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คู่มือส�ำหรับผู้เข้ำสอบ

ธันวำคม 2018

ภาพประกอบโดย Nathalie Lees
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ประวัตขิอง PTE  
Academic
PTE Academic (พีทีอี อาเคดมิิค) คือการทดสอบภาษาองักฤษอยา่งปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ท่ีจะประเมินทกัษะส�าคญัทาง
ภาษาสี่ด้าน นัน่ก็คือ การฟัง อา่น พดู และเขียน PTE Academic จะวดัความสามารถทางภาษาเพ่ือการใช้งานจริงของผู้ เข้า
สอบ เพ่ือการเข้าเรียนในมหาวิทยาลยั สถาบนัอดุมศกึษา หนว่ยงานของรัฐ และองค์กรท่ีต้องการความสามารถภาษาองักฤษ
ทางวิชาการ ในการใช้บริการของ PTE Academic ทา่นจะต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE 
Academic ท่ีก�าหนดไว้ในเอกสารนี ้

กำรสอบถำม
 ● กำรสอบถำมทั่วไป: แวะไปท่ีหน้าถามตอบ: แวะไปท่ี pearsonpte.com/faqs

 ● กำรลงทะเบยีนและกำรนัดสอบถำม: กรุณาตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าในภมิูภาคของทา่นท่ี 
pearsonpte.com/contact

ภาพประกอบโดย Lauren Rolwing
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PTE Academic มี 6 ขัน้
ตอน
1 เร่ิมต้น

แวะไปท่ี pearsonpte.com เพ่ือดสูถานท่ีสอบและคา่ธรรมเนียมการสอบ

2 การลงทะเบียนและการจอง
ไปที่ pearsonpte.com/book เพ่ือสร้างแอคเคาท์และนดัหมายเวลาสอบ
ดรูายละเอียดได้ท่ีหน้ำ 4

3 การยืนยนั
เม่ือเราได้รับเงินของทา่นแล้ว ทา่นจะได้รับอีเมล์ยืนยนัท่ีจะระบสุถานท่ีตัง้ของศนูย์สอบและรายละเอียดการ
เดนิทาง

4 วนัสอบ
จะมีการตรวจสอบตวัตนของทา่นและเก็บข้อมลูไบโอเมตริกของทา่น
ดรูายละเอียดได้ท่ีหน้ำ 8 

5
ผลการสอบ
ปกตแิล้วผลสอบจะออกภายในห้าวนัท�าการ
ทา่นจะได้รับอีเมล์จากเราท่ีจะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ผลคะแนนของทา่นออกแล้ว
ดรูายละเอียดได้ท่ีหน้ำ 13

6
เปิดเผยคะแนนของทา่น
ลอ็กอินเข้าแอคเคาท์ของทา่นแล้วไปยงัผลคะแนน (Score Report)

ทา่นสามารถสง่ผลคะแนนของทา่นไปยงัมหาวิทยาลยั วิทยาลยั หรือหนว่ยงานเก่ียวกบัวีซา่ได้ไมจ่�ากดั
จ�านวน

  เร่ืองที่ควรจ�ำ

 ● ก่อนทา่นจะจองการสอบ กรุณาอา่นคูมื่อส�าหรับผู้ เข้าสอบฉบบันี ้รวมทัง้ข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ  
PTE Academic ในหน้า 16

 ● ถ้าทา่นไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE Academic ได้ กรุณาอยา่ลงทะเบียนหรือใช้
เวบ็ไซต์และบริการของเรา
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ก่อนกำรสอบ
กำรลงทะเบยีน: สร้ำงแอคเคำท์

ไปท่ี pearsonpte.com/book 

1 สร้างแอคเคาท์ของทา่น

2
ใสร่ายละเอียดสว่นตวัของทา่นตามท่ีระบอุยูใ่นเอกสารประจ�าตวัของทา่นทกุประการ

 ● ดรูายละเอียดได้ท่ีหน้ำ 9

 ● ถ้าทา่นไมมี่นามสกลุ (ช่ือและนามสกลุของทา่นรวมเป็นค�าเดียวกนั) ก็ให้ใสช่ื่อดงักลา่วในชอ่ง 
“นำมสกุล” (Last Name/Surname/Family Name) แล้วใสจ่ดุ (.) ในชอ่ง “ช่ือ” (First Name/

Given Name)

3 ตรวจสอบวา่ทา่นใสข้่อมลูครบทกุชอ่งแล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงความลา่ช้าในการลงทะเบียนแอคเคาท์

4 เม่ือทา่นท�าขัน้ตอนนีเ้สร็จเรียบร้อย ทา่นจะได้รับอีเมล์ภายใน 2 วนัท�าการ ซึง่ในอีเมล์นีจ้ะมีราย

ละเอียดการลอ็กอินของทา่น

  เร่ืองควรจ�ำ

 ● ให้ใช้ภาษาองักฤษเวลาลงทะเบียน

 ● ใสช่ื่อของทา่นตามท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารประจ�าตวัของทา่นท่ีทา่นวางแผนไว้วา่จะน�ามาในวนัสอบ กรุณาดรูายการตรวจ

สอบส�าหรับผู้ เข้าสอบท่ี pearsonpte.com/TestDay  ซึง่จะมีรายละเอียดเก่ียวกบัข้อก�าหนดเร่ืองเอกสารประจ�าตวั: 

pearsonpte.com/acceptable-id

 ● ให้ระบอีุเมล์ท่ีใช้งานได้และปลอดภยัเวลาลงทะเบียน เพราะเราจะสง่รายละเอียดการลอ็กอินและการแจ้งเตือนส�าคญัไป

ยงัอีเมล์ดงักลา่ว รวมทัง้ผลคะแนนสอบของทา่นด้วย ให้ตรวจดใูนโฟลเดอร์เมล์ขยะ (Spam folder) ของทา่นหลงัจากท่ี

ทา่นลงทะเบียนและเข้าสอบแล้ว
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กำรจองสอบ 

เม่ือทา่นมีรายละเอียดลอ็กอินแล้ว ให้ไปที่ pearsonvue.com/pte

1 ลอ็กอินเข้าระบบ เลือก “PTE-A: Pearson Test of English Academic” (PTE-A: การ

ทดสอบภาษาองักฤษทางวิชาการของ Pearson) แล้วคลกิท่ี “Schedule this Exam” (เลือก

วนัสอบ)

2 ใสค่�าตอบของค�าถามส�าหรับการลงทะเบียน PTE Academic

3 ค้นหาศนูย์สอบใกล้ๆ แล้วเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม

4 ยืนยนัสถานท่ี วนัท่ี และเวลาสอบ ยอมรับนโยบำยกำรเข้ำสอบ PTE Academicแล้วจา่ยเงิ

นเตม็จ�านวนเพ่ือยืนยนัการจอง

5 เสร็จเรียบร้อย! ทา่นจะได้รับอีเมล์ยืนยนัท่ีตัง้ของศนูย์สอบ วิธีการเดนิทาง และเร่ืองควรจ�า

ส�าหรับวนัสอบ

  เร่ืองควรจ�ำ

 ● ทา่นต้องจา่ยเงินเตม็จ�านวนเวลาจองการสอบ ถ้าทา่นไมไ่ด้จา่ยเงินในสกลุเงินท่ีระบไุว้ส�าหรับประเทศท่ีทา่นต้องการเข้า

สอบ การลงทะเบียนหรือค�าขอรับบริการของทา่นก็จะไมไ่ด้รับการด�าเนินการและการจา่ยเงินของทา่นจะถกูปฏิเสธและ/

หรือสง่คืนทา่น

 ● เรารับการจา่ยเงินด้วยวิธีการตอ่ไปนี:้ บตัรเครดติ (Visa®, MasterCard®, American Express® หรือ JCB®) หรือบตัรเดบติ  

(Visa® หรือ MasterCard® เทา่นัน้)

 ● ถ้าการจา่ยเงินด้วยบตัรเครดติของทา่นถกูปฏิเสธ การนดัหมายการสอบก็จะถกูยกเลกิ แล้วทา่นจะต้องท�าการนดัหมายอีก

ครัง้ด้วยการใช้วิธีการจา่ยเงินท่ีถกูต้อง

 ● ถ้าทา่นได้รับตัว๋ (voucher) ทา่นก็สามารถน�ามาใช้เพ่ือจา่ยคา่ธรรมเนียมการสอบได้ อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมส่ามารถใช้ตัว๋นี ้

