ หรอื 

 ใบอนุญาตขบัขแีบบพลาสตกิ หรอื Smart Card ตวัจรงิ หรอื 

 หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  

  ซงึหลกัฐานดงักล่าวตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มขีอ้มลูและรปูถ่ายทเีป็นปัจจุบนั ชดัเจน และไมเ่ลอืนลาง 

๑๑.๓.๕  อตัราและการชาํระคา่สอบ: ผูส้อบชาํระคา่สอบดว้ยตนเองในวนัสอบตามอตัราของโปรแกรม ๓ ทรีะบุใน

หวัขอ้ท ี๑๐ ตารางท ี๓ 

  *ทงัน ีทางสนามสอบฯ อาจเรยีกเกบ็คา่ดาํเนินการเพมิเตมิ ซงึนอกเหนือจากคา่สอบของ CPA (Thailand)  

๑๑.๓.๖  การสง่รายงานผลคะแนน : รายงานผลคะแนนจะถูกจดัส่งใหก้องทพับก ตามประเภทผลคะแนนและ

กาํหนดเวลาทรีะบุในหวัขอ้ท ี๙ ตารางท ี๒ 

๑๑.๓.๗  สําหรบัรายงานผลคะแนนประเภท TOEIC Official Score Report ผูส้อบสามารถรบัผลคะแนนได้ด้วย

ตนเอง หรอืจดัส่งทางไปรษณียด์่วนพเิศษ (EMS) โดยชาํระคา่บรกิารสง่ไปรษณียฯ์ ๕๐ บาทในวนัสอบ  

๑๑.๔ สนามสอบ : โครงการจดัสอบนอกสถานท่ี ณ นิคมอตุสาหกรรมท่ีใช้เป็นสนามสอบของ CPA (Thailand) 

  ๑๑.๔.๑  สถานท:ี  นิคมอุตสาหกรรมทใีชเ้ป็นสนามสอบของ CPA (Thailand) ไดแ้ก่  

๑) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีจงัหวดัชลบุร ี

๒) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพตุ จงัหวดัระยอง 

๓) นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง 

 ๑๑.๔.๒  วนั-เวลาสอบ: จดัสอบตามวนัและเวลาสอบท ีCPA (Thailand) กาํหนด (ตามเอกสารแนบ ๒) 

๑๑.๔.๓  การสํารองทนีังสอบ: ผูม้สีทิธสิอบสามารถสํารองทนีังสอบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วนัทําการก่อนวนัสอบ 

โดยจะสาํรองทนีังสอบดว้ยตนเองทศีูนยส์อบ หรอืทางโทรศพัทผ์่าน Call Center ศูนยส์อบกรุงเทพฯ ที

หมายเลขโทรศพัท ์๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑ และ ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ ต่อ ๑๐๑-๑๐๖   

   ระหวา่งวนัจนัทร ์- วนัเสาร ์เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไมร่บัสาํรองสอบทาง Email หรอื Fax) 

๑๑.๔.๔  การยกเลกิหรอืเลอืนสอบ: แจง้เลอืนหรอืยกเลกิการสอบล่วงหน้าอยา่งน้อย ๑ วนัทาํการก่อนวนัสอบ โดย

ตดิต่อทศีูนย์สอบฯ หรอืทาง Call Center ทหีมายเลขโทรศพัท์ทใีชใ้นการสํารองทนีังสอบ ในวนัทําการ

จนัทร-์ศุกร ์ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. เท่านัน การเลอืนหรอืยกเลกิการสอบภายในวนัสอบ หรอืไม่

แสดงตวัในวนัสอบจะมคี่าธรรมเนียม (ค่าปรบั) จํานวน ๕๐๐ บาท ซงึจะเรยีกเกบ็จากผูส้อบในวนัสอบ

ครงัถดัไป 

๑๑.๔.๕  หลกัฐานแสดงตน: แสดงหลกัฐานตวัจริงทไีม่หมดอายใุหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่  

x บตัรขา้ราชการทหาร และ 

x บตัรประจาํตวัประชาชนตวัจรงิ หรอื 

 ใบอนุญาตขบัขแีบบพลาสตกิ หรอื Smart Card ตวัจรงิ หรอื 

หนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ  

ซงึหลกัฐานดงักล่าวตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ มขีอ้มลูและรปูถ่ายทเีป็นปัจจุบนั ชดัเจน และไมเ่ลอืนลาง 



๘ 
 

 
 

 

 ๑๑.๔.๖ อตัราและการชาํระค่าสอบ: ผูส้อบชาํระค่าสอบเองในวนัสอบตามอตัราของโปรแกรม ๓ ทรีะบุในหวัขอ้ท ี

