
ประกาศ 
เรื่อง มาตรการในการจัดสอบ CU-TEP ในภาวะท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

Announcement  
Title: CU-TEP Defensive Measure on COVID-19 Pandemics 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการจัดสอบ CU-TEP ของศูนย์สอบภูมิภาค
อย่างเคร่งครัด โดยขอให้ผู้เข้าสอบดำเนินการ ดังนี้  

1. จุด Scan ของรปภ. เพื่อตรวจสัมภาระ และจุด Check In แอปไทยชนะ เพื่อลงทะเบียน       
ก่อนเข้าประตูภายใน Conference Hall 

2. จุดคัดกรองที่ 1 จุดตรวจวัดอณุหภูมิร่างกาย บริเวณทางเข้าด้านหน้า Conference Hall 
หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  

 สำหรับผู้มีอุณหภูมิปกติ จะติดสติ๊กเกอร์ที่บริเวณเสื้อ ตรวจเครื่องแต่งกาย และล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ก่อนไปจุดคัดกรองที่ 2  
 3. จุดคัดกรองที่ 2 จุดตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบ บริเวณโถง Conference Hall  
 - ผู้เข้าสอบเข้าแถวตามป้ายลำดับที่นั่งสอบ 
 - กรรมการคุมสอบ 1 คน ตรวจหลักฐานของผู้เข้าสอบ 40 คน (บัตรประจำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง) ให้ตรงกับใบเซ็นชื่อ (ย่ืนรับส่งหลักฐาน/ใบเซ็นชื่อระหว่างฉากพลาสติกใสกั้น) แล้วจึงให้ผู้
เข้าสอบลงลายมือชื่อพร้อมนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษในใบเซ็นชื่อ หากไม่ถูกต้องจะไม่อนุญาตให้เข้าห้อง
สอบ 
 - ผู้เข้าสอบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หยิบถุงซิปล๊อค ใส่เฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบเล็ก และเดินเข้า
แถวเข้าห้องสอบทันที โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ 
 4. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และเปิด
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อตรวจสอบรูปหน้าว่าตรงกับหลักฐานของผู้เข้าสอบ และล้างมือดว้ยเจล
แอลกอฮอล์  
 5. เม่ือสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบทีละแถว โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ
แต่ละคนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  
(รายละเอียดตามแผนผังการจัดสอบ CU-TEP ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ณ 
Conference Hall, PSUICC) 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด   
 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
17 สิงหาคม 2563 

 
Due to the current pandemics of COVID-19, the Chulalongkorn University 

Academic Testing Center must strictly have the measure for CU-TEP examination of the 
Regional Examination Center. All test takers must strictly conduct as follows: 

1. Security Check Point and Thai Chana Application Check In Point before 
entering the entrance of Conference Hall 

2. 1st Check Point: Body Temperature Measurement at entrance of Conference 
Hall   

If it is found that the body temperature is higher than 37.5 degrees Celsius, test 
taker will not be allowed to take the test. 

For test takers having normal body temperature will be put the sticker on the 
shirt area, attire checking and wash hands with alcohol gel before going to the 2nd 
Check Point. 

3. 2nd Check Point: Inspection of evidence’s test takers at the lobby of 
Conference Hall 

- Test takers get in ordered lines. 
- A proctor checks the evidence of 40 test takers (ID card or passport) to be 

identical with the signed paper (Hand in & hand out through the plastic scene). Test 
takers would sign first name and last name in English. If it is incorrect, test taker will not 
be allowed to take the test.  

- Test takers wash hands with alcohol gel, get ziplock bag and get in line to the 
test room immediately with spacing.  

4. Inspection prior to the test room, test takers must open the facial mask to 
verify with facial photo in evidence and wash hands with alcohol gel. 

5. After finishing the test, each row of test takers will leave the room with 
spacing at least 1.5 meters. 
(For further, please check the Layout of CU-TEP Testing on COVID-19 Pandemic at 
Conference Hall, PSUICC) 

It is announced and please strictly conduct. 
 

Graduate School, Prince of Songkla University 
17 August 2020 

 