เพ่ือจา่ยคา่เปลี่ยนแปลงวนัสอบหรือขอรับเงินคืนได้

 ● ดรูายละเอียดทัง้หมดของคา่ธรรมเนียมได้ท่ี pearsonpte.com/testcenters

 ● ต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมการจองลา่ช้าถ้าจองช้ากวา่ 48 ชัว่โมงก่อนการสอบ

 ● หลงัจองแล้ว ถ้าทา่นไมไ่ด้รับอีเมล์ยืนยนัภายใน 2 วนัท�าการ กรุณาดท่ีูโฟลเดอร์เมลขยะ (Spam folder) ของทา่น

 ● ตรวจดอีูเมล์ยืนยนัเพ่ือให้แนใ่จวา่ช่ือของทา่นในอีเมล์ตรงกบัเอกสารยืนยนัตวัตนท่ีทา่นวางแผนวา่จะน�ามาใช้ในวนัสอบ

ทกุประกำร ถ้าทา่นจ�าเป็นต้องท�าการเปลี่ยนแปลง กรุณาตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าของเราท่ี pearsonpte.com/contact
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กำรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกำรสอบ
ทา่นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิการสอบของทา่นได้:

 ● ออนไลน์: ลอ็กอินเข้าสูแ่อคเคาท์ของทา่นท่ี pearsonvue.com/pte

 ● โทรศัพท์:  pearsonpte.com/contact

 ● พดูคุย:  home.pearsonvue.com/pte/contact

กรุณาสงัเกตวา่การเปลี่ยนแปลงนีมี้ก�าหนดเวลาและคา่ธรรมเนียมด้วย

ถ้าทา่นตดัสนิใจท่ีจะไมเ่ข้าสอบ PTE Academic หลงัจากจองสอบแบบออนไลน์ ทา่นจะมีเวลาสงูสดุ 14 วนัปฏิทินเตม็ก่อนวนัสอบ

ท่ีจะรับเงินคืนเตม็จ�านวน ทา่นสามารถขอยกเลกิได้โดยตดิตอ่ทีมบริการลกูค้าในภมิูภาคของทา่นท่ี pearsonpte.com/contact 

ถ้าทา่นยกเลกิการสอบโดยมีเวลาเหลือไมถ่งึ 14 วนัปฏิทิน แตย่งัเหลืออยา่งน้อย 7 วนัปฏิทินเตม็ก่อนวนัสอบ ทา่นจะได้รับเงินคืน

บางสว่น (50% ของคา่ธรรมเนียมการสอบท่ีจา่ยไป) 

ถ้าทา่นเปลี่ยนวนัสอบโดยมีเวลาเหลือไมถ่งึ 14 วนัปฏิทิน แตย่งัเหลืออยา่งน้อย 7 วนัปฏิทินเตม็ก่อนวนัสอบ ทา่นจะได้รับเงินคืน

บางสว่น (50% ของคา่ธรรมเนียมการสอบท่ีจา่ยไป)

จะไมมี่การคืนเงินถ้ายกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงวนัสอบโดยมีเวลาเหลือไมถ่งึ 7 วนัปฏิทินก่อนวนัสอบ

หมำยเหตุ: การนบัวนัยกเลกิและการเปลี่ยนวนัสอบนัน้จะไมน่บัวนัสอบ

ตวัอย่ำง: ถ้ำวันสอบของท่ำนคือวันพฤหสัที่ 25 ตุลำคม

ถ้ายกเลกิก่อนหรือในวนั

ท่ี 11 ทา่นก็จะได้รับเงิน

คืนเตม็จ�านวน 100%

การเปลี่ยนแปลงวนัสอบ

ก่อนหรือในวนัท่ี 11 จะ

ไมเ่สียคา่ธรรมเนียมใดๆ

ถ้ายกเลกิระหวา่งวนัท่ี 

12 – 17 ทา่นจะได้รับ

เงินคืน 50%

การเปลี่ยนแปลงวนัสอบ

ระหวา่งวนัท่ี 12 - 17 จะ

ได้รับเงินคืน 50%

การเปลี่ยนแปลงวนัสอบระหวา่งวนัท่ี 

18 - 24 จะต้องเสียคา่ลงทะเบียน  

PTE Academic อีกครัง้เตม็จ�านวน

ถ้ายกเลกิระหวา่งวนัท่ี  

18 - 24 ทา่นจะไมไ่ด้รับ

เงินคืน
วันสอบ

ต.ค.11 ต.ค. 25

ตุลำคม

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



กำรคืนเงนิ
Pearson มีสทิธ์ิตามดลุพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะเสนอการ

คืนเงินให้ทา่นส�าหรับคา่ธรรมเนียมการสอบใดๆท่ีทา่นได้ลง

ทะเบียนและจา่ยโดยตรงมายงั Pearson เราจะคืนเงินเตม็

จ�านวนให้เฉพาะในกรณีตอ่ไปนี:้ 

A. ทา่นเปลี่ยนใจลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนัปฏิทินเตม็ก่อน

วนัก�าหนดสอบของทา่น; หรือ

B. ถ้าทา่นไมส่ามารถมาสอบได้เน่ืองจากความเจ็บป่วย 

(และสามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้) อยา่งสอดคล้อง

กบัคูมื่อส�าหรับผู้ เข้าสอบเลม่นี ้

กำรยกเว้นกำรเปล่ียนวันสอบด้วยเหตุผล

ทำงกำรแพทย์นัน้จะขึน้อยู่กับดุลพนิิจของทำง

เรำ
ถ้าทา่นไมส่ามารถมาท่ีศนูย์สอบในวนัก�าหนดสอบได้เน่ืองจาก

ความเจ็บป่วย Pearson อาจจะยินยอมให้ทา่นเปลีย่นวนัสอบ

ใหมเ่น่ืองจากเหตผุลทางการแพทย์ได้หนึง่ครัง้ เราอาจยินยอม

ให้ทา่นเปลีย่นวนัสอบได้ฟรีหรือลดราคาให้ทา่น ทา่นต้องตดิตอ่

ฝ่ายบริการลกูค้าของเราภายใน 14 วนัปฏิทินเตม็นบัจากวนั

ก�าหนดสอบ แล้วเราจะขอหลกัฐานทางการแพทย์จากทา่น

ด้วย การยอมรับหลกัฐานนัน้จะขึน้อยูก่บัดลุพินิจของเรา เรา

จะอนญุาตให้เปลีย่นวนัสอบเน่ืองจากเหตผุลทางการแพทย์ได้

สงูสดุเพียงครัง้เดียวเทา่นัน้

ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเข้าสอบได้เน่ืองจากเหตผุลทางการ

แพทย์ ทา่นจะมีสทิธ์ิจองวนัสอบใหมห่รือรับเงินคืนก็ตอ่เม่ือเรา

อนญุาตเทา่นัน้

การขอท่ีเหลอืเวลาน้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัสอบจะต้องเสยีคา่

ธรรมเนียมการยกเลกิตามท่ีระบไุว้ข้างต้น

ถ้าทา่นลงทะเบียนโดยใช้ตัว๋ (voucher) กรุณาตดิตอ่ร้านท่ี

ทา่นได้รับหรือซือ้ตัว๋ดงักลา่วมา Pearson จะไมคื่นเงินคา่ลง

ทะเบียนด้วยตัว๋ให้แก่ทา่นโดยตรง

หากคณุช�าระด้วยบตัรเครดติ/เดบติการคืนเงินใด ๆ จะถกูเครดติ

กลบัไปท่ีบตัรเครดติ/เดบติดัง้เดมิ บญัชีธนาคาร

ทา่นสามารถสอบถามรายละเอียดคา่ธรรมเนียมทัง้หมดได้โดย

ตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าในภมิูภาคของทา่นท่ี  
pearsonpte.com/contact

กำรเปล่ียนแปลงกำรสอบ
Pearson มีสทิธ์ิตามดลุพินิจแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะยกเลกิ 

เปลี่ยนแปลงวนัเวลา เปลี่ยนแปลงเนือ้หาของการสอบ หรือ

จ�านวนผู้ เข้าสอบในห้องสอบของการสอบ PTE Academic 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ี Pearson ยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงวนั

สอบ เราจะคืนเงินหรือก�าหนดวนัสอบหรือศนูย์สอบใหมใ่ห้ทา่น

ผู้เข้ำสอบที่มีควำมพกิำร

PTE Academic เป็นการสอบท่ีให้คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึง่