๑๐ ตารางท ี๓  

 ๑๑.๔.๗  การสง่รายงานผลคะแนน : รายงานผลคะแนนจะถูกจดัส่งใหก้องทพับก ตามกําหนดเวลาทรีะบุในหวัขอ้ท ี

๙ ตารางท ี๒ 

๑๑.๔.๘  การรายงานผลคะแนนประเภท TOEIC Official Score Report ผูส้อบสามารถรบัผลคะแนนดว้ยตนเอง 

หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะมีค่าบริการส่งไปรษณีย์ฯ โดยชําระค่าบริการส่ง

ไปรษณียฯ์ ๕๐ บาทในวนัสอบ  

  

  CPA (Thailand) จะเป็นผูด้าํเนินกระบวนการจดัสอบทงัหมดตามมาตรฐานของ Educational Testing Service (ETS) 

โดยใช้บุคลากรของ CPA (Thailand) ทไีด้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Educational Testing Service (ETS) ในทุก

สนามสอบ รวมถงึ CPA (Thailand) จะเป็นผูจ้ดัเตรยีมอุปกรณ์ทใีช้ในการทดสอบสําหรบัผูส้อบทงัหมด ทงันี ไม่อนุญาตให้

บุคคลภายนอกทไีมใ่ชเ่จา้หน้าทขีอง CPA (Thailand) เขา้ภายในหอ้งสอบทุกกรณ ี  

๑๒.  สถานท่ีติดต่อและผูป้ระสานงาน 

เซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)   

๕๔ อาคารบบี ีบลิดงิ ชนั ๑๙ หอ้ง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขมุวทิ ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

โทรศพัท ์๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ โทรสาร ๐-๒๖๖๔-๓๑๒๒ 

เวบ็ไซต:์ www.cpathailand.co.th 
 

ผูป้ระสานงาน 

− รองกรรมการอาํนวยการฝ่ายการตลาด  

นางอนิลณิ ตระกลูทอง ต่อ ๕๐๑ อเีมล anilin@cpathailand.co.th 

− ดา้นนโยบายการจดัสอบ และลูกคา้สมัพนัธ:์ 

นางณฐัฐญิา เปรมธรีวฒัน์ชยั ต่อ ๔๐๑ อเีมล nattiyap@cpathailand.co.th 

นายปืนไท นนทะโคตร ต่อ ๔๐๒ อเีมล bpeunthain@cpathailand.co.th 

− ดา้นการสาํรองการสอบและการจดัสอบ:  

นางสาวธภิาพร อุทยัศร ีต่อ ๖๐๑, ๖๐๒ อเีมล test_reservations@cpathailand.co.th 

− ดา้นการเงนิ: นางสาวมณีรตัน์ เจตจรสักุล ต่อ ๓๐๑ อเีมล admin@cpathailand.co.th                                                                                                                                                                                   

 

ข้อมลูอ้างอิง 
๑ https://www.govtilr.org/IRL%20History.htm 
๒ https://www.actfl.org/ 
๓ https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home 
๔ https://www.ets.org/toeic 
๕ https://www.ets.org/research/policy_research_reports/publications/publication/1993/cglw 

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2333-8504.2004.tb01943.x 
 

 

๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 



 
 

๑ 

 

Center for Professional Assessment (Thailand)  
 

ขั้นตอนการประสานงาน  
เพือ่ส ารองทีน่ั่งสอบ TOEIC® Listening & Reading  

ในนามหน่วยงานในสังกัดกองทพับก 
ณ ศูนยส์อบกรุงเทพฯ ศูนยส์อบเชียงใหม่  

และสนามสอบในโครงการจัดสอบ TOEIC นอกสถานที ่ณ นิคมอุตสาหกรรม 
 

อา้งถึงหนงัสือขอ้ตกลงระหว่าง หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมนท ์
(ประเทศไทย) หรือ CPA (Thailand) และกองทัพบก กรณีท่ีหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกตอ้งการประสานงาน
ส ารองท่ีนั่งสอบใหผู้ส้อบเพ่ือใชส้ิทธ์ิสอบในนามกองทพับก ณ ศนูยส์อบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สามารถ
ด าเนินการไดด้งันี ้

 

ข้ันตอนที ่๑  หน่วยงานในสงักัดกองทพับกท่ีตอ้งการส ารองท่ีนั่งสอบใหข้า้ราชการทหาร สงักัดกองทพับกแจง้
ช่ือ-ท่ีอยู่ของหน่วยงานฯ และช่ือ-ต าแหน่ง  และข้อมูลติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล             
ของผู้ประสานงานของหน่วยงานฯ ส่ งข้อมูลทั้งหมดให้กับ  CPA (Thailand) ทาง อีเมล 
test_reservation@cpathailand.co.th เป็นภาษาองักฤษ 

