
 

 

ข้ อกำหนดและเง้ ่อนไขอ ่นส ำหรับกำรสอบ้DIFA TES1
 

 
1. ผ้  มีสิทธิ์สม้ัครสอบ้DIFA TES 

ข้าราชการ  พนักงานร ัฐว  สาหก จ และบ  คลากรของหน  วยงานในกำกับของร ัฐ/องค์กรอ สระ 
 

2. ข้ อม ลเก้่ียวก้ับข้ อสอบ้DIFA TES 
 การสอบ DIFA TES ประกอบด ้วยการสอบ 4 ทักษะ แบ งเป  น 3 Modules ค  อ 

      Module ที ่1   ทักษะการอ  าน (Reading) และ ท ักษะการฟัง (Listening)  
      Module ที ่2   ทักษะการเขียน (Writing) 
     Module ที ่3   ทักษะการพ  ด (Speaking) 

 ผ ้สอบท  กรายต้องสอบ Module ที ่1 ทักษะการอ  าน (Reading) และ ทักษะการฟัง (Listening) 
       ควบค   กัน ท กรอบการสม ัคร 

 ผ ้สอบที่ประสงค์จะสอบ Module ที ่2 ทักษะการเข ียน (Writing) และ/หร  อ Module ที ่3  
      ทักษะการพ ด (Speaking) จะต้อง 

1)  เป  นผ  ้ที่ม ีผลการสอบท ักษะการอ  าน (Reading) อย  างน ้อยระด ับ B2 และทักษะการฟ ัง 
       (Listening) อย างน ้อยระดับ B2 

2)  ต ้องเป  นผลการสอบของทกัษะการอ าน และท ักษะการฟังที่สอบในรอบเดียวกัน และต ้อง                          
เป  นผลการสอบที่ย ังไม หมดอาย  

 สามารถเล  อกสอบเฉพาะ Module ที ่2 หร อเฉพาะ Module ที ่3 หร อทัง้ 2 Modules ก ได้ 
 

3.  เวลำที่ใช ในกำรท ำข้ อสอบ 
ทักษะการอ  าน (Reading) 90 นาท ี และ ท ักษะการฟ ัง (Listening) ประมาณ 50 นาที 
ทักษะการเขียน (Writing)  90 นาที  
ทักษะการพ  ด (Speaking) ประมาณ 15 นาที 

 ทัง้น้ี เวลาข ้างต้นยังไม รวมการลงทะเบ ียนเข้าสอบ การเช ญเขา้ห้องสอบ การแจกและการเก บข้อสอบ ฯลฯ 
 

4.  วัน้– เวลำสอบ้DIFA TES 
 กำหนดวันท ี่สอบ DIFA TES ประจ าแต ละปี รวมถึงช วงเวลารับสมัคร จะแสดงไว้ท ี่ difa-tes.mfa.go.th    

(เล อก้ปฏิทินกำรสอบ้DIFA TES ประจ ำปี...)้  ้  
   ทัง้น้ี  ผ ้สอบท  กรายจะต้องเข้า – ออกจากห ้องสอบในเวลาเดียวกัน (ตามท่ีเจ้าหน ้าที่ประกาศ)  ในกรณ ี                  

ที่ม ีความจ าเป  นต้องออกจากห้องสอบก  อนหมดเวลา ขอให ้แจ ้งเจ ้าหน้าที ่และไม  อน ญาตให ้ผ ้สอบเข้า – ออก                   
ในระหว างที่ด าเน นการสอบทักษะการฟ ัง ยกเว้น การสอบทักษะการพ ด ซึ่งสถาบ ันการต างประเทศฯ จะกำหนด              
เวลาเข ้าสอบของผ  ้สม ัครแต ละรายโดยจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail หร อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท านระบ ไว้ใน                 
ใบสมัคร และหากมีจ านวนผ ้สมัครสอบทักษะการพ ดในรอบเดียวกันเก นกว าที่จะรองรับได้ สถาบันการต างประเทศฯ                       
ขอสงวนส ทธ ์ในการนัดหมายวันสอบ/เวลาสอบให้ใหม  และจะแจ้งให้ทราบโดยตรงต อไป 

