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No.
Date
National Office: Eduprogress Co., Ltd. 1602 16th floor,
Sivatel Tower 53 Wittayu Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
T: 02-655-7770 F: 02-655-7724 E: info@eduprogress.com
www.trinityexamsthailand.com

การชำระเง�น เง�นสด บัตรเครดิต (+3%)
เง�นโอน ธ.____________ วันที่ _________
รหัสอาจารย

ใบสมัครสอบดนตร�สากลเทียบมาตรฐาน
1

0845_________

ชื่อ-ที่อยูผูสอบ (Candidate’s home address)

ชื่อ-ที่อยูอาจารยผูสงสอบ (Teacher’s address)

2

ชื่อ (Name) _________________________________________________________
ที่อยู (Address) _____________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________โทรศัพทมือถือ (Mobile) _____________________
Email Address ______________________________________________________

ชื่อ (Name) _______________________________________________________
ที่อยู (Address) ____________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________โทรศัพทมือถือ (Mobile) ___________________
Email Address ____________________________________________________

โปรดสงเอกสารสอบไปยังที่อยูนี้ (เลือกที่อยูเดียว) Please send exam documents to this address (select one)

3

วันสอบที่ตองการ (Requested Exam Date)

ทางศูนยฯ อาจไมสามารถจัดวันและเวลาสอบตามที่ทานระบุได
The requested date and time will be noted but cannot be gauranteed

5

d

d

m

m

y

เชา (Morning)
บาย (Afternoon)

y

ขอมูลผูสอบ (Candidate Information)

ชื่อผูเขาสอบ (ภาษาอังกฤษตัวพ�มพ ใหญ) Candidate’s Name in BLOCK CAPITAL letters

4 สถานที่สอบ (Exam Venue)

สถานที่สอบอื่นนอกจากศูนยเพลินจิตมีวันสอบจำกัด กรุณาตรวจสอบกอน
ทำการสมัคร Venues other than Phloen Chit have limited dates
available, please check before applying.
กรุงเทพ (ศูนยเพลินจิต)
Bangkok (Phloen Chit)
ที่อื่น (โปรดระบุ)
Other (Please specify)…………………………………………

C

M

Y

นามสกุล / Surname

ชื่อ / Given Names

เพศ (Gender)

ชาย (Male)

หญิง (Female)

CM

วัน / เดือน / ปเกิด
(Date of Birth)

d

d

m

m

MY

CY

CMY

6

Fees for 2019
y

y

(โปรดระบุป ค.ศ.)

รายละเอียดการสอบ (Examination Details)

ในกรณีสมัครทั้งทฤษฎีและปฏิบัติกรุณากรอกใบสมัครแยกกัน Please use separate entry forms for practical and theory exams

K

สอบปฏิบัติ (Practical Exams)

เกรด (Level)

เคร�่องดนตร� (Subject)

Re-entry

สอบทฤษฎี (Written Exams)
สำหรับผูที่ขาดสอบในการสอบครั้งกอนและไดยื่นใบรับรองแพทยกับทางศูนยสอบแลวเทานั้น (Re-entry cases only)

สอบเกรดเดิม
Same grade

เปลี่ยนเกรด
จาก
เปน
เลขที่ Re-entry Permit
Change grade from ………… to ………… Permit no. …………………………….

โรงเร�ยนดนตร� (Music School)

Practical
3,760
4,370
5,080
5,740
6,350
7,190
8,310
8,940
9,990
6,650
8,850
11,770
22,450
29,050
44,600

Written
Level
Initial
1,940
Grade 1
2,080
Grade 2
2,260
Grade 3
2,710
Grade 4
2,900
Grade 5
3,150
Grade 6
3,330
Grade 7
3,800
Grade 8
Foundation Cert. (FC)
Intermediate Cert. (IC)
Advanced Cert. (AC)
7,910
ATCL/AmusTCL
8,940
LTCL/LmusTCL
FTCL

All fees listed are in Thai Baht and inclusive of VAT.

