
 
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน                    กลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะภาษาและการสื่อสาร   โทร. 3142    
ที ่     อว 7209/              วันที ่       27   กันยายน  2565     
เรื่อง  แจ้งกำหนดจัดการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2566       
        สำหรับนักศึกษาที่ต้องการคะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา   
 

เรียน   คณบดีคณะ/วิทยาลัย 
 

 ด้วย ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร กำหนดจัดทดสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะ
สำเร็จการศึกษา และต้องการนำผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ไปใช้ประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษา  ในวันเสาร์ที่  
29 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดังนี้ 
1) แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้ผลการสอบเพื่อประกอบการขอสำเร็จการศึกษา 

สมัครและเข้าทดสอบแบบออนไลน์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  
2) นักศึกษาต้องสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้สมัครหรือชำระเงินหลัง

กำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ  
3) แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า ผลการสอบใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษา

หรือขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้  
4) ในปีงบประมาณ 2566 คณะจะจัดสอบ NIDA TEAP รอบพิเศษ สำหรับขอสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

จำนวน 4 คร้ัง ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้  จึงใครข่อความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งให้นักวิชาการศึกษาในคณะของ
ท่าน ตรวจสอบและแจ้งนักศึกษาทุกคนที่จำเป็นต้องใช้ผลการสอบเพื่อประกอบการขอสำเร็จการศึกษาให้สมัครสอบตาม
รอบกำหนดการสอบที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษมา สุวรรณรักษ์) 

                     คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร 
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เอกสารแนบ 1 
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร 
เรื่อง รับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) สำหรับนำผลไปยื่นขอสำเร็จการศึกษา 

รอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566)   
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565  ด้วยวิธีออนไลน์  

---------------------------------------- 
 

  ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร  เปิดรับสมัครสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566) วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 
2565 ด้วยวิธีออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบการ
ยื่นขอสำเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วันที่ 

รับสมัคร และชำระเงิน วันที่ 1- 10 ตุลาคม 2565 (ไม่รับสมัครและไม่รับชำระเงินหลังกำหนด) 
ช่องทางการสมัคร http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2565 (พร้อมแจ้ง QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มสอบตามรายชื่อ)  

ที่ http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th และ http://lc.nida.ac.th 
วันทดสอบ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. โดยวิธีออนไลน์ 
ประกาศผลการสอบ วันจันทร์ที่  7 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบรับสมัคร 
ข้อปฏิบัติในการสอบ
ออนไลน์  

แจ้งข้อปฏิบัติในการสอบออนไลน์ พร้อมประกาศรายชื่อ นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัด 

หมายเหตุ   1.  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของศูนย์ฯ ต่อไป 
  2.  หากสมัครแล้วและไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนดได้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและไม่
อนุญาตให้เลื่อนสอบ ยกเว้นกรณีที่เกิดจาดความผิดพลาดและศูนย์ฯ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 เป็นนักศึกษาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษา
ในสถาบัน และต้องการนำผลการสอบภาษาอังกฤษไปแสดงก่อนการขอสำเร็จการศึกษา 
 

3.  ช่องทางการสมัคร 
 3.1  สมัครโดยวิธีออนไลน์ที่ http://lc.nida.ac.th/eng-exam/th 
 3.2  ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565 (ไม่รับสมัครและไม่รับชำระเงินหลังกำหนดนี้) 
 

 

http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th
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4.  ค่าสมัครทดสอบ  คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
 
5.  การชำระเงิน 
 5.1  พิมพ์เอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือ 
 5.2  ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสารการชำระเงิน หรือ 
 5.3  ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสารการชำระเงิน 
 5.4  ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565 (ไม่รับสมัครและไม่รับชำระเงินหลังกำหนดนี้) 

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ  ใน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2565 จากประกาศศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ ครั ้งที ่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2566 (1/2566) ต่อไป และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบตามประกาศและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 
                   ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม) 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร 
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กำหนดการสอบ NIDA TEAP รอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566 

กำหนดการ NIDA TEAP รอบพิเศษ (เฉพาะนักศึกษาสถาบัน) 

ครั้งที่ 1 วิธีการสอบออนไลน์ (Online) 

• วันทดสอบ เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 

• วันรับสมัครและชำระเงิน 1 – 10 ตุลาคม 2565 

• ประกาศรายชื่อ 19 ตุลาคม 2565 

• ประกาศผลการสอบ 7 พฤศจิกายน 2565 

ครั้งที่ 2 วิธีการสอบกำหนดภายหลัง 

• วันทดสอบ อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 

• วันรับสมัครและชำระเงิน 2 – 10 มกราคม 2566 

• ประกาศรายชื่อ 18 มกราคม 2566 

• ประกาศผลการสอบ 7 กุมภาพันธ์ 2666 

ครั้งที่ 3 วิธีการสอบกำหนดภายหลัง 

• วันทดสอบ เสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 

• วันรับสมัครและชำระเงิน 1 - 10 เมษายน 2566 

• ประกาศรายชื่อ 19 เมษายน 2566 

• ประกาศผลการสอบ 9 พฤษภาคม 2566 

ครั้งที่ 4 วิธีการสอบกำหนดภายหลัง 

• วันทดสอบ อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 

• วันรับสมัครและชำระเงิน 1 - 10 กรกฎาคม 2566 

• ประกาศรายชื่อ 17 กรกฎาคม 2566 

• ประกาศผลการสอบ 7 สิงหาคม 2566 

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นคราว ๆ ไป 
 

 


