ค่ ูมือส�ำหรั บผ้ ูเข้ าสอบ

ภาพประกอบโดย Nathalie Lees

ธันวาคม 2018
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ประวัตขิ อง PTE

Academic

PTE Academic (พีทีอี อาเคดิมิค) คือการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ที่จะประเมินทักษะส�ำคัญทาง

ภาษาสี่ด้าน นัน่ ก็คือ การฟั ง อ่าน พูด และเขียน PTE Academic จะวัดความสามารถทางภาษาเพื่อการใช้ งานจริ งของผู้เข้ า
สอบ เพื่อการเข้ าเรี ยนในมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่ต้องการความสามารถภาษาอังกฤษ
ทางวิชาการ ในการใช้ บริ การของ PTE Academic ท่านจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE
Academic ที่ก�ำหนดไว้ ในเอกสารนี ้

ภาพประกอบโดย Lauren Rolwing

การสอบถาม
●●

การสอบถามทั่วไป: แวะไปที่หน้ าถามตอบ: แวะไปที่ pearsonpte.com/faqs

●●

การลงทะเบียนและการนัดสอบถาม: กรุณาติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าในภูมิภาคของท่านที่

pearsonpte.com/contact
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PTE Academic มี 6 ขัน
้

ตอน
1
2

เริ่ มต้ น

แวะไปที่ pearsonpte.com เพื่อดูสถานที่สอบและค่าธรรมเนียมการสอบ

การลงทะเบียนและการจอง

ไปที่ pearsonpte.com/book เพื่อสร้ างแอคเคาท์และนัดหมายเวลาสอบ
ดูรายละเอียดได้ ที่หน้ า 4

3

การยืนยัน

4

วันสอบ

5

ผลการสอบ

6

เปิ ดเผยคะแนนของท่าน

เมื่อเราได้ รับเงินของท่านแล้ ว ท่านจะได้ รับอีเมล์ยืนยันที่จะระบุสถานที่ตงของศู
ั้
นย์สอบและรายละเอียดการ
เดินทาง

จะมีการตรวจสอบตัวตนของท่านและเก็บข้ อมูลไบโอเมตริ กของท่าน
ดูรายละเอียดได้ ที่หน้ า 8

ปกติแล้ วผลสอบจะออกภายในห้ าวันท�ำการ
ท่านจะได้ รับอีเมล์จากเราที่จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าผลคะแนนของท่านออกแล้ ว
ดูรายละเอียดได้ ที่หน้ า 13

ล็อกอินเข้ าแอคเคาท์ของท่านแล้ วไปยังผลคะแนน (Score Report)
ท่านสามารถส่งผลคะแนนของท่านไปยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรื อหน่วยงานเกี่ยวกับวีซา่ ได้ ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวน

เรื่ องที่ควรจ�ำ
●●

●●

ก่อนท่านจะจองการสอบ กรุณาอ่านคูม่ ือส�ำหรับผู้เข้ าสอบฉบับนี ้ รวมทังข้
้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ
PTE Academic ในหน้ า 16
ถ้ าท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE Academic ได้ กรุณาอย่าลงทะเบียนหรื อใช้
เว็บไซต์และบริ การของเรา
3

ก่ อนการสอบ

การลงทะเบียน: สร้ างแอคเคาท์
ไปที่ pearsonpte.com/book

1
2

สร้ างแอคเคาท์ของท่าน
ใส่รายละเอียดส่วนตัวของท่านตามที่ระบุอยูใ่ นเอกสารประจ�ำตัวของท่านทุกประการ
●●
●●

ดูรายละเอียดได้ ที่หน้ า 9
ถ้ าท่านไม่มีนามสกุล (ชื่อและนามสกุลของท่านรวมเป็ นค�ำเดียวกัน) ก็ให้ ใส่ชื่อดังกล่าวในช่อง
“นามสกุล” (Last Name/Surname/Family Name) แล้ วใส่จด
ุ (.) ในช่อง “ชื่อ” (First Name/

Given Name)

3
4

ตรวจสอบว่าท่านใส่ข้อมูลครบทุกช่องแล้ ว เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ าในการลงทะเบียนแอคเคาท์
เมื่อท่านท�ำขันตอนนี
้
้เสร็ จเรี ยบร้ อย ท่านจะได้ รับอีเมล์ภายใน 2 วันท�ำการ ซึง่ ในอีเมล์นี ้จะมีราย
ละเอียดการล็อกอินของท่าน

เรื่ องควรจ�ำ
●●
●●

ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษเวลาลงทะเบียน
ใส่ชื่อของท่านตามที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประจ�ำตัวของท่านที่ทา่ นวางแผนไว้ วา่ จะน�ำมาในวันสอบ กรุณาดูรายการตรวจ
สอบส�ำหรับผู้เข้ าสอบที่ pearsonpte.com/TestDay ซึง่ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อก�ำหนดเรื่ องเอกสารประจ�ำตัว:
pearsonpte.com/acceptable-id

●●

4

ให้ ระบุอีเมล์ที่ใช้ งานได้ และปลอดภัยเวลาลงทะเบียน เพราะเราจะส่งรายละเอียดการล็อกอินและการแจ้ งเตือนส�ำคัญไป
ยังอีเมล์ดงั กล่าว รวมทังผลคะแนนสอบของท่
้
านด้ วย ให้ ตรวจดูในโฟลเดอร์ เมล์ขยะ (Spam folder) ของท่านหลังจากที่
ท่านลงทะเบียนและเข้ าสอบแล้ ว

การจองสอบ
เมื่อท่านมีรายละเอียดล็อกอินแล้ ว ให้ ไปที่ pearsonvue.com/pte

1
2
3
4
5

ล็อกอินเข้ าระบบ เลือก “PTE-A: Pearson Test of English Academic” (PTE-A: การ
ทดสอบภาษาอังกฤษทางวิชาการของ Pearson) แล้ วคลิกที่ “Schedule this Exam” (เลือก
วันสอบ)
ใส่ค�ำตอบของค�ำถามส�ำหรับการลงทะเบียน PTE Academic
ค้ นหาศูนย์สอบใกล้ ๆ แล้ วเลือกวันเวลาที่เหมาะสม
ยืนยันสถานที่ วันที่ และเวลาสอบ ยอมรับนโยบายการเข้ าสอบ PTE Academicแล้ วจ่ายเงิ
นเต็มจ�ำนวนเพื่อยืนยันการจอง
เสร็ จเรี ยบร้ อย! ท่านจะได้ รับอีเมล์ยืนยันที่ตงของศู
ั้
นย์สอบ วิธีการเดินทาง และเรื่ องควรจ�ำ
ส�ำหรับวันสอบ

เรื่ องควรจ�ำ
●●

●●

ท่านต้ องจ่ายเงินเต็มจ�ำนวนเวลาจองการสอบ ถ้ าท่านไม่ได้ จา่ ยเงินในสกุลเงินที่ระบุไว้ ส�ำหรับประเทศที่ทา่ นต้ องการเข้ า
สอบ การลงทะเบียนหรื อค�ำขอรับบริ การของท่านก็จะไม่ได้ รับการด�ำเนินการและการจ่ายเงินของท่านจะถูกปฏิเสธและ/
หรื อส่งคืนท่าน
เรารับการจ่ายเงินด้ วยวิธีการต่อไปนี ้: บัตรเครดิต (Visa , MasterCard , American Express หรื อ JCB ) หรื อบัตรเดบิต
(Visa หรื อ MasterCard เท่านัน้ )
ถ้ าการจ่ายเงินด้ วยบัตรเครดิตของท่านถูกปฏิเสธ การนัดหมายการสอบก็จะถูกยกเลิก แล้ วท่านจะต้ องท�ำการนัดหมายอีก
ครัง้ ด้ วยการใช้ วิธีการจ่ายเงินที่ถกู ต้ อง
ถ้ าท่านได้ รับตัว๋ (voucher) ท่านก็สามารถน�ำมาใช้ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบได้ อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถใช้ ตวั๋ นี ้
เพื่อจ่ายค่าเปลี่ยนแปลงวันสอบหรื อขอรับเงินคืนได้
ดูรายละเอียดทังหมดของค่
้
าธรรมเนียมได้ ที่ pearsonpte.com/testcenters
ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมการจองล่าช้ าถ้ าจองช้ ากว่า 48 ชัว่ โมงก่อนการสอบ
หลังจองแล้ ว ถ้ าท่านไม่ได้ รับอีเมล์ยืนยันภายใน 2 วันท�ำการ กรุณาดูที่โฟลเดอร์ เมลขยะ (Spam folder) ของท่าน
ตรวจดูอีเมล์ยืนยันเพื่อให้ แน่ใจว่าชื่อของท่านในอีเมล์ตรงกับเอกสารยืนยันตัวตนที่ทา่ นวางแผนว่าจะน�ำมาใช้ ในวันสอบ
ทุกประการ ถ้ าท่านจ�ำเป็ นต้ องท�ำการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าของเราที่ pearsonpte.com/contact
®