ข้ันตอนที ่๒  CPA (Thailand) ส่งแบบฟอรม์ส ารองสอบในนามองคก์ร (TOEIC Corporate Test Request Form 
for Individual Test Reservation) ใหผู้ป้ระสานงานของหนว่ยงานฯ ทางอีเมลท่ีไดร้บัในขัน้ตอนท่ี ๑ 

ข้ันตอนที ่๓   ผูป้ระสานงานของหน่วยงานฯ ส่งแบบฟอรม์ส ารองสอบในนามองคก์ร (TOEIC Corporate Test 
Request Form for Individual Test Reservation) และรายช่ือผู้สอบให้ทาง CPA (Thailand) ทาง
อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย ๑ วนัท าการก่อนวนัท่ีตอ้งการสอบ  

ข้ันตอนที ่๔   หน่วยงานฯ แจง้ระเบียบปฏิบตัิในการเขา้สอบ รวมถึงเอกสารท่ีใชแ้สดงตนในวนัสอบใหผู้ส้อบทุก
คนทราบ และปฏิบตัติาม  

ข้ันตอนที ่๕   ผูส้อบในนามหน่วยงานฯ เขา้สอบตามวนั เวลา และศนูยส์อบท่ีไดส้  ารองสอบไว้ โดยผูส้อบจะตอ้ง
แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงทีไ่ม่หมดอายุใหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่ 
๑. บตัรขา้ราชการทหาร และ 
๒. บตัรประจ าตวัประชาชนตัวจริง หรือ 
 ใบอนญุาตขบัข่ีแบบพลาสตกิ หรือ Smart Card ตัวจริง หรือ 
 หนงัสือเดนิทางตัวจริง 
*เอกสารดงักล่าวตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีขอ้มูลและรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบนั ชดัเจน ไม่เลือนราง 
ทัง้นี ้CPA (Thailand) มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใหเ้ขา้สอบ ในกรณีที่ผูส้อบแสดงเอกสารขา้งตน้ไม่
ครบถว้นสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด  

ข้ันตอนที ่๖ -   CPA (Thailand) ด าเนินการส่งรายงานผลคะแนนใหห้น่วยงานในสงักัดกองทพับกท่ีประสานงาน
จัดการสอบ และ/หรือกองการศึกษา ส านักพัฒนาและบริหารก าลังพล กรมก าลังพลทหารบก 
(ตามท่ีไดต้กลงกนั) ตามก าหนดเวลา 

mailto:test_reservation@cpathailand.co.th


 
 

๒ 

 

รายละเอยีดเกีย่วกับค่าใช้จ่ายและการรายงานผลคะแนน 
 

อัตราค่าสอบ - CPA (Thailand) มีความยินดีเสนออตัราคา่จดัสอบส าหรบัผูส้อบในสงักดักองทพับก ตามรูปแบบ
การรายงานผลคะแนนโปรแกรม ๓ ในอตัราพิเศษเริ่มตน้จากหมวด A โดยอตัราคา่สอบจะขึน้อยู่กับ 
“จ านวนครัง้ท่ีสอบสะสม” ในนามกองทพับก ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ– CPA (Thailand) จะปรบัอตัราคา่สอบตามขัน้บนัไดใหโ้ดยอตัโนมตั ิโดยค านวณจาก   
 “จ านวนครัง้ทีส่อบสะสม” ในนามกองทพับกทัง้หมด ตลอดระยะเวลาของการท าบนัทกึขอ้ตกลง 

 

การช าระค่าสอบ TOEIC และการออกก ากับภาษี 
๑. ค่าสอบ  – ช  าระค่าสอบเป็นเงินสดในวันสอบ ในอัตราตามหมวด A หรืออัตราสอบตามหมวดท่ี     

ปรบัตามขัน้บนัไดในโปรแกรม ๓  
๒. ใบก ากับภาษี – จะออกใบก ากบัภาษีใหใ้นนามของ “Royal Thai Army” เทา่นัน้ 

รายละเอียดการรายงานผลคะแนน 
การรายงานผลคะแนนส าหรบัผูส้อบในนามหนว่ยงานสงักดักองทพับกคือ โปรแกรม ๓ ซึ่งประกอบดว้ยรายงาน

ผลทัง้หมด ๓ ประเภท โดยมีรายละเอียดของรายงานผลคะแนนแตล่ะประเภทดงันี ้ 

หมวด จ านวนคร้ังทีส่อบสะสม 
อัตราพเิศษส าหรับกองทัพบก  

โปรแกรม ๓ 
A ๑ - ๕๐๐ ๑,๑๐๐ 
B ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ 
C ๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
D ๒,๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ๙๕๐ 
E ๕,๐๐๑ ขึน้ไป ๙๐๐ 

