
 

 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ครั้งที่ 3/2563 

วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

สถานที่สอบสถาบันฝึกอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

รายชื่อผู้สอบผู้ค้าตราสารหนี้ (รอบเช้า)    เร่ิมเวลา  09:00 – 12:30 น. 

User ID ชื่อ – สกุล องค์กร 

0320001 คุณอัจฉราวดี ล้้าเลิศ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน) 

0320004 คุณเบญญาทิพย์ คงสิทธ์ิ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ้ากัด (มหาชน) 

0320005 คุณวราทร ศศิวงศ์ภักด ี ธนาคาร ยูโอบี จ้ากดั (มหาชน) 

0320006 คุณณภัทร พัฒนธีรภัทร ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ 

0320008 คุณชัยยะ บุษราค้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ้ากัด (มหาชน) 

0320009 คุณชานุติ จิตติพรศร ี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ้ากัด (มหาชน) 

0320010 คุณอรณัฐ หงษา บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ้ากัด (มหาชน) 

0320012 คุณธีรพงศ์ พิชยานุสรณ ์ บุคคลทั่วไป 

0320014 คุณอภสิสรา สุนารักษ์ ธนาคาร ออมสิน 

0320016 คุณสริภัทร กาญจนวิไล ธนาคาร กรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 

0320019 คุณกฤษณา สืบเนียม ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ้ากดั (มหาชน) 

0320020 คุณเอกชัย ชวาลวณิชชัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ้ากัด       

0320021 คุณอรพิมล บูรณกนิษฐ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ้ากดั (มหาชน) 

0320022 คุณภัทรนันต์ ทองกิรธนพิสิฐ ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพ 

 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบเช้า) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ 09:00-10:15 น. 

2. หมวดที่ 2 ความรู้พื้นฐาน 10:30 – 11:00 น. 

3. หมวดที่ 1 กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และจรรยาบรรณที่เกีย่วข้อง 11:15 – 12:30 น. 

***โปรดมาก่อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที***  

กรณีมีข้อสงสัยตดิตอ่สอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553, 551, 550 (อารยา / รฐัโรจน์ / อริสรา และสิรภัทร) 

 



 

 
  

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย คร้ังที่ 3/2563 

วันที่สอบ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

สถานที่สอบสถาบันฝึกอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ 

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

รายชื่อผู้สอบผู้ค้าตราสารหนี้ (รอบบ่าย)    เร่ิมเวลา  13:00 – 15:45 น. 

User ID ชื่อ – สกุล องค์กร 

0320002 คุณวรสัปวีณ์ สุกโชติรตัน ์ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ้ากดั (มหาชน) 

0320003 คุณอธิชา คลี่สุวรรณ ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ้ากดั (มหาชน) 

0320007 คุณสโรชา ลลีาแม้นเทพ ธนาคาร ดอยช์แบงก์ เอจี กรุงเทพ 

0320011 คุณโชตริส วานิชชินชัย ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

0320013 คุณกนกชัย  โกมลภิส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ้ากัด (มหาชน)   

0320015 คุณฐิติพร นิม่นุช บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 

0320017 คุณพิชามญช์ุ วัฒนาจตุพร ธนาคาร ออมสิน 

0320018 คุณพัชรา วีระมนุรักษ์ ธนาคาร ออมสิน 

 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ(รอบบ่าย) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี ้ 13:00 – 14:15 น. 

2. หมวดที่ 2 ความรู้พื้นฐาน 14:30 – 15:00 น. 

***โปรดมาก่อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที 

*** กรณีมีข้อสงสัยติดตอ่สอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553, 551, 550 (อารยา / รัฐโรจน ์/ อรสิรา และสิรภัทร  

      

 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบความรู้เพ่ือการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ โดยระบบ E-Testing 

1. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 20 นาที นับจากเวลาเริ่มท้าการทดสอบ 

2. ไม่อนุญาต ให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาทีนับจากเวลาเริ่มท้าการทดสอบ 

3. ไม่อนุญาต ให้น้าหนังสือ เอกสารต่างๆ คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เครื่องคิดเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข้อมลูต่างๆ รวมทั้งสิ่งอื่นๆ 
ในลักษณะเดียวกันเข้าห้องสอบ เว้นแต่เครื่องคิดเลขประเภทท่ีไมม่โีปรแกรมบันทึกข้อมูลเช่น HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

FC1000  , TIBA II PlusหรือHP12C 

4. ไม่อนุญาตให้ผู้เขา้ทดสอบใช้ หรือเปิดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอรใ์นระหว่างทดสอบ 

5. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องน้า กระดาษทดเลข ทั้งหมดตามจ้านวนทีไ่ดร้ับคืนกับเจ้าหนา้ที่ควบคุมการสอบ  
 

หมายเหตุหากผู้เข้ารับการทดสอบฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการก ากับและจัดการทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป็นไม่ผ่านการทดสอบ 

แผนที่สถานที่สอบ 

 

 

 

 

 

 

 