®

●●

●●

●●
●●
●●
●●

®

®

®

®
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การยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการสอบ
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการสอบของท่านได้ :

ออนไลน์ : ล็อกอินเข้ าสูแ่ อคเคาท์ของท่านที่ pearsonvue.com/pte
●● โทรศัพท์ : pearsonpte.com/contact
●● พูดคุย: home.pearsonvue.com/pte/contact
กรุณาสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงนี ้มีก�ำหนดเวลาและค่าธรรมเนียมด้ วย
ถ้ าท่านตัดสินใจที่จะไม่เข้ าสอบ PTE Academic หลังจากจองสอบแบบออนไลน์ ท่านจะมีเวลาสูงสุด 14 วันปฏิทินเต็มก่อนวันสอบ
ที่จะรับเงินคืนเต็มจ�ำนวน ท่านสามารถขอยกเลิกได้ โดยติดต่อทีมบริ การลูกค้ าในภูมิภาคของท่านที่ pearsonpte.com/contact
ถ้ าท่านยกเลิกการสอบโดยมีเวลาเหลือไม่ถงึ 14 วันปฏิทิน แต่ยงั เหลืออย่างน้ อย 7 วันปฏิทินเต็มก่อนวันสอบ ท่านจะได้ รับเงินคืน
บางส่วน (50% ของค่าธรรมเนียมการสอบที่จา่ ยไป)
ถ้ าท่านเปลี่ยนวันสอบโดยมีเวลาเหลือไม่ถงึ 14 วันปฏิทิน แต่ยงั เหลืออย่างน้ อย 7 วันปฏิทินเต็มก่อนวันสอบ ท่านจะได้ รับเงินคืน
บางส่วน (50% ของค่าธรรมเนียมการสอบที่จา่ ยไป)
จะไม่มีการคืนเงินถ้ ายกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงวันสอบโดยมีเวลาเหลือไม่ถงึ 7 วันปฏิทินก่อนวันสอบ
หมายเหตุ: การนับวันยกเลิกและการเปลี่ยนวันสอบนันจะไม่
้
นบั วันสอบ
●●

ตัวอย่ าง: ถ้ าวันสอบของท่ านคือวันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม

ถ้ ายกเลิกระหว่างวันที่
12 – 17 ท่านจะได้ รับ
เงินคืน 50%

ถ้ ายกเลิกก่อนหรื อในวัน
ที่ 11 ท่านก็จะได้ รับเงิน
คืนเต็มจ�ำนวน 100%

ถ้ ายกเลิกระหว่างวันที่
18 - 24 ท่านจะไม่ได้ รับ
เงินคืน

วันสอบ

ตุลาคม

ต.ค.11

12

13

14

การเปลี่ยนแปลงวันสอบ
ก่อนหรื อในวันที่ 11 จะ
ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
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15

16

17

18

การเปลี่ยนแปลงวันสอบ
ระหว่างวันที่ 12 - 17 จะ
ได้ รับเงินคืน 50%

19

20

21

22

23

24

ต.ค. 25

การเปลี่ยนแปลงวันสอบระหว่างวันที่
18 - 24 จะต้ องเสียค่าลงทะเบียน
PTE Academic อีกครัง้ เต็มจ�ำนวน

การคืนเงิน

การเปลี่ยนแปลงการสอบ

คืนเงินให้ ทา่ นส�ำหรับค่าธรรมเนียมการสอบใดๆที่ทา่ นได้ ลง
ทะเบียนและจ่ายโดยตรงมายัง Pearson เราจะคืนเงินเต็ม
จ�ำนวนให้ เฉพาะในกรณีตอ่ ไปนี ้:
A. ท่านเปลี่ยนใจล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันปฏิทินเต็มก่อน
วันก�ำหนดสอบของท่าน; หรื อ
B. ถ้ าท่านไม่สามารถมาสอบได้ เนื่องจากความเจ็บป่ วย
(และสามารถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ) อย่างสอดคล้ อง
กับคูม่ ือส�ำหรับผู้เข้ าสอบเล่มนี ้

เปลี่ยนแปลงวันเวลา เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาของการสอบ หรื อ
จ�ำนวนผู้เข้ าสอบในห้ องสอบของการสอบ PTE Academic
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ Pearson ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงวัน
สอบ เราจะคืนเงินหรื อก�ำหนดวันสอบหรื อศูนย์สอบใหม่ให้ ทา่ น

Pearson มีสท
ิ ธิ์ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเสนอการ

การยกเว้ นการเปลี่ยนวันสอบด้ วยเหตุผล
ทางการแพทย์ นัน้ จะขึน้ อยู่กับดุลพินิจของทาง
เรา

ถ้ าท่านไม่สามารถมาที่ศนู ย์สอบในวันก�ำหนดสอบได้ เนื่องจาก
ความเจ็บป่ วย Pearson อาจจะยินยอมให้ ทา่ นเปลีย่ นวันสอบ
ใหม่เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ได้ หนึง่ ครัง้ เราอาจยินยอม
ให้ ทา่ นเปลีย่ นวันสอบได้ ฟรี หรื อลดราคาให้ ทา่ น ท่านต้ องติดต่อ
ฝ่ ายบริ การลูกค้ าของเราภายใน 14 วันปฏิทินเต็มนับจากวัน
ก�ำหนดสอบ แล้ วเราจะขอหลักฐานทางการแพทย์จากท่าน
ด้ วย การยอมรับหลักฐานนันจะขึ
้
้นอยูก่ บั ดุลพินิจของเรา เรา
จะอนุญาตให้ เปลีย่ นวันสอบเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ได้
สูงสุดเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเข้ าสอบได้ เนื่องจากเหตุผลทางการ
แพทย์ ท่านจะมีสทิ ธิ์จองวันสอบใหม่หรื อรับเงินคืนก็ตอ่ เมื่อเรา
อนุญาตเท่านัน้
การขอที่เหลือเวลาน้ อยกว่า 14 วันก่อนวันสอบจะต้ องเสียค่า
ธรรมเนียมการยกเลิกตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ถ้ าท่านลงทะเบียนโดยใช้ ตวั๋ (voucher) กรุณาติดต่อร้ านที่
ท่านได้ รับหรื อซื ้อตัว๋ ดังกล่าวมา Pearson จะไม่คืนเงินค่าลง
ทะเบียนด้ วยตัว๋ ให้ แก่ทา่ นโดยตรง
หากคุณช�ำระด้ วยบัตรเครดิต/เดบิตการคืนเงินใด ๆ จะถูกเครดิต
กลับไปที่บตั รเครดิต/เดบิตดังเดิ
้ ม บัญชีธนาคาร
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดค่าธรรมเนียมทังหมดได้
้
โดย
ติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าในภูมิภาคของท่านที่