หมายความวา่เรามีข้อจ�ากดัทางเทคนิคในการรองรับความ

ต้องการของผู้ เข้าสอบ เน่ืองจากเราใช้ระบบการให้คะแนนด้วย

คอมพิวเตอร์

Pearson ทบทวนและขยายขีดความสามารถของเราอยา่งตอ่

เน่ืองในเร่ืองนี ้เพ่ือความเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมส�าหรับผู้ เข้า

สอบทกุทา่น 
 ● เราจะจดัหาบริการส�าหรับผู้ พิการท่ีผา่นเกณฑ์ความพิการ 

และได้ร้องขออยา่งเหมาะสมและได้รับค�ายืนยนัจาก 

Pearson ก่อนเข้าสอบ

 ● ในการย่ืนขอบริการชว่ยเหลือท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิาก PTE 

Academic ทา่นต้องกรอกข้อมลูในเอกสารท่ีตรงกบัการ

สอบของทา่นท่ี pearsonpte.com/accommodations 

 ● ทา่นต้องสง่แบบฟอร์มดงักลา่วมาทางอีเมล์ท่ี 

pltsupport@pearson.com ลว่งหน้าอยา่งน้อยสี่

สปัดาห์ก่อนเข้าสอบ

 ● ทา่นควรสง่แบบฟอร์มดงักลา่วก่อนจองสอบ

 ● บริการชว่ยเหลือท่ีต้องได้รับการอนมุตัจิากเรามีดงันี:้

 ● ชว่งเวลาพกัเพ่ิมเตมิหรือนานกวา่ปกติ

 ● การอนญุาตให้น�าอปุกรณ์ทางการแพทย์เข้าห้องสอบ

 ● ตวัอกัษรขนาดใหญ่พิเศษบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 ● หมำยเหตุ: บริการชว่ยเหลือจะมีให้เฉพาะท่ีศนูย์สอบ

บางแหง่เทา่นัน้

Pearson มีสทิธ์ิปฏิเสธบริการชว่ยเหลือท่ีอาจจะสง่ผลตอ่ความ

ถกูต้องหรือปลอดภยัของการสอบ

7
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ในวันสอบ
เม่ือมำถงึ

 ● ทา่นต้องมาถงึก่อนเวลาสอบอยา่งน้อย 30 นาทีแล้วลงช่ือท่ีจดุต้อนรับของศนูย์สอบ

 ● ทา่นต้องอา่นและยอมรับ ‘PTE Academic Test Taker Rules Agreement’ (ข้อตกลงระเบยีบส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE 

Academic) ท่ีทา่นจะได้รับแจกเม่ือทา่นมาถงึศนูย์สอบ

 ● ผู้คมุสอบจะตรวจเอกสารประจ�าตวัของทา่น แล้วสแกนเส้นเลือดท่ีฝ่ามือและลายเซน็ของทา่น

กรุณาสงัเกตวา่ลายเซน็อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีทา่นให้มานัน้จะถือวา่เป็นการยอมรับทางกฎหมายของข้อตกลงและระเบียบท่ีทา่นได้

อา่นไปแล้ว

 ● ผู้คมุสอบจะอธิบายกฎระเบียบของศนูย์สอบให้ทา่นฟัง

 ● ทา่นต้องเก็บข้าวของสว่นตวัไว้ในชอ่งเก็บของนิรภยั ทา่นไมส่ามารถเปิดชอ่งเก็บของดงักลา่วได้จนกวา่จะสอบเสร็จ

  เร่ืองควรจ�ำ

 ● ต้องมาถงึลว่งหน้า 30 นาทีก่อนเวลาสอบ ถ้าทา่นมาถงึช้ากวา่ 15 นาทีหลงัจากเวลาเร่ิมสอบ เราจะไมอ่นญุาตให้ทา่นเข้า

สอบ

 ● ถ้าทา่นประสบปัญหาใดระหวา่งการสอบ ทา่นสามารถสอบถามผู้คมุสอบได้ในวนัสอบ ทา่นจะได้รับเลขเหตกุารณ์ 

(Incident Number) ทา่นควรจะใช้เลขนีก้ารสื่อสารทัง้หมดกบัเรา

ด:ู 
ควรคาดหวงัอะไรในวนัสอบ 
pearsonpte.com/testday
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เอกสำรประจ�ำตวัและข้อมูลไบโอเมตริก

ท่ำนต้องแสดงหนังสือเดนิทำงที่ใช้ได้และยังไม่หมดอำยุในกำรเข้ำสอบ PTE Academic

 ● ช่ือบนหนงัสือเดนิทางของทา่นต้องตรงกบัช่ือท่ีทา่นใช้ในการจองสอบทกุประการ

 ● ถ้าทา่นไมมี่หนงัสือเดนิทางเพราะทา่นก�าลงัขอวีซา่อยู ่ทา่นต้องขอหนงัสือเดนิทางของทา่นกลบัคืนมาก่อนเพ่ือน�ามาใช้เป็นหลกั

ฐานในวนัสอบ

ถ้ำท่ำนไม่มีหนังสือเดนิทำง

 ● กรุณาอา่นข้อก�าหนดเก่ียวกบัหลกัฐานประจ�าตวั เพราะทา่นอาจจะสามารถใช้หลกัฐานอ่ืนแทนได้ในบางประเทศ 
pearsonpte.com/acceptable-id

ควำมปลอดภยัและข้อมูลไบโอเมตริก

 ●  ศนูย์สอบจะใช้กล้องวงจรปิดบนัทกึการท�าผิดท่ีอาจเกิดขึน้ จดัการกบัข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการสอบ และเพ่ือดแูลความปลอดภยั

ของอาคารสอบ

เราอาจเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้กบัหนว่ยงานรัฐหรือสถาบนัอดุมศกึษาท่ีก�าลงัด�าเนินการกบัค�าท่ีทา่นสง่ไปให้พวกเขา ซึง่รวมถงึ

ผลสอบ PTE Academic ด้วย หรือท่ีทา่นระบวุา่เป็นผู้ รับผลคะแนนสอบของทา่น

ทา่นสามารถอา่นนโยบายความเป็นสว่นตวัทัง้หมดวา่เราเก็บข้อมลูใดบ้างและเราปกป้องข้อมลูดงักลา่วอยา่งไรได้ท่ี
pearsonpte.com/privacy-policy

ในวนัสอบ Pearson จะเก็บสิง่เหลา่นี:้

 ● รูปถ่ายของทา่น

 ● สแกนเส้นเลือดท่ีฝ่ามือของทา่น

 ● เราอาจจะถ่ายเอกสารของเอกสารประจ�าตวัท่ีทา่นน�ามาแสดงท่ีศนูย์สอบ

 ● ค�าพดูแนะน�าตวัของทา่น

  เร่ืองควรจ�ำ

 ● ท่ำนต้องน�ำเอกสำรประจ�ำตวัของท่ำนมำในวันสอบด้วย ถ้าช่ือบนเอกสารดงักลา่วไมต่รงกบัช่ือท่ีทา่นจองไว้หรือทา่น

ไมส่ามารถน�าหนงัสือเดนิทางหรือเอกสารท่ียอมรับได้ตามท่ีระบไุว้ในนโยบายเอกสารประจ�าตวั เราก็อาจจะไมอ่นญุาตให้

ทา่นเข้าสอบและทา่นจะเสียคา่ธรรมเนียมสอบของทา่น

 ● ทา่นต้องใช้เอกสารต้นฉบบัเทา่นัน้ – ฉบบัถ่ายเอกสารใช้ไมไ่ด้ (ถงึจะรับรองส�าเนาถกูต้องแล้วก็ตาม)
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ระเบยีบศูนย์สอบ
 ● ก่อนเข้าห้องสอบ เราจะขอให้ทา่นอา่นและลงช่ือใน PTE Academic Test Taker Rules Agreement (ข้อตกลงระเบยีบ

ส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE Academic) ซึง่ในนีจ้ะมีข้อก�าหนดการเก็บความลบัของข้อมลูอยูด้่วย

 ● ไมอ่นญุาตให้น�าข้าวของสว่นตวัเข้าห้องสอบ ตวัอยา่งบางสว่นดงัตอ่ไปนี:้

 ● โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา/อปุกรณ์ดจิิตอลสว่นตวั (PDA) หรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน (ต้องปิดก่อนเก็บเข้าลอ็ก

เกอร์)

 ● เคร่ืองประดบัท่ีกว้างกวา่ 1 ซม.

