ด่วน!!! ประกาศเกี่ยวกับการสอบ HSK / HSKK ครั้งที่ 12 ประจาปีงบประมาณ 2565
สอบวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
---------------มาตรการสาหรับผู้เข้าสอบ HSK / HSKK
(กรณีจัดสอบ onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19)
1) มาตรการการพิจารณาอนุญาตบุคคลเข้าสอบ HSK / HSKK
2.1 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 14 วัน -Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna,
Sputnik V หรือ แบบไขว้ และ
2.2 มีผลตรวจ/มีเอกสารผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยวิธี
-Antigen Test Kit (ATK) (เป็นการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ โดยโรงพยาบาล คลินิก
ห้องแลป และร้านขายยา ที่มีเอกสารรับรอง หรือที่บันทึกผลตรวจผ่านหมอพร้อม LINE OA &
Application โดยผลมีอายุไม่เกิน 48 ชม) หรือ
-RT-PCR (เป็นการตรวจ ATK ซึ่งระบุชื่อผู้ถูกตรวจ โดยโรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป และร้าน
ขายยา ที่มีเอกสารรับรอง หรือที่บันทึกผลตรวจผ่านหมอพร้อม LINE OA & Application โดยผล
มีอายุไม่เกิน 72 ชม)
(ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 93/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
1) มาตรการในวันสอบ
ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ระลอก
ใหม่ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดาเนินมาตรการ
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่าน ดังนี้
 ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 45 นาที เพื่อตรวจหลักฐานการ
ฉีดวัคซีน หลักฐานผลตรวจโควิด-19 (ATK โดยผลมีอายุไม่เกิน 48 ชม. หรือ RT-PCR โดยผลมีอายุไม่เกิน
72 ชม.) ตรวจวัดอุณหภูมิและผ่านจุดคัดกรองของคณะศิลปศาสตร์ ก่อนเข้าห้องสอบ (บริเวณหน้าลิฟท์
ชั้น 1 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์) กรณีตรวจคัดกรองผู้เข้าสอบแล้ว พบว่า ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ปวดเมื่อ ยตามเนื้อตัว จมูกไม่ได้
กลิ่น หายใจเร็ว เหนื่อย คณะศิลปศาสตร์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสอบเกิดขึ้นแล้ว
 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ (Medical mask) ตลอดระยะเวลาการ
สอบ (หากไม่สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
 ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานในข้อ 2 ในวันสอบ โดยให้ดาเนินการยื่นต่อกรรมการกลางใน
การดาเนินงานสอบก่อนเวลาสอบ

ประกาศห้องสอบและ เวลาสอบ HSK / HSKK (Internet-Based Test)
สอบวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565
HSK 2, 4, 6 สอบ ห้อง LA 401 (ชั้น4)
HSK 1, 3, 5 สอบ ห้อง LA 401 (ชั้น 4)
HSKK สอบ ห้อง LA 401 (ชั้น 4)
อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์
---------------------------ระดับที่สอบ

เวลาที่สอบ

หมายเหตุ

HSK ระดับ 2

09.00 – 09.55 น.

( 55 นาที)

HSK ระดับ 4

09.00 – 10.45 น.

(105 นาที)

HSK ระดับ 6

09.00 – 11.20 น.

(140 นาที)

HSK ระดับ 1

13.30 – 14.10 น.

( 40 นาที)

HSK ระดับ 3

13.30 – 15.00 น.

( 90 นาที)

HSK ระดับ 5

13.30 – 15.35 น.

(125 นาที)

HSKK ระดับต้น

16.00 – 16.20 น.

( 20 นาที)

HSKK ระดับกลาง

16.00 – 16.23 น.

( 23 นาที)

HSKK ระดับสูง

16.00 – 16.25 น.

( 25 นาที)

หมายเหตุ

เริ่มสอบเวลา 09.00 น.

เริ่มสอบเวลา 13.30 น.

เริ่มสอบเวลา 16.00 น.

1. สอบ HSK ระดับ 2, 4, 6 สอบเวลา 09.00 น. (เข้าห้องสอบเวลา 08.30 น.)
2. สอบ HSK ระดับ 1, 3, 5 สอบเวลา 13.30 น. (เข้าห้องสอบเวลา 13.00 น.)
3. สอบ HSKK สอบเวลา 16.00 น.
4. วันสอบให้นาบัตรประจาตัวประชาชน + ตั๋วสอบ (ที่ print จากระบบ) มาแสดง

ในวันสอบ