Pearson มีสท
ิ ธิ์ตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะยกเลิก

ผู้เข้ าสอบที่มีความพิการ
PTE Academic เป็ นการสอบที่ให้ คะแนนด้ วยคอมพิวเตอร์

ซึง่

หมายความว่าเรามีข้อจ�ำกัดทางเทคนิคในการรองรับความ
ต้ องการของผู้เข้ าสอบ เนื่องจากเราใช้ ระบบการให้ คะแนนด้ วย
คอมพิวเตอร์
Pearson ทบทวนและขยายขีดความสามารถของเราอย่างต่อ
เนื่องในเรื่ องนี ้ เพื่อความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมส�ำหรับผู้เข้ า
สอบทุกท่าน
●● เราจะจัดหาบริ การส�ำหรับผู้พิการที่ผา
่ นเกณฑ์ความพิการ
และได้ ร้องขออย่างเหมาะสมและได้ รับค�ำยืนยันจาก
Pearson ก่อนเข้ าสอบ
●● ในการยื่นขอบริ การช่วยเหลือที่ต้องได้ รับการอนุมต
ั จิ าก PTE
Academic ท่านต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารที่ตรงกับการ
สอบของท่านที่ pearsonpte.com/accommodations
●● ท่านต้ องส่งแบบฟอร์ มดังกล่าวมาทางอีเมล์ที่
pltsupport@pearson.com ล่วงหน้ าอย่างน้ อยสี่
สัปดาห์ก่อนเข้ าสอบ
●● ท่านควรส่งแบบฟอร์ มดังกล่าวก่อนจองสอบ
●● บริ การช่วยเหลือที่ต้องได้ รับการอนุมต
ั จิ ากเรามีดงั นี ้:
●● ช่วงเวลาพักเพิ่มเติมหรื อนานกว่าปกติ
●● การอนุญาตให้ น�ำอุปกรณ์ ทางการแพทย์เข้ าห้ องสอบ
●● ตัวอักษรขนาดใหญ่พิเศษบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์
●● หมายเหตุ: บริ การช่วยเหลือจะมีให้ เฉพาะที่ศน
ู ย์สอบ
บางแห่งเท่านัน้
Pearson มีสท
ิ ธิ์ปฏิเสธบริ การช่วยเหลือที่อาจจะส่งผลต่อความ
ถูกต้ องหรื อปลอดภัยของการสอบ

pearsonpte.com/contact
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ในวันสอบ
เมื่อมาถึง
●●
●●

●●

●●
●●

ท่านต้ องมาถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้ อย 30 นาทีแล้ วลงชื่อที่จดุ ต้ อนรับของศูนย์สอบ
ท่านต้ องอ่านและยอมรับ ‘PTE Academic Test Taker Rules Agreement’ (ข้ อตกลงระเบียบส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE
Academic) ที่ทา
่ นจะได้ รับแจกเมื่อท่านมาถึงศูนย์สอบ
ผู้คมุ สอบจะตรวจเอกสารประจ�ำตัวของท่าน แล้ วสแกนเส้ นเลือดที่ฝ่ามือและลายเซ็นของท่าน
กรุณาสังเกตว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ทา่ นให้ มานันจะถื
้ อว่าเป็ นการยอมรับทางกฎหมายของข้ อตกลงและระเบียบที่ทา่ นได้
อ่านไปแล้ ว
ผู้คมุ สอบจะอธิบายกฎระเบียบของศูนย์สอบให้ ทา่ นฟั ง
ท่านต้ องเก็บข้ าวของส่วนตัวไว้ ในช่องเก็บของนิรภัย ท่านไม่สามารถเปิ ดช่องเก็บของดังกล่าวได้ จนกว่าจะสอบเสร็ จ
ดู:
ควรคาดหวังอะไรในวันสอบ

pearsonpte.com/testday

เรื่ องควรจ�ำ
●●

●●
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ต้ องมาถึงล่วงหน้ า 30 นาทีก่อนเวลาสอบ ถ้ าท่านมาถึงช้ ากว่า 15 นาทีหลังจากเวลาเริ่ มสอบ เราจะไม่อนุญาตให้ ทา่ นเข้ า
สอบ
ถ้ าท่านประสบปั ญหาใดระหว่างการสอบ ท่านสามารถสอบถามผู้คมุ สอบได้ ในวันสอบ ท่านจะได้ รับเลขเหตุการณ์
(Incident Number) ท่านควรจะใช้ เลขนี ้การสื่อสารทังหมดกั
้
บเรา

เอกสารประจ�ำตัวและข้ อมูลไบโอเมตริก
ท่ านต้ องแสดงหนังสือเดินทางที่ใช้ ได้ และยังไม่ หมดอายุในการเข้ าสอบ PTE Academic
●● ชื่อบนหนังสือเดินทางของท่านต้ องตรงกับชื่อที่ทา
่ นใช้ ในการจองสอบทุกประการ
●● ถ้ าท่านไม่มีหนังสือเดินทางเพราะท่านก�ำลังขอวีซา
่ อยู่ ท่านต้ องขอหนังสือเดินทางของท่านกลับคืนมาก่อนเพื่อน�ำมาใช้ เป็ นหลัก
ฐานในวันสอบ
ถ้ าท่ านไม่ มีหนังสือเดินทาง
●● กรุ ณาอ่านข้ อก�ำหนดเกี่ยวกับหลักฐานประจ�ำตัว เพราะท่านอาจจะสามารถใช้ หลักฐานอื่นแทนได้ ในบางประเทศ
pearsonpte.com/acceptable-id

ความปลอดภัยและข้ อมูลไบโอเมตริก
●● ศน
ู ย์สอบจะใช้ กล้ องวงจรปิ ดบันทึกการท�ำผิดที่อาจเกิดขึ ้น จัดการกับข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการสอบ และเพื่อดูแลความปลอดภัย
ของอาคารสอบ
เราอาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั หน่วยงานรัฐหรื อสถาบันอุดมศึกษาที่ก�ำลังด�ำเนินการกับค�ำที่ทา่ นส่งไปให้ พวกเขา ซึง่ รวมถึง
ผลสอบ PTE Academic ด้ วย หรื อที่ทา่ นระบุวา่ เป็ นผู้รับผลคะแนนสอบของท่าน
ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวทังหมดว่
้
าเราเก็บข้ อมูลใดบ้ างและเราปกป้องข้ อมูลดังกล่าวอย่างไรได้ ที่
pearsonpte.com/privacy-policy

ในวันสอบ Pearson จะเก็บสิง่ เหล่านี ้:
●● รู ปถ่ายของท่าน
●● สแกนเส้ นเลือดที่ฝ่ามือของท่าน
●● เราอาจจะถ่ายเอกสารของเอกสารประจ�ำตัวที่ทา
่ นน�ำมาแสดงที่ศนู ย์สอบ
●● ค�ำพูดแนะน�ำตัวของท่าน

เรื่ องควรจ�ำ
●●

●●

ท่ านต้ องน�ำเอกสารประจ�ำตัวของท่ านมาในวันสอบด้ วย ถ้ าชื่อบนเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับชื่อที่ทา่ นจองไว้ หรื อท่าน
ไม่สามารถน�ำหนังสือเดินทางหรื อเอกสารที่ยอมรับได้ ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายเอกสารประจ�ำตัว เราก็อาจจะไม่อนุญาตให้
ท่านเข้ าสอบและท่านจะเสียค่าธรรมเนียมสอบของท่าน
ท่านต้ องใช้ เอกสารต้ นฉบับเท่านัน้ – ฉบับถ่ายเอกสารใช้ ไม่ได้ (ถึงจะรับรองส�ำเนาถูกต้ องแล้ วก็ตาม)
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ระเบียบศูนย์ สอบ
●●

