
 

 

 

 

 

ประกาศศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการส่ือสาร 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ TOEFL/ITP  ครั้งท่ี 6/2566 วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2566 

(Announcement of Center for Language and Communication Development and Services 

Title: Name List of Test-Takers, Test Location and Rules of TOEFL/ITP 

Round 6/2023, Wednesday, 22nd of March 2023.)  

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

  ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร ขอประกาศรายชื่อผู

มีสิทธิ์สอบ และวัน เวลา และสถานที่สอบ สำหรับผูสมัครสอบ TOEFL/ITP ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 22 มีนาคม  

2566 ตามรายชื่อ ดังตอไปนี้  

(The Center for Language and Communication Development and Services, School  

of Language and Communication hereby announces the name list and the test location for  

TOEFL/ITP test-takers for the Round 6/2566 Wednesday, 22nd of March 2023.)  

วันท่ีสอบ/Test Date  วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2566 (March 22, 2023)  

เวลา/Time   9.30 - 11.45 น. (09.30 – 11.45 a.m.)  

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล/Name - Surname หองสอบ/ Room No. 

1.   คุณ Bojia Jing หองอเนกประสงค ช้ัน 12 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA 

 (GSLC’s Multipurpose Room, Siamboromrajakumari 

Building, 12th Floor, NIDA) 

2.   คุณ รัชฎาภรณ สุนทรธนาภิรมย 

3.   คุณ ณรงคเดช กีรติพรานนท 

วันท่ีสอบ/Test Date  วันพุธท่ี 22 มีนาคม 2566 (March 22, 2023) 

เวลา/Time   13.30 - 15.45 น. (1.30 – 3.45 p.m.) 

ลำดับท่ี ช่ือ-นามสกุล/Name - Surname หองสอบ/ Room No. 

4. คุณ Lisheng Zhang  

หองอเนกประสงค ช้ัน 12 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA 

(GSLC’s Multipurpose Room, Siamboromrajakumari 

Building, 12th Floor, NIDA) 

 

 

 

5. คุณ มนฤดี กีรติพรานนท 

6. คุณ กัญชลิกา ตรีกลางดอน 

7. คุณ เพริศไพพรรณ ลีเลิศยุทธ 

8. คุณ ชัญญานุช บัวสระแกว 

9. คุณ วรภพ ฉ่ิงทองคำ 

10. คุณ ชนิสรา ประยงคหอม 
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11. คุณ ศรัณย ตรีคุณ หองอเนกประสงค ช้ัน 12 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA 

(GSLC’s Multipurpose Room, Siamboromrajakumari 

Building, 12th Floor, NIDA) 

 

12. คุณ ชนุตรา พานิชกิจ 

13. คุณ นิตยา ทองหนูนุย 

14. คุณ กฤติน พุกกะเวส 

15 คุณ ภาสินีสร เสมคำ 

ขอปฏิบัติในการสอบ 

1)  ใหผูเขาสอบ “รอบเชา” มาถึงบริเวณหนาหองสอบไมชากวาเวลา 9.15 น. และผูเขาสอบ 

“รอบบาย” มาถึงบริเวณหนาหองสอบไมชากวาเวลา 13.15 น. 

2)  ผูเขาสอบทุกทานจะตองลงลายมือชื่อเขาทดสอบ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีรูปถายท่ีทางราชการออกให 

3)  ผูเขาสอบทุกทานตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ 

4)  อุปกรณท่ีใชในการสอบ ไดแก ดินสอ 2B ข้ึนไป และยางลบ 

5)  ปดโทรศัพทมือถือและอุปกรณสื่อสารทุกชนิด ขณะทำการสอบ 

6)  ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร จะประกาศ

ผลการทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป หากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจงใหทราบตอไป 

 

Examination rules 

1)  Examinees of the “Morning Session” are to arrive at the examination room  

not later than 9.15 AM and examinees of the “Afternoon Session” are to arrive at the  

examination room not later than 1.15 PM.  

2)  All examinees must sign their name upon admission to the examination room  

and present a national identification card or a passport or other types of photo-identification  

document issued by a government agency.   

3)  All examinees must wear a mask during the entire period of examination.  

4)  Examination equipment includes 2B or higher grades pencils and erasers.   

5)  Mobile phones and electronic devices must be switched off during the  

examination period. 
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6)  Examinees are not permitted to leave the examination room until the  

examination period ends. 

Be informed accordingly. The Center for Language and Communication  

Development and Services will announce the examination results on Thursday 23 rd March 

B.E. 2566 from 4.00 PM. Any changes to the aforementioned will be notified.    

  

ประกาศ ณ วันท่ี  16 มีนาคม 2566 

(Announced on 16 March  B.E 2566) 

 

 

              

               (ผูชวยศาสตราจารย ดร. เตวิช เสวตไอยาราม) 

      ผูอำนวยการศูนยพัฒนาและบริการดานภาษาและการสื่อสาร 

  Director of NIDA Center for Language and Communication  

                                   Development and Services 


