
Exam application procedure for foreign exam candidates 
(Those wishing to take the English version of licensing exams) 
ขัน้ตอนการสมคัรสอบหลกัสตูรใบอนุญาต ส าหรบับุคคลต่างประเทศ 

(เพื่อทดสอบเป็นภาษาองักฤษ) 
 

 

Procedure for those applying to take the exam for the first time 
ขัน้ตอนส าหรบัผูท้ีส่มคัรสอบเป็นครัง้แรก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedure for those applying to retake the same exam or change the exam date 
ขัน้ตอนส าหรบัผูท้ีส่มคัรสอบซ ้าในหลกัสตูรเดมิ หรอืตอ้งการเปลีย่นวนัทีส่อบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Candidates self-check their current status/qualifications  
(See this checklist as a guideline) 

ผูส้มคัรตรวจสอบสถานะ/คุณสมบตัขิองตน 
(ด ูchecklist เพื่อเป็นแนวทางตรวจสอบเบือ้งตน้) 

Before moving on to step 2, candidates 
should understand their current status, 
conduct necessary checks and know which 
exam paper they wish to take. 
ก่อนทีจ่ะไปขัน้ตอนที ่2 ผูส้มคัรควรเขา้ใจ
สถานะ/คุณสมบตัขิองตน ท าการตรวจสอบที่
จ าเป็น และทราบว่าตอ้งการทดสอบหลกัสตูรใด 

2. Candidates submit a completed exam application 
form at one of the approved Testing Centers 

(For list of approved Testing Centers, click HERE) 
ผูส้มคัรสง่ ใบสมคัรสอบ โดยผา่นศนูยส์อบทีไ่ดร้บัอนุญาต 

3. Testing Centers sends the application form to 
TSI no later than 1:30pm 

ศนูยส์อบสง่ใบสมคัรสอบให ้TSI ภายใน 13:30น 

4. TSI checks the application form and contacts 
candidates (and/or contact person) back within 

2 working days to suggest the appropriate 
exam paper. 

TSI ตรวจสอบใบสมคัรสอบและตดิต่อผูส้มคัรสอบ 
(และ/หรอืผูป้ระสานงาน) ภายใน 2 วนัท าการ เพื่อให้
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัสตูรทดสอบทีเ่หมาะสม 

5. TSI sends the application form (with 
recommendations) back to the candidate 

(and/or contact person) and the Testing Center 
which they have applied with. 

TSI สง่ใบสมคัรสอบ (พรอ้มขอ้เสนอแนะ) กลบัไปให้
ผูส้มคัรสอบ (และ/หรอื ผูป้ระสานงาน) และศนูยส์อบที่

สมคัรไว ้

6. Candidate sits in the exam at the Testing 
Center which they have applied with. 

ผูส้มคัรสอบ ท าการทดสอบได ้ทีศ่นูยส์อบทีส่มคัรไว ้

If  within the 2 working days, TSI cannot get hold of the 
candidate (and/or the contact person) or cannot be 
provided with sufficient information or finds that the 
candidate fails to check their existing qualifications with 
relevant organizations prior to submitting the exam 
application form, TSI may recommend the candidate to 
postpone the exam date until the issue is resolved. 
หากภายใน 2 วนัดงักล่าว TSI ไมส่ามารถตดิต่อผูส้มคัรสอบ 
(และ/หรอื ผูป้ระสานงาน) ได ้หรอืผูส้มคัรสอบไมส่ามารถให้
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอเกีย่วกบัสถานะ/คุณสมบตัขิองตน หรอืไมไ่ด้
ท าการตรวจสอบสถานะ/คุณสมบตัขิองตนกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะส่งใบสมคัรสอบ TSI อาจเสนอแนะใหเ้ลือ่น
การทดสอบออกไปจนกว่าผูส้มคัรสอบไดท้ าการตรวจสอบให้
แลว้เสรจ็ 

TSI Takes 5 working days (T+5) to provide 
consultation and prepare the exam paper 
for the candidate.  
- Day T is the day TSI receives the 
application form from the Testing Center 
(Must receive before 1:30pm. If received 
after that, day T will be the next working 
day). 
- Day 5 is the earliest day that the 
candidate can take the exam. 
Example:  
- If application is received Monday at 
1:30pm , the exam will be ready to sit from 
Monday of the following week, onwards. 
- If application is received Monday at 
2:00pm, the exam will be ready to sit from 
Tuesday of the following week, onwards 
 

TSI ใชเ้วลา 5 วนั (T+5) ในการเตรยีมชุด
ขอ้สอบใหก้บัผูส้อบ โดย 
- วนัท่ี T คอืวนัที ่TSI ไดร้บัใบสมคัรสอบจาก
ศนูยท์ดสอบ (ตอ้งไดร้บัก่อน 13:30น โดยหาก
ไดร้บัหลงัจากนัน้ วนัที ่T จะนบัในวนัถดัไป) 
- วนัท่ี 5 คอืวนัทีเ่รว็ทีส่ดุทีผู่ส้มคัรสอบสามารถ
ท าการทดสอบได ้
ตวัอยา่ง: 
- หากไดร้บัใบสมคัรสอบในวนัจนัทรเ์วลา 
13:30น ผูส้อบสามารถสอบไดต้ัง้แต่วนัจนัทร์
หน้าเป็นตน้ไป 
- หากไดร้บัใบสมคัรสอบในวนัจนัทรเ์วลา 
14:00น ผูส้อบสามารถสอบไดต้ัง้แต่วนัองัคาร
หน้าเป็นตน้ไป 

1. Candidates submit a completed exam application form 
to one of the approved Testing Centers and mark the  

“I wish to retake the same exam or I wish to change the 
exam date” box  

ผูส้มคัรส่ง ใบสมคัรสอบไปยงัศนูยท์ดสอบ โดยท าเครือ่งหมายที่
ช่อง “ตอ้งการสอบซ ้าในหลกัสตูรเดมิ” หรอื “ตอ้งการเปลีย่นวนัที่

จะทดสอบ” 

2. Testing Centers confirm the new exam date with the 
candidate 

ศนูยท์ดสอบท าการยนืยนัวนัทีส่อบใหก้บัผูส้มคัร 

Day T 

Day 5 

https://media.set.or.th/set/Documents/2022/May/engexam_checklist.pdf
https://media.set.or.th/set/Documents/2022/May/engexam_checklist.pdf
https://media.set.or.th/set/Documents/2022/May/engexam_application.docx
http://www.set.or.th/professional/Download/licence/certification_eng/english_exam/engexam_application.docx
https://media.set.or.th/set/Documents/2022/May/engexam_contact.pdf
https://media.set.or.th/set/Documents/2022/May/engexam_application.docx