●●

●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

ก่อนเข้ าห้ องสอบ เราจะขอให้ ทา่ นอ่านและลงชื่อใน PTE Academic Test Taker Rules Agreement (ข้ อตกลงระเบียบ
ส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE Academic) ซึง่ ในนี ้จะมีข้อก�ำหนดการเก็บความลับของข้ อมูลอยูด่ ้ วย
ไม่อนุญาตให้ น�ำข้ าวของส่วนตัวเข้ าห้ องสอบ ตัวอย่างบางส่วนดังต่อไปนี ้:
●● โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ พกพา/อุปกรณ์ ดจ
ิ ิตอลส่วนตัว (PDA) หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น (ต้ องปิ ดก่อนเก็บเข้ าล็อก
เกอร์ )
●● เครื่ องประดับที่กว้ างกว่า 1 ซม.
●● นาฬิกาข้ อมูล กระเป๋ าเงิน และกระเป๋ าถือ
●● หมวก กระเป๋ า และเสื ้อคลุม
●● หนังสือและสมุดโน้ ตต่างๆ
ศูนย์สอบจะจัดล็อกเกอร์ ส�ำหรับเก็บของส่วนตัวของท่าน แต่เราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความสูญหาย ถูกขโมย หรื อท�ำหาย ท่าน
จะไม่สามารถเปิ ดล็อกเกอร์ ของท่านได้ จนกว่าจะสอบเสร็จและลงชื่อแล้ วยกเว้ นจะมีเหตุจ�ำเป็ น อย่างเช่น ท่านต้ องทานยาตาม
เวลา
ห้ ามทานอาหาร ดื่มเครื่ องดื่ม หรื อสูบบุหรี่ ในทุกจุดของศูนย์สอบ
ท่านต้ องนัง่ ในที่นงั่ ที่ก�ำหนดไว้ และไม่รบกวนผู้เข้ าสอบคนอื่นๆ
ห้ ามขอ เสนอ หรื อรับความช่วยเหลือในทุกรูปแบบจากผู้เข้ าสอบคนอื่นหรื อเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์สอบ
ห้ ามใช้ คมู่ ือ โน้ ต หรื อสื่อการเรี ยนอื่นใดตลอดระยะเวลาการสอบ รวมทังเวลาพั
้
กด้ วย
ห้ ามสอบแทนคนอื่น หรื ออนุญาตให้ ผ้ อู ื่นสอบแทนท่าน
ห้ ามแทรกแซงระบบคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะในลักษณะใดก็ตาม
ห้ ามคัดลอกค�ำถามหรื อค�ำตอบของการสอบจากศูนย์สอบ และห้ ามเปิ ดเผยค�ำถามหรื อค�ำตอบกับผู้ใด ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใด
ท่านจะสามารถพักได้ ระหว่างการสอบหลังจากท่านท�ำส่วน ‘การอ่าน’ เสร็จแล้ ว
●● ท่านต้ องสแกนเส้ นเลือดฝ่ ามือถ้ าท่านต้ องการพัก ทังตอนที
้
่ออกและกลับเข้ าห้ องสอบ
●● ห้ ามท่านออกจากอาคารระหว่างช่วงเวลาพัก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้ ห้องน� ้ำที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาคารได้

อุปกรณ์ ช่วย

ผู้เข้ าสอบสามารถน�ำอุปกรณ์ชว่ ยเข้ าห้ องสอบได้ โดยต้ องได้ รับการตรวจสอบจากผู้คมุ สอบแล้ ว อุปกรณ์ชว่ ยมีดงั นี ้:
●● กระดาษช�ำระ
●● ลูกอม (ต้ องแกะแล้ ว)
●● หมอนหนุนคอ หลัง หรื อแขนขาที่บาดเจ็บ
●● เสื ้อสเวตเตอร์ เสื ้อแขนยาว หรื อเสื ้อคลุม – ถ้ าเสื ้อมีกระเป๋ าและท่านไม่อยากเทของในกระเป๋ าให้ ตรวจ ท่านก็ต้องเปิ ด
กระเป๋ าให้ ดวู า่ ไม่มีอะไรอยูข่ ้ างใน
●● แว่นตาและอุปกรณ์ ชว
่ ยฟั ง
●● เฝื อกคอ (ส�ำหรับผู้ที่คอบาดเจ็บ)
●● ปั๊ มอินซูลน
ิ ที่ตดิ กับร่างกาย
ผู้เข้ าสอบต้ องน�ำอุปกรณ์ชว่ ยเหล่านี ้มาเอง
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ระหว่ างการสอบ
การเริ่มสอบ
●●

●●
●●
●●

เมื่อถึงเวลาเริ่ มสอบ ผู้คมุ สอบจะพาท่านไปยังห้ องสอบและเลือกคอมพิวเตอร์ ที่มีหฟู ั งและไมโครโฟนในตัวให้ ทา่ น นอกจากนี ้ท่าน
จะได้ รับสมุดบันทึกแบบลบได้ และปากกา ห้ ามท่านขีดเขียนสิง่ ใดลงในสมุดนี ้จนกว่าจะเริ่ มสอบ
ห้ ามเขียนอะไรลงไปในสมุดบันทึกแบบลบได้ จนกว่าจะถึงเวลาเริ่ มสอบ
ผู้คมุ สอบจะล็อกอินท่านเข้ าสูค่ อมพิวเตอร์ แล้ วบนหน้ าจอจะมีค�ำเตือนเรื่ องการห้ ามเปิ ดเผยความลับ
หน้ าจอจะบอกขันตอนการตรวจสอบอุ
้
ปกรณ์ให้ ทา่ นทราบ เพื่อยืนยันว่าหูฟังและไมโครโฟนของท่านท�ำงานได้ อย่างถูกต้ อง แล้ ว
การทดสอบก็จะเริ่ มต้ นขึ ้น ถ้ าเกิดปั ญหาใดก็ตาม ท่านต้ องยกมือขึ ้นทันทีและขอค�ำปรึกษาจากผู้คมุ สอบ

ข้ อสอบ
●●

●●

●●

●●

●●

ข้ อสอบบางข้ อจะทดสอบความสามารถการฟั งภาษาอังกฤษของท่าน ท่านจะได้ ยินผู้พดู ภาษาอังกฤษนานาชาติที่จะมีส�ำเนียง
ต่างๆ กันไป ท่านจะไม่สามารถกดฟั งวิดีโอ/เสียงใหม่อีกรอบได้ ระหว่างการสอบ
ค�ำถามบางข้ อจะทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของท่าน
●● ท่านจะต้ องพูดใส่ไมโครโฟนและจะมีการบันทึกเสียงของท่าน
●● ท่านจะไม่มีโอกาสบันทึกค�ำตอบของท่านใหม่อีกครัง้
●● การสอบและระบบของเราออกแบบมาเพื่อทดสอบความลื่นไหลและระดับเสียงของการสนทนาตามปกติ
●● ถ้ าค�ำตอบของผู้เข้ าสอบมีลก
ั ษณะอย่างเช่นการหยุดที่ไม่เป็ นธรรมชาติ/ความลังเล หรื อการออกเสียงค�ำ/ประโยคที่ไม่ดี หรื อ
ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ก็อาจท�ำให้ ได้ คะแนนต�่ำได้
ค�ำถามบางข้ อจะทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
●● ท่านสามารถเขียนตอบโดยใช้ ภาษาอังกฤษที่ถก
ู ต้ องรูปแบบใดก็ได้ (บริ ตชิ หรื ออเมริ กนั )
●● ส�ำหรับค�ำถามเหล่านี ้ ท่านจะมีเวลาจ�ำกัดในการตอบ
●● ถ้ าท่านไม่ตอบค�ำถามภายในเวลาที่ก�ำหนดไว้ ท่านก็ต้องผ่านไปยังค�ำถามข้ อถัดไป
ถ้ าท่านมีค�ำถามหรื อข้ อกังวลใด ให้ ยกมือขึ ้นแล้ วผู้คมุ สอบจะช่วยท่านตราบใดที่ไม่เป็ นการรบกวนผู้เข้ าสอบคนอื่น ตัวอย่างเช่น
ถ้ าท่าน:
●● ประสบกับปั ญหาด้ านฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟแวร์ หรื อสิง
่ รบกวนใดที่สง่ ผลต่อความสามารถในการสอบของท่าน
●● ใช้ สมุดบันทึกจนหมดระหว่างการสอบ ผู้คม
ุ สอบจะน�ำสมุดเล่มใหม่มาให้ ทา่ น ห้ ามท่านน�ำสมุดบันทึกแบบลบได้ หรื อปากกา
ออกจากห้ องสอบ ไม่วา่ จะเป็ นเวลาใดก็ตามของการสอบ
ผู้คมุ สอบจะไม่ ตอบค�ำถามเกี่ยวกับเนือ้ หาของข้ อสอบ และห้ ามท่านถามค�ำถามที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของข้ อสอบ

