
รายละเอียดในการอบรม 
 

1. ค่าลงทะเบียนอบรม 500 บาท (ไม่รวมค่าสมัครสอบ)  
2. สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมและช าระค่าสมัครอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน พ.ศ.2559     
ณ ส านักงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 1 ตดิต่อคุณผานิต สิงหสุวรรณ      
โทร.075-809835  email:  lc-service@hotmail.com หรือ phanit_phe@nstru.ac.th      
3. รับสมัครจ านวนจ ากัดไม่เกิน 60 คน 
4. กรณียื่นใบสมัครแล้วทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

 

ตารางการอบรม 
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1933 

วันที ่ เวลา กิจกรรม ห้อง ผู้สอน 
จ. 20 มิ.ย.59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ. 21 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
พ. 22 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
พฤ. 23 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศ. 24 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
จ. 27 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อ. 28 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
พ. 29 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
พฤ. 30 มิ.ย. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศ. 1 ก.ค. 59 13.00 – 15.00 น. อบรมเทคนิคการท าข้อสอบ TOEIC 1933 อาจารย์จากสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:lc-service@hotmail.com


รายละเอียดในการสมัครสอบ 
 

1. ค่าสมัครสอบ แบ่งตามประเภทดังนี้ 
- บุคคลภายนอก 1,700 บาท 
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,200 บาท 
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 900 บาท 

2. สามารถสมัครสอบพร้อมช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาคาร 19 ชั้น 1 ติดต่อคุณผานิต  สิงหสุวรรณ โทร.075-809835 email:  
lc-service@hotmail.com หรือ phanit_phe@nstru.ac.th           
3. กรุณาแจ้งเลขบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมชื่อ และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ที่เขียนตามบัตรประชาชนใน
วันสมัครสอบด้วย) 
4. รับสมัครจ านวนจ ากัดไม่เกิน 60 คน 
5. ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบเป็นซองปิดผนึกเป็นรายบุคคลจากศูนย์สอบ TOEIC โดยสามารถรับได้ด้วยตนเองที่
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อผ่านไป 1 อาทิตย์นับจากวันสอบ 
6. ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบเพียงอย่างเดียวได้ โดยไม่จ าเป็นต้องสมัครอบรม 
7. กรณียื่นใบสมัครแล้วทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

  

ตารางสอบ TOEIC 

วันที่สอบ เวลาสอบ จัดสอบโดย สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 09.00 – 12.00 น. จัดสอบ TOEIC โดย 
เจ้าหน้าท่ีจากศูนยส์อบ TOEIC 

กรุงเทพฯ 

ห้อง 1933 อาคาร 19 ช้ัน 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช 
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ใบสมัครอบรม 
เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

Test of English for International Communication (TOEIC) 
 
1. ชื่อ – นามสกุล ไทย: (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ . 

  อังกฤษ: (Mr./Mrs./Miss) ........................................................................................................... . 

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…………………………………….……………………………………………………………………..……………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

4. สังกัดหน่วยงาน (เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย/ชื่อองค์กร)  ………………………………….………………………………………………… 

5. ชื่อหน่วยงานย่อย (เช่น ชื่อคณะและชื่อสาขาวิชา/ชื่อแผนก)................................................................................... 

6. ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................................. 

 

 

 

ช าระเงินแล้วจ านวน 500 บาท  

ลงชื่อผู้รับเงิน.........................................................  

วันที่....................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
Test of English for International Communication (TOEIC) 

จัดสอบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยศูนย์สอบ TOEIC จากกรุงเทพมหานคร  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
1. ชื่อ – นามสกุล ไทย: (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ . 

  อังกฤษ: (Mr./Mrs./Miss) .................................................................... ........................................ 

2. หมายเลขบัตรประชาชน…………………………………….……………………………………………………………………..……………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

4. สังกัดหน่วยงาน (เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย/ชื่อองค์กร)  ………………………………….………………………………………………… 

5. ชื่อหน่วยงานย่อย (เช่น ชื่อคณะและชื่อสาขาวิชา/ชื่อแผนก)................................................................................... 

6. ประเภทผู้สมัคร   บุคคลภายนอก 1,700 บาท 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1,200 บาท 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 900 บาท 
 

 
 

ช าระเงินแล้วจ านวน............................................... บาท   

ลงชื่อผู้รับเงิน.................................................................. 

วันที่……….……………….…………………………………............. 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอบ TOEIC 

วันที่สอบ เวลาสอบ จัดสอบโดย สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 09.00 – 12.00 น. จัดสอบ TOEIC โดย 
เจ้าหน้าท่ีจากศูนยส์อบ TOEIC 

กรุงเทพฯ 

ห้อง 1933 อาคาร 19 ช้ัน 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช 
 

แนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ 
 
1. การแสดงหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ 

- กรณีท่ีเป็นบุคคลทั่วไปให้น าเฉพาะบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสอบ 
- กรณีท่ีเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้น าบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 

และบัตรพนักงาน หรือบัตรสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสอบด้วย 
- กรณีท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้น าบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและบัตร

นักศึกษาท่ียังไม่หมดอายุมาแสดงในวันสอบด้วย 

2. ทางศูนย์สอบไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์เครื่องเขียนใดๆ เข้าไปในห้องสอบ โดยจะให้ใช้เครื่องเขียนที่ทางศูนย์สอบ
จัดให้ และไม่อนุญาตให้น าเหรียญสตางค์ สร้อยพระ  สร้อยข้อมือ  นาฬิกาดิจิตอล (จะมีนาฬิกาอยู่ในห้องสอบแสดง
ให้เห็นเวลา)  กระเป๋าสตางค์  กุญแจรถ  ทั้งนี้ศูนย์สอบจะมีบริการรับฝากของนอกห้องสอบ   
 
3. ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลา 09.00 น. หากเข้าสายเกินเวลา 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


