
 

                         บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน                กลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะภาษาและการสื่อสาร   โทร. 3142    
ที ่     อว 7209/                 วันที่       23  กุมภาพันธ์  2566         
เรื่อง  แจ้งจัดทดสอบ NIDA TEAP รอบพิเศษ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 แบบ Hybrid    
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองอ านวยการบริหารงานคณะ/วิทยาลัย  
  ด้วย ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร ก าหนดจัดทดสอบ NIDA TEAP รอบพิเศษ 
ครั้งที่ 3/2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ทั้งแบบ on-site และ online (hybrid) ส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้อง
ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้คะแนนเพ่ือขอยกเว้นการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐาน ในภาค 2 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ 

1. จัดการสอบทั้งภายในสถาบันและสอบออนไลน์พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 
17.00 -19.00 น.   

2.  นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้ผลการสอบเพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต้องเลือกการ
สอบภายในสถาบัน (on-site) เท่านั้น  (ห้องสอบภายในสถาบันก าหนดภายหลัง) 

3.  นักศึกษาที่สอบโดยวิธีออนไลน์ จะใช้ผลการสอบเพื่อขอส าเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถ
น ามาขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ 

4.  ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อภายในสถาบัน หากประสงค์จะสอบเพ่ือใช้ผลคะแนนประกอบการยื่น
สัมภาษณ์ ต้องเลือกสอบภายในสถาบัน (on-site) เท่านั้น (โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่คณะเพ่ือก าหนดรหัสประจ าตัว
สอบให้เป็นกรณีพิเศษ) 

5.  ในการสมัครสอบนักศึกษาสามารถเลือกสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากสมัครไป
แล้วประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คณะเพ่ือก าหนดเลขประจ าตัวสอบให้ตรงกับวิธีการเข้าสอบ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ได้แนบประกาศการรับ
สมัคร และก าหนดการสอบในรอบถัดไปมาพร้อมนี้ 
 
 
 
                          (นางนวนจันทร์  หัสดง) 

                     ผู้อ านวยการกองอ านวยการบริหารงานคณะ  
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ก าหนดการสอบ NIDA TEAP รอบพิเศษ ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2566 (รอบต่อไป) 

ก าหนดการ NIDA TEAP รอบพิเศษ (เฉพาะนักศึกษาสถาบัน) 

ครั้งที่ 4 on-site และ online (hybrid) 

 วันทดสอบ เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

 วันรับสมัครและช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2566 

 ประกาศรายชื่อ 19 มิถุนายน 2566 

 ประกาศผลการสอบ 4 กรกฎาคม 2566 (ผ่านระบบรับสมัคร) 

ครั้งที่ 5 on-site และ online (hybrid) 

 วันทดสอบ อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 19.00 น. 

 วันรับสมัครและช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน  2566 

 ประกาศรายชื่อ 13 กันยายน 2566 

 ประกาศผลการสอบ 25 กันยายน 2566 (ผ่านระบบรับสมัคร) 

 

หมายเหตุ   1. ผู้ท่ีจะใช้ผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน ต้องสมัครสอบแบบ Onsite เท่านั้น 

2. นักศึกษาที่ใช้ผลสอบเพื่อยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสมัครสอบแบบ Onsite เท่านั้น 

    3. นักศึกษาที่ใช้ผลการสอบเพื่อขอส าเร็จการศึกษา สมัครสอบได้ทั้ง 2 แบบ  

        4. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดดูประกาศศูนย์ฯ 



 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร 
เรื่อง รับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 3/2566  

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 (แบบ on-site และ online) 
---------------------------------------- 

 

  ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร  เปิดรับสมัครสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) รอบพิเศษ ครั้งที่ 3/2566 ด้วยวิธี on-site ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการน าผลการ
สอบไปยื่นเพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือเข้าศึกษาในสถาบัน และ วิธี online  ส าหรับนักศึกษา
ที่ต้องการน าผลการสอบไปประกอบการยื่นขอส าเร็จการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ก าหนดการรับสมัคร 
ก าหนดการ วันที่ 