 ● นาฬิกาข้อมลู กระเป๋าเงิน และกระเป๋าถือ
 ● หมวก กระเป๋า และเสือ้คลมุ
 ● หนงัสือและสมดุโน้ตตา่งๆ

 ● ศนูย์สอบจะจดัลอ็กเกอร์ส�าหรับเก็บของสว่นตวัของทา่น แตเ่ราจะไมรั่บผิดชอบหากเกิดความสญูหาย ถกูขโมย หรือท�าหาย ทา่น

จะไมส่ามารถเปิดลอ็กเกอร์ของทา่นได้จนกวา่จะสอบเสร็จและลงช่ือแล้วยกเว้นจะมีเหตจุ�าเป็น อยา่งเชน่ ทา่นต้องทานยาตาม

เวลา

 ● ห้ามทานอาหาร ด่ืมเคร่ืองด่ืม หรือสบูบหุร่ีในทกุจดุของศนูย์สอบ

 ● ทา่นต้องนัง่ในท่ีนัง่ท่ีก�าหนดไว้และไมร่บกวนผู้ เข้าสอบคนอ่ืนๆ

 ● ห้ามขอ เสนอ หรือรับความชว่ยเหลือในทกุรูปแบบจากผู้ เข้าสอบคนอ่ืนหรือเจ้าหน้าท่ีของศนูย์สอบ

 ● ห้ามใช้คูมื่อ โน้ต หรือสื่อการเรียนอ่ืนใดตลอดระยะเวลาการสอบ รวมทัง้เวลาพกัด้วย

 ● ห้ามสอบแทนคนอ่ืน หรืออนญุาตให้ผู้ อ่ืนสอบแทนทา่น

 ● ห้ามแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ไมว่า่จะในลกัษณะใดก็ตาม

 ● ห้ามคดัลอกค�าถามหรือค�าตอบของการสอบจากศนูย์สอบ และห้ามเปิดเผยค�าถามหรือค�าตอบกบัผู้ใด ไมว่า่จะด้วยเหตผุลใด

 ● ทา่นจะสามารถพกัได้ระหวา่งการสอบหลงัจากทา่นท�าสว่น ‘การอา่น’ เสร็จแล้ว

 ● ทา่นต้องสแกนเส้นเลือดฝ่ามือถ้าทา่นต้องการพกั ทัง้ตอนท่ีออกและกลบัเข้าห้องสอบ
 ● ห้ามทา่นออกจากอาคารระหวา่งชว่งเวลาพกั อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถใช้ห้องน�า้ท่ีตัง้อยูใ่นอาคารได้

อุปกรณ์ช่วย
ผู้ เข้าสอบสามารถน�าอปุกรณ์ชว่ยเข้าห้องสอบได้ โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้คมุสอบแล้ว อปุกรณ์ชว่ยมีดงันี:้

 ● กระดาษช�าระ
 ● ลกูอม (ต้องแกะแล้ว)
 ● หมอนหนนุคอ หลงั หรือแขนขาท่ีบาดเจ็บ
 ● เสือ้สเวตเตอร์ เสือ้แขนยาว หรือเสือ้คลมุ – ถ้าเสือ้มีกระเป๋าและทา่นไมอ่ยากเทของในกระเป๋าให้ตรวจ ทา่นก็ต้องเปิด

กระเป๋าให้ดวูา่ไมมี่อะไรอยูข้่างใน
 ● แวน่ตาและอปุกรณ์ชว่ยฟัง
 ● เฝือกคอ (ส�าหรับผู้ ท่ีคอบาดเจ็บ)
 ● ป๊ัมอินซลูนิท่ีตดิกบัร่างกาย

ผู้ เข้าสอบต้องน�าอปุกรณ์ชว่ยเหลา่นีม้าเอง
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ระหว่ำงกำรสอบ
กำรเร่ิมสอบ

 ● เม่ือถงึเวลาเร่ิมสอบ ผู้คมุสอบจะพาทา่นไปยงัห้องสอบและเลือกคอมพิวเตอร์ท่ีมีหฟัูงและไมโครโฟนในตวัให้ทา่น นอกจากนีท้า่น

จะได้รับสมดุบนัทกึแบบลบได้และปากกา ห้ามทา่นขีดเขียนสิง่ใดลงในสมดุนีจ้นกวา่จะเร่ิมสอบ
 ● ห้ามเขียนอะไรลงไปในสมดุบนัทกึแบบลบได้ จนกวา่จะถงึเวลาเร่ิมสอบ
 ● ผู้คมุสอบจะลอ็กอินทา่นเข้าสูค่อมพิวเตอร์ แล้วบนหน้าจอจะมีค�าเตือนเร่ืองการห้ามเปิดเผยความลบั
 ● หน้าจอจะบอกขัน้ตอนการตรวจสอบอปุกรณ์ให้ทา่นทราบ เพ่ือยืนยนัวา่หฟัูงและไมโครโฟนของทา่นท�างานได้อยา่งถกูต้อง แล้ว

การทดสอบก็จะเร่ิมต้นขึน้ ถ้าเกิดปัญหาใดก็ตาม ทา่นต้องยกมือขึน้ทนัทีและขอค�าปรึกษาจากผู้คมุสอบ

ข้อสอบ
 ● ข้อสอบบางข้อจะทดสอบความสามารถการฟังภาษาองักฤษของทา่น ทา่นจะได้ยินผู้พดูภาษาองักฤษนานาชาตท่ีิจะมีส�าเนียง

ตา่งๆ กนัไป ทา่นจะไมส่ามารถกดฟังวิดีโอ/เสียงใหมอี่กรอบได้ระหวา่งการสอบ

 ● ค�าถามบางข้อจะทดสอบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของทา่น

 ● ทา่นจะต้องพดูใสไ่มโครโฟนและจะมีการบนัทกึเสียงของทา่น
 ● ทา่นจะไมมี่โอกาสบนัทกึค�าตอบของทา่นใหมอี่กครัง้
 ● การสอบและระบบของเราออกแบบมาเพ่ือทดสอบความลื่นไหลและระดบัเสียงของการสนทนาตามปกติ
 ● ถ้าค�าตอบของผู้ เข้าสอบมีลกัษณะอยา่งเชน่การหยดุท่ีไมเ่ป็นธรรมชาต/ิความลงัเล หรือการออกเสียงค�า/ประโยคท่ีไมดี่ หรือ

ไมป่ฏิบตัติามค�าสัง่ ก็อาจท�าให้ได้คะแนนต�่าได้ 
 ● ค�าถามบางข้อจะทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ

 ● ทา่นสามารถเขียนตอบโดยใช้ภาษาองักฤษท่ีถกูต้องรูปแบบใดก็ได้ (บริตชิหรืออเมริกนั)
 ● ส�าหรับค�าถามเหลา่นี ้ทา่นจะมีเวลาจ�ากดัในการตอบ
 ● ถ้าทา่นไมต่อบค�าถามภายในเวลาท่ีก�าหนดไว้ ทา่นก็ต้องผา่นไปยงัค�าถามข้อถดัไป

 ● ถ้าทา่นมีค�าถามหรือข้อกงัวลใด ให้ยกมือขึน้แล้วผู้คมุสอบจะชว่ยทา่นตราบใดท่ีไมเ่ป็นการรบกวนผู้ เข้าสอบคนอ่ืน ตวัอยา่งเชน่ 

ถ้าทา่น:

 ● ประสบกบัปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ หรือสิง่รบกวนใดท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการสอบของทา่น
 ● ใช้สมดุบนัทกึจนหมดระหวา่งการสอบ ผู้คมุสอบจะน�าสมดุเลม่ใหมม่าให้ทา่น ห้ามทา่นน�าสมดุบนัทกึแบบลบได้หรือปากกา

ออกจากห้องสอบ ไมว่า่จะเป็นเวลาใดก็ตามของการสอบ 

 ● ผู้คมุสอบจะไม่ตอบค�ำถำมเก่ียวกับเนือ้หำของข้อสอบ และห้ามทา่นถามค�าถามท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของข้อสอบ

  เร่ืองควรจ�ำ

 ● จะมีผู้ เข้าสอบคนอ่ืนอยูใ่นห้องสอบเดียวกบัทา่นด้วย และพวกเขาก็จะพดูตอบค�าถามของการสอบพร้อมๆ กบัทา่น ดงันัน้