สำหรับกรอกชื่อโรงเร�ยนดนตร�เทานั้น ไมใชสำหรับกรอกชื่อโรงเร�ยนสามัญ For music school name only, not for primary or secondary schools
กรุณากรอกดวยตัวพ�มพเล็กหร�อใหญ และเวนชองไฟตามที่ตองการใหปรากฏในใบประกาศนียบัตร The specified school name will be included on the certificate

ชื่ออาจารยผูสงสอบ (ภาษาอังกฤษ) (Teacher’s Name)

ชื่ออาจารยผูสงสอบจะถูกบันทึกไวในระบบ แตเนื่องจากขอกำหนดใหมของรัฐบาลอังกฤษ ชื่ออาจารยจะไมปรากฏในประกาศนียบััตร In compliance with new UK regulations, the teacher’s name will not be included on the certificate

ชื่อ (Name) _________________________________________ นามสกุล (Surname)___________________________________________________________________
ในการสมัครสอบและชำระเง�นคาสอบ ถือวาผูสอบเขาใจและยอมรับกฎเกณฑและเง�่อนไขที่พ�มพ ไวดานหลังใบสมัครนี้ และใน Information and Regulations
Booklet (www.trinityexamsthailand.com/regulations) In submitting this form the applicant confirms that they understand and accept the
information and terms printed on the back of this document, and in the TCL Information and Regulations Booklet.

สามารถสมัครสอบออนไลน ไดที่
www.trinityexamsthailand.com/enrolment

ใบสมัครนี้สามารถถายเอกสารได

โปรดกรอกสวนลางเพ�่อเปนหลักฐานการสมัครสอบ (Please fill in the part below for your reference)

7

สวนของผูสมัครสอบ (Exam Reference Slip)

No.

ชื่อผูเขาสอบ / Candidate’s Name (ภาษาอังกฤษ) _____________________________________________________________ Date
เกรด / Level _______________________ เคร�่องดนตร� / Subject _________________________________________________
ชื่ออาจารยผูสงสอบ / Teacher’s Name _______________________________________________________________________ ลงชื่อ _________________________
เจาหนาที่ (Administrator)

@trinitythailand

Turn over for information & regulations

โปรดอานรายละเอียดดานหลัง
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Information & Regulations
Application process
Applications can be made in person at the Bangkok National Office during enrolment period.
Applications can be made by the candidate, the teacher, parent or guardian.
Applications can also be done online at www.trinityexamsthailand.com/enrolment
Payment
At the time of the application, payment can be made with cash or credit card (with a 3%
surcharge.) Money transfers are also accepted. Kindly refer to the below bank details.

Bangkok Bank

220-3-02414-2

Eduprogress Co., Ltd

Vanit Building

Kasikorn Bank

019-8-74085-3

Eduprogress Co., Ltd

Central Embassy

Approximately three weeks prior to the specified exam date, exam documents including the
exam appointment slip will be sent to the correspondent address specified on the entry form.

On the exam day
• Candidates must arrive at the exam venue at least 15 minutes prior to the specified time.
• Candidates who arrive late may find that their exam cannot be conducted.
• Candidates choosing pieces form the alternative list must provide a photocopy of their music
for the examiner.
• Candidates are required to bring their original copy the music to the exam room. If music has
been downloaded, then proof of purchase will need to be brought to the exam. If music has been
downloaded from a website distributing public domain music, the webpage stating this fact must
be printed out and brought to the exam.
• For exams except piano and classical guitar, candidates are responsible for arranging for an
accompanist. Candidates may use a recording of the piano accompaniment in exams up to and
including Grade 3. Recordings of accompaniments but must be of good quality, and must not
include the solo part which the candidate is to play Any candidate using recordings will be
responsible for providing and operating their own playback equipment.
Exam date change, and absence through illness

• If, due to illness or other commitments, a candidate wishes to change the exam date/time within
Choosing your exam date
• Applications in person: at the end of the application process, the applicant can choose the
exam date from the dates available. Please note that exam date/time allocation is done on
a first-come-first-served basis.
• Online applications: applicants may pick their preferred exam slots from a list.
Cancellations and refunds

• Cancellations and refunds can be made within 7 days from the enrolment closing date with
a cancellation fee of 300 THB.

