
 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 1/2560 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  17  มีนาคม  2560 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ/กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ4ศ คอมเพล็กซ+ 2 ช้ัน 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

รายช่ือผู�สอบผู�ค�าตราสารหน้ี (รอบเช�า)                                       เริม่เวลา  09:00 – 12:30 น. 

User ID ชื่อ – สกุล องค+กร 

0117001 คุณแก
วตา  ฮอดใหม� ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

0117002 คุณกันตินันท$  กรวยสวัสดิ ์ บริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุนรวม ฟ-ลลิป จํากัด 

0117005 คุณอรไพลิน  พานิชกุล ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

0117006 คุณอังกูร  วีรางกูร ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

0117007 คุณจิรเกียรติ ์ จิรรตันชาญ ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส$ สาขากรุงเทพ 

0117012 คุณภัคจิรา  ศุภภัทรานาม ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย 

0117016 คุณสาธิกา  โพธ์ิชัย ธนาคารฮ�องกงและเซี่ยงไฮ
แบงก้ิงคอร$ปอเรช่ัน จํากัด 

0117020 คุณกนกอร  อัครหริัญศริิกร ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0117021 คุณพศิน  สุวรรณเกษม ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0117022 คุณศรณ$ฉัตร  สิงห$มณีสกุลชัย ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

0117023 คุณลินา หวัง บริษัทหลักทรัพย$ ดบีีเอส วิคเคอร$ส (ประเทศไทย) จํากัด 

0117024 คุณสุภาพร  พูนศร ี บริษัทหลักทรัพย$ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบเช�า) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดท่ี 3 ความรู
เก่ียวกับตราสารหน้ี 09:00 - 10:15 น. 

2. หมวดท่ี 2 ความรู
พ้ืนฐาน 10:30 – 11:00 น. 

3. หมวดท่ี 1 กฎหมาย ระเบียบข
อบังคับต�างๆ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข
อง 11:15 – 12:30 น. 

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 553 , 552 , 551  (อารยา / กมลพร และ สิรภัทร) 

 



 

 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 1/2560 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  17  มีนาคม  2560 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ/กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ4ศ คอมเพล็กซ+ 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ  

รายช่ือผู�สอบผู�ค�าตราสารหน้ี (รอบบFาย)                                        เริม่เวลา  13:00 – 16:30 น. 

User ID ชื่อ – สกุล องค+กร 

0117003 คุณอรทัย  สะเดา บริษัทหลักทรัพย$ แอพเพิล เวลธ$ จํากัด (มหาชน) 

0117004 คุณพชรพรรณ  โตJะสงวนพันธ$ ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0117008 คุณเบญจวรรณ  องค$วณิช บริษัทหลักทรัพย$ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

0117009 คุณพิพัฒน$  ถามากร บริษัทหลักทรัพย$จัดการกองทุน ไทยพาณิชย$ จํากัด 

0117010 คุณอานนท$  สุขรงัสิเสร ี บริษัทหลักทรัพย$ ยโูอบี เคย$เฮียน (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 

0117011 คุณอัจจิมา  พานิชเกรยีงไกร บริษัทหลักทรัพย$ ยโูอบี เคย$เฮียน (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 

0117013 คุณกนกอร  วีระฤทธิพันธ$ ธนาคาร ออมสิน 

0117014 คุณนัทธมน  ทรงศิริสมบัต ิ ธนาคาร ออมสิน 

0117015 คุณวัลลภา  ศริิพรธนากุล ธนาคาร แห�งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 

0117017 คุณภากร  วัฒนสกลพันธุ$ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

0117018 คุณพรณัชชา  ศิริฉตัรชัยกุล ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

0117019 คุณชุติมา  สวนขวัญ ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0117025 คุณสิงหา  วีรวัฒน$นภากุล ธนาคาร ออมสิน 

 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบบFาย) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดท่ี 3 ความรู
เก่ียวกับตราสารหนี้ 13:00-14:15 น. 

2. หมวดท่ี 2 ความรู
พ้ืนฐาน 14:30 – 15:00 น. 

3. หมวดท่ี 1 กฎหมาย ระเบียบข
อบังคับต�างๆ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข
อง 15:15 – 16:30 น. 

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 553 , 552 , 551  (อารยา / กมลพร และ สิรภัทร) 



 

 

 

ข�อปฏิบัติในการเข�ารับการทดสอบความรู�เพื่อการขึ้นท

1. ไม�อนุญาต ให
ผู
เข
ารับการทดสอบเข
าห
องสอบสายเกินกว�า 
2. ไม�อนุญาต ให
ผู
เข
ารับการทดสอบออกจากห
องสอบก�อนเวลา 
3. ไม�อนุญาต ให
นําหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิ

ในลักษณะเดียวกันเข
าห
องสอบ เว
นแต�
FC1000  , TIBA II Plus หรือ HP12C 

4. ไม�อนุญาต  ให
ผู
เข
าทดสอบใช
 หรอืเป-ดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร$ในระหว�างทดสอบ
5. ผู
เข
ารับการทดสอบต
องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได
รับคืนกับเจ
าหน
าท่ีควบคุมการสอบ 
 

หมายเหตุ หากผู�เข�ารับการทดสอบฝ2าฝ3นข�อหน่ึงข�อใดดังกล	าวข�างต�น

แผนที่สถานที่สอบ 

ข�อปฏิบัติในการเข�ารับการทดสอบความรู�เพื่อการขึ้นทะเบียนผู�ค�าตราสารหนี้ โดยระบบ E-Testing

ให
ผู
เข
ารับการทดสอบเข
าห
องสอบสายเกินกว�า 20 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให
ผู
เข
ารับการทดสอบออกจากห
องสอบก�อนเวลา 30 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให
นาํหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร$ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข
อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

เว
นแต�เครื่องคิดเลขประเภทท่ีไม�มโีปรแกรมบันทึกข
อมูล เช�น  

อบใช
 หรอืเป-ดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร$ในระหว�างทดสอบ 

ผู
เข
ารับการทดสอบต
องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได
รับคืนกับเจ
าหน
าท่ีควบคุมการสอบ 

หากผู�เข�ารับการทดสอบฝ2าฝ3นข�อหน่ึงข�อใดดังกล	าวข�างต�น คณะกรรมการกํากับและจัดการทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรั

Testing 

นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ 

นับจากเวลาเร่ิมทําการทดสอบ 

วเตอร$ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข
อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 
 HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

ผู
เข
ารับการทดสอบต
องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได
รับคืนกับเจ
าหน
าท่ีควบคุมการสอบ  

ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป=นไม	ผ	านการทดสอบ 

 