 
1 ข ้อสอบ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)  เป็นข ้อสอบท่ีสถาบ ันการต  างประเทศฯ 
กระทรวงการต  างประเทศ พ ัฒนาข ึ้นใหม  เพ อ่ใช ้ แทน  ข ้อสอบ Practical Test และ Academic Test  ตั้งแต  6 มกราคม 2559 เป  นต ้นไป 
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4.  วัน้– เวลำสอบ้DIFA TES 

 กำหนดวันท ี่สอบ DIFA TES ประจ าแต ละปี รวมถึงช วงเวลารับสมัคร จะแสดงไว้ท ี่ difa-tes.mfa.go.th    
(เล อก้ปฏิทินกำรสอบ้DIFA TES ประจ ำปี...)้  ้  

 ทัง้น้ี  ผ ้สอบท  กรายจะต้องเข้า – ออกจากห ้องสอบในเวลาเดียวกัน (ตามท่ีเจ้าหน ้าที่ประกาศ)                        
ในกรณ ีที่ม ีความจ าเป  นต้องออกจากห้องสอบก  อนหมดเวลา ขอให ้แจ ้งเจ ้าหน้าที่ค มสอบ  และไม  อน ญาตให ้ผ ้สอบ                  
เข้า – ออก ในระหว างที่ด าเน นการสอบทักษะการฟ ัง ยกเว้น การสอบทักษะการพ ด ซึ่งสถาบ ันการต างประเทศฯ                   
จะกำหนดเวลาเข ้าสอบของผ  ้สม ัครแต ละรายโดยจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail หร อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท านระบ ไว้
ในใบสมัคร และหากมีจ านวนผ ้สมัครสอบทักษะการพ ดในรอบเดียวกันเก นกว าที่จะรองรับได้ สถาบันการต างประเทศฯ 
ขอสงวนส ทธ ์ในการนัดหมายวันสอบ/เวลาสอบให้ใหม  และจะแจ้งให้ทราบโดยตรงต อไป 

 

5.  กำรสมัครสอบ้DIFA TES 
 5.1  บ  คคลตามข้อ 1 สามารถสม ัครสอบ DIFA TES ได ้ด ้วยตนเอง โดยไม้ ต องให้หน วยงานมีหนังส อ                            

ส งรายช ่อผ ้สมัครสอบ (ยกเว้น การสอบประเภท Placement Test2)  
 5.2  สามารถเล อกวันสอบได้ตามปฏ  ท นการสอบ  

 5.3  ต ้องสมัครสอบตามช  วงเวลาที่รับสมัคร (Application Period) โดยไม จำเป  นต้องม ีท น หร อม ีประกาศ               
รับสมัครค ัดเล อกรับท น/ค ัดเล อกเขา้ร วมโครงการต  างๆ ด ังน้ัน ผ  ้สนใจจะสมัครรับท น/เขา้ร วมโครงการต  างๆ ควรสมัครสอบ              
DIFA TES เพ  ่อเก บผลการสอบไวเ้ป  นการล วงหน ้า และเม ่อใดที่ม ีการประกาศให ้ท น หร  อประกาศรับสม ัครเข้าร  วมโครงการ 
ต างๆ ก  จะสามารถน าผลการสอบไปย ่นประกอบการสม ัครได้ทันท ี(เง  ่อนไขการสม ัครท  น/โครงการฯ  เป็นไปตามที ่               
แหล  งท น/หน  วยงานท ี่จัดโครงการ เป็นผ ้ก าหนด) 
  หมำยเหตุ ระบบการรับสมัครจะอน ญาตให้ท านสมัครได้มากกว า 1 รอบ แต เน ่องจากเง ่อนไขการสอบ                  
จะต้องมีระยะเวลาห างจากการสอบในแต ละครั้ง ไม น้อยกว า 6 เด อน ดังน้ัน หากท านสมัครสอบมากกว า 1 รอบ                    
(ในระยะเวลาที่ห างกันน้อยกว า 6 เด อน) เม ่อท านได้ลงทะเบียนเข้าห้องสอบในรอบใดรอบหน่ึงแล้ว ท านจะหมดส ทธ ์                 
เข้าสอบในรอบอ ่นทันที้   

 

