
 

ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 4/2561 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  23  พฤศจิกายน  2561 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ3กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ6ศ 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 

0418004 Mr.Ganesh Natarajan  ธนาคาร ฮ�องกงและเซี่ยงไฮ%แบงก้ิงคอร)ปอเรช่ัน จํากัด 

0418009 คุณเสฎฐวุฒ ิ ฤทัยเจรญิลาภ บริษัทหลักทรัพย) อาร)เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

0418010 คุณเบญญาทิพย) คงสิทธ์ิ บริษัทหลักทรัพย) ภัทร จํากัด (มหาชน) 

0418011 คุณพิมพ)ประพนธ) ทองประเสริฐ บริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน ไทยพาณิชย) จํากัด 

0418013 คุณรชต วังสถาพร บริษัทหลักทรัพย) ไทยพาณิชย) จํากัด 

0418014 คุณศิริขวัญ ประเสริฐกุล ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร 

0418015 คุณชุติกานต) นวลจันทร)ฉาย ธนาคาร เจ พี มอร)แกน เชส สาขากรุงเทพฯ 

0418016 คุณรัชพล รังสรรค) บริษัทหลักทรัพย) ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

0418020 คุณปธินญา กมลาภรณ) ธนาคาร ออมสิน 

0418021 คุณพัชรา วีระมนุรักษ) ธนาคาร ออมสิน 

0418022 คุณอัครเดช เดชรตัน) ธนาคาร ออมสิน 

0418028 คุณก%องปราปต) ปPQนทอง ธนาคาร อาร) เอช บ ีจาํกัด 

0418029 คุณวิทวัสส) สุวรรณคล่ี ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร 

0418030 คุณรวินันท) ไพศาลกิจเจริญ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

0418032 คุณสินีนาถ ปอแก%ว บริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน ไทยพาณิชย) จํากัด 

0418033 คุณบณัฑิต บุญรอด ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ)การเกษตร 

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 # 555 , 552 , 550  (อารยา / กมลพร และ สิรภัทร) 



 

 ประกาศรายช่ือ ผู�สมัครสอบเป�นผู�ค�าตราสารหน้ีขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย คร้ังท่ี 4/2561 

วันท่ีสอบ วันศุกร+ท่ี  23  พฤศจิกายน  2561 

สถานท่ีสอบ สถาบันฝ3กอบรม  สมาคมบริษัทหลักทรัพย+  

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟ6ศ คอมเพล็กซ+ 2 ช้ัน 2 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

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

User ID ชื่อ – สกุล องค+กร 

0418001 คุณเคน ลายสมิต  ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0418002 คุณวิบูลย) จงวัฒนาพาณิชย) ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

0418003 คุณพศิน สุวรรณเกษม ธนาคาร กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

0418005 คุณพฤกษ)  กล่ิมจิตร บริษัทหลักทรัพย) โนมูระ พฒันสิน จํากัด (มหาชน) 

0418006 คุณรัชพล  ทองจาํรัส บริษัทหลักทรัพย) ภัทร จํากัด (มหาชน) 

0418007 คุณณัฐธิรา อรรถโกวิทานนท) ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 

0418008 คุณจารุภัทร จันทนเรืองชัย ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

0418012 คุณรพีกร คูหะรตันกุล บุคคลท่ัวไป 

0418017 คุณธนกร  วรสถิตย) ธนาคาร แห�งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน 

0418018 คุณพงศกร อํานวยเรืองศร ี ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 

0418019 คุณฐิติพร  รุ�งเรืองสัมฤทธ์ิ บริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน ไทยพาณิชย) จํากัด 

0418023 คุณอิษฎาภรณ)  ธัญลวะณิชย) บริษัทหลักทรัพย)จัดการกองทุน ไทยพาณิชย) จํากัด 

0418025 คุณอรทัย สะเดา บุคคลท่ัวไป 

0418026 คุณรุจยา ขาวคํา ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

0418027 คุณจุฑาทิพย) จติจาตรุัตน) บุคคลท่ัวไป 

0418031 คุณจิราวรรณ  พรวิจิตรจินดา ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอร)ปอเรช่ัน 
 

รายละเอียดเวลาการทดสอบ (รอบบHาย) 

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 # 555 , 552 , 550  (อารยา / กมลพร และ สิรภัทร) 



 

 

 

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

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 คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข%อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 

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

4. ไม�อนุญาต  ให%ผู%เข%าทดสอบใช% หรอืเปPดโปรแกรมใดๆ 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
เข%ารับการทดสอบออกจากห%องสอบก�อนเวลา 30 นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ

ให%นาํหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข%อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 
เว%นแต�เครื่องคิดเลขประเภทท่ีไม�มโีปรแกรมบันทึกข%อมูล เช�น  

ให%ผู%เข%าทดสอบใช% หรอืเปPดโปรแกรมใดๆ ในคอมพิวเตอร)ในระหว�างทดสอบ 

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

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

Testing 

นาที นับจากเวลาเริ่มทําการทดสอบ 

นับจากเวลาเร่ิมทําการทดสอบ 

ให%นําหนังสือ เอกสารต�างๆ คอมพิวเตอร)ขนาดพกพา เครื่องคดิเลขประเภทท่ีสามารถโปรแกรมข%อมูลต�างๆ รวมท้ังส่ิงอ่ืนๆ 
 HP17BII, HP19BII, FC100, FC200 

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

ขอสงวนสิทธิ์ปรับเป=นไม	ผ	านการทดสอบ 

 