รับสมัครและช าระเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม  2566 (ไม่รับสมัครและไมร่ับช าระเงินหลังก าหนด) 
ช่องทางการสมัคร http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th 
ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 
- แจ้งสถานที่สอบส าหรับผู้ที่เลือกสอบแบบ Onsite ภายในสถาบัน  
- แจ้ง QR-Code เพื่อสแกนเข้ากลุ่มสอบส าหรับผู้ที่เลือกสอบแบบ online  

วันทดสอบ วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  2566  เวลา 17.00 - 19.00 น.  
ทั้งการสอบ on-site (ห้องสอบภายในสถาบัน) และการสอบ online 

ประกาศผลการสอบ วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  ผ่านระบบรับสมัคร 
ข้อปฏิบัติในการสอบ  แจ้งข้อปฏิบัติในการสอบทั้งแบบ on-site และ online พร้อมประกาศรายชื่อ นักศึกษาทุก

คนต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการสอบอย่างเคร่งครัด 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามประกาศของศูนย์ฯ ต่อไป และหากสมัครแล้วและไม่
สามารถเข้าสอบตามก าหนดได้ ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและไม่อนุญาตให้เลื่อนสอบ ยกเว้นกรณีที่เกิดจาก
ความผิดพลาดและศูนย์ฯ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  เป็นนักศึกษาของสถาบันที่ไม่เคยใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษประกอบการยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์ 
ในการเข้าศึกษาในสถาบัน และต้องการน าผลการสอบภาษาอังกฤษไปแสดงก่อนขอส าเร็จการศึกษา 
 2.2  เป็นนักศึกษาของสถาบันที่ประสงค์จะใช้คะแนนสอบเพ่ือขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (โปรด
ศึกษาประกาศฯ หลักเกณฑ์การขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ) 
 2.3  ผู้สมัครที่ต้องการใช้คะแนนภาษาอังกฤษประกอบการสมัครสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบัน
ตามท่ีคณะก าหนด 

http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th
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3.  รูปแบบการสอบ  ผู้สมัครสามารถเลือกการสอบได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 3.1  การสอบแบบ on-site  เป็นการสอบในห้องสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการ
สอบสามารถใช้เพื่อขอยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือสมัครเข้าศึกษาในสถาบันได้ หรือใช้เพ่ือขอส าเร็จ
การศึกษา ได้ทั้ง 3 กรณ ี 
 3.2  การสอบแบบ online เป็นการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สถาบันจัดท าขึ้น ผลการสอบ
สามารถน ามาเพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถน ามาขอยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษได้ หรือ
ประกอบการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันได้ 
 

4.  ช่องทางการสมัคร 
 4.1  สมัครโดยวิธีออนไลน์ที่ http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th 
 4.2  สมัครไดต้ั้งแตว่ันที่ 1 – 8 มีนาคม 2566 (ไม่รับสมัครหลังก าหนดนี้) 
 4.3  ผู้สมัครต้องเลือกทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นระหว่างการสอบแบบ on-site หรือ online 
 

5.  ค่าสมัครทดสอบ  คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งแบบ on-site และ online  
                           (สมัครแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ) 
 

6.  การช าระเงิน 
 6.1  พิมพ์เอกสารการช าระเงินเพื่อน าไปช าระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือ 
 6.2  ช าระผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสารการช าระเงิน หรือ 
 6.3  ช าระผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสารการช าระเงิน 
 6.4  ช าระเงินไดต้ั้งแต่วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2566 (ไม่รับช าระเงินหลังก าหนดนี้) 

 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มที่สอบ และข้อปฏิบัติในการสอบ ใน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 จากประกาศศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
สถานที่ สอบ และข้อปฏิบัติ ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( NIDA TEAP)  รอบพิเศษ ครั้ งที่3/2566 ที่  
http://lc.nida.ac.th ต่อไป และโปรดศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบตามประกาศและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 
                      ประกาศ ณ วันที่   23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตวิช เสวตไอยาราม) 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร 

http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th



