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ถามมา-ตอบไป 
เรื่อง การสอบ DRU TEST ออนไลน 

 

  การลงทะเบียนสอบ DRU Test ออนไลน 
 ถาม:  ลงทะเบียนวันไหน? 

ตอบ:  เริ่มใหลงทะเบียนวันแรก ทุกวันศุกร เวลา 16.00 น. เปนตนไป จนกวาสิทธิ์จะเต็ม 
 

 ถาม:  ลงทะเบียนอยางไร? 
ตอบ:  ตามคูมือการลงทะเบียน DRU TEST ออนไลน 
  

 ถาม:  เขา DRU-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไมได ตองทำอยางไร? 
ตอบ:  ติดตอขอรีเซ็ตพาสเวิรดอีเมลมหาวิทยาลัยกับศูนยคอมพิวเตอรที่  

E-mail: dl@dru.ac.th  
Line: https://lin.ee/aTw3huN  

  "แนบรูปบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน (แสดงแค รูป, รหัสบัตรประชาชน และ ชื่อ-สกุล)" 
 

 ถาม:  ตรวจสอบรายชื่อในการลงทะเบียนไดที่ไหน? 
ตอบ:  เว็บไซต https://lc.dru.ac.th/dru_test หัวขอ “รายชื่อผูมีสทิธิ์เขาสอบ DRU Test ออนไลน”  

 

  การสอบ DRU Test ออนไลน 
 ถาม:  ตองเขาลิงคไหนในการสอบ? 

ตอบ:  เขาลิงค https://lc.dru.ac.th/DRUTEST/online  
 

  โดยใชเว็บเบราวเซอร  ทั้งคอมพิวเตอร - มือถือ (IOS และ Android) 
 

 ถาม:  สอบไดกี่ครั้ง? 
ตอบ:  1 ครั้ง/สิทธิ ์
 

 ถาม:  เขาระบบไมได ทำอยางไร? 
ตอบ:  ตรวจสอบวาใสรหัสนักศึกษาถูกตองหรือไม 

 

 ถาม:  ใสรหัสนักศึกษาเพ่ือเขาสูระบบ จากนั้นก็ขึ้นใหติดตอเจาหนาที่ ตองทำอยางไร? 
ตอบ:  ติดตอเจาหนาที่ผานทาง Inbox Facebook fan page  

ศูนยภาษา กทม. : https://www.facebook.com/DHON.LC.dru 
ศูนยภาษา สป. : https://www.facebook.com/LC.DRU.SP 
เพ่ือเจาหนาที่จะไดทำการตรวจสอบระบบตอไป 
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 ถาม:  ขอรหัสเขาสอบ 4 ตัว ไดจากที่ไหน? 
ตอบ:  Inbox ขอรหัสเขาสอบจากเจาหนาที่ผานทาง Facebook fan page (LC DRU) 
  ตามชวงเวลาที่กำหนดไวใน คูมือ “การสอบ DRU Test ออนไลน” 
  รายละเอียดเพ่ิมเติม คลิก       
  https://lc.dru.ac.th/assets/uploads/downloads/Exam_manual.pdf  
 

 ถาม:  หาปุม “สอบครั้งที่...” หรือ “ทำตอจากเดิม” ในตารางไมเจอทำยังไง? 
ตอบ:  นักศึกษากดไปที่ตารางแลวเลื่อนไปทางซาย หรือ ปรับหนาจอเปนแนวนอน 
 

 ถาม:  ปรับหนาจอเปนแนวนอนไมไดทำยังไง? 
ตอบ: เนื่องจากนักศึกษาเขาลิ้งคสอบ DRU Test ผานทางเว็บเบราวเซอรของ facebook จึงไมสามารถ

เปลี่ยนเปนแนวนอนได หากนักศึกษาใชมือถือระบบ IOS ใหเปลี่ยนไปใชเว็บเบราวเซอร chrome หรือ 
safari แทน 

 

 ถาม:  ขอสอบโหลดนาน ระบบคาง ทำขอสอบไมได ตองทำอยางไร? 
ตอบ:  หากพบปญหาระหวางการทำขอสอบ โปรดติดตอเจาหนาที่ ผานทาง  
  Inbox Facebook fan page  

ศูนยภาษา กทม. : https://www.facebook.com/DHON.LC.dru 
ศูนยภาษา สป. : https://www.facebook.com/LC.DRU.SP 

  หามออกจากระบบโดยเด็ดขาด มิเชนนั้นจะไมสามารถเขาสอบไดอีก 
 

 ถาม:  ขอสอบโหลดนาน ขอสอบไมขึ้น ทำอยางไร? 
ตอบ: รีเฟรซ หนาเว็บไซต 1 ครัง้ แลวรอโหลดขอสอบ 
 

 ถาม:  ถาออกจากระบบแลวเขาใหมไดไหม? 
ตอบ:  ไมได ระบบสามารถเขาไดครั้งเดียวเทานั้น หากพบปญหาโปรดติดตอเจาหนาท่ี 
                 ผานทาง Inbox Facebook fan page (LC DRU) 
 

 ถาม:  เม่ือกด “ทำตอจากเดิม” จากนั้นก็ไมสามารถกดอะไรตอไดเลยตองทำยังไง? 
ตอบ:  ระบบจะมี “ขอความแจงเตือน” ยืนยันวานักศึกษาจะทำตอหรือไม ใหนักศึกษากด ตกลง  

 

 ถาม:  โหลดขอสอบเสร็จแลว แตกดทำขอสอบไมได? 
ตอบ:  เมื่อโหลดขอสอบเสร็จแลว ระบบจะมี “กลองขอความแจงเตือนเกี่ยวกับคำอธบิายตาง ๆ”  
  ใหนักศึกษากดปด “ขอความแจงเตือน” 
 

 ถาม:  ทำไม Part Listening ฟงไมได ไมไดยินเสียง?  
ตอบ:  Part Listening เสียงจะขึ้นอัตโนมัติ และฟงไดเพียงรอบเดียวเทานั้น!! 
  เบื้องตน โปรดตรวจสอบอุปกรณการฟงของผูสอบวาไดเปดเสียงแลวกอนเริ่มสอบ 
  หากยังพบปญหานี้อยู โปรดติดตอเจาหนาที่ 
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 ถาม:  ตองไดก่ีคะแนนจึงจะผาน? 
ตอบ:  นักศึกษาระดับ ป.ตรี ไมต่ำกวา 41  
  นักศึกษาระดับ ป.โท ไมต่ำกวา 61  
  นักศึกษาระดับ ป.เอก ไมต่ำกวา 79 
   

 ถาม:  สอบผานแลวตองดำเนินการตอไปอยางไร? 
ตอบ:  ออกจากระบบ และพิมพใบเกียรติบัตร/ใบรับรอง ไดที่ https://lc.dru.ac.th/dru_test 

   

 ถาม:  ยังทำขอสอบไมเสร็จ ทำไมระบบจึงตัดออก โดยที่ยังไมไดกดสงคำตอบ? 
ตอบ:  1. เมื่อหมดเวลาในการสอบ 90 นาที ในขณะที่ยังทำขอสอบไมเสร็จ ระบบจะตัดออกโดยอัตโนมัติ 

พรอมท้ังคำนวณผลการสอบทันที 
2. หมดชวงเวลาสอบ ระบบจะบันทึกขอสอบที่นักศึกษาเคยทำไปแลว ในครั้งตอไปนักศึกษาสามารถ 

ทำขอสอบตอจากเดิมได 