เรื่ องควรจ�ำ
●●

●●

●●

จะมีผ้ เู ข้ าสอบคนอื่นอยูใ่ นห้ องสอบเดียวกับท่านด้ วย และพวกเขาก็จะพูดตอบค�ำถามของการสอบพร้ อมๆ กับท่าน ดังนัน้
เราแนะน�ำว่าท่านควรสวมหูฟังไว้ ตลอดเวลาสอบ
เราแนะน�ำว่าผู้เข้ าสอบควรพูดในระดับความดังเสียงส�ำหรับการสนทนาปกติเวลาตอบค�ำถามส่วนการพูด
อย่าตะโกนหรื อใช้ เสียงดัง
หลังตอบค�ำถามแล้ ว ท่านจะไม่สามารถย้ อนกลับไปยังค�ำถามข้ อก่อนหน้ าได้ หรือเปลีย่ นค�ำตอบได้
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ช่ วงพัก
การพักแบบเลือกได้
●● ท่านสามารถเลือกได้ ที่จะพักนานสิบนาทีหนึง
่ ครัง้ หลังจากที่
ท่านท�ำ “ส่วนที่ 2 การอ่าน” จบแล้ ว จะมีค�ำแนะน�ำปรากฏ
ขึ ้นบนจอคอมพิวเตอร์ ในเวลาดังกล่าว หากท่านต้ องการพัก
ให้ ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำบนหน้ าจอ
●● ท่านจะต้ องท�ำการสแกนเส้ นเลือดฝ่ ามือถ้ าท่านต้ องการพัก
ทังก่
้ อนออกจากห้ องและเมื่อกลับเข้ าห้ องสอบ
●● ถ้ าท่านใช้ เวลาพักเกินที่ก�ำหนดไว้ เวลาที่เกินมาก็จะถูกหัก
ออกจากเวลาที่เหลือของการสอบ ในทางกลับกัน เราจะไม่
เพิ่มเวลาสอบให้ ทา่ นถ้ าท่านเลือกที่จะไม่พกั
●● ห้ ามออกจากอาคารระหว่างพัก อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ
ใช้ ห้องน� ้ำที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาคารได้
การพักฉุกเฉิน
●● เราอนุญาตให้ พก
ั ฉุกเฉินได้ แต่ไม่แนะน�ำ
●● การขอพักแบบฉุกเฉิน ให้ ทา
่ นยกมือให้ ผ้ คู มุ สอบเห็น แล้ ว
ผู้คมุ สอบก็จะตังค่
้ าคอมพิวเตอร์ ของท่านให้ เข้ าสูโ่ หมดพัก
นาฬิกาของการสอบจะไม่หยุดเดินระหว่างที่ทา่ นพัก เวลาจะ
ถูกหักออกจากเวลาสอบรวม
●● ท่านต้ องออกจากห้ องสอบระหว่างการพักทุกรู ปแบบ ผู้คม
ุ
สอบจะให้ ทา่ นสอบต่อเมื่อท่านกลับมา

การจบการสอบ
●●

●●

●●

●●

หลังจากท�ำข้ อสอบเสร็จแล้ ว ท่านต้ องยกมือให้ ผ้ คู มุ สอบ
เห็น แล้ วผู้คมุ สอบก็จะมาที่คอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อยืนยัน
ว่าการสอบของท่านจบลงอย่างถูกต้ อง
ท่านจะถูกพาตัวออกจากห้ องสอบและจะมีการตรวจสอบตัว
ตนของท่านแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านออกจากห้ องสอบ
ท่านจะได้ รับเอกสารยืนยันว่าท่านสอบเสร็ จแล้ ว ท่านจะได้
รับเอกสารนี ้หลังจากคืนสมุดบันทึกแบบลบได้ และอุปกรณ์
อื่นให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์สอบแล้ ว ห้ ามท่านวางอุปกรณ์
เหล่านี ้ไว้ ที่คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ สอบ
เมื่อเสร็ จแล้ ว ท่านสามารถรับคืนของส่วนตัวของท่าน
ทังหมดจากที
้
่เก็บของและกลับบ้ านได้
ภาพประกอบโดย Lauren Rolwing
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หลังการสอบ
รั บผลคะแนนของท่ าน

Pearson มีเป้าหมายว่าจะแจ้ งผลคะแนนให้ ทา
่ นทราบภายในห้ าวันท�ำการนับจากวันสอบของท่าน หลังจากการสอบ ท่านจะได้ รับ

อีเมล์ที่จะแจ้ งว่าผลคะแนนของท่านออกแล้ ว ในอีเมล์ดงั กล่าวจะมีรายละเอียดวิธีการเข้ าดูผลคะแนนของท่านและการส่งผลคะแนน
ของท่านไปยังสถาบันที่ทา่ นเลือก
●● ผลคะแนนของท่านจะอยูใ่ นรู ปแบบ PDF และสถาบันจะยอมรับผลคะแนนนี ้ก็ตอ
่ เมื่อท่านส่งไปโดยใช้ เว็บไซต์ออนไลน์ที่ปลอดภัย
ของเราเท่านัน้
●● เราไม่ยืนยันหรื ออนุญาตให้ ใช้ ผลคะแนนแบบพิมพ์ใดๆ
●● ผลคะแนน PTE Academic จะต้ องได้ รับการยืนยันโดยสถาบันโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราเท่านัน
้

การดูผลคะแนนของท่ าน
ล็อกอินที่ pearsonvue.com/pte

คลิก ‘Sign In’ (ล็อกอิน) แล้ วใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
หลังล็อกอินเข้ าระบบแล้ ว ให้ คลิกที่ลงิ ค์ ‘View Score Reports’
(ดูผลคะแนน)
คลิก ‘View’ (ดู) เพื่อดูคะแนนที่ทา่ นต้ องต้ องการ
ผลคะแนนจะแสดงอยูใ่ นรูปแบบ PDF