6.  เง ่อนไขสำหร้ับกำรสมัครสอบทักษะกำรเข้ียน้(Writing) และ้/้หร้ อ้ทักษะกำรพ ด (้Speaking) 
      ด ังปรากฏตามข้อ 2 

 

7.้้้วิธ้ีกำรสมัคร 
         ท านสามารถดาวน์โหลดเอกสารว ธีการสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์ได้ทาง difa-tes.mfa.go.th  
        (เล อก้วิธีกำรสมัครสอบ้DIFA TES แบบออนไลน์) 
 

8.  ค ำธรรมเนียมกำรสอบ้DIFA TES 
 Module ที ่1 ทักษะการอ  าน (Reading) และ ท ักษะการฟัง (Listening)  
                             ทักษะละ 750 บาท    รวม  1,500 บาท  (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
  Module ที ่2    ทักษะการเขียน (Writing)     1,500 บาท  (หน่ึงพ ันห ้าร้อยบาทถ้วน)  

     Module ที ่3    ทักษะการพ  ด (Speaking)   1,500 บาท   (หน่ึงพ ันห ้าร้อยบาทถ้วน) 
 
2 ในป ีงบประมาณ 2560  ยังคงมีการจััดสอบ Placement Test ั โดยใช้หลัักปฏิบัตใินการสมััครสอบเชั นเดิม*ัั โปรดตดิต อััััััััััััััััััััััั
คุณภิญญดาั02ั203ั5000ัต อั47009ัเพ่ือส ารองท่ีน่ังและเพ่ือขอแบบช าระเงินั(Bill Payment) เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการััััััััััััััััััั
ช าระเงิน/บญัชีรับช าระค าสมคัรสอบใหม  

http://www.mfa.go.th/dvifa
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9. วิธ้ีกำรชำระเงิน3้  
      เม ่อท านย นยันการสมัครสอบ และส่ังพ มพ์แบบช าระเง นออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว ท านสามารถน าไป

ช าระค าธรรมเนียมการสอบได้ตามช องทาง ดังน้ี  
  ทีเ่คาน์เตอร์ธนาคาร กร งไทย จำก ัด (มหาชน) ท กสาขา 
  ที่ต ้ ATM ธนาคาร กร  งไทย จำกัด (มหาชน) 
  ทาง NET BANK ของ ธนาคาร กร  งไทย จ าก ัด (มหาชน) 

  โดยมีค าธรรมเนียมการใช้บร การตามท่ีธนาคารก าหนด และอย  ในความรับผ ดชอบของผ ้สมัครสอบ4 
 

10. หลักฐำนในกำรเข ำห องสอบ้ 
 น าแบบการช าระเง นที่มีตราประทับของธนาคาร มาแสดงพร้อมกับบัตรประจ าตัวข้าราชการ/พน ักงาน    
      ร ัฐว สาหก จ/พนักงานในองค์กรของร ัฐ ส าหรับลงทะเบียนหน้าห้องสอบและรับใบเสร จรับเง น 

 

11. กำรเปลี่ยนหร อกำรยกเล้ิกกำรสมัครสอบ 
   ไม สามารถขอเปลี่ยนว ันสอบหร อขอเปล ี่ยนตัวผ ้สอบได้ รวมถงึการขอยกเล  กการสอบ ทั้ งนี้  สถาบ ันการต  างประเทศฯ 

      จะไม ค นเง  นค  าธรรมเนียมการสอบให้ในท กกรณี 
 

12. กำรสอบใหม (้retake) 
 12.1  หากประสงค์จะสม ัครสอบใหม  (retake) ใน Module ที ่1 ทักษะการอ านและการฟ ัง จะต้อง 

 มีระยะเวลาห างจากการสอบครั้งก อน ไม น้อยกว า 6 เด อน  และจะต้องสมัครสอบใหม  ทั้ง Module ไม สามารถเล  อก    
 สมัครสอบเพ ียงทักษะใดทักษะหน่ึงได้ 
  12.2  ส าหรบัการสอบใหม   (retake) Module ที ่2 หร อ Module ที ่3 จะต ้องมีระยะเวลาห างจาก                     
 การสอบครั้งก อนไม  น้อยกว า 6 เด  อนเช นกัน และผลการสอบ Module ที ่1 (ต ้องได ้ระดับ B2 ขึ้นไปของทั้ง 2 ทักษะ)  
 ยังไม หมดอาย  
 

