
มาตรการคัดกรองผู้สอบ TOEIC
โดยศูนยเ์ชี�ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น

01
งดการจองสอบให้กับบุคคลที�มี
ความเสี�ยงต่อการติดเชื�อโรคโค
วดิ-19 ไมว่า่จากกรณีใด ดังนี�

02
เงื�อนไขการรบัวคัซนีป�องกันโรค
โควดิ-19 สาํหรบัผูส้อบต้องไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนั (นบัตั�งแต่วนัที�

ฉีดวคัซนีครั�งล่าสดุ) ดังนี� 

03
กรณีที�ไมม่ใีบรบัรองฉีดวคัซนี /
ยงัไมไ่ด้รบัวคัซนี / ไมส่ามารถรบั

วคัซนีได้

04
มาตรการในวนัสอบ 
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ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผูที้�อยูใ่นระหวา่งการกักตัว (Self -
quarantine)
ผูที้�มคีวามเสี�ยงต่อการติดเชื�อของโรค
โควดิ- 19 ในทกุกรณี
ไมร่วมผูที้�มปีระวติัการติดเชื�อโรคโค
วดิ-19 และรกัษาหายแล้วเกิน 90 วนั 

ครบ 2 เขม็ ไดแ้ก่ Sinovac,
Sinopharm, Sputnik V, Sinovac เขม็
1 และ AstraZeneca เขม็ 2
1 เขม็ ได้แก่ AstraZeneca, Moderna,
Pfizer, Johnson & Johnson

ในวนัสอบ ผูส้อบจะต้องแสดงเอกสารรบัรองการได้รบั
วคัซนี ได้แก่
• เอกสารรบัรองการได้รบัวคัซนีฯ บนแอปพลิเคชนัหมอ
พรอ้ม หรอื
• เอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีฯ ที�ออกโดยสถานที�ฉีด
วคัซนี ฉบบัจรงิ หรอื
• เอกสารรบัรองการสรา้งเสรมิภมูคิุ้มกันโรค
(Certificate of Covid-19 Vaccination / Vaccine
Passport) ฉบบัจรงิ

ในวนัสอบ จะต้องแสดงเอกสารใบรบัรองการ
ตรวจหาเชื�อโควดิ-19 ฉบบัจรงิ ดว้ยวธิ ีRT-
PCR หรอื Rapid Antigen Test ที�ออกโดย
สถานพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ
ภายในเวลาไมเ่กิน 3 วนั (นบัตั�งแต่วนัที�ไดร้บั
การตรวจ)

ผูส้อบทกุคนจะต้องผา่นการคัดกรองจาก
ศูนยส์อบฯ โดยจะต้องลงทะเบยีนใน “ไทย
ชนะ" มกีารตรวจวดัอุณหภมู ิ(ตํ�ากวา่
37.5 องศาเซลเซยีส) สวมหนา้กาก
อนามยั และทําความสะอาดมอืดว้ย
แอลกอฮอล์เจลก่อนเขา้หอ้งสอบ ซึ�งจะมี
การติดสญัลักษณก์ารผา่นคัดกรองให้
เหน็ชดัเจน



Test Taker Screening Measures
at CELEx, HuSo, KKU

01
Test Center will suspend all

test reservations for
individuals who:

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: 

03
In case of no vaccination

certificate / not vaccinated
/ unable to get vaccinated

 

04
On the Test day
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To prevent the Spread of COVID-19

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.

 

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)

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.