ดู:
ค้ นหาคะแนนสอบของท่าน

pearsonpte.com/Accessingscores

ส่ งผลคะแนนไปยังสถาบัน

สถาบันจะมองเห็นคะแนนของท่านก็ตอ่ เมื่อท่านอนุญาตด้ วยการส่งคะแนนไปยังสถาบันผ่านทางเว็บไซต์ อาจจะใช้ เวลานานถึง 48
ชัว่ โมงก่อนที่สถาบันจะสามารถยืนยันคะแนนของท่านได้ นัน่ ก็หมายความว่าท่านจะเลือกได้ วา่ จะให้ สถาบันมองเห็นผลคะแนนอัน
ไหนของท่าน ท่านสามารถส่งคะแนนไปยังสถาบันได้ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนสถาบัน แต่ทา่ นจะเลือกผู้รับได้ มากสุดครัง้ ละเจ็ดรายเท่านัน้
กรุณาล็อกอินเข้ าแอคเคาท์ของท่านที่ pearsonvue.com/pte แล้ วปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ:
คลิก ‘Sign In’ (ล็อกอิน) แล้ วใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
หลังล็อกอินเข้ าระบบแล้ ว ให้ คลิกที่ลงิ ค์ ‘View Score Reports’ (ดูผลคะแนน)
คลิก ‘Send Scores’ (ส่ งคะแนน) ที่อยูถ่ ดั จากการทดสอบที่ทา่ นต้ องการเปิ ดเผย
ค้ นหาสถาบันที่ทา่ นต้ องการส่งคะแนนไปให้ ท่านสามารถส่งได้ ครัง้ ละเจ็ดสถาบัน และการส่งคะแนนก็ท�ำได้ ฟรี
เมื่อสถาบันปรากฏขึ ้นในช่อง ‘Recipient’ (ผู้รับ) ให้ ทา่ นกาเครื่ องหมายในช่อง
คลิก ‘Next’ (ถัดไป) เพื่อดูสรุปค�ำสัง่ ของท่าน
คลิก ‘Next’ (ถัดไป) อีกครัง้ แล้ ว ‘Submit Order’ (ส่ งค�ำสั่ง) เพื่อส่งคะแนนของท่าน
ข้ อยกเว้ น
●● ถ้ าท่านเข้ าสอบ PTE Academic เพื่อการย้ ายถิ่นฐานเข้ าเมือง ท่านสามารถยินยอมให้ เราส่งผลคะแนนของท่านไปยังหน่วยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้ องโดยอัตโนมัตไิ ด้ เมื่อท่านสร้ างแอคเคาท์ครัง้ แรก ก�ำหนดวันสอบ หรื อเมื่อใดก็ได้ หลังจากนัน้
●● คะแนนสอบจะใช้ ได้ เป็ นเวลาสองปี นับจากวันสอบ หลังจากนันท่
้ านจะไม่สามารถดูคะแนนดังกล่าวบนเว็บไซต์ได้
●● ถ้ าท่านสอบมานานกว่า 2 ปี แล้ ว กระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียและกระทรวงการเข้ าเมืองของนิวซีแลนด์สามารถติดต่อ
Pearson เพื่อขอดูคะแนนของท่านได้
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ท�ำความเข้ าใจกับผลคะแนนของท่ าน

PTE Academic จะวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกด้ าน โดยมีระดับคะแนนอย่างละเอียดตังแต่
้ 10 - 90 ในผล

คะแนน PTE Academic นันจะประกอบด้
้
วยคะแนนรวม คะแนนทักษะการสื่อสาร และคะแนนทักษะความสามารถ
PTE Academic

3

ทักษะการสื่อสาร
การฟั ง อ่าน พูด และเขียนนัน้
จะค�ำนวณมาจากค�ำถามของ
การสอบทุกข้ อที่ประเมินทักษะ
เหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ นทักษะด้ าน
เดียวหรื อหลายด้ านร่วมกัน

ทักษะความสามารถ
ไวยากรณ์ ความสามารถการ
พูด การออกเสียง การสะกด
ค�ำศัพท์ และสื่อสารด้ วยการ
เขียนนันจะค�
้ ำนวณมาจาก
ค�ำถามของการสอบทุกข้ อที่
ประเมินทักษะเหล่านี ้

Test Taker Score Report
Example Test Taker
Test Taker ID:

PTE123456789

Date of Birth:
Country of Citizenship:
Country of Residence:
Email Address:

06 January 1980
United Kingdom
United Kingdom
pltsupport@pearson.com

Registration ID:

123456789

Test Date:
Test Centre Country:
Test Centre ID:
First-Time Test Taker:

13 September 2016
United States
00001
Yes

Report Issue Date:
Scores Valid Until:

18 September 2016
13 September 2018

23200678

2

คะแนนรวม
สื่อถึงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษทังหมดของท่
้
าน
ค�ำนวณมาจากความสามารถ
ในการสอบทังหมด
้

Test Ta ker, Ex a m p le

1

Overall Score: 56
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.

Skills Profile
Communicative Skills

Overall Score

Communicative Skills
Listening

Listening

51

Reading

69

Reading

Speaking

47

Speaking

Writing

74

Writing
Enabling Skills

Enabling Skills
Grammar

70

Grammar

Oral Fluency

37

Oral Fluency

Pronunciation

47

Pronunciation

Spelling

61

Spelling

Vocabulary

74

Vocabulary

Written Disclosure 61

Written Disclosure
10

14

18 22

26

30 34

38

42

46

50

54

Score Scale

58

62

66 70

82

86

90

Score Report representation right may differ from current score reports.

pearsonpte.com/ScoreGuide.

pearsonpte.com/Accessingscores

14

78

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

ข้ อสังเกต:
●● ควรส่งคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ผลคะแนนเท่านัน
้ (Score Report Website)
●● ค�ำอธิบายผลคะแนน (ข้ างบน) อาจจะแตกต่างไปจากผลคะแนนที่ใช้ จริ งในปั จจุบน
ั
●● เพื่อความเข้ าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับคะแนน PTE Academic กรุ ณาอ่ านคู่มือคะแนนของ PTE Academic
ดู:
ค้ นหาผลคะแนนของท่าน

74

การเข้ าสอบอีกครั ง้ และการขอคะแนนใหม่
นโยบายการสอบใหม่
ถ้ าท่านไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ ทา่ นรับ ท่านสามารถสอบใหม่ได้
อีก ท่านสามารถ:
●● จองการสอบครัง้ ถัดไปได้ ทน
ั ทีที่ผลสอบครัง้ ล่าสุดของท่าน
ออก
●● จองวันสอบให้ หา
่ งจากวันสอบครัง้ ล่าสุดอย่างน้ อย 5 วัน
●● จองการสอบทีละครัง้
●● ท่านสามารถสอบใหม่กี่ครัง้ ก็ได้

การขอให้ ออกคะแนนใหม่
ถ้ าท่านไม่พอใจกับคะแนน PTE Academic ของท่าน ท่านอาจ
จะขอให้ ออกคะแนนใหม่ให้ ทา่ นได้ แต่ก่อนจะท�ำเช่นนี ้ ท่านควร
ทราบว่า:
●● PTE Academic เป็ นการสอบที่ให้ คะแนนด้ วยคอมพิวเตอร์
และคะแนนรวมของท่านไม่นา่ จะเปลี่ยนแปลงได้
●● เฉพาะค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบเป็ นการพูดและการเขียนแบบ
ปลายเปิ ดเท่านันที
้ ่จะได้ รับคะแนนใหม่ได้
●● ในกรณีที่ไม่นา
่ จะเกิดขึ ้นที่คะแนนของท่านเปลี่ยน ท่านอาจ
จะได้ คะแนนเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงก็ได้
●● ถ้ าคะแนนของท่านเปลี่ยน คะแนนดังกล่าวก็จะถูกใช้ แทนที่
คะแนนเดิมของท่าน
●● ท่านจะขอให้ ออกคะแนนใหม่ได้ เฉพาะการสอบ PTE
Academic ครัง้ ล่าสุดของท่านเท่านัน้

กรุ ณาสังเกตว่ า: ท่ านไม่ สามารถขอให้ ออกคะแนนใหม่ ได้ ถ้าท่ านจองการสอบครั ง้ ใหม่ ไว้ แล้ ว
ในการขอให้ ออกคะแนนใหม่นนั ้ ท่านต้ องติดต่อฝ่ ายบริ การลูกค้ าของ Pearson ภายใน 14 วันปฏิทินนับจากวันออกผลคะแนนของ
ท่าน ท่านสามารถขอดูคา่ ธรรมเนียมการขอออกคะแนนใหม่ได้ จากฝ่ ายบริ การลูกค้ าของเรา ในกรณีที่ไม่นา่ จะเกิดขึ ้นที่คะแนนรวม
คะแนนทักษะการสื่อสาร หรื อคะแนนทักษะความสามารถของท่านเปลี่ยนแปลง เราจะคืนค่าธรรมเนียมการขอออกคะแนนใหม่ให้
ท่านเต็มจ�ำนวน

ภาพประกอบโดย Nathalie Lees
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ข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผ้ ู
เข้ าสอบ PTE Academic
1) เรื่ องทั่วไป
A.

B.