13. ผลกำรสอบ 
 การรายงานผลการสอบ จะรายงานผลสำหรับแต ละทักษะตาม “ระด ับ” (ตามแนวทางของ CEFR) 

     พรอ้มคำอธ  บายประกอบ ค  อ C1 B2+ B2 B1+ B1 และ below B1 เท าน้ัน ทั้งน้ี ไม ม ีการให้ผลเป  นคะแนนด  บ 
     (raw score) หร อเท ียบผลเป  นร้อยละ รวมถ ึงไม เทียบผลการสอบของ DIFA TES กับการสอบประเภทอ  ่น 

 ผลการสอบจะแล ้วเสร  จภายใน 14 ว ันท าการหลังวันสอบ และจะส งใบรับรองผลสอบให ้ผ ้สอบทาง 
ไปรษณีย์ ตามท ี่อย  ที่ระบ  ในการสมัครสอบ 

 กรณ ีประสงค์จะรบัใบรับรองผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับได้ที่สถาบ ันการต  างประเทศฯ โดย 
จะต ้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการมาแสดง 

 กรณีท่ีไม สามารถมารับใบรับรองผลสอบด้วยตนเอง ท านสามารถมอบหมายผ ้อ ่นให้มารับแทนได้ โดย 
ท านจะต้องถ ายส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ นรับรองส าเนา และระบ ช ่อ - นามสก ลของผ ้ที่ท านมอบหมาย                  
ซึ่งผ ้ที่ได้รับมอบหมายต้องแสดงเอกสารดังกล าว พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผ ้ที่ได้รับมอบหมายในวันที่มารับ
ใบรับรองผลสอบ 

 สถาบ ันการต  างประเทศฯ จะไม แจ ้งผลการสอบในช องทางอ  ่น เช  น โทรศ ัพท์ โทรสาร Email ฯลฯ                     
     ทัง้น้ี เพ ่อประโยชน์ของผ ้สอบเกี่ยวกับการรักษาข ้อม ลส วนบ  คคล 

  
3 ต ้องใช้แบบช าระเง  น (Bill Payment) ที่ออกจากระบบเท านัน้  
4 ค  าบร การของ ธ.กร งไทย  ส าหรับการช าระเง  น ในวงเง  น 1 – 50,000 บาท  ชำระท ี่เคาน์เตอร์ธนาคารฯ รายละ 25 บาท    
   ช าระผ าน ATM 10 บาท ช าระทาง KTB Net Bank 15 บาท ท ั้งนี ้ จะปรับเปลี่ยนตามประกาศธนาคารฯ
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14. อำยุของผลกำรสอบ 
 ผลการสอบท กประเภทมีอาย  2 ปี นับจากวันสอบ 

 

15. หน้ ำที่และควำมรับผ้ิดชอบของผ  สมัครสอบทุกคน 
 15.1 ต้องปฏ  บ ัต  ตามข้อก าหนดและข้อปฏ  บ ัต  ในการเขา้สอบของสถาบันการต  างประเทศฯ รวมถ ึง 

     การปฏ  บ ัต ตนและการแต งกายด ้วยความเป  นส  ภาพชน เน ่องจากเป็นสถานที่ราชการ 
 15.2  ต ้องจ ัดเตรียมอ  ปกรณ์ในการสอบ ได ้แก   ด  นสอด า 2B ยางลบ ปากกา 

 15.3  ต ้องแสดงบ ัตรข้าราชการ / บ ัตรพนักงานร ัฐว  สาหก จ / บ ัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรในก ากับ 
ของร ัฐ และแสดงหล ักฐานการช าระเง  นฉบ ับจร ง เพ  ่อลงทะเบ ียนเข้าสอบ ซึ่งเม  ่อลงทะเบ ียนแล ้ว  ผ  ้เขา้สอบจะได้รับ
ใบเสร  จรบัเง  นและก  ญแจต  ้ล อคเกอร ์ส าหรบัเก บส  ่งของ 