เราแนะน�าวา่ทา่นควรสวมหฟัูงไว้ตลอดเวลาสอบ

 ● เราแนะน�าวา่ผู้ เข้าสอบควรพดูในระดบัความดงัเสียงส�าหรับการสนทนาปกตเิวลาตอบค�าถามสว่นการพดู 

อยา่ตะโกนหรือใช้เสียงดงั

 ● หลงัตอบค�าถามแล้ว ทา่นจะไมส่ามารถย้อนกลบัไปยงัค�าถามข้อก่อนหน้าได้หรือเปลีย่นค�าตอบได้
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ภาพประกอบโดย Lauren Rolwing

ช่วงพกั

กำรพกัแบบเลือกได้

 ● ทา่นสามารถเลือกได้ท่ีจะพกันานสบินาทีหนึง่ครัง้หลงัจากท่ี

ทา่นท�า “สว่นท่ี 2 การอา่น” จบแล้ว จะมีค�าแนะน�าปรากฏ

ขึน้บนจอคอมพิวเตอร์ในเวลาดงักลา่ว หากทา่นต้องการพกั 

ให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

 ● ทา่นจะต้องท�าการสแกนเส้นเลือดฝ่ามือถ้าทา่นต้องการพกั 

ทัง้ก่อนออกจากห้องและเม่ือกลบัเข้าห้องสอบ

 ● ถ้าทา่นใช้เวลาพกัเกินท่ีก�าหนดไว้ เวลาท่ีเกินมาก็จะถกูหกั

ออกจากเวลาท่ีเหลือของการสอบ ในทางกลบักนั เราจะไม่

เพ่ิมเวลาสอบให้ทา่นถ้าทา่นเลือกท่ีจะไมพ่กั

 ● ห้ามออกจากอาคารระหวา่งพกั อยา่งไรก็ตาม ทา่นสามารถ

ใช้ห้องน�า้ท่ีตัง้อยูใ่นอาคารได้

กำรพกัฉุกเฉิน

 ● เราอนญุาตให้พกัฉกุเฉินได้แตไ่มแ่นะน�า

 ● การขอพกัแบบฉกุเฉิน ให้ทา่นยกมือให้ผู้คมุสอบเหน็ แล้ว

ผู้คมุสอบก็จะตัง้คา่คอมพิวเตอร์ของทา่นให้เข้าสูโ่หมดพกั 

นาฬิกาของการสอบจะไมห่ยดุเดนิระหวา่งท่ีทา่นพกั เวลาจะ

ถกูหกัออกจากเวลาสอบรวม

 ● ทา่นต้องออกจากห้องสอบระหวา่งการพกัทกุรูปแบบ ผู้คมุ

สอบจะให้ทา่นสอบตอ่เม่ือทา่นกลบัมา

กำรจบกำรสอบ
 ● หลงัจากท�าข้อสอบเสร็จแล้ว ทา่นต้องยกมือให้ผู้คมุสอบ

เหน็ แล้วผู้คมุสอบก็จะมาท่ีคอมพิวเตอร์ของทา่นเพ่ือยืนยนั

วา่การสอบของทา่นจบลงอยา่งถกูต้อง

 ● ทา่นจะถกูพาตวัออกจากห้องสอบและจะมีการตรวจสอบตวั

ตนของทา่นแบบอิเลก็ทรอนิกส์เม่ือทา่นออกจากห้องสอบ

 ● ทา่นจะได้รับเอกสารยืนยนัวา่ทา่นสอบเสร็จแล้ว ทา่นจะได้

รับเอกสารนีห้ลงัจากคืนสมดุบนัทกึแบบลบได้และอปุกรณ์

อ่ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของศนูย์สอบแล้ว ห้ามทา่นวางอปุกรณ์

เหลา่นีไ้ว้ท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีใช้สอบ

 ● เม่ือเสร็จแล้ว ทา่นสามารถรับคืนของสว่นตวัของทา่น

ทัง้หมดจากท่ีเก็บของและกลบับ้านได้
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หลังกำรสอบ
รับผลคะแนนของท่ำน
Pearson มีเป้าหมายวา่จะแจ้งผลคะแนนให้ทา่นทราบภายในห้าวนัท�าการนบัจากวนัสอบของทา่น หลงัจากการสอบ ทา่นจะได้รับ

อีเมล์ท่ีจะแจ้งวา่ผลคะแนนของทา่นออกแล้ว ในอีเมล์ดงักลา่วจะมีรายละเอียดวิธีการเข้าดผูลคะแนนของทา่นและการสง่ผลคะแนน

ของทา่นไปยงัสถาบนัท่ีทา่นเลือก

 ● ผลคะแนนของทา่นจะอยูใ่นรูปแบบ PDF และสถาบนัจะยอมรับผลคะแนนนีก็้ตอ่เม่ือทา่นสง่ไปโดยใช้เวบ็ไซต์ออนไลน์ท่ีปลอดภยั

ของเราเทา่นัน้
 ● เราไมยื่นยนัหรืออนญุาตให้ใช้ผลคะแนนแบบพิมพ์ใดๆ
 ● ผลคะแนน PTE Academic จะต้องได้รับการยืนยนัโดยสถาบนัโดยใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของเราเทา่นัน้

กำรดผูลคะแนนของท่ำน

ลอ็กอินท่ี pearsonvue.com/pte

คลกิ ‘Sign In’ (ล็อกอนิ) แล้วใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่นของทา่น

หลงัลอ็กอินเข้าระบบแล้ว ให้คลกิท่ีลงิค์ ‘View Score Reports’  

(ดผูลคะแนน) 

คลกิ ‘View’ (ด)ู เพ่ือดคูะแนนท่ีทา่นต้องต้องการ

ผลคะแนนจะแสดงอยูใ่นรูปแบบ PDF

ส่งผลคะแนนไปยังสถำบนั
สถาบนัจะมองเหน็คะแนนของทา่นก็ตอ่เม่ือทา่นอนญุาตด้วยการสง่คะแนนไปยงัสถาบนัผา่นทางเวบ็ไซต์ อาจจะใช้เวลานานถงึ 48 

ชัว่โมงก่อนท่ีสถาบนัจะสามารถยืนยนัคะแนนของทา่นได้ นัน่ก็หมายความวา่ทา่นจะเลือกได้วา่จะให้สถาบนัมองเหน็ผลคะแนนอนั

ไหนของทา่น ทา่นสามารถสง่คะแนนไปยงัสถาบนัได้ไมจ่�ากดัจ�านวนสถาบนั แตท่า่นจะเลือกผู้ รับได้มากสดุครัง้ละเจ็ดรายเทา่นัน้

กรุณาลอ็กอินเข้าแอคเคาท์ของทา่นท่ี pearsonvue.com/pte แล้วปฏิบตัติามค�าแนะน�า:

คลกิ ‘Sign In’ (ล็อกอนิ) แล้วใสช่ื่อผู้ใช้และรหสัผา่นของทา่น

หลงัลอ็กอินเข้าระบบแล้ว ให้คลกิท่ีลงิค์ ‘View Score Reports’ (ดผูลคะแนน)

คลกิ ‘Send Scores’ (ส่งคะแนน) ท่ีอยูถ่ดัจากการทดสอบท่ีทา่นต้องการเปิดเผย

ค้นหาสถาบนัท่ีทา่นต้องการสง่คะแนนไปให้ ทา่นสามารถสง่ได้ครัง้ละเจ็ดสถาบนั และการสง่คะแนนก็ท�าได้ฟรี

เม่ือสถาบนัปรากฏขึน้ในชอ่ง ‘Recipient’ (ผู้รับ) ให้ทา่นกาเคร่ืองหมายในชอ่ง

คลกิ ‘Next’ (ถดัไป) เพ่ือดสูรุปค�าสัง่ของทา่น

คลกิ ‘Next’ (ถดัไป) อีกครัง้ แล้ว ‘Submit Order’ (ส่งค�ำส่ัง) เพ่ือสง่คะแนนของทา่น

ข้อยกเว้น
 ● ถ้าทา่นเข้าสอบ PTE Academic เพ่ือการย้ายถ่ินฐานเข้าเมือง ทา่นสามารถยินยอมให้เราสง่ผลคะแนนของทา่นไปยงัหนว่ยงาน

ของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องโดยอตัโนมตัไิด้เม่ือทา่นสร้างแอคเคาท์ครัง้แรก ก�าหนดวนัสอบ หรือเม่ือใดก็ได้หลงัจากนัน้
 ● คะแนนสอบจะใช้ได้เป็นเวลาสองปีนบัจากวนัสอบ หลงัจากนัน้ทา่นจะไมส่ามารถดคูะแนนดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ได้
 ● ถ้าทา่นสอบมานานกวา่ 2 ปีแล้ว กระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียและกระทรวงการเข้าเมืองของนิวซีแลนด์สามารถตดิตอ่ 

Pearson เพ่ือขอดคูะแนนของทา่นได้

ด:ู 
ค้นหาคะแนนสอบของทา่น 
pearsonpte.com/Accessingscores
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ท�ำควำมเข้ำใจกับผลคะแนนของท่ำน
PTE Academic จะวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษในทกุด้าน โดยมีระดบัคะแนนอยา่งละเอียดตัง้แต ่10 - 90 ในผล

คะแนน PTE Academic นัน้จะประกอบด้วยคะแนนรวม คะแนนทกัษะการสื่อสาร และคะแนนทกัษะความสามารถ

PTE Academic
Test Taker Score Report
Example Test Taker
Test Taker ID: PTE123456789

Date of Birth:  06 January 1980
Country of Citizenship:  United Kingdom
Country of Residence:  United Kingdom
Email Address:  pltsupport@pearson.com

Registration ID:  123456789

Test Date:  13 September 2016
Test Centre Country:  United States
Test Centre ID:  00001
First-Time Test Taker:  Yes

Report Issue Date:  18 September 2016
Scores Valid Until:  13 September 2018

Score Report representation right may differ from current score reports.

Overall Score

Score Scale

Communicative Skills
Listening

Reading

Speaking

Writing

Enabling Skills
Grammar

Oral Fluency

Pronunciation

Spelling

Vocabulary

Written Disclosure

Communicative Skills
 Listening  51

 Reading 69

 Speaking 47

 Writing 74

Enabling Skills
 Grammar 70

 Oral Fluency 37

 Pronunciation 47

 Spelling 61

 Vocabulary 74

 Written Disclosure 61

The overall Score for the PTE Academic is based on the test taker’s performance on all items in the test. The scores for Communicative Skills and 
Enabling Skills are based on the test taker’s performance on only those items that pertain to these skills specifically. As many items contribute to 
more than one Communicative or Enabling Skill, the Overall Score cannot be computed directly from the Communicative Skill scores or from the 
Enabling Skill scores. The graph below indicates this test taker’s Communicative Skills and Enabling Skills relative to his or her Overall Score.

When comparing the Overall Score and the scores for Communicative Skills and Enabling Skills, please be aware that there is some imprecision 
in all measurement, depending on a variety of factors. For more information on interpreting PTE Academic scores please refer to Interpreting the 
PTE Academic Score Report which is available at www.pearsonpte.com/pteacademic/scores.

NOTE TO INSTITUTIONS: This score report is not valid unless authenticated on the PTE Academic Score Report  
Website: www.pearsonvue.com/ptescores.

Te
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k
e
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m

p
le

                       23200678

Overall Score: 56

Skills Profile

10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90

ข้อสังเกต:
 ● ควรสง่คะแนนผา่นทางเวบ็ไซต์ผลคะแนนเทา่นัน้ (Score Report Website)

 ● ค�าอธิบายผลคะแนน (ข้างบน) อาจจะแตกตา่งไปจากผลคะแนนท่ีใช้จริงในปัจจบุนั

 ● เพ่ือความเข้าใจอยา่งละเอียดเก่ียวกบัคะแนน PTE Academic กรุณำอ่ำนคู่มือคะแนนของ PTE Academic
pearsonpte.com/ScoreGuide.

คะแนนรวม

สื่อถงึความสามารถทาง

ภาษาองักฤษทัง้หมดของทา่น 

ค�านวณมาจากความสามารถ

ในการสอบทัง้หมด

1

ทกัษะกำรส่ือสำร

การฟัง อา่น พดู และเขียนนัน้

จะค�านวณมาจากค�าถามของ

การสอบทกุข้อท่ีประเมินทกัษะ

เหลา่นี ้ไมว่า่จะเป็นทกัษะด้าน

เดียวหรือหลายด้านร่วมกนั

2

ทกัษะควำมสำมำรถ

ไวยากรณ์ ความสามารถการ

พดู การออกเสียง การสะกด 

ค�าศพัท์ และสื่อสารด้วยการ

เขียนนัน้จะค�านวณมาจาก

ค�าถามของการสอบทกุข้อท่ี

ประเมินทกัษะเหลา่นี ้

3

ด:ู 
ค้นหาผลคะแนนของทา่น 
pearsonpte.com/Accessingscores



กำรเข้ำสอบอีกครัง้และกำรขอคะแนนใหม่
นโยบำยกำรสอบใหม่

ถ้าทา่นไมพ่อใจกบัคะแนนท่ีได้ทา่นรับ ทา่นสามารถสอบใหมไ่ด้

อีก ทา่นสามารถ:

 ● จองการสอบครัง้ถดัไปได้ทนัทีท่ีผลสอบครัง้ลา่สดุของทา่น

ออก
 ● จองวนัสอบให้หา่งจากวนัสอบครัง้ลา่สดุอยา่งน้อย 5 วนั
 ● จองการสอบทีละครัง้
 ● ทา่นสามารถสอบใหมก่ี่ครัง้ก็ได้

กำรขอให้ออกคะแนนใหม่ 
ถ้าทา่นไมพ่อใจกบัคะแนน PTE Academic ของทา่น ทา่นอาจ

จะขอให้ออกคะแนนใหมใ่ห้ทา่นได้ แตก่่อนจะท�าเชน่นี ้ทา่นควร

ทราบวา่:

 ● PTE Academic เป็นการสอบท่ีให้คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ 

และคะแนนรวมของทา่นไมน่า่จะเปลี่ยนแปลงได้
 ● เฉพาะค�าถามท่ีต้องการค�าตอบเป็นการพดูและการเขียนแบบ

ปลายเปิดเทา่นัน้ท่ีจะได้รับคะแนนใหมไ่ด้
 ● ในกรณีท่ีไมน่า่จะเกิดขึน้ท่ีคะแนนของทา่นเปลี่ยน ทา่นอาจ

จะได้คะแนนเพ่ิมขึน้หรือลดลงก็ได้
 ● ถ้าคะแนนของทา่นเปลี่ยน คะแนนดงักลา่วก็จะถกูใช้แทนท่ี

คะแนนเดมิของทา่น
 ● ทา่นจะขอให้ออกคะแนนใหมไ่ด้เฉพาะการสอบ PTE 

Academic ครัง้ลา่สดุของทา่นเทา่นัน้

กรุณำสังเกตว่ำ: ท่ำนไม่สำมำรถขอให้ออกคะแนนใหม่ได้ถ้ำท่ำนจองกำรสอบครัง้ใหม่ไว้แล้ว

ในการขอให้ออกคะแนนใหมน่ัน้ ทา่นต้องตดิตอ่ฝ่ายบริการลกูค้าของ Pearson ภายใน 14 วนัปฏิทินนบัจากวนัออกผลคะแนนของ

ทา่น ทา่นสามารถขอดคูา่ธรรมเนียมการขอออกคะแนนใหมไ่ด้จากฝ่ายบริการลกูค้าของเรา ในกรณีท่ีไมน่า่จะเกิดขึน้ท่ีคะแนนรวม 

คะแนนทกัษะการสื่อสาร หรือคะแนนทกัษะความสามารถของทา่นเปลี่ยนแปลง เราจะคืนคา่ธรรมเนียมการขอออกคะแนนใหมใ่ห้

ทา่นเตม็จ�านวน

ภาพประกอบโดย Nathalie Lees

15
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1) เร่ืองทั่วไป

A. ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้(‘ข้อตกลงและเง่ือนไขส�าหรับผู้

เข้าสอบ PTE Academic’) ถกูรวมไว้และเป็นสว่นหนึง่ของ

สญัญาระหวา่ง Pearson Education Ltd (“Pearson”, 
“เรา” หรือ “ของเรา”) กบัผู้ เข้าสอบ (“ผู้ เข้าสอบ”, “ทา่น” หรือ 

