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ข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC  
 

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 ในปัจจุบัน และมีนักศึกษำสนใจสมัครสอบ
เป็นจ ำนวนมำก เพื่อให้กำรสอบเป็นไปตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย จึงแบ่งรอบกำรสอบ
ออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้ำเวลำ 08.00-12.00 น. และรอบบ่ำยเวลำ 13.00-17.00 น.                   
ศูนย์สอบ TOEIC เข้มงวดในเรื่องกำรตรวจก่อนเข้ำห้องสอบมำก ขอควำมร่วมมือให้นักศึกษำ
เตรียมตัวให้พร้อมและอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วน 
 

 1. นักศึกษำต้องแสดงบัตรประจ ำตัวนักศึกษำตัวจริงคู่กับบัตรประชำชนตัวจริง                    
ก่อนเข้ำสอบหำกไม่แสดงบัตรท้ัง 2 คู่กัน จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบในทุกรณี 
 
 2. บัตรประจ ำตัวนักศึกษำและบัตรประชำชนตัวจริง จะต้องไม่หมดอำยุ รูปภำพ                  
และข้อควำมบนบัตรต้องชัดเจนไม่เลือนลำง มิเช่นนั้น จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด
อนุญำตให้ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส ์หรือหนังสือเดินทำง (Passport) แทนบัตรประชำชนได้ 
  
 3. กรณีท่ีบัตรประจ ำตัวนักศึกษำสูญหำย หรือช ำรุด ให้ ติดต่อท ำบัตรนักศึกษำ                
ได้ท่ีส ำนักทะเบียนและประมวลผล กรณีบัตรเลือนลำง รูปภำพและข้อควำมบนบัตรไม่ชัดเจน 
สำมำรถติดต่อขอท ำบัตรใหม่ได้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 
 4. อุปกรณ์เครื่องเขียน (ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ) ศูนย์สอบ TOEIC จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 
ดังนั้นนักศึกษำไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมำเอง 
 
 5. ไม่อนุญำตให้น ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ฟัง                    
อุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิด กุญแจรถยนต์ และนำฬิกำทุกประเภทเข้ำห้องสอบ 
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 6. ไม่อนุญำตให้น ำสิ่งของมีค่ำ เช่น กระเป๋ำทุกรูปแบบ นำฬิกำข้อมือทุกรูปแบบ                  
อุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด กุญแจรถ เอกสำร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสำรทุกชนิด               
เข้ำห้องสอบ ทำงมหำวิทยำลัยฯ จะจัดห้องให้ส ำหรับวำงสิ่งของแต่หำกเกิดกำรช ำรุด                      
หรือสูญหำยจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 7. หำกนักศึกษำใส่อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เช่น รักษำกระดูกหักด้วยกำรผ่ำตัดดำมโลหะ 
จะต้องมใีบรับรองแพทย์ อำยุไม่เกิน 1 ปี 
 
 8. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด 19 นักศึกษำท่ีเข้ำสอบจะต้องสวมหน้ำกำก
อนำมัยทุกคน  
 
 9. หำกในวันสอบ นักศึกษำมีอำกำรไข้ ไอ น้ ำมูกไหล เจ็บคอ และมีอุณหภูมิร่ำงกำย 
37.5 องศำขึ้นไป หรือมีอำกำรใกล้เคียงกับโรคระบำดโควิด 19 ไม่อนุญำตให้เข้ำสอบ                  
และสำมำรถเลื่อนไปสอบในรอบถัดไป 

 

ข้อก าหนดของผู้เข้าสอบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

1. ข้อก ำหนดพื้นฐำน ของผู้เข้ำสอบเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำร นโยบำยกำรจดัสอบ                   
   นอกสถำนท่ีประจ ำปี 2564 
 
2. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติม ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 มีดังนี้ 
 2.1 งดกำรจองสอบให้กับบุคคลท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคโควิด19                                  
      ไม่ว่ำจำกกรณีใด ดังนี้ 
  - ผู้ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรกักตัว (Self-quarantine) 
  - ผู้ท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรคโควิด19 ในทุกกรณ ี
 2.2 ก ำหนดเงื่อนไขกำรรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ส ำหรับผู้สอบ ดังนี้ 
  2.2.1 ผูส้อบท่ีเดินทำงมำจำก หรือกรณีท่ีสถำนท่ีสอบอยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
  และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) (อ้ำงอิงตำมประกำศ ศบค. ฉบับล่ำสุด) 
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 • กรณีที่ผู้สอบได้รับวัคซนีป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว 
 ผู้สอบจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขรับรอง               
 ไม่น้อยกวำ่ 14 วัน (นับตั้งแต่วันท่ีฉีดวัคซีนครั้งลำ่สุด) ตำมเงื่อนไขประเภทวัคซีน ดังนี้ 

สอบท่ีศูนย์สอบกรุงเทพฯ  สอบท่ีศูนย์สอบเชียงใหม่ 
ข้อมูลจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อเชียงใหม่ 

