
             

 

TOEFL ITP Test Center 

@ Didyasarin International College, Hatyai University 

 

1. TOEFL ITP IS ... 

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานของ  TOEFL ที2 ใช้

กระดาษในการทาํข้อสอบ (Paper-based Test) เพื2อวดัความรู้ด้านภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง 

ไวยากรณ์ และการอ่าน สําหรับผูท้ี2ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม 

เท่ากบั 667 คะแนน ผลคะแนนสอบมีอาย ุ2 ปีนบัจากวนัสอบ  

 

2. TOEFL ITP มีประโยชน์ อย่างไร 

1) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ เพื2อศึกษาต่อและจบการศึกษา ณ วิทยาลยันานาชาติ 

ดิษยะศริน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (ซึ2งผลคะแนนการสอบมีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัสอบ)      

2) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ ตามคุณสมบติัที2กาํหนดของอาจารยม์หาวิทยาลยัหาดใหญ่                                                               

3) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ เพื2อศึกษาต่อและจบการศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรี โท 

และเอก ของสถาบนัอุดมศึกษา ที2ยอมรับและตอ้งใชผ้ลสอบ TOEFL ITP  

4) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเครื2องบิน (Flight 

Attendant) ณ สายการบิน EVA AIR ประเทศไตห้วนั ซึ2งตอ้งมีผลสอบ TOEFL ITP ตัUงแต่ 

450 ขึUนไป     

5) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ สาํหรับการสมคัรงานในตาํแหน่งอาจารย ์เจา้หนา้ที2 ใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานองคก์รต่าง ๆ ทัUงภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษทัขา้มชาติ ที2

ยอมรับและใชผ้ลสอบ TOEFL ITP  

6) ใชย้ื2นเป็นผลสอบภาษาองักฤษ เพื2อขอรับทุนการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและ

สถานศึกษา ต่าง ๆ ที2ยอมรับและใชผ้ลสอบ TOEFL ITP 

7)  เตรียมตวัก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)     

8) ประเมินความสามารถดา้นภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของ

ตนเองเหมาะสาํหรับ นกัเรียน นกัศึกษา ครูผูส้อนภาษาองักฤษ และผูท้ี2สนใจทั2วไป ที2



ตอ้งการวดัระดบัความรู้ทางภาษาองักฤษ และเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน AEC: 

ASEAN Economic Community ซึ2งใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสื2อสารสากล     

9) เตรียมพร้อมกอ่นการทดสอบภาษาองักฤษ เพื2อการศึกษาต่อ การสมคัรงาน หรือรับ

ทุนการศึกษา   

    

3. ทําไมจึงควรสอบ TOEFL ITP 

1) TOEFL ITP เป็นขอ้สอบ TOEFL มาตรฐานที2ออกขอ้สอบโดยศูนยบ์ริการแบบทดสอบทาง

การศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานเดียวกบัการ

สอบวดัผล TOEFL จริง 

2) ค่าใชจ้่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL จริงถึง 4 เท่า 

3) สามารถทราบผลการสอบไดภ้ายในสามวนัหลงัจากวนัสอบ 
 

4. โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP 

TOEFL ITP เป็นขอ้สอบ Paper-Based แบบปรนยั (Multiple Choice) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันีU  

      ส่วนที2 1:  การฟัง (Listening Comprehension)   35 นาท ี  (50 ขอ้) 

      ส่วนที2 2:  ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาท ี  (40 ขอ้) 

      ส่วนที2 3:  การอ่าน (Reading Comprehension)  55 นาท ี  (50 ขอ้) 

 

5. เงื<อนไขและสิ<งที<ต้องนํามาในวันสอบ 

1) มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

2) นาํบตัรประจาํตวัอยา่งเป็นทางการ ที2มีรูปถ่ายของผูส้อบ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัร

นกัเรียน/นกัศึกษา/ขา้ราชการ พาสปอร์ต หรือ ใบขบัขี2 มาใชเ้ป็นหลกัฐานในวนัเขา้สอบ 
 

 

** หมายเหตุ 

1) ผูท้ี2จะขอเลื2อนหรือขอยกเลิกการสอบจะตอ้งแจง้ภายในวนัสุดทา้ยของการรับ
สมคัร มิฉะนัUนท่านจะไม่ไดร้ับเงินค่าสมคัรคืน 

2) การขอเลื2อนสอบสามารถเลื2อนไดเ้พยีง 2 ครัU ง เท่านัUน 

3) วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ขอสงวนสิทธิ\ ในการไม่รับสมคัรหลงั

กาํหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 



6. ค่าสมัครสอบ 

นกัเรียนระดบัมธัยม และนกัศึกษามหาวิทยาลยัหาดใหญ่   1,300  บาท 

บุคลากรมหาวิทยาลยัหาดใหญ่     1,500 บาท 

บุคคลภายนอก       1,700  บาท 

7. วิธีชําระเงิน 

1. ชาํระเงินสด (ภายในระยะเวลารับสมคัร)  

          ณ วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

2. โอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร (ภายในระยะเวลารับสมคัร) 
ธนาคาร กรุงไทย 

ประเภท ออมทรัพย ์

สาขา ราษฎร์อุทิศ 

เลขบญัชี  961-0-08380-3 

ชื2อบญัชี นางพชัรี เชบ-บึนเนอร์ (กิจกรรมของวทิยาลยันานาชาติดิษยะศริน) 

* กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ให้ Fax ใบนาํส่งเงิน (Pay In) พรอ้มกรอกใบสมคัรมาที2 Inbox Fan 

Page: Didyasarin International College  E-mail: anchalee@hu.ac.th 

** ติดต่อสอบถามเพิ2มเติมที2วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลยัหาดใหญ่  

  074-200300 ต่อ 242, 244 