ประเภทของรายงานผล
คะแนน 

รายละเอียดของการรายงานผลคะแนน 

TOEIC Score Roster 

รายงานผลแบบรวมในรูปแบบรายการ เรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผูส้อบ และเรียงตาม
ชว่งคะแนนสอบ ประกอบดว้ย 
 ช่ือองคก์ร “Royal Thai Army” 
 ช่ือ-นามสกลุผูส้อบ  
 หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
 วนั/เดือน/ปีท่ีทดสอบ 
 ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอา่นและผลคะแนนรวม 

Individual General Score 
Assessment  
 

รายงานผลคะแนนในรูปแบบค าอธิบายรายบคุคล ประกอบดว้ย 
 ช่ือองคก์ร “Royal Thai Army” 
 ช่ือ-นามสกลุผูส้อบ  
 วนั/เดือน/ปีท่ีทดสอบ 
 ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอา่นและผลคะแนนรวม 



 
 

๓ 

 

หมายเหตุ - ขอ้มูลบนรายงานผลคะแนนทกุประเภทรายงานเป็นภาษาองักฤษ ไม่มีการระบยุศหรือต าแหนง่ และไม่มี   
รูปถา่ยของผูส้อบ 

 

รูปแบบของการจัดส่งรายงานผลคะแนน มีดงันี ้

 TOEIC Score Roster -  จัดส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File และ Excel File ให้กับ          
กองการศกึษา ส านกัพฒันาและบรหิารก าลงัพล กรมก าลงัพลทหารบก และหนว่ยงานในสงักดักองทพับกท่ี
จดัการสอบตามก าหนดเวลาท่ีระบใุนตารางดา้นลา่ง 

 Individual General Score Assessment จดัส่งเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ PDF File และรูปแบบ
เอกสารใหก้ับกองการศึกษา ส านกัพฒันาและบริหารก าลงัพล กรมก าลงัพลทหารบก และหน่วยงานใน
สงักดักองทพับกท่ีจดัการสอบตามก าหนดเวลาท่ีระบใุนตารางดา้นลา่ง 

 TOEIC Official Score Report จดัสง่ในรูปแบบเอกสารทางไปรษณียด์ว่นพิเศษ (EMS) หรือผูส้อบสามารถ
มารบัเองไดต้ามก าหนดเวลาท่ีระบใุนตารางดา้นลา่ง 

ก าหนดการออกผลคะแนนและการส่งผลคะแนนออกทางไปรษณีย ์

ประเภทของสนามสอบ 

ก าหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทางไปรษณียด์่วนพเิศษ 
(EMS) 

ผู้จัดสอบ : ศูนยส์อบกรุงเทพฯ ผู้จัดสอบ : ศูนยส์อบเชยีงใหม่ 

ศนูยส์อบ CPA (Thailand) 
กรุงเทพฯ/เชียงใหม ่

๑ วนัท าการ (กรณีสอบวนัจนัทร-์ศกุร)์ 
ส าหรบัการสอบวนัเสารร์บัผลได ้

ในวนัองัคารถดัไป 

๔ วนัท าการ (กรณีสอบวนัจนัทร-์พฤหสั) 
๕ วนัท าการ (กรณีสอบวนัศกุร-์เสาร)์ 

โครงการจดัสอบ TOEIC นอกสถานท่ี  
ณ นิคมอตุสาหกรรม 

๒ วนัท าการ - 

หมายเหต ุ- กรณใีหส้ง่ผลคะแนนทางไปรษณยีด์่วนพเิศษ (EMS) ศูนยส์อบฯ จะสง่ออกผลคะแนนตามก าหนดการขา้งตน้  
 (ยกเวน้สอบวนัศกุรจ์ะสง่ออกในวนัจนัทร)์ ซ่ึงจะสง่ถงึผูร้บัเมือ่ใด ขึน้อยู่กบัการด าเนนิงานของทางไปรษณยี ์

 
 

 ค าอธิบายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอา่น (ตามผลการทดสอบจริง) 
 ค าอธิบายความสามารถทางดา้นการพดูและการเขียน (ประเมินจากผลการ
ทดสอบทกัษะการฟังและการอา่น มีความแม่นย าในระดบัรอ้ยละ ๗๐ โดย
อา้งองิจากผลการวจิยัทีเ่ชือ่ถอืได้๕) 

TOEIC Official Score 
Report 

รายงานผลคะแนนในรูปแบบใบคะแนนรายบคุคลอย่างเป็นทางการ ประกอบดว้ย 
 ช่ือองคก์ร “Royal Thai Army” 
 ช่ือ-นามสกลุผูส้อบ  
 หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
 วนั/เดือน/ปีเกิดของผูส้อบ 
 วนั/เดือน/ปีท่ีทดสอบ 
 ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอา่นและผลคะแนนรวม 
 ค าอธิบายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอา่น (ตามผลการทดสอบจริง) 