ข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ (‘ข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้
เข้ าสอบ PTE Academic’) ถูกรวมไว้ และเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สัญญาระหว่าง Pearson Education Ltd (“Pearson”,
“เรา” หรื อ “ของเรา”) กับผู้เข้ าสอบ (“ผู้เข้ าสอบ”, “ท่าน” หรื อ
“ของท่าน”) ที่ได้ ลงทะเบียนเพื่อการสอบภาษาอังกฤษทาง
วิชาการของ Pearson (“PTE Academic”) กับเราหรื อ
บริ ษัทในเครื อของเราทัว่ โลก เราอาจจะเปลี่ยนแปลงหรื อ
แก้ ไขข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ าสอบ PTE Academic
ฉบับนี ้เป็ นระยะๆ ได้ ผู้เข้ าสอบต้ องยอมรับข้ อตกลงและ
เงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ าสอบ PTE Academic เมื่อท่านลง
ทะเบียนเข้ าสอบ PTE Academic ทางโทรศัพท์หรื อทาง
อินเทอร์ เน็ต
อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับผู้เข้ าสอบ PTE Academic และ
คูม่ ือส�ำหรับผู้เข้ าสอบ PTE Academic (‘คูม่ ือ’) นันเป็
้ น
สัญญาทังหมดระหว่
้
างเรากับผู้เข้ าสอบ ท่านยืนยันว่าท่านไม่
ได้ ยดึ ถือข้ อความ ค�ำสัญญา การรับรอง การประกัน หรื อการ
รับประกันใดที่ท�ำขึ ้นหรื อให้ โดยหรื อในนามของ Pearson
ที่ไม่ได้ ระบุอยูใ่ นข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ
PTE Academic หรื อคูม
่ ือส�ำหรับผู้เข้ าสอบ

2) คู่มือส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE Academic
A.

B.

ในคูม่ ือเล่มนี ้จะมีรายละเอียดของกฎและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ PTE Academic เมื่อท่านเลือกวันเวลาการสอบ
PTE Academic ระบบจะให้ ทา่ นยืนยันว่าท่านได้ อา่ นและ
ท�ำความเข้ าใจคูม่ ือดังกล่าวแล้ ว
ท่านยอมรับว่าถ้ าท่านไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำที่ระบุไว้ ในส่วน
“ในวันสอบ” ของคูม
่ ือนี ้ การกระท�ำของท่านอาจถูกรายงาน
มายัง Pearson โดยเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์สอบ และเราอาจจะ
ด�ำเนินการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การปฏิเสธไม่ให้ ทา่ นเข้ า
สอบ PTE Academic ที่ศนู ย์สอบหรื อประกาศให้ ผลสอบ
ของท่านเป็ นโมฆะ

4) การเก็บความลับ
A.

5) นโยบายการยกเลิก
A.

B.

C.

ในทุกขันตอนของการลงทะเบี
้
ยน การเลือกวันสอบ และ
การสอบนัน้ Pearson จะเก็บข้ อมูลส่วนตัวจากท่าน ซึง่
เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน ข้ อมูลส่วนตัวของท่านทังหมด
้
จะถูกเก็บ รับส่ง และเก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัย และจะ
ถูกน�ำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวเท่านัน้ ซึง่ ท่านสามารถดูได้ จากเว็บไซต์ของเราที่
pearsonpte.com/privacy-policy
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ท่านมีสทิ ธิ์ยกเลิกและ/หรื อเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบของท่าน
ได้ อย่างสอดคล้ องกับนโยบายที่ก�ำหนดไว้ ในคู่มือส�ำหรั บผู้
เข้ าสอบ PTE Academic
Pearson มีสท
ิ ธิ์ยกเลิกการสอบและการลงทะเบียน PTE
Academic ของท่านได้ ถ้าตามความเห็นอันเหมาะสมของ
Pearson นันสรุ
้ ปได้ วา่ เหตุผลของท่านในการเข้ าสอบนัน้
ไม่เป็ นความจริ งและไม่สจุ ริ ต การเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่
ท่านจะได้ รับก็คือการคืนเงินที่ทา่ นได้ จา่ ยไปเพื่อการสอบที่ถกู
ยกเลิกดังกล่าว
นอกจากนี ้ Pearson มีสทิ ธิ์ยกเลิกการสอบของท่านและ/
หรื อเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบไปเป็ นศูนย์สอบอื่นตาม
ดุลพินิจของเรา และในกรณีที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
้ ด รวมทังเหตุ
้ การณ์สดุ วิสยั
Pearson จะแจ้ งในเวลากระชันชิ
ด้ วย การเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่ทา่ นจะได้ รับคือการคืนเงิน
หรื อการสอบในวันเวลาและ/หรื อสถานที่ใหม่ ซึง่ ท่านเลือกได้

6) ข้ อจ�ำกัดความรั บผิด

A. Pearson ไม่ขอจ�ำกัดหรื อยกเว้ นความรับผิดของเราจากการ

B.

3) ความเป็ นส่ วนตัว
A.

ห้ ามผู้เข้ าสอบน�ำเอาข้ อสอบและค�ำตอบออกไปจากศูนย์สอบ
หรื อเปิ ดเผยข้ อสอบหรื อค�ำตอบในการสอบของตนให้ ผ้ อู ื่น
ทราบ รวมทังห้
้ ามใช้ ข้อสอบและค�ำตอบในเชิงที่ไม่ใช่การค้ า
ด้ วย เช่นการสอนพิเศษหรื อฝึ กท�ำข้ อสอบ

C.

เสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากความ
ประมาทของเรา พนักงาน หรื อตัวแทนของเรา หรื อจากการ
รับรองที่เป็ นเท็จ
ายใต้ ข้อ 6 (a) ข้ างต้ น และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องจะอนุญาต Pearson จะไม่รับผิดต่อท่านไม่วา่
จะในสถานการณ์ใดก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านสัญญา การ
ละเมิด (รวมทังความประมาท
้
) หรื อในด้ านอื่น ต่อ; (i) การ
สูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลก�ำไร หรื อการสูญเสียโอกาส
หรื อการสูญเสียทางอ้ อมหรื อที่เป็ นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ ้น
กับท่านที่เป็ นผลมาจากการกระท�ำหรื อการไม่กระท�ำของ
Pearson ที่เกี่ยวข้ องกับ PTE Academic หรื อการสอบของ
ท่าน; หรื อ (ii) การกระท�ำหรื อไม่กระท�ำใดที่ท�ำโดยหรื อใน
นามของศูนย์สอบ พนักงาน หรื อตัวแทนของศูนย์สอบ
ความรับผิดทังหมดของ
้
Pearson ที่มีตอ
่ ท่านในด้ านต้ นทุน
หรื อความสูญเสียทุกประการที่เกิดขึ ้นกับท่านนันจะไม่
้
สงู
เกินกว่ายอดเงินค่าเข้ าสอบที่ทา่ นได้ จา่ ยให้ แก่ Pearson ที่
เกี่ยวข้ องกับการสอบดังกล่าว ยกเว้ นกฎหมายจะระบุไว้ เป็ น
อื่น

D.

ในกรณีที่เราไม่สามารถหรื อมีความล่าช้ าในการปฏิบตั ภิ าระ
หน้ าที่เกี่ยวกับการจัดสอบ PTE Academic ที่มีสาเหตุมา
จากสถานการณ์ที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมตามสมควรของ
เรา เราจะมีสทิ ธิ์ได้ รับเวลาเพิ่มตามสมควรเพื่อปฏิบตั ติ าม
ภาระหน้ าที่ดงั กล่าว

7) ข้ อก�ำหนดทั่วไป
A.

B.

C.

D.

