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ข้อมลูสนามสอบและเงือ่นไขตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-2019 
สำหรบัการสอบใบประกอบวชิาชพี ครัง้ที ่2/2564 

 
1. สนามสอบและจำนวนทีน่ัง่สอบ 

1.1  สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)  700 ที่นั่ง 
1.2 สนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 120 ที่นั่ง 
 สำรองสำหรบับัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 45 ที่นั่ง 
 สำหรับผู้สมัครสอบทั่วไป 75 ที่นั่ง 
 **สนามสอบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ รบัสมคัรเฉพาะผูส้มคัรสอบทีม่าจาก 17 จงัหวดัภาคเหนอื

เทา่นัน้** 
1.3 สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ที่นั่ง 
 สำรองสำหรบับัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 ที่นั่ง 
 สำหรับผู้สมัครสอบทั่วไป 23 ที่นั่ง 
1.4 สนามสอบมหาวิทยาลัยนเรศวร 50 ที่นั่ง 
 สำรองสำหรบับัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 31 ที่นั่ง 
 สำหรับผู้สมัครสอบทั่วไป 19 ที่นั่ง 
 **สนามสอบมหาวทิยาลยันเรศวรงดรบัสมคัรผูส้มคัรสอบทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ

และเขม้งวด (สแีดงเขม้) และพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ (สแีดง)** 
 

2. เงือ่นไขตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา-2019 
2.1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสงูสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสงูสุด (สีแดง) 

ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ฉบับล่าสุด 

• ต้องมีผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ 
- ไม่เกินกว่า 72 ช่ัวโมงก่อนเข้าห้องสอบ สำหรับสนามสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

และสนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
- ไม่เกิน 5 วัน ก่อนเข้าห้องสอบ สำหรบัสนามสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(องครกัษ์) 

• หรือ ฉีดวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม 2  สปัดาห์ ก่อนเข้าหอ้งสอบ  

• หรือ ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ก่อนเข้าหอ้งสอบ 
2.2 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ หรือจังหวัดที่เป็นสนามสอบ 

• มาตรการในข้อ 2.1 
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• หรือ ต้องกักตนเอง ณ ต้นทาง (ที่พักอาศัย) 14 วัน ก่อนเดินทางมาเข้าสอบ โดยบันทึก
ไทม์ไลน์ และให้มกีารเซ็นช่ือรบัรอง โดย อสม. หรือ อสส. หรือ เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขใน
พื้นที่ หรอื เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง (ตามแบบฟอรม์หนงัสอืรับรองการกกัตัว และแบบ
ประเมินความเสี่ยงติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) 

2.3  ผู้สมัครทุกคนต้องลงทะเบียนการเดินทางเข้าจังหวัด และ caption ภาพหน้าจอโทรศัพท์ หรือ
คอมพิวเตอร์ หรอืเครือ่งมอืสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ลงทะเบียน และนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการ
เข้าห้องสอบ 

 2.3.1  สนามสอบมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ)์ 
ลงทะเบียนสำหรบัผูเ้ดินทางเข้าพื้นทีจ่ังหวัดนครนายก (Nakhon Nayok Safe 
Covid)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-
1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform 

 

 
 

 2.3.2 สนามสอบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
ต้องลงข้อมลูใน CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชม ก่อนเดินทางเข้าจงัหวัดเชียงใหม ่
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ไดร้ับแจง้จาก CM-CHANA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddBGG-1wrnQ5GsUoeDjhTHMHaRPS2RJzsEzyYGgUVlV0hozw/viewform
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 2.3.3 สนามสอบมหาวทิยาลยัขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 

• ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด
ขอนแก่น (หรือคลกิที่ https://r7app.moph.go.th/covid-risk-
survey/#/risk/main) ก่อนเดินทางมาถึงทีจ่ังหวัดขอนแก่น ล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พกัอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที  

• ใหผู้ส้อบทีเ่ดนิทางเขา้มาในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแกน่ ทีม่ปีระวัตกิารเดนิทางมาจาก
ทอ้งทีท่ีพ่บการระบาดของโรคโควดิ-19 เปน็กลุม่กอ้น (Cluster) ในเขตพืน้ที่
ควบคมุสงูสดุและเขม้งวด (สแีดงเขม้) และพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ (สแีดง) โดยให้ถือ
ปฏิบัติดังนี ้
- ให้ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ QR Code ของสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น (หรือคลกิที่ https://r7app.moph.go.th/covid-risk-
survey/#/risk/main) ก่อนเดินทางมาถึงที่จงัหวัดขอนแกน่ ล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 1 วัน หรือลงทะเบียนเมื่อมาถึงที่พกัอาศัยในจังหวัดขอนแก่นทันที 

- ให้กักกันตนเอง 14 วัน (Home Quarantine) นบัจากวันที่เดินทางออกจาก
เขตพื้นที่ควบคุมสงูสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสงูสุด ภายใต้การกำกับ
ของ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หรอื เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ถ้ามี
อาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น หรอืลิ้นรับรส
ไม่ได้ ให้รีบไปพบแพทยท์ี่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที พรอ้มให้ข้อมลูอาการ
เจ็บป่วยและประวัติการเดินทางแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจรกัษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

- ในระหว่างกกักันตนเอง ห้ามออกจากสถานทีพ่ักกันตนเอง (Home 
Quarantine) แต่หากมีความจำเป็นอันมิอาจหลกีเลี่ยงได้ การเดินทางออก
นอกสถานที่กกักันตนเองต้องแจ้งและได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
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โรคติดต่อในพื้นที่และใหป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T) อย่าง
เคร่งครัด 

 2.3.4 สนามสอบมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก 
ลงทะเบียนใน website Save Phitsanulok  
(http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php) 

2.4  ผู้สมัครทุกคนต้องทำแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา-2019 ก่อนเข้า
ห้องสอบ (ตามแบบฟอร์มแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ COVID-19 สำหรับผู้เข้า
สอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2564)    

 ***** ผูท้ีม่ปีระวตัสิมัผสัผูต้ดิเชือ้ หรอืเปน็ผูเ้สีย่งสงูตามแบบคดักรอง ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้หอ้ง
สอบ***** 

2.5 ในระหว่างการสอบ ผูส้มัครสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ที่ ศบค. กำหนด
อย่างเครง่ครัด โดยต้องเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ  face shield มาเอง 

 
 
 สำหรบัผูส้มคัรสอบทีส่นามสอบมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (องครกัษ)์ และมคีวามประสงคจ์ะ
เขา้พกัทีห่อพกัภายในมหาวทิยาลยั จะต้องส่งเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้กับผู้อำนวยการหอพัก 

(1) ผู้สอบประสงค์จะเข้าพักในหอพักฯ ทกุคนต้องส่ง timeline 14 วันก่อนเข้าพัก 
(2) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสงูสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)  

ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ฉบับล่าสุด  

• ต้องมีเอกสารแสดงผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่มผีลตรวจเป็นลบ ไม่
เกิน 5 วัน ก่อนเข้าห้องสอบ  

• หรือ เอกสารการได้รับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม 2  สัปดาห์ ก่อนเข้าหอ้งสอบ  

• หรือ เอกสารการได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องสอบ 
 

***** หากไมแ่สดงเอกสารหลกัฐานดงักลา่วนี ้ทา่นจะไมม่สีทิธิเ์ขา้พกัในหอพกั***** 
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