 
 

๔ 

 

 
สถานทีต่ดิต่อและผู้ประสานงาน 
เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท ์(ประเทศไทย)   
๕๔ อาคารบีบี บลิดิง้ ชัน้ ๑๙ หอ้ง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สขุมุวิท ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทรศพัท ์๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ โทรสาร ๐-๒๖๖๔-๓๑๒๒ เว็บไซต:์ www.cpathailand.co.th 
 
ผู้ประสานงาน 
− ด้านนโยบายการจัดสอบ และลูกค้าสัมพันธ:์ 

นางสาวณฐัฐิญา เปรมธีรวฒันช์ยั ตอ่ ๔๐๑ อีเมล nattiyap@cpathailand.co.th 
นายปืนไท นนทะโคตร ตอ่ ๔๐๒ อีเมล bpeunthain@cpathailand.co.th 
นายวิษณุ โล่ด  ารงรตัน ์ตอ่ ๔๐๕ อีเมล wisanul@cpathailand.co.th 

− ด้านการส ารองการสอบและการจัดสอบ:  
นางสาวธิภาพร อทุยัศรี ตอ่ ๖๐๑, ๖๐๒ อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th 

− ด้านการเงนิ: นางสาวมณีรตัน ์เจตจรสักลุ ตอ่ ๓๐๑ อีเมล admin@cpathailand.co.th   
 
 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

http://www.cpathailand.co.th/
mailto:bpeunthain@cpathailand.co.th


๑ 

 

Center for Professional Assessment (Thailand)  
 

ขั้นตอนการประสานงาน 
เพือ่จัดสอบนอกสถานทีใ่นนามหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก 

 

อา้งถึงหนงัสือขอ้ตกลงระหว่าง หสน.เซ็นเตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมนท ์  (ประเทศไทย) หรือ CPA 
(Thailand) และกองทพับก กรณีที่หน่วยงานในสงักัดกองทัพบกตอ้งการประสานงานจัดสอบนอกสถานที่สามารถ
ด าเนินการไดด้งันี ้ 

 

ขั้นตอนที ่๑  หน่วยงานฯ ก าหนดวัน เวลา สถานที่จัดสอบ พรอ้มแจง้ชื่อ-ที่อยู่หน่วยงาน รวมทัง้ชื่อ-ต าแหน่ง 
และขอ้มลูติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์และที่อยู่อีเมลของผูป้ระสานงานในหน่วยงานนั้นๆ โดย
ขอใหส้ง่ขอ้มลูทัง้หมดใหก้บั CPA (Thailand) เป็นภาษาองักฤษ 

 
 

ขั้นตอนที ่๒  หน่วยงานฯ ส่งข้อมูลเป็นรูปถ่ายห้องที่ประสงค์จะใช้ส  าหรับการสอบทั้งหมดมายัง CPA 
(Thailand) ทางอีเมล test_reservations@cpathailand.co.th เพื่อพิจารณาตรวจสอบและประเมิน
ลกัษณะหอ้งสอบใหต้รงตามมาตรฐานของ CPA (Thailand) 

 

ขั้นตอนที ่๓   CPA (Thailand) ส่งแบบฟอรม์ส ารองสอบนอกสถานที่  (TOEIC Corporate Test Request Form 
for On-Site Test Reservation) ใหก้บัผูป้ระสานงานของหน่วยงานฯ ทางอีเมลที่ไดร้บัในขัน้ตอนท่ี ๑ 

 
 

ขั้นตอนที ่๔   ผู้ประสานงานของหน่วยงานฯ ส่งแบบฟอรม์ส ารองสอบนอกสถานที่  (TOEIC Corporate Test 
Request Form for On-Site Test Reservation) และรายชื่อผูส้อบใหท้าง CPA (Thailand) ทางอีเมล 
test_reservations@cpathailand.co.th ลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๓ วนัท าการก่อนวนัท่ีตอ้งการสอบ  

 

ขั้นตอนที ่๕   เจา้หนา้ที่ประสานงานจัดสอบของ CPA (Thailand) แจง้ยืนยันขอ้มูลการจัดสอบนอกสถานที่ เช่น 
วนั เวลา สถานท่ี จ านวนผูส้อบ การเดินทาง และการพกัคา้งคืน เป็นตน้ 

 

ขั้นตอนที ่๖  หน่วยงานฯ แจง้ระเบียบปฏิบตัิในการเขา้สอบ รวมถึงเอกสารที่ใชแ้สดงตนในวนัสอบใหผู้ส้อบทุก
คนทราบ และปฏิบตัิตาม   

 