“ของทา่น”) ท่ีได้ลงทะเบียนเพ่ือการสอบภาษาองักฤษทาง

วิชาการของ Pearson (“PTE Academic”) กบัเราหรือ

บริษัทในเครือของเราทัว่โลก เราอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขข้อตกลงและเง่ือนไขส�าหรับผู้ เข้าสอบ PTE Academic 

ฉบบันีเ้ป็นระยะๆ ได้ ผู้ เข้าสอบต้องยอมรับข้อตกลงและ

เง่ือนไขส�าหรับผู้ เข้าสอบ PTE Academic เม่ือทา่นลง

ทะเบียนเข้าสอบ PTE Academic ทางโทรศพัท์หรือทาง

อินเทอร์เน็ต
B. อตกลงและเง่ือนไขส�าหรับผู้ เข้าสอบ PTE Academic และ

คูมื่อส�าหรับผู้ เข้าสอบ PTE Academic (‘คูมื่อ’) นัน้เป็น

สญัญาทัง้หมดระหวา่งเรากบัผู้ เข้าสอบ ทา่นยืนยนัวา่ทา่นไม่

ได้ยดึถือข้อความ ค�าสญัญา การรับรอง การประกนั หรือการ

รับประกนัใดท่ีท�าขึน้หรือให้โดยหรือในนามของ Pearson 

ท่ีไมไ่ด้ระบอุยูใ่นข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ 

PTE Academic หรือคูมื่อส�าหรับผู้ เข้าสอบ

2) คู่มือส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE Academic

A. ในคูมื่อเลม่นีจ้ะมีรายละเอียดของกฎและระเบียบเก่ียวกบั

การสอบ PTE Academic เม่ือทา่นเลือกวนัเวลาการสอบ 

PTE Academic ระบบจะให้ทา่นยืนยนัวา่ทา่นได้อา่นและ

ท�าความเข้าใจคูมื่อดงักลา่วแล้ว
B. ทา่นยอมรับวา่ถ้าทา่นไมป่ฏิบตัติามค�าแนะน�าท่ีระบไุว้ในสว่น 

“ในวนัสอบ” ของคูมื่อนี ้การกระท�าของทา่นอาจถกูรายงาน

มายงั Pearson โดยเจ้าหน้าท่ีศนูย์สอบ และเราอาจจะ

ด�าเนินการบางอยา่ง ตวัอยา่งเชน่ การปฏิเสธไมใ่ห้ทา่นเข้า

สอบ PTE Academic ท่ีศนูย์สอบหรือประกาศให้ผลสอบ

ของทา่นเป็นโมฆะ

3) ควำมเป็นส่วนตวั

A. ในทกุขัน้ตอนของการลงทะเบียน การเลือกวนัสอบ และ

การสอบนัน้ Pearson จะเก็บข้อมลูสว่นตวัจากทา่น ซึง่

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัตวัทา่น ข้อมลูสว่นตวัของทา่นทัง้หมด

จะถกูเก็บ รับสง่ และเก็บรักษาไว้อยา่งปลอดภยั และจะ

ถกูน�ามาใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในนโยบายความเป็น

สว่นตวัเทา่นัน้ ซึง่ทา่นสามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของเราท่ี 

pearsonpte.com/privacy-policy 

4) กำรเกบ็ควำมลับ
A. ห้ามผู้ เข้าสอบน�าเอาข้อสอบและค�าตอบออกไปจากศนูย์สอบ

หรือเปิดเผยข้อสอบหรือค�าตอบในการสอบของตนให้ผู้ อ่ืน

ทราบ รวมทัง้ห้ามใช้ข้อสอบและค�าตอบในเชิงท่ีไมใ่ชก่ารค้า

ด้วย เชน่การสอนพิเศษหรือฝึกท�าข้อสอบ

5) นโยบำยกำรยกเลิก

A. ทา่นมีสทิธ์ิยกเลกิและ/หรือเปลี่ยนแปลงวนัเวลาสอบของทา่น

ได้อยา่งสอดคล้องกบันโยบายท่ีก�าหนดไว้ในคู่มือส�ำหรับผู้

เข้ำสอบ PTE Academic 
B. Pearson มีสทิธ์ิยกเลกิการสอบและการลงทะเบียน PTE 

Academic ของทา่นได้ถ้าตามความเหน็อนัเหมาะสมของ 
Pearson นัน้สรุปได้วา่ เหตผุลของทา่นในการเข้าสอบนัน้

ไมเ่ป็นความจริงและไมส่จุริต การเยียวยาเพียงอยา่งเดียวท่ี

ทา่นจะได้รับก็คือการคืนเงินท่ีทา่นได้จา่ยไปเพ่ือการสอบท่ีถกู

ยกเลกิดงักลา่ว
C. นอกจากนี ้Pearson มีสทิธ์ิยกเลกิการสอบของทา่นและ/

หรือเปลี่ยนแปลงวนัเวลาสอบไปเป็นศนูย์สอบอ่ืนตาม

ดลุพินิจของเรา และในกรณีท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของ 

Pearson จะแจ้งในเวลากระชัน้ชิด รวมทัง้เหตกุารณ์สดุวิสยั

ด้วย การเยียวยาเพียงอยา่งเดียวท่ีทา่นจะได้รับคือการคืนเงิน

หรือการสอบในวนัเวลาและ/หรือสถานท่ีใหม ่ซึง่ทา่นเลือกได้

6) ข้อจ�ำกัดควำมรับผิด
A. Pearson ไมข่อจ�ากดัหรือยกเว้นความรับผิดของเราจากการ

เสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบคุคลท่ีมีสาเหตมุาจากความ

ประมาทของเรา พนกังาน หรือตวัแทนของเรา หรือจากการ

รับรองท่ีเป็นเทจ็
B. ายใต้ข้อ 6 (a) ข้างต้น และตามขอบเขตสงูสดุท่ีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องจะอนญุาต Pearson จะไมรั่บผิดตอ่ทา่นไมว่า่

จะในสถานการณ์ใดก็ตาม ไมว่า่จะเป็นในด้านสญัญา การ

ละเมิด (รวมทัง้ความประมาท) หรือในด้านอ่ืน ตอ่; (i) การ

สญูเสียธรุกิจ การสญูเสียผลก�าไร หรือการสญูเสียโอกาส 

หรือการสญูเสียทางอ้อมหรือท่ีเป็นผลสืบเน่ืองท่ีเกิดขึน้

กบัทา่นท่ีเป็นผลมาจากการกระท�าหรือการไมก่ระท�าของ 

Pearson ท่ีเก่ียวข้องกบั PTE Academic หรือการสอบของ

ทา่น; หรือ (ii) การกระท�าหรือไมก่ระท�าใดท่ีท�าโดยหรือใน

นามของศนูย์สอบ พนกังาน หรือตวัแทนของศนูย์สอบ
C. ความรับผิดทัง้หมดของ Pearson ท่ีมีตอ่ทา่นในด้านต้นทนุ

หรือความสญูเสียทกุประการท่ีเกิดขึน้กบัทา่นนัน้จะไมส่งู

เกินกวา่ยอดเงินคา่เข้าสอบท่ีทา่นได้จา่ยให้แก่ Pearson ท่ี

เก่ียวข้องกบัการสอบดงักลา่ว ยกเว้นกฎหมายจะระบไุว้เป็น

อ่ืน

ข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้
เข้ำสอบ PTE Academic 
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D. ในกรณีท่ีเราไมส่ามารถหรือมีความลา่ช้าในการปฏิบตัภิาระ

หน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัสอบ PTE Academic ท่ีมีสาเหตมุา

จากสถานการณ์ท่ีอยูน่อกเหนือความควบคมุตามสมควรของ

เรา เราจะมีสทิธ์ิได้รับเวลาเพ่ิมตามสมควรเพ่ือปฏิบตัติาม

ภาระหน้าท่ีดงักลา่ว

7) ข้อก�ำหนดทั่วไป 
A. ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้รวมทัง้การยืนยนัใดๆ ท่ีเราสง่ไป

ให้ทา่นเก่ียวกบัการลงทะเบียนและเนือ้หาของคูมื่อ เม่ือรวม

กนัแล้วคือสญัญาทัง้หมดระหวา่งเรากบัผู้ เข้าสอบเก่ียวกบั

การสอบ Pearson PTE Academic เราอาจจะแก้ไขข้อ

ตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE Academic ได้

เป็นระยะๆ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัให้ทา่นทราบ

ทางอีเมล์ โดยจะสง่ไปยงัอีเมล์แอดเดรสส�าหรับการตดิตอ่ท่ี

ทา่นได้ให้เราไว้ 
B. ถ้าข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE 

Academic นัน้ถกูตดัสนิโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ�านาจวา่ใช้ไมไ่ด้ 