 15.4 ต้องเก บส ง่ของต าง ๆ  รวมถึงโทรศ ัพท์ม อถ  อ เคร ่องม  อส ่อสารท กประเภท ไว้ในต ้ล อคเกอร ์                     
ไม อน ญาตให ้นำส ่งของอ ่นใดเข้าห ้องสอบ โดยผ ้สอบต ้องแสดงให้ปรากฏชัดว า ไม  น าส ง่ของดังกล  าวเข ้าห้องสอบ                      
ทัง้น้ี ยกเว้นอ  ปกรณ ์ที่ใช ้ในการสอบ กระเป  าใส ธนบ ัตรขนาดเล  ก และยาประจ าตัวอ ่น ๆ ให ้อย  ในด ลพ  น  จของสถาบัน-
การต  างประเทศฯ 

 15.5 ต้องมาถ ึงสถานท ี่สอบก อนเวลาสอบ ประมาณ 30 นาที เพ  ่อลงทะเบ ียนเข ้าสอบ (ข ้อ 15.3–15.4)  
ทัง้น้ี สถาบ ันการต  างประเทศฯ จะเช ญเข้าห ้องสอบ ในเวลาประมาณ 8.45 น. 

 15.6 ต้องไม  กระท าการใดๆ ที่เป  นการรบกวนผ ้อ  ่น หร อข ัดขวางการสอบ 
 15.7 ต ้องระมัดระว ังในการใช ้อ  ปกรณ์การสอบ อาท  ห ฟัง โต๊ะ เก้าอ้ี ฉากกั้นระหว  างผ ้สอบ และต  ้ล อคเกอร ์               

เก บส  ่งของก  อนเข้าห ้องสอบ  รวมถงึการใช้สถานท ี่สอบ/พ ักรอก  อนสอบ  ตลอดจนส ง่อำนวยความสะดวกที่สถาบ ัน-      
การต างประเทศฯ จัดเตร ียมให้ หากส ญหายหร  อมีความเส ียหายเก ดขึ้นและม ีค  าใช้จ ายใดๆ ในการจ ัดหามาทดแทน               
หร อซ  อมแซมให ้สามารถใช้งานได ้เช  นเด ม ผ ้สอบต้องรบัผ ดชอบค  าใช้จ ายทัง้หมด 

 15.8  ภายหลังเวลา 9.30 น.  หร อภายหลังเร ่มการสอบแล ้ว 30 นาที  จะไม อน  ญาตให้เข้าห้องสอบ โดย
ถ อว  า ผ ้สอบสละส  ทธ ์การสอบ/ขาดสอบ และจะไม ค นค  าธรรมเน ียมการสอบให้ 

 15.9 ข้อก าหนดหร  อข้อปฏ  บ ัต  นอกเหน  อจากน้ี ให้อย  ในด ลพ  น  จของสถาบันการต  างประเทศฯ 
 

16. กำรทุ้จริตในกำรสอบ 
  1 6 . 1  กรณ ีมีการท  จร  ตหร  อพบว าม ีความพยายามท าการท จร  ตในการสอบ สถาบันการต  างประเทศฯ                      
จะยกเล  กการสอบและการตรวจค าตอบของผ ้กระท าการดังกล าว โดยไม ค นเง นค าธรรมเนียมการสอบ และตัดส ทธ ์การ
สมัครสอบท กประเภทของสถาบันการต างประเทศฯ เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ท าการ/พบว ามีความพยายามท าการ 

 1 6 . 2  กรณ ีม ีการล ักลอบนำช ดข ้อสอบ กระดาษคำตอบ  และเอกสารเกี่ยวกับการทำข ้อสอบ อาท                     
กระดาษร าง ออกจากห ้องสอบ รวมถ ึงการคัดลอกด้วยว ธกีารหนึ่งว  ธ ีการใด สถาบ ันการต  างประเทศฯ จะดำเน นคดีตาม
กฎหมาย และจะตัดส  ทธ  ์การสมัครสอบของสถาบันการต างประเทศฯ ท กประเภท เป  นเวลา 2 ปี นับจากว ันที่ท าการ/
พบว ามีความพยายามทำการ 

 

17. ข้ อสงวนสิทธิ์ 
     สถาบ ันการต  างประเทศฯ ไม อน ญาตให ้ผ ้สอบท กรายขอด ช ดข้อสอบและกระดาษค าตอบของตน รวมถ ึง 