เงื่อนไขประเภทวัคซีน จ านวน เงื่อนไขประเภทวัคซีน จ านวน 
Sinovac ครบ 2 เข็ม Sinovac ครบ 2 เข็ม 

Sinopharm ครบ 2 เข็ม Sinopharm ครบ 2 เข็ม 

Sputnik V ครบ 2 เข็ม Sputnik V ครบ 2 เข็ม 
Sinovac เข็ม 1 + AstraZeneca เข็ม 2 ครบ 2 เข็ม Sinovac เข็ม 1 + AstraZeneca เข็ม 2 ครบ 2 เข็ม 

AstraZeneca 1 เข็ม AstraZeneca ครบ 2 เข็ม 

Moderna 1 เข็ม Moderna ครบ 2 เข็ม 

Pfizer 1 เข็ม  Pfizer 1 เข็ม 

Johnson & Johnson 1 เข็ม  Johnson & Johnson 1 เข็ม 

หมายเหตุ 
- ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยำยน 2564 
- ประเภทกำรรับวัคซีนหรือกำรรับวัคซีนแบบไขว้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 

  โดยในวันสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงเอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีน ได้แก่ 
  - เอกสำรรับรองกำรได้รับวัคซีนฯ บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือ 
  - เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนท่ีออกโดยสถำนท่ีฉีดวัคซีน ฉบับจริง หรือ 
  - เอกสำรรับรองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค Certificate of Covid-19 Vaccination / 
   Vaccine Passport) ฉบบัจริง 
 
 • กรณีที่ไม่มีใบรับรองฉดีวัคซีน / ยงัไม่ได้รับวัคซีน / ไม่สามารถรับวัคซีนได ้
ในวันสอบ จะต้องแสดงเอกสำรใบรับรองกำรตรวจหำเชื้อโควิด 19 ฉบับจริง ด้วยวิธี RT-PCR 
หรือ Rapid Antigen Test ท่ีออกโดยสถำนพยำบำลภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข ภำยในเวลำ
ไม่เกิน 3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรตรวจ) โดยก ำหนดกำรสอบ คือ วันท่ี 14 ธันวำคม 2564 
จะต้องตรวจภายในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2564 เท่านั้น และสำมำรถตรวจ ATK ได้ท่ีคลินิก
เทคนิคกำรแพทย ์อำคำรเรียน มฉก.1 ห้อง 2-119 ในวันท่ี 13-14 ธันวำคม 2564 โดยมีอัตรำ
ค่ำตรวจ 600 บำท/คน 
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 2.2.2 ส ำหรับผู้สอบท่ีเดินทำงมำจำก หรือ สถำนท่ีจัดสอบไม่อยูใ่นพืน้ท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (สีแดงเข้ม) (อ้ำงอิงตำมประกำศ ศบค. ฉบับลำ่สุด) เกณฑ์กำรรับวัคซีน หรือ
เงื่อนไขกำรเข้ำรับบริกำร จะเป็นไปตำมมำตรกำรของจังหวัดนั้น ๆ ร่วมกับมำตรกำรของ CPA 
(Thailand) 
 
2.3 ผู้ท่ีมีประวัติกำรติดเชื้อโควิด 19 ไม่น้อยกวำ่ 14 วัน และรักษำหำยแล้วไม่เกิน 90 วัน 
(นับตั้งแต่วันที่ทรำบว่ำติดเชื้อ) จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ท่ีออกโดยสถำนพยำบำลท่ีได้รับ    
กำรรบัรองจำกกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับจริง ในวันสอบ 
 
2.4 ในวันสอบ ผู้สอบทุกคนจะต้องผ่ำนกำรคัดกรองจำกศูนย์สอบฯ โดยจะต้องลงทะเบียนใน 
“ไทยชนะ” มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิ (ต่ ำกวำ่ 37.5 องศำเซลเซียส) สวมหน้ำกำกอนำมัย และท ำ
ควำมสะอำดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ำติดต่อศูนย์สอบฯ ซึ่งจะมีกำรติดสัญลักษณ์กำรผ่ำน
คัดกรองให้เห็นชัดเจน 
 

ขั้นตอนการแสดงหลักฐานบนแอปพลิเคชันหมอพร้อม 
 

กรณฉีีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม (อยู่ระหว่างรอเข็ม 2) 
 
 1. เข้ำแอปพลิเคชันหมอพร้อม โดยบันทึกภำพให้เห็น ชื่อ-นำมสกุล บนมุมซ้ำยบน 
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 2. เข้ำเมนู ประวัติกำรรับวัคซีน และบันทึกภำพกำรรับวัคซีนเข็มที่ 1  
 

 
 

 3. Upload รูปภำพเอกสำรวัคซีน 
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กรณีฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 
 
 1. เข้ำแอปพลิเคชันหมอพร้อม ไปที่เมนู Vaccine Covid-19 Certificate 

 

 
 
 2. บันทึกรูปภำพเอกสำรวัคซีน 
 

 
 

 3. Upload รูปภำพเอกสำรวัคซีน 
 