ขั้นตอนที ่๗   CPA (Thailand) ด าเนินกระบวนการจัดสอบตามวัน เวลา สถานที่ที่ก  าหนด โดยผูส้อบจะต้อง
แสดงเอกสารแสดงตนตวัจรงิท่ีไม่หมดอายใุหค้รบถว้นในวนัสอบ ไดแ้ก่ 
๑. บตัรขา้ราชการทหาร และ 
๒. บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ หรือ 

ใบอนญุาตขบัขี่แบบพลาสติก หรือแบบ Smart Card ตวัจรงิ หรือ 
หนงัสือเดินทางตวัจรงิ 

*เอกสารดงักล่าวตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีขอ้มูลและรูปถ่ายทีเ่ป็นปัจจุบนั ชดัเจน ไม่เลือนราง ทัง้นี ้CPA 
(Thailand) มีสิทธิ์ทีจ่ะปฏิเสธการใหเ้ขา้สอบ ในกรณีทีผู่ส้อบแสดงเอกสารขา้งตน้ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ตามที่
ก าหนด  
 

ขั้นตอนที ่๘   CPA (Thailand) ด าเนินการส่งรายงานผลคะแนนใหห้น่วยงานในสงักัดกองทพับกที่ประสาน งาน
จดัการสอบ และ/หรือกองทพับก (ตามที่ไดต้กลงกนั) ตามก าหนดเวลา 

 



๒ 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายและการรายงานผลคะแนน 
 

อัตราค่าสอบ -  CPA (Thailand) มีความยินดีเสนออตัราค่าจดัสอบส าหรบัผูส้อบในสงักดักองทพับก ตามรูปแบบ
การรายงานผลคะแนนโปรแกรม ๓ ในอตัราพิเศษเริ่มตน้จากหมวด A โดยอตัราค่าสอบจะขึน้อยู่
กบั “จ านวนครัง้ท่ีสอบสะสม” ในนามกองทพับก ดงัตารางต่อไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ– CPA (Thailand) จะปรบัอตัราคา่สอบตามขัน้บนัไดใหโ้ดยอตัโนมตัโิดยค านวณจาก  
“จ านวนครัง้ทีส่อบสะสม” ในนามกองทพับกทัง้หมด ตลอดระยะเวลาของการท าบนัทกึขอ้ตกลง 

 

การช าระค่าสอบ TOEIC และค่าบริการอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
๑. ค่าสอบ – ช าระค่าสอบในวนัสอบตามอตัราสอบโปรแกรม ๓ โดยมีเงื่อนไขการคิดค่าสอบนอกสถานที่ตาม

จ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิ ดงันี ้  
• ส าหรบัการจดัสอบในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล หรือเชียงใหม่  

➢ จ านวนผูส้อบขัน้ต ่า ๒๐ คนขึน้ไป ต่อหอ้ง/ต่อรอบ  
➢ กรณีที่มีผูส้อบนอ้ยกว่า ๒๐ คนต่อหอ้ง/ต่อรอบ  คิดค่าสอบตามจ านวนขัน้ต  ่า ๒๐ คนต่อหอ้ง/ต่อ

รอบ    
➢ กรณีที่มีผูส้อบตามจ านวนผูส้อบขัน้ต  ่า ๒๐ คนขึน้ไป ต่อหอ้ง/ต่อรอบหรือมากกว่า จะคิดค่าสอบ

ตามจ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิ แต่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของจ านวนผูส้อบที่แจง้ส ารองไวใ้นแบบฟอรม์
ส ารองสอบนอกสถานท่ี (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)   

• ส าหรบัการจดัสอบนอกพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล หรือเชียงใหม่ 
➢ จ านวนผูส้อบขัน้ต ่า ๓๐ คนขึน้ไป ต่อหอ้ง/ต่อรอบ  
➢ กรณีที่มีผูส้อบนอ้ยกว่า ๓๐ คนต่อหอ้ง/ต่อรอบ  คิดค่าสอบตามจ านวนขัน้ต ่า ๓๐ คนต่อหอ้ง/ต่อรอบ    
➢ กรณีที่มีผูส้อบตามจ านวนผูส้อบขัน้ต  ่า ๓๐ คนขึน้ไปต่อหอ้ง/ต่อรอบหรือมากกว่า จะคิดค่าสอบ

ตามจ านวนผูเ้ขา้สอบจรงิ แต่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของจ านวนผูส้อบที่แจง้ส ารองไวใ้นแบบฟอรม์
ส ารองสอบนอกสถานท่ี (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)   

๒. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม - กรณีจดัสอบนอกพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจงัหวดัเชียงใหม่  จะมีการเรียก
เก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึน้จรงิ ดงันี ้
• ค่าเดินทาง 