เอกสารอ  ่นใดทีใ่ช ้ในการสอบ ภายหลังจากทีเ่จ ้าหน้าที่ค มสอบเก บข้อสอบ/กระดาษคำตอบ ฯลฯ แล้ว รวมถ ึงที่ผ  าน 
กระบวนการสอบและกระบวนการตรวจหร  อให ้คะแนนแล ้วในท  กกรณี เพ  ่อป้องก ันม ให ้ส งผลต อความได ้เปร ียบเสียเปรยีบ
ต  อบ  คคลอ ่น  ทัง้น้ี  ถ อว าผ  ้เข้าสอบท กรายได้ยอมรบัและพรอ้มปฏ  บ ัต  ตามเง ่อนไขท่ีสถาบ ันการต  างประเทศฯ ก าหนด
ท กประการ 
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  การพ จารณายกเว้นข้อก าหนดและเง ่อนไขใดๆ ในท กกรณี ถ อเป็นด ลยพ น จของส วนมาตรฐานและ
ประเม นผล สถาบันการต างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ แต เพียงผ ้เดียว ทั้งน้ี ผลการพ จารณาถ อเป็นที่ส ้นส ด   

 

18. เหตุสุดวิสัยนอกเหน้ อกำรควบคุม 
 สถาบ ันการต  างประเทศฯ จะไม รบัผ  ดชอบต อผ ้สอบในกรณ ีที่ไม  ปฏ  บ ัต  ตามข้อก าหนดน้ี และจะไม  รับผ  ดชอบ 

ในกรณ ีมเีหต ส ดว  สัยที่อย  เหน อการควบค  มหร อความเส ียหายอ ่นๆ ที่มาจากเหต ส  ดว  ส ัยนอกเหน อการควบค ม เช น 
อ ัคค ีภ ัย อ  ทกภัย สภาพอากาศ หร  อภ ัยธรรมชาต  อ  ่น ๆ  การระเบ  ด การนัดประท้วง สงคราม ความไม สงบหร อเหต  ใดๆ 
ทีอ่ย  นอกเหน  อขอบเขตความรบัผ  ดของสถาบันการต  างประเทศฯ 

 

19. กำรมผีลบังคับใช  
 ข้อก าหนดและเง  ่อนไขอ  ่นๆ ที่เผยแพร บนเว บไซต ์ของสถาบ ันการต างประเทศฯ มีผลบ ังค ับใช้กับ                           

ผ ้สม ัครสอบท กราย 
 

20. กำรแปลเป้ นภำษำต้ ำงๆ 
  ในกรณ ีที่มีการแปลข้อก าหนดฯ น้ีเป  นภาษาต  าง ๆ  ให ้ยดึถ  อฉบ ับภาษาไทยเป  นหลัก และในกรณีที่มีการ    
  น าไปแสดงไว้ที่อ ่นใดนอกเหน อจากที่แสดงบนเว บต์ของสถาบันการต างประเทศฯ ให้ยึดถ อข้อม ลที่แสดงไว้บนเว บไซต์  
  ของสถาบันการต างประเทศฯ เป็นหลัก 

 

21. กำรปรับเปลี่ยนข อม้ ล 
การปรับเปล ี่ยนข้อม  ลต างๆ ในข้อก าหนดและเง ่อนไขต  างๆ ที่แสดงบนเว บไซต ์ของสถาบันการต  างประเทศฯ 

อาจมีการดำเน  นการเป  นระยะ ๆ ตามความจ าเป  นและเหมาะสม ให้ถ  อข้อม  ลทีป่รับเปล ี่ยนล  าส ดเป  นหล ัก 
 

22. กำรยอมรับของผ  สมัครสอบ 
       ถ อว าผ  ้เข ้าสอบท กรายยอมร ับและพร ้อมปฏ  บ ัต  ตามข้อก าหนดและเง  ่อนไขตามที่สถาบ ันการต  างประเทศฯ 

ก าหนดท กประการ 
 
 

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

สั วนมาตรฐานและประเมินผลััััััััััััััััััััััััััััััััั
สถาบันการต างประเทศเทวะวงศั วโรปการััััััััััััััััััััััััััััั

กระทรวงการตั างประเทศ 
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