• No refunds can be offered for cancellations after 7 days from the enrolment closing date.

the exam session, the applicant or the candidate must fill out a request form, and provide relevant
evidence such as medical certificates or school calendar. No changes will be allowed for cases
lacking appropriate reason or evidence. Administrative fees may apply.
• If a candidate is ill and cannot take an exam as planned, and wishes to postpone the exam to a
later session, a medical certificate must be presented to the centre no later than 30 days after
the exam date to obtain a re-entry permit, which can be used for an exam within 12 months of
the original exam date upon payment of 50% of the entry fee current at the new date of exam
application.
• Trinity will not offer re-entry permits for non-medical reasons, though sympathy will be shown
to genuine cases in which appropriate evidence is provided.

Results and Certificates

Correction of personal information

• Results can be collected approximately 2 weeks after the exam date. In case of a pass, a

• If you find any errors in your personal information specified on the appointment form, please

Trinity College London certificate will be issued 6-8 weeks after the result announcement.

notify the National Office immediately or on your exam date. If you request for a correction after
the certificate has been issued, relevant fees may apply.

• Results and certificates can be collected from the National Office or requested to be sent
via post. Postage fees may apply.
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กฏระเบียบและเง�่อนไขการสมัครสอบ
ว�ธีการสมัครสอบ
• สมัครสอบดวยตนเอง ผูสอบสามารถมาสมัครสอบดวยตนเองที่ศูนยสอบทร�นิตี้กรุงเทพฯ ไดในชวงเปดรับ
สมัครสอบ โดยกรอกใบสมัครใหครบถวนและชำระคาสอบ ทั้งนี้หากผูสอบไมสามารถมาดวยตนเอง อาจมอบ
หมายใหผูปกครอง ครูผูสอน หร�อผูอื่นทำการสมัครสอบแทนได
• สมัครสอบออนไลน สามารถสมัครไดที่ www.trinityexamsthailand.com/enrolment
การชำระเง�น
• สามารถชำระเปนเง�นสดที่ศูนยสอบโดยตรงเมื่อทำการสมัคร
• หร�อชำระโดยว�ธีโอนเง�น
ธนาคารกรุงเทพ

220-3-02414-2

บร�ษัท เอดูโพรเกรส จำกัด

สาขาอาคารวานิิช

ธนาคารกสิกรไทย 019-8-74085-3

บร�ษัท เอดูโพรเกรส จำกัด

สาขาเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

กอนการสอบประมาณ 3 สัปดาห ผูสอบจะไดรับจดหมายแจงวันและเวลาสอบที่แนนอน พรอมใบ Appointment
Slip จากทางศูนยสอบ หากไมไดรับกรุณาติดตอศูนยสอบโดยตรง
การเลือกวันสอบ
• สำหรับการสมัครสอบดวยตนเอง ผูส อบสามารถเลือกวันสอบไดหลังจากชำระเง�น โดยเลือกจากชวงวันทีก่ ำหนด
ในแตละรอบการสอบ ผูที่สมัครกอนจะไดสิทธิ์เลือกวันสอบกอน
• สำหรับการสมัครออนไลน สามารถเลือกวันสอบได 3 อันดับ โดยจะไดรับการยืนยันวันสอบทางอีเมลหลังจาก
สมัครสอบเร�ยบรอยแลว
การยกเลิกการสอบและคืนเง�นคาสมัคร
• ผูส อบสามารถยกเลิกการสอบและขอคืนเง�นคาสอบไดภายใน 7 วันหลังการปดรับสมัครสอบ โดยมีคา ใชจา ยใน
การดำเนินการ 300 บาท
• หลังจาก 7 วันหลังการปดรับสมัครสอบ ไมสามารถคืนเง�นคาสอบได ไมวากรณีใด