➢ กรณีที่ทางหน่วยงานฯ เป็นผู้จัดหายานพาหนะหรือส ารองตั๋วโดยสารให้เจ้าหน้าที่ของ  CPA 
(Thailand) จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในสว่นนี ้

➢ กรณีที่ทางหน่วยงานฯ ให ้CPA (Thailand) เป็นผูจ้ดัหายานพาหนะ หรือส ารองตั๋วโดยสารเอง ทาง 
CPA (Thailand) จะท าการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทางตามที่เกิดขึน้จริงหลงัจาก
การจดัสอบ 

 
 

หมวด จ ำนวนครัง้ท่ีสอบสะสม 
อตัรำพิเศษส ำหรบักองทพับก  

โปรแกรม ๓ 
A ๑ - ๕๐๐ ๑,๑๐๐ 
B ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ๑,๐๕๐ 
C ๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
D ๒,๕๐๑ – ๕,๐๐๐ ๙๕๐ 
E ๕,๐๐๑ ขึน้ไป ๙๐๐ 



๓ 

 

• ที่พกัคา้งคืน (หากมี)  
➢ กรณีที่ทาง หน่วยงานฯ เป็นผูจ้ัดหาที่พักใหก้ับเจา้หนา้ที่คุมสอบ  จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมในสว่นนี ้ 
➢ กรณีที่ทางหน่วยงานฯ ให้ CPA (Thailand) เป็นผู้จัดหาที่พักให้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบ CPA 

(Thailand) จะท าการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัที่พกัตามที่เกิดขึน้จรงิหลงัจากการจดัสอบ  
 

๓. วิธีการช าระค่าบริการจัดสอบมี ๒ วิธี โดยหน่วยงานฯ สามารถเลือกไดโ้ดยระบุในแบบฟอรม์ส ารองสอบ
นอกสถานท่ี (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation) ไดแ้ก่  
• ช าระอตัราค่าสอบเป็นเงินสดในวนัสอบ 
• ช าระอตัราค่าสอบตามใบแจง้หนี ้(Invoice) ที่จะไดร้บัหลงัจากการจดัสอบ 

หมายเหตุ - CPA (Thailand) สามารถจดัท าเอกสารทางการเงนิใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทพับกได ้
  
 

รายละเอียดการรายงานผลคะแนน 
การรายงานผลคะแนนส าหรบัผูส้อบในนามกองทพับกประกอบดว้ยรายงานผลทัง้หมด ๓ รายการซึ่งมี

รายละเอียดของรายงานผลคะแนนแต่ละประเภทดงันี ้ 

หมายเหต ุ– ขอ้มูลบนรายงานผลคะแนนทกุประเภทรายงานเป็นภาษาองักฤษ ไมม่ีการระบยุศหรือต าแหน่ง และไม่มีรูปถา่ยของผูส้อบ 
  

ประเภทของรายงานผล
คะแนน 

รายละเอียดของการรายงานผลคะแนน 

TOEIC Score Roster 

รายงานผลแบบรวมในรปูแบบรายการ เรยีงตามล าดบัอกัษรชื่อผูส้อบ และเรยีงตามชว่ง
คะแนนสอบ ประกอบดว้ย 
• ชื่อองคก์ร “Royal Thai Army” 
• ชื่อ-นามสกุลผูส้อบ  
• หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
• วนั/เดอืน/ปีทีท่ดสอบ 
• ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 

Individual General Score 
Assessment  
 

รายงานผลคะแนนในรปูแบบค าอธบิายรายบุคคล ประกอบดว้ย 
• ชื่อองคก์ร “Royal Thai Army” 
• ชื่อ-นามสกุลผูส้อบ  
• วนั/เดอืน/ปีทีท่ดสอบ 
• ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 
• ค าอธบิายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอ่าน (ตามทีไ่ดท้ดสอบจรงิ) 
• ค าอธบิายความสามารถทางดา้นการพดูและการเขยีน (ประเมนิจากผลการทดสอบ
ทกัษะการฟังและการอ่าน โดยมคีวามแม่นย าในระดบัรอ้ยละ ๗๐ โดยอา้งองิจากการ
วจิยัทีเ่ชือ่ถอืได๕้) 

TOEIC Official Score Report 

รายงานผลคะแนนในรปูแบบใบคะแนนรายบุคคลอย่างเป็นทางการ ประกอบดว้ย 
• ชื่อองคก์ร “Royal Thai Army” 
• ชื่อ-นามสกุลผูส้อบ  
• หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
• วนั/เดอืน/ปีเกดิของผูส้อบ 
• วนั/เดอืน/ปีทีท่ดสอบ 
• ผลคะแนนทดสอบทกัษะการฟัง การอ่านและผลคะแนนรวม 
• ค าอธบิายความสามารถทางทกัษะการฟังและการอ่าน (ตามทีไ่ดท้ดสอบจรงิ) 



