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เงือ่ นไขมาตรการบริหารจัดการการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
โปรดศึกษา “เงือ่ นไขมาตรการบริหารจัดการการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด 19 ” อย่างละเอียด โดยผู้สอบต้องยอมรับเงือ่ นไขก่อนการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย
•
•

มาตรการการคัดกรองผู้สอบ
ข้อปฏิบตั ิเมือ่ อยู่ในห้องสอบ

•

มาตรการทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติม

มาตรการการคัดกรองผู้สอบ
1. ผู้สอบต้องกรอกข้อมูลในแบบคัดกรองโควิด 19 ทางออนไลน์ตามทีส่ มาคมนักวางแผนการเงินไทยกาหนด
พร้อมทัง้ แนบข้อมูล
1.1. ผลตรวจ ATK ด้วยตัวเอง หรือ RT PCR
(ATK ต้องเป็ นยี่หอ้ ที่ได้รบั การรับรองจาก อย. ตรวจสอบได้ท่ี https://bit.ly/3u2USkw )
1.2. เปิ ดเผยข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19
สมาคมฯ จะส่ง link แบบคัดกรองโควิด 19 ให้ผู้สอบทางอีเมล 5 วันก่อนการทดสอบ (งดการ forward อีเมล เนื่องจากเป็ นการ
ส่งออกเฉพาะถึงท่าน) และหากท่านไม่ตอบแบบคัดกรองภายในเวลาที่กาหนด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเข้าสอบ
เวลาเปิ ดให้ตอบแบบคัดกรอง 48 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ
กรณีผู้สอบวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 65 จะเปิ ดให้กรอกข้อมูลในแบบคัดกรองในวันพฤหัสบดีท่ี 7 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. และจะ
ปิ ดแบบคัดกรองในวันศุกร์ท่ี 8 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น.

พุธ
ใช้ผลตรวจ ATK
วันพุธไม่ได้

พฤหัสบดี
ใช้ผลตรวจ ATK
วันพฤหัสบดีได้

ศุกร์

เสาร์

ใช้ผลตรวจ ATK ใช้ผลตรวจ ATK
วันศุกร์ได้ถึง 12.00 น. วันเสาร์ไม่ได้

กรณีผู้สอบวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 จะเปิ ดให้กรอกข้อมูลในแบบคัดกรองในวันศุกร์ท่ี 8 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. และจะปิ ด
แบบคัดกรองในวันเสาร์ท่ี 9 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น.

พฤหัสบดี
ใช้ผลตรวจ ATK
วันพฤหัสบดีไม่ได้

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

ใช้ผลตรวจ ATK
วันศุกร์ได้

ใช้ผลตรวจ ATK
วันเสาร์ได้ถึง 12.00 น.

ใช้ผลตรวจ ATK
วันอาทิตย์ไม่ได้
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2. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บคุ คลทีม่ ีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ โควิด 19 เข้าสอบ ไม่ว่าจากกรณีใด ดังนี ้
2.1 ผูท้ ่อี ยู่ในระหว่างการกักตัว (Self – quarantine) เนื่องจากในช่วง 10 วันก่อนการทดสอบ
- ติดเชือ้ โควิด 19
- เป็ นผูส้ มั ผัส/ใกล้ชิดผูต้ ิดเชือ้ โควิด 19
2.2 ผูท้ ่ีมีอาการ (1) ไข้สงู ตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส (2) ไอจาม/เจ็บคอ/มีนา้ มูก/มีเสมหะ/หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ (3) รูส้ กึ เพลีย
ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนือ้ โดยไม่มีสาเหตุ
3. ในวันสอบ ผูส้ อบทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากทีมพยาบาลของศูนย์สอบฯ ประกอบด้วยการตรวจอุณหภูมิ และประเมินประวัติ
ด้านสุขภาพ/ความเสี่ยง ผูส้ อบที่มีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกแยกเพื่อคัดกรองซา้ หากยังมีอณ
ุ หภูมิเกินกาหนด
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบ ผูส้ อบที่มีผลการคัดกรอง “ผ่าน” แล้ว จะมีการติดสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรองให้เห็นชัดเจนและได้รบั
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. ผูส้ อบทุกคนต้องนาอุปกรณ์ส่วนตัวสาหรับการป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ มาในวันสอบ
5. ผูส้ อบต้องสวมหน้ากากอนามัย และทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องสอบ
ข้อปฏิบตั ิเมื่ออยู่ในห้องสอบ
1. ผูส้ อบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของจมูก และปากตลอดเวลาที่อยูใ่ นห้องสอบ กรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม
เจ้าหน้าที่คมุ สอบจะแจ้งเตือน หากไม่ปฏิบตั ิตาม หรือในกรณีท่ถี กู เจ้าหน้าที่คมุ สอบแจ้งเตือนมากกว่า 1 ครัง้ เจ้าหน้าที่คมุ สอบจะระงับ
การสอบ ของผูเ้ ข้าสอบในทันที และเชิญออกจากห้องสอบ
2. ผูส้ อบที่แสดงอาการเจ็บป่ วย เช่น ไอ จาม มีนา้ มูก หอบเหนื่อย อย่างชัดเจนในระหว่างการสอบ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้สอบ โดยผูค้ มุ สอบ
จะระงับการสอบของผูเ้ ข้าสอบในทันที และเชิญออกจากห้องสอบ และบันทึกข้อมูลการเจ็บป่ วยของผูเ้ ข้าสอบไว้เป็ นหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบในอนาคต
มาตรการทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติม
1. หากผูส้ อบมีผลการคัดกรอง “ไม่ผ่าน” จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ และ
จะเลื่อนการสอบของท่านไปในรอบการสอบครัง้ ถัดไปเท่านัน้
2. เพื่อเป็ นการลดการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในวันสอบผูเ้ ข้าสอบต้องนาดินสอ ยางลบและอุปกรณ์
เครื่องเขียนที่จาเป็ นมาเอง สมาคมฯ ไม่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผสู้ อบ