ผิดกฎหมาย หรือไมส่ามารถบงัคบัใช้ได้ตามขอบเขตใดก็ตาม 

ข้อตกลง เง่ือนไข หรือข้อก�าหนดดงักลา่วก็จะถกูแยกออก

จากข้อตกลง เง่ือนไข และข้อก�าหนดท่ีเหลืออยูต่ามขอบเขต

ดงักลา่ว ซึง่ข้อก�าหนดสว่นท่ีเหลือจะยงัคงใช้ได้ตามขอบเขต

สงูสดุท่ีกฎหมายอนญุาต

C. ในกรณีท่ีเราไมยื่นยนัการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดของข้อตกลง

และเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ำสอบ PTE Academic หรือเม่ือ

เราไมใ่ช้สทิธ์ิหรือการเยียวยาใดท่ีเรามีสทิธ์ิได้รับ ก็จะไม่

ถือวา่เราสละสทิธ์ิหรือการเยียวยาดงักลา่วและทา่นก็ยงัต้อง

ปฏิบตัติามภาระหน้าท่ีดงักลา่วอยู ่นอกจากนี ้การท่ีเราสละ

สทิธ์ิครัง้ใดก็จะไมส่ง่ผลให้เราเสียสทิธ์ิในครัง้ถดัไป
D. ยกเว้นในกรณีท่ีระบไุว้เป็นอ่ืน ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี ้

รวมทัง้สญัญาระหวา่งเราท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบ PTE นัน้ให้

ตีความตามกฎหมายของประเทศองักฤษและเวลส์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเสริม
ถ้าทา่นลงทะเบียนเพ่ือสอบในประเทศหรือดนิแดนตอ่ไปนี ้ทา่นต้อง

ปฏิบตัติามข้อตกลงเสริมตอ่ไปนีด้้วยตามความเหมาะสม (และให้

ปฏิบตัติามข้อก�าหนดตอ่ไปนีใ้นกรณีท่ีมีความขดัแย้งกบัข้อตกลง

และเง่ือนไขหลกั)

ออสเตรเลีย
การจดัสอบและบริการให้คะแนนของเรานัน้จ�าเป็นต้องมีการรับ

ประกนัตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ทา่นมีสทิธ์ิเข้าสอบ

ใหมห่รือได้รับเงินคืนหากเกิดความผิดพลาดอยา่งหนกั และทา่นยงั

ได้รับคา่ชดเชยส�าหรับความสญูเสียหรือความเสียหายตามสมควร

และท่ีคาดการณ์ได้อ่ืนๆ (เป็นไปตามข้อก�าหนดเร่ืองการจ�ากดัความ

รับผิดของเราท่ีระบไุว้ในข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบันี)้ นอกจากนี ้ทา่น

ยงัมีสทิธ์ิเข้าสอบใหมห่รือได้รับเงินคืนถ้าการสอบขาดคณุภาพท่ี

ยอมรับได้และความผิดพลาดไมแ่ยถ่งึขนาดท่ีจะจดัได้วา่เป็นความ

ผิดพลาดอยา่งหนกั

ให้ส่งข้อเรียกร้องตำมกฎหมำยผู้บริโภคของออสเตรเลียไปที่:
Pearson Australia Group Pty Ltd 
707 Collins Street, Melbourne, VIC 3008 
Australia

Pearson ปฏิบตัติามกฎหมายความเป็นสว่นตวัปี 1988 (Cth) 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธ์ิความเป็นสว่นตวัของทา่น ข้อมลูของ

ทา่นจะถกูสง่ออกนอกประเทศออสเตรเลียไปยงัสหราชอาณาจกัร 

(UK) สหรัฐอเมริกา ฟิลปิปินส์ และเขตพืน้ท่ีอ่ืนท่ีทา่นระบไุว้ให้สง่

ผลคะแนนสอบของทา่นไป แตก่ารสง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดของกฎหมายความเป็นสว่นตวัปี 1988 (Cth)

ข้อตกลงและเง่ือนไขเหลา่นีจ้ะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐวิกตอเรีย

ฮ่องกง

Pearson ปฏิบตัติามระเบียบข้อมลูสว่นตวั (ความเป็นสว่นตวั)  

(บทท่ี 486) (“PDPO”) เก่ียวกบัเร่ืองการรวบรวม ใช้งาน รับสง่ และ

จดัเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่น ข้อมลูสว่นตวัเหลา่นีอ้าจถกูเข้าถงึ

โดยส�านกังานแหง่อ่ืนของ Pearson หรือส�านกังานในเครือขา่ย

ของ Pearson ท่ีตัง้อยูน่อกฮอ่งกงได้ นัน่ก็หมายความวา่ข้อมลู

สว่นตวัของทา่นอาจไมไ่ด้รับการปกป้องในลกัษณะเดียวกนัหรือ

ระดบัเดียวกนักบัในฮอ่งกง ทัง้นี ้เม่ือทา่นลงทะเบียนสอบ PTE 

Academic ก็เทา่กบัวา่ทา่นยินยอมให้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นถกู

ถ่ายโอนไปยงัสถานท่ีอ่ืนนอกฮอ่งกงได้ นอกจากนี ้ข้อมลูสว่นตวับาง

อยา่งอาจจ�าเป็นต้องถกูถ่ายโอนไปยงัเจ้าหน้าท่ีของฮอ่งกง ผู้ตรวจ

บญัชีของ Pearson ผู้ รับประกนัของเรา หรือพนกังานธนาคารของ

เราเพ่ืองานด้านบญัชีหรือการปฏิบตัติามระเบียบ  

ทา่นสามารถอา่นนโยบายการเก็บข้อมลูสว่นตวัของ Pearson ท่ี
ระบไุว้ในข้อ 3 ข้างต้นได้ (และอา่นนโยบายนีใ้นภาษาจีนได้ท่ี   

www.pearsonpte.com/privacy แล้วยืนยนัวา่ทา่นได้อา่น 

เข้าใจ และยอมรับนโยบายเหลา่นีแ้ล้ว) 

เพ่ือใช้แทนท่ีข้อ 7(d) ข้างต้น ให้ตีความและปฏิบตัข้ิอตกลงและ

เง่ือนไขเหลา่นีอ้ยา่งสอดคล้องกบักฎหมายของเขตปกครองพิเศษ

ฮอ่งกง

จนีแผ่นดนิใหญ่

Pearson ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัข้อมลูสว่น

ตวั ข้อมลูสว่นตวัเหลา่นีอ้าจถกูเข้าถงึโดยส�านกังานแหง่อ่ืนของ 

Pearson หรือส�านกังานในเครือขา่ยของ Pearson ท่ีตัง้อยูน่อกจีน

แผน่ดนิใหญ่ได้ นัน่หมายความวา่ข้อมลูสว่นตวัของทา่นอาจไมไ่ด้

รับการปกป้องในลกัษณะเดียวกนัหรือระดบัเดียวกนักบัในจีนแผน่

ดนิใหญ่ ทัง้นี ้เม่ือทา่นลงทะเบียนสอบ PTE Academic ก็เทา่กบั

วา่ทา่นยินยอมให้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นถกูถ่ายโอนไปยงัสถานท่ี

อ่ืนนอกจีนแผน่ดนิใหญ่ได้ นอกจากนี ้ข้อมลูสว่นตวับางอยา่งอาจ

จ�าเป็นต้องถกูถ่ายโอนไปยงัเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจบญัชีของ Pearson 
ผู้ รับประกนัของเรา หรือพนกังานธนาคารของเราเพ่ืองานด้านบญัชี

หรือการปฏิบตัติามระเบียบ ทา่นสามารถอา่นนโยบายการเก็บข้อมลู

สว่นตวัของ Pearson ท่ีระบไุว้ในข้อ 3 ข้างต้นได้ (และอา่นนโยบาย

นีใ้นภาษาจีนได้ท่ี www.pearsonpte.com/privacy แล้วยืนยนั

วา่ทา่นได้อา่น เข้าใจ และยอมรับนโยบายเหลา่นีแ้ล้ว)
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