ข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้ รวมทังการยื
้
นยันใดๆ ที่เราส่งไป
ให้ ทา่ นเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเนื ้อหาของคูม่ ือ เมื่อรวม
กันแล้ วคือสัญญาทังหมดระหว่
้
างเรากับผู้เข้ าสอบเกี่ยวกับ
การสอบ Pearson PTE Academic เราอาจจะแก้ ไขข้ อ
ตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE Academic ได้
เป็ นระยะๆ เราจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญให้ ทา่ นทราบ
ทางอีเมล์ โดยจะส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสส�ำหรับการติดต่อที่
ท่านได้ ให้ เราไว้
ถ้ าข้ อใดในข้ อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE
Academic นันถู
้ กตัดสินโดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอ�ำนาจว่าใช้ ไม่ได้
ผิดกฎหมาย หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ตามขอบเขตใดก็ตาม
ข้ อตกลง เงื่อนไข หรื อข้ อก�ำหนดดังกล่าวก็จะถูกแยกออก
จากข้ อตกลง เงื่อนไข และข้ อก�ำหนดที่เหลืออยูต่ ามขอบเขต
ดังกล่าว ซึง่ ข้ อก�ำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงใช้ ได้ ตามขอบเขต
สูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
ในกรณีที่เราไม่ยืนยันการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดของข้ อตกลง
และเงื่อนไขส�ำหรั บผู้เข้ าสอบ PTE Academic หรื อเมื่อ
เราไม่ใช้ สทิ ธิ์หรื อการเยียวยาใดที่เรามีสทิ ธิ์ได้ รับ ก็จะไม่
ถือว่าเราสละสิทธิ์หรื อการเยียวยาดังกล่าวและท่านก็ยงั ต้ อง
ปฏิบตั ติ ามภาระหน้ าที่ดงั กล่าวอยู่ นอกจากนี ้ การที่เราสละ
สิทธิ์ครัง้ ใดก็จะไม่สง่ ผลให้ เราเสียสิทธิ์ในครัง้ ถัดไป
ยกเว้ นในกรณีที่ระบุไว้ เป็ นอื่น ข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้
รวมทังสั
้ ญญาระหว่างเราที่เกี่ยวข้ องกับการสอบ PTE นันให้
้
ตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์

ข้ อตกลงและเงื่อนไขเสริม

ถ้ าท่านลงทะเบียนเพื่อสอบในประเทศหรื อดินแดนต่อไปนี ้ ท่านต้ อง
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงเสริ มต่อไปนี ้ด้ วยตามความเหมาะสม (และให้
ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดต่อไปนี ้ในกรณีที่มีความขัดแย้ งกับข้ อตกลง
และเงื่อนไขหลัก)

ออสเตรเลีย

การจัดสอบและบริ การให้ คะแนนของเรานันจ�
้ ำเป็ นต้ องมีการรับ
ประกันตามกฎหมายผู้บริ โภคของออสเตรเลีย ท่านมีสทิ ธิ์เข้ าสอบ
ใหม่หรื อได้ รับเงินคืนหากเกิดความผิดพลาดอย่างหนัก และท่านยัง
ได้ รับค่าชดเชยส�ำหรับความสูญเสียหรื อความเสียหายตามสมควร
และที่คาดการณ์ได้ อื่นๆ (เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเรื่ องการจ�ำกัดความ
รับผิดของเราที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี ้) นอกจากนี ้ ท่าน
ยังมีสทิ ธิ์เข้ าสอบใหม่หรื อได้ รับเงินคืนถ้ าการสอบขาดคุณภาพที่
ยอมรับได้ และความผิดพลาดไม่แย่ถงึ ขนาดที่จะจัดได้ วา่ เป็ นความ
ผิดพลาดอย่างหนัก

ให้ ส่งข้ อเรี ยกร้ องตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียไปที่:
Pearson Australia Group Pty Ltd
707 Collins Street, Melbourne, VIC 3008
Australia

Pearson ปฏิบต
ั ติ ามกฎหมายความเป็ นส่วนตัวปี 1988 (Cth)

ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิ์ความเป็ นส่วนตัวของท่าน ข้ อมูลของ
ท่านจะถูกส่งออกนอกประเทศออสเตรเลียไปยังสหราชอาณาจักร
(UK) สหรัฐอเมริ กา ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ และเขตพื ้นที่อื่นที่ทา่ นระบุไว้ ให้ สง่
ผลคะแนนสอบของท่านไป แต่การส่งข้ อมูลเหล่านี ้จะเป็ นไปตามข้ อ
ก�ำหนดของกฎหมายความเป็ นส่วนตัวปี 1988 (Cth)
ข้ อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี ้จะเป็ นไปตามกฎหมายของรัฐวิกตอเรี ย

ฮ่ องกง
Pearson ปฏิบต
ั ติ ามระเบียบข้ อมูลส่วนตัว (ความเป็ นส่วนตัว)

(บทที่ 486) (“PDPO”) เกี่ยวกับเรื่ องการรวบรวม ใช้ งาน รับส่ง และ

จัดเก็บข้ อมูลส่วนตัวของท่าน ข้ อมูลส่วนตัวเหล่านี ้อาจถูกเข้ าถึง
โดยส�ำนักงานแห่งอื่นของ Pearson หรื อส�ำนักงานในเครื อข่าย
ั ้ น่ อกฮ่องกงได้ นัน่ ก็หมายความว่าข้ อมูล
ของ Pearson ที่ตงอยู
ส่วนตัวของท่านอาจไม่ได้ รับการปกป้องในลักษณะเดียวกันหรื อ
ระดับเดียวกันกับในฮ่องกง ทังนี
้ ้ เมื่อท่านลงทะเบียนสอบ PTE
Academic ก็เท่ากับว่าท่านยินยอมให้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูก
ถ่ายโอนไปยังสถานที่อื่นนอกฮ่องกงได้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลส่วนตัวบาง
อย่างอาจจ�ำเป็ นต้ องถูกถ่ายโอนไปยังเจ้ าหน้ าที่ของฮ่องกง ผู้ตรวจ
บัญชีของ Pearson ผู้รับประกันของเรา หรื อพนักงานธนาคารของ
เราเพื่องานด้ านบัญชีหรื อการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ท่านสามารถอ่านนโยบายการเก็บข้ อมูลส่วนตัวของ Pearson ที่
ระบุไว้ ในข้ อ 3 ข้ างต้ นได้ (และอ่านนโยบายนี ้ในภาษาจีนได้ ที่
www.pearsonpte.com/privacy แล้ วยืนยันว่าท่านได้ อา่ น
เข้ าใจ และยอมรับนโยบายเหล่านี ้แล้ ว)
เพื่อใช้ แทนที่ข้อ 7(d) ข้ างต้ น ให้ ตีความและปฏิบตั ขิ ้ อตกลงและ
เงื่อนไขเหล่านี ้อย่างสอดคล้ องกับกฎหมายของเขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง

จีนแผ่ นดินใหญ่
Pearson ปฏิบต
ั ติ ามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับข้ อมูลส่วน

ตัว ข้ อมูลส่วนตัวเหล่านี ้อาจถูกเข้ าถึงโดยส�ำนักงานแห่งอื่นของ
Pearson หรื อส�ำนักงานในเครื อข่ายของ Pearson ที่ตงอยู
ั ้ น่ อกจีน
แผ่นดินใหญ่ได้ นัน่ หมายความว่าข้ อมูลส่วนตัวของท่านอาจไม่ได้
รับการปกป้องในลักษณะเดียวกันหรื อระดับเดียวกันกับในจีนแผ่น
ดินใหญ่ ทังนี
้ ้ เมื่อท่านลงทะเบียนสอบ PTE Academic ก็เท่ากับ
ว่าท่านยินยอมให้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกถ่ายโอนไปยังสถานที่
อื่นนอกจีนแผ่นดินใหญ่ได้ นอกจากนี ้ ข้ อมูลส่วนตัวบางอย่างอาจ
จ�ำเป็ นต้ องถูกถ่ายโอนไปยังเจ้ าหน้ าที่ ผู้ตรวจบัญชีของ Pearson
ผู้รับประกันของเรา หรื อพนักงานธนาคารของเราเพื่องานด้ านบัญชี
หรื อการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ท่านสามารถอ่านนโยบายการเก็บข้ อมูล
ส่วนตัวของ Pearson ที่ระบุไว้ ในข้ อ 3 ข้ างต้ นได้ (และอ่านนโยบาย
นี ้ในภาษาจีนได้ ที่ www.pearsonpte.com/privacy แล้ วยืนยัน
ว่าท่านได้ อา่ น เข้ าใจ และยอมรับนโยบายเหล่านี ้แล้ ว)
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