มาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC

Center English Language Excellence

Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University

โดยศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

01

งดการจองสอบให้กับบุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโค
วิด-19 ไม่ว่าจากกรณีใด ดังนี้
ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว (Self quarantine)
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรค
โควิด- 19 ในทุกกรณี
ไม่รวมผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อโรคโค
วิด-19 และรักษาหายแล้วเกิน 90 วัน

02

เงื่อนไขการรับวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 สำหรับผู้สอบต้องไม่
น้อยกว่า 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่
ฉีดวัคซีนครั้งล่าสุด) ดังนี้
ครบ 2 เข็ม ได้แก่ Sinovac,
Sinopharm, Sputnik V, Sinovac เข็ม
1 และ AstraZeneca เข็ม 2
1 เข็ม ได้แก่ AstraZeneca, Moderna,
Pfizer, Johnson & Johnson

ในวันสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับ
วัคซีน ได้แก่
• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ บนแอปพลิเคชันหมอ
พร้อม หรือ
• เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนฯ ที่ออกโดยสถานที่ฉีด
วัคซีน ฉบับจริง หรือ
• เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(Certificate of Covid-19 Vaccination / Vaccine
Passport) ฉบับจริง

03

กรณีที่ไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีน /
ยังไม่ได้รับวัคซีน / ไม่สามารถรับ
วัคซีนได้
ในวันสอบ จะต้องแสดงเอกสารใบรับรองการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฉบับจริง ด้วยวิธี RTPCR หรือ Rapid Antigen Test ที่ออกโดย
สถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
ภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การตรวจ)

04

มาตรการในวันสอบ

ผู้สอบทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองจาก
ศูนย์สอบฯ โดยจะต้องลงทะเบียนใน “ไทย
ชนะ" มีการตรวจวัดอุณหภูมิ (ต่ำกว่า
37.5 องศาเซลเซียส) สวมหน้ากาก
อนามัย และทำความสะอาดมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่งจะมี
การติดสัญลักษณ์การผ่านคัดกรองให้
เห็นชัดเจน

Test Taker Screening Measures

Center English Language Excellence

Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University

at CELEx, HuSo, KKU

To prevent the Spread of COVID-19

01

Test Center will suspend all
test reservations for
individuals who:

are under self-quarantine; or
have any risk of COVID-19
infection.
Excluding test takers with a
history of COVID-19 infected and
cured for more than 90 days.

02

Test takers must have received
COVID-19 vaccinations, no fewer
than 14 days from the date of
the last vaccination per the
following types of vaccine
conditions:
2 Doses; Sinovac, Sinopharm,
Sputnik V, Sinovac 1 dose +
AstraZeneca 1 dose
1 Dose; AstraZeneca, Moderna,
Pfizer, Johnson & Johnson

On the test day, test takers must present
vaccination documents, including:
• Certification of COVID-19 Vaccination on ‘Mor
Phrom' Application or
• Certification of COVID-19 Vaccination (original
Copy) or
• Certificate of Covid-19 Vaccination / Vaccine
Passport (original copy)

03

04

In case of no vaccination
certificate / not vaccinated
/ unable to get vaccinated

On the Test day

On the test day, Test takers must
present the original COVID-19 test
certificate by RT-PCR method or Rapid
Antigen Test issued by a medical
facility under the Ministry of Public
Health, within 3 days (from the date of
examination).

All test takers must pass the CELEx
screening which includes “Thai
Chana” registration; temperature
check (below 37.5 degree Celsius);
face mask wearing at all times and
alcohol gel cleaning before
entering the test center.