ในวันสอบ
• ผูสอบจะตองมาถึงสถานที่สอบอยางนอย 15 นาทีกอนเวลาที่กำหนด หากมาไมทันอาจถูกตัดสิทธิ์การสอบได
• ผูสอบกรุณาแตงกายสุภาพ
• ตามขอบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปญญาของสหราชอาณาจักร ผูสอบจะตองนำโนตเพลงฉบับจร�งสำหรับทุก
เพลงเขาหองสอบดวย ไมวาจะเปนในหนังสือเพลงสอบของ Trinity College London หร�อเพลงจาก alternative
list ไมวาผูสอบจะเลนจากความจำหร�อไมก็ตาม
• หากเลือกเพลงจาก alternative list จะตองมีสำเนาเพลงใหอาจารยผูสอบจำนวน 1 ชุด
• หากผูสอบใชเพลงที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต จะตองพ�มพ ใบเสร็จแนบมาดวย หร�อหากเปนเว็บไซตที่ใหดาวนโหลด
เพลงไดโดยไมเสียคาใชจาย จะตองพ�มพหนาเว็บไซตที่ระบุขอความดังกลาวแนบมาดวย
• สำหรับเคร�่องดนตร�อื่นที่ไมใชเปยโนหร�อกีตารคลาสสิค จะตองมีผูบรรเลงประกอบ (accompanist) มาดวย แต
ระดับ Initial – Grade 3 สามารถใชซีดีแทนได ทั้งนี้ซีดีจะตองไมมีเสียงสวนโซโลอยู และผูสอบจะตองทำการเปดซีดีใน
หองสอบดวยตนเอง ไมสามารถขอใหผูอื่นหร�ออาจารยผูสอบทำหนาที่เปดซีดีได
การเปลี่ยนวัน/เวลาสอบ
• การเปลี่ยนวัน/เวลาสอบภายในรอบการสอบ สามารถยื่นคำรองขอเปลี่ยนไดในกรณีที่มีเหตุจำเปน โดยตองกรอก
ใบคำรองและแนบหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย เอกสารกิจกรรมโรงเร�ยน ฯลฯ (ถามี) โดยการยื่นคำรองขอเปลี่ยน
มิไดหมายถึงการไดรับการยืนยันวาจะสามารถเลื่อนได ข�้นอยูกับชวงวางและว�จารณญาณของศูนยสอบ และจะให
สิทธิ์แกผูมีเหตุจำเปนกอน รวมทั้งจะมีคาใชจายการดำเนินการ
• หากตองการเลื่อนการสอบไปรอบถัดไป ทำไดเฉพาะกรณียื่นใบรับรองแพทย โดยจะตองยื่นภายใน 30 วันหลังวันที่
มีกำหนดสอบ หากศูนยสอบพ�จารณาวาสาเหตุการเลือ่ นสอบเหมาะสม ผูส อบจะไดรบั Re-entry permit โดยไดสทิ ธิ์
สมัครสอบใหมในรอบถัดไปในอัตรารอยละ 50 ของคาสอบเดิม
• หากตองการเลื่อนสอบไปรอบถัดไปเพราะสาเหตุอื่น ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Trinity College
London สหราชอาณาจักรเทานั้น
การแก ไขชื่อ ขอมูล ผูสอบ
• หากผูสอบพบวาชื่อหร�อขอมูลผิด กรุณาติดตอศูนยสอบกอนหร�อภายในวันสอบ
• หลังจากมีการพ�มพใบประกาศนียบัตร หากตองการแก ไขขอมูล อาจมีคาใชจายในการแก ไขใบประกาศนียบัตร

ผลสอบและใบประกาศนียบัตร
• ผูส อบจะไดรบั ผลสอบประมาณ 2 สัปดาหหลังการสอบ และหากสอบผานจะไดรบั ใบประกาศนียบัตรจาก Trinity
College London ภายในเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห โดยสามารถมารับไดตนเองที่ศูนยสอบ
• ผูส อบสามารถแจงความจำนงใหทางศูนยสง ผลสอบและใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย ซึง่ อาจมีคา ใชจา ยเพ�ม่ เติม

Sivatel Tower

Exam Reference Slip
Please retain the bottom part of your entry form for reference. You will receive your exam documents
approximately 3 weeks before your exam. For enquiries please contact info@eduprogress.com

สวนของผูสอบ
กรุณาเก็บสวนลางของใบสมัครไวเปนหลักฐาน จนกระทั่งไดรับเอกสารสอบซึ่งจัดสงไปยังที่อยูที่ระบุภายใน 3 สัปดาหกอนวันสอบ
หากมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดตอ 02-655-7770 หร�อ info@eduprogress.com

Eduprogress Co., Ltd.

1602 16th Floor, Sivatel Tower
53 Wittayu Road, Lumpini, Patumwan
Bangkok 10330
Tel: 02-655-7770, Fax: 02-655-7724
Email: info@eduprogress.com
www.trinityexamsthailand.com

Operating Hours:
Tues-Sun 9.00-17.00 hrs.
Closed: Mondays

New Petchburi Road
British Embassy
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