
 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ีสอบ วันศุกร*ท่ี  22  มีนาคม  2562 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ-กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย*  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ2ศ 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 

0119001 คุณญาดา พูถาวรวงศ� ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0119002 คุณเคน ลายสมิต ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0119003 คุณวิบูลย� จงวัฒนาพาณิชย� ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0119004 คุณพฤกษ� กล่ิมจติร บริษัทหลักทรัพย� โนมูระ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 

0119005 คุณพฒันาพร นามวงศ� ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร    

0119006 คุณพงศกร อํานวยเรืองศร ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 

0119007 คุณอรอนงค� อินทรประสิทธ์ิ บริษัทหลักทรัพย� ยโูอบี เคย�เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

0119008 คุณอํานาจ ไวท�ยางกูร บุคคลท่ัวไป 

0119010 คุณณตัตยา ทองโต ธนาคาร ออมสิน  

0119011 คุณธนุตตา รัตนละออ บริษัทหลักทรัพย� โกลเบล็ก จํากัด 

0119014 คุณบณัฑิต  บุญรอด ธนาคารเพ่ือการเกตรและสหกรณ�การเกษตร    

0119017 คุณพัชรา วีระมนุรักษ� ธนาคาร ออมสิน 

0119018 คุณอัครเดช เดชรตัน� ธนาคาร ออมสิน 

0119020 คุณกานต�รวี สุขบุญนิวาทย� บริษัทหลักทรัพย� แลนด� แอนด� เฮ?าส� จํากัด (มหาชน) 

0119021 คุณโชตริส วานิชชินชัย ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร    

0119023 คุณนิธิ คูหะเปรมะ ธนาคาร ยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) 

0119024 คุณยงยุทธ มีเพ็ชรด ี ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส� สาขากรุงเทพ 

0119027 คุณชนยา แสงสินศร ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

0119028 คุณนรวีร� ยนตรรักษ� ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

0119030 คุณศรณ�ฉัตร สิงห�มณีสกุลชัย ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 

มีตAอหน?า 2 



 

 

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?อบังคับตAางๆ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข?อง 11:15 – 12:30 น. 

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553, 552, 551, 550  (อารยา / รัฐโรจน+ / กมลพร / อริสรา และสริภัทร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีตAอหน?า 3 



 

 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 1/2562 

วันท่ีสอบ วันศุกร*ท่ี 22 มีนาคม  2562 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ-กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย*  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ2ศ คอมเพล็กซ* 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ  

รายช่ือผู�สอบผู�ค�าตราสารหน้ี (รอบบEาย)                                        เริม่เวลา  13:00 – 15:00 น. 

User ID ชื่อ – สกุล องค*กร 

0119009 คุณศิริขวัญ ประเสริฐกุล ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

0119012 คุณกนกชัย โกมลภิส บริษัทหลักทรัพย� ฟLนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

0119013 คุณกัญญาภา เฟMNองวุฒิราญ ธนาคาร มิซูโฮ 

0119015 คุณรวินันท� ไพศาลกิจเจริญ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

0119016 คุณอิษฎาภรณ� ธัญลวะณิชย� บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ไทยพาณิชย� จํากัด  

0119019 คุณวิทวัสส� สุวรรณคล่ี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร 

0119022 คุณรุจยา ขาวคํา ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

0119025 คุณพศิน สุวรรณเกษม ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0119026 คุณจิราวรรณ พรวิจติรจินดา ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร�ปอเรช่ัน 

0119029 คุณพงศธร ต้ังในคุณธรรม ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบบEาย) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

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

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

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553, 552, 551, 550  (อารยา / รัฐโรจน+ / กมลพร / อริสรา และสริภัทร) 

มีตAอหน?า 4 

 



 

 

ข�อปฏิบัติในการเข�ารับการทดสอบความรู�เพื่อการขึ้นทะเบียนผู�ค�าตราสารหนี้ โดยระบบ 

1. ไมAอนุญาต ให?ผู?เข?ารับการทดสอบเข?าห?องสอบสายเกินกวAา 
2. ไมAอนุญาต ให?ผู?เข?ารับการทดสอบออกจากห?องสอบกAอนเวลา 
3. ไมAอนุญาต ให?นําหนังสือ เอกสารตAางๆ คอมพิวเตอร�ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข?อมูลตAางๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

ในลักษณะเดียวกันเข?าห?องสอบ เว?นแตA
FC1000  , TIBA II Plus หรือ HP12C

4. ไมAอนุญาต  ให?ผู?เข?าทดสอบใช? หรอืเปLดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร�ในระหวAางทดสอบ
5. ผู?เข?ารับการทดสอบต?องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได?รับคืนกับเจ?าหน?าท่ีควบคุมการสอบ 
 

หมายเหตุ หากผู�เข�ารับการทดสอบฝ5าฝ6นข�อหน่ึงข�อใดดังกล	าวข�างต�น

 

แผนที่สถานที่สอบ 

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

ให?ผู?เข?ารับการทดสอบเข?าห?องสอบสายเกินกวAา 20 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให?ผู?เข?ารับการทดสอบออกจากห?องสอบกAอนเวลา 30 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให?นาํหนังสือ เอกสารตAางๆ คอมพิวเตอร�ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข?อมูลตAางๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

เว?นแตAเครื่องคิดเลขประเภทท่ีไมAมีโปรแกรมบันทึกข?อมูล เชAน  HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

HP12C 

ให?ผู?เข?าทดสอบใช? หรอืเปLดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร�ในระหวAางทดสอบ 

ผู?เข?ารับการทดสอบต?องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได?รับคืนกับเจ?าหน?าท่ีควบคุมการสอบ 

หากผู�เข�ารับการทดสอบฝ5าฝ6นข�อหน่ึงข�อใดดังกล	าวข�างต�น คณะกรรมการกํากับและจัดการทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป?นไม	ผ	านการทดสอบ

Testing 

นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ 

นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ 

ให?นําหนังสือ เอกสารตAางๆ คอมพิวเตอร�ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข?อมูลตAางๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 
HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

ผู?เข?ารับการทดสอบต?องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได?รับคืนกับเจ?าหน?าท่ีควบคุมการสอบ  

ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป?นไม	ผ	านการทดสอบ 

 


