
 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 4/2560 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  24  พฤศจิกายน  2560 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ2กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ5ศ 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 

0417001 คุณคณุศลิษฏา  เรืองพุ�ม ธนาคาร แห�งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 

0417002 คุณเกรียงไกร  กาวสิริกุล บริษัทหลักทรัพย) ดบีีเอส วิคเคอร)ส (ประเทศไทย) จํากัด 

0417004 คุณพศิน  สุวรรณเกษม ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0417007 คุณบณัฑิต  บุญรอด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร           

0417009 คุณกรรณิกา  วิวัฒน)บุตรสิร ิ บุคคลท่ัวไป 

0417012 คุณอภิรักษ)  เรืองสุวรรณ ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

0417014 คุณแก7วตา  ฮวดใหม� ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

0417015 คุณยิง่ยศ  วิทย)สุภาเลิศ บุคคลท่ัวไป    

0417017 คุณพรไพลิน  จริยพฤติ ธนาคาร กรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

0417019 คุณจิราวรรณ  พรวิจิตรจินดา ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร)ปอเรช่ัน        

0417020 คุณแสงดาว  ดิลกฑรรศนนท) ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

0417021 คุณรตันา  เลิศวัฒนนนท) ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

0417022 คุณธนนารถ  ล้ิมสมบุญชัย ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบเช�า) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดท่ี 3 ความรู7เก่ียวกับตราสารหน้ี 09:00 - 10:15 น. 

2. หมวดท่ี 2 ความรู7พ้ืนฐาน 10:30 – 11:00 น. 

3. หมวดท่ี 1 กฎหมาย ระเบียบข7อบังคับต�างๆ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข7อง 11:15 – 12:30 น. 

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553 , 552 , 551  (อารยา /ยุภาวน ี/ กมลพร และ สิรภัทร) 



 

  

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 4/2560 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  24  พฤศจิกายน  2560 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ2กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ5ศ คอมเพล็กซ+ 2 ช้ัน 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

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

User ID ชื่อ – สกุล องค+กร 

0417003 คุณสุภาพร  พูนศร ี บริษัทหลักทรัพย) เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 

0417005 คุณอนุพันธ)  ชูสันติสุข บริษัทหลักทรัพย) เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

0417006 คุณปรยีนันท)  เรืองวราวัฒน) ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0417008 คุณจิตรประภา  เกษรบัว ธนาคารเพ่ือการส�งออกและนําเข7าแห�งประเทศไทย 

0417010 คุณชลิดา  มานะวรพงศ) บริษัทหลักทรัพย) เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

0417011 คุณอนันต)  เอ่ียมแก7วประเสริฐ บริษัทหลักทรัพย) ฟKนันเซยีไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

0417013 วราภรณ)  สินธุยานนท) บริษัทหลักทรัพย) แลนด)แอนด)เฮ7าส) จํากัด มหาชน         

0417016 คุณเสฎฐวุฒ ิ ฤทัยเจรญิลาภ บริษัทหลักทรัพย) อาร)เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

0417018 คุณชวณัฐ  คุ7มทรัพย)อนันต) บริษัทหลักทรัพย) เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด      

 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบบHาย) 

รายละเอียดหมวดวิชา เวลาสอบ 

1. หมวดท่ี 3 ความรู7เก่ียวกับตราสารหนี้ 13:00 - 14:15 น. 

2. หมวดท่ี 1 กฎหมาย ระเบียบข7อบังคับต�างๆ และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข7อง 14:30 – 15:45 น. 

***โปรดมาก	อนเวลาทดสอบประมาณ 15 นาที*** 

กรณีมีข�อสงสัยติดต	อสอบถาม  0-2257-0357 # 555, 553 , 552 , 551  (อารยา /ยุภาวน ี/ กมลพร และ สิรภัทร) 

 

 

 



 

 

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

1. ไม�อนุญาต ให7ผู7เข7ารับการทดสอบเข7าห7องสอบสายเกินกว�า 
2. ไม�อนุญาต ให7ผู7เข7ารับการทดสอบออกจากห7องสอบก�อนเวลา 
3. ไม�อนุญาต ให7นําหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข7อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

ในลักษณะเดียวกันเข7าห7องสอบ เว7นแต�
FC1000  , TIBA II Plus หรือ HP12C 

4. ไม�อนุญาต  ให7ผู7เข7าทดสอบใช7 หรอืเปKดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร)ในระหว�างทดสอบ
5. ผู7เข7ารับการทดสอบต7องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได7รับ
 

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

แผนที่สถานที่สอบ 

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

ให7ผู7เข7ารับการทดสอบเข7าห7องสอบสายเกินกว�า 20 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให7ผู7เข7ารับการทดสอบออกจากห7องสอบก�อนเวลา 30 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ
ให7นาํหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข7อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

เว7นแต�เครื่องคิดเลขประเภทท่ีไม�มโีปรแกรมบันทึกข7อมูล เช�น  

ให7ผู7เข7าทดสอบใช7 หรอืเปKดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร)ในระหว�างทดสอบ 

ผู7เข7ารับการทดสอบต7องนํา กระดาษทดเลข ท้ังหมดตามจํานวนท่ีได7รับคืนกับเจ7าหน7าท่ีควบคุมการสอบ 

หากผู�เข�ารับการทดสอบฝ2าฝ3นข�อหน่ึงข�อใดดังกล	าวข�างต�น คณะกรรมการกํากับและจัดการทดสอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป=นไม	ผ	านการทดสอบ

Testing 

นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ 

นับจากเวลาเร่ิมทําการทดสอบ 

ให7นําหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข7อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 
 HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

คืนกับเจ7าหน7าท่ีควบคุมการสอบ  

ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป=นไม	ผ	านการทดสอบ 

 