๔

รูปแบบของการจัดส่งรายงานผลคะแนน มีดงันี ้
• TOEIC Score Roster - จดัสง่เป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบ PDF File และ Excel File ใหก้บั

กองการศกึษา ส านกัพฒันาและบรหิารก าลงัพล กรมก าลงัพลทหารบก และหน่วยงานในสงักดักองทพับกที่
จดัการสอบตามก าหนดเวลาที่ระบใุนตารางดา้นลา่ง

• Individual General Score Assessment จัดส่งเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF File และรูปแบบ 
เอกสารให้กับกองการศึกษา สํานักพัฒนาและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก และหน่วยงานในสังกัด
กองทัพบกที� ีจัดการสอบ ตามกําหนดเวลาที�ระบุุในตารางด้านล่าง

• TOEIC Official Score Report จัดส่งในรูปแบบเอกสาร ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือผู้สอบ
สามารถมารบัเองไดต้ามก าหนดเวลาที่ระบใุนตารางดา้นลา่ง

ก าหนดการออกผลคะแนนและการส่งผลคะแนนออกทางไปรษณีย ์

ประเภทของสนำมสอบ 
ก ำหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทำงไปรษณียด์่วนพิเศษ (EMS) 
ผู้จดัสอบ : ศนูยส์อบกรงุเทพฯ ผู้จดัสอบ : ศนูยส์อบเชียงใหม่ 

ศูนยส์อบ CPA (Thailand) 
กรุงเทพฯ/เชยีงใหม ่

๑ วนัท ำกำร (กรณีสอบวนัจนัทร-์ศุกร)์ 
ส ำหรบักำรสอบวนัเสำรร์บัผลได ้

ในวนัองัคำรถดัไป 

๔ วนัท ำกำร (กรณีสอบวนัจนัทร-์พฤหสั) 
๕ วนัท ำกำร (กรณีสอบวนัศุกร-์เสำร)์ 

นอกสถำนที ่
(ณ สถำนทีท่ีก่องทพับก/ 

หน่วยงำนสงักดักองทพับกจดัหำ) 
๒ วนัท ำกำร 

๔ วนัท ำกำร (กรณีสอบวนัจนัทร-์พฤหสัฯ) 
๕ วนัท ำกำร (กรณีสอบวนัศุกร-์เสำร)์ 

สถำบนักำรศกึษำทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ 
อย่ำงเป็นทำงกำรจำก CPA (Thailand) 

ใหเ้ป็นสถำนทีจ่ดัสอบ  
TOEIC Listening & Reading 

๒ วนัท ำกำร - 

โครงกำรจดัสอบ TOEIC นอกสถำนที ่
ณ นิคมอุตสำหกรรม 

๒ วนัท ำกำร - 

หมายเหต ุ- กรณีใหส่้งผลคะแนนทางไปรษณียด์ว่นพเิศษ (EMS) ศูนยส์อบฯ จะส่งออกผลคะแนนตามก าหนดการขา้งตน้ (ยกเวน้
สอบวนัศุกรจ์ะส่งออกในวนัจนัทร)์ ซึง่จะส่งถงึผูร้บัเมือ่ใด ขึ้นอยูก่บัการด าเนินงานของทางไปรษณีย์

สถำนท่ีติดต่อและผู้ประสำนงำนเซน็เตอรฟ์อรโ์ปรเฟสชัน่แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)  
๕๔ อำคำรบบี ีบลิดิง้ ชัน้ ๑๙ หอ้ง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขมุวทิ ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทรศพัท ์๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ โทรสำร ๐-๒๖๖๔-๓๑๒๒ 
เวบ็ไซต:์ www.cpathailand.co.th 

ผู้ประสำนงำน 
− ดำ้นนโยบำยกำรจดัสอบ และลูกคำ้สมัพนัธ:์ 

นำงณฐัฐญิำ เปรมธรีวฒัน์ชยั ตอ่ ๔๐๑ อเีมล nattiyap@cpathailand.co.th 
นำยปืนไท นนทะโคตร ต่อ ๔๐๒ อเีมล bpeunthain@cpathailand.co.th

นำยวษิณุ โล่ด ำรงรตัน์ ต่อ ๔๐๕ อเีมล wisanul@cpathailand.co.th 
− ดำ้นกำรส ำรองกำรสอบและกำรจดัสอบ:  

นำงสำวธภิำพร อทุยัศร ีต่อ ๖๐๑, ๖๐๒ อเีมล test_reservations@cpathailand.co.th 
− ดำ้นกำรเงนิ: นำงสำวมณีรตัน์ เจตจรสักุล ต่อ ๓๐๑ อเีมล admin@cpathailand.co.th 

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 
๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

http://www.cpathailand.co.th/



