รายชื่อผู้แจ้งยืนยันรับทุนทดสอบหลักสูตร AISA และ
ได้รบั สิ ทธิ์ ในการเข้าทดสอบรอบการจัดสอบวันอาทิ ตย์ที่ 4 กันยายน 2565
ในโครงการทุน AISA Scholarship for Financial Professional in Capital Market
ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565

________________________________________________________________
ตามทีท่ ่านได้แจ้งยืนยันการรับทุนสอบ AISA ในโครงการทุน AISA Scholarship for Financial
Professional in Capital Market “โครงการฯ” เพือ่ รับสิทธิในทุ
์ นทดสอบ AISA จานวน 2 ครัง้ และโครงการฯ ได้ทา
การตรวจสอบและแจ้งยืนยันการรับสิทธิให้
์ กบั ท่านผ่านทางอีเมลแล้วนัน้
ในการนี้ โครงการฯ จึงขอแจ้งวันจัดสอบ AISA ในโครงการทุน AISA Scholarship เป็ นวันอาทิตย์ท่ี 4
กันยายน 2565 เวลา 09:30 - 15:30 น. ณ ศูนย์ทดสอบ 4 แห่ง ใน 4 ภูมภิ าคดังนี้
1. ศูนย์สอบ จ.ปทุมธานี ณ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต)
2. ศูนย์สอบ จ.เชียงใหม่ ณ ม.เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
3. ศูนย์สอบ จ.ขอนแก่น ณ ม.ขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4. ศูนย์สอบ จ.สงขลา ณ ม.สงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
1. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบ AISA ในรอบวันอาทิ ตย์ที่ 4 กันยายน 2565 นี้ (เฉพาะผูท้ แี ่ จ้งยืนยันการ
รับทุนมายังโครงการฯ แล้ว) ท่านจะต้องดาเนินการลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมการทดสอบดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 2
ขัน้ ตอนที่ 3

เตรียมสมัครสมาชิก SET Member ให้เรียบร้อยที่ https://member.set.or.th/setmember/registration/profile-registration เนื่องจากโครงการฯ จะให้ผทู้ ผ่ี ่านเกณฑ์การรับทุน
ลงทะเบียนเข้าสอบ AISA ผ่านระบบ SET Member
(สาหรับผูท้ เี ่ ป็นสมาชิก SET Member อยู่แล้วไม่ตอ้ งสมัครใหม่ / อีเมลทีส่ มัครสมาชิก SET Member
เป็นอีเมลเดียวกัน หรือเป็นอีเมลทีแ่ ตกต่างกับทีใ่ ช้เรียน e-Learning ของโครงการฯ ก็ได้)
ลงทะเบียนเข้าสอบ AISA ในระบบ SET Member ที่ www.set.or.th ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5-14 สิงหาคม 2565
สามารถดูวธิ กี ารสมัครได้ทค่ี ลิปวิดโี อ : https://youtu.be/V-zPrF8qOZg
ระบบ SET Member จะส่งยืนยันการลงทะเบียนเข้าสอบ และแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมทดสอบไปยัง
อีเมลทีใ่ ช้สมัครสมาชิก SET Member
(ผูร้ บั ทุนจะต้องตรวจสอบการได้รบั อีเมล และตรวจสอบว่าอีเมลทีใ่ ช้สมัครสมาชิก SET Member จะต้อง
เป็นอีเมลทีส่ ามารถใช้งานได้ปกติ)

2. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบ AISA ในรอบเดือนธันวาคม 2565 เป็ นต้นไป
ท่านไม่ตอ้ งดาเนินการใด ๆ ทัง้ นี้โครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดและรอบทดสอบ ผ่านทางอีเมลให้
ท่านลงทะเบียนเข้าสอบในแต่ละรอบการทดสอบต่อไป
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รายชื่อผู้แจ้งยืนยันรับทุนสอบ AISA
รหัสผู้รบั ทุน
AS-0010
AS-0013
AS-0019
AS-0022
AS-0028
AS-0031
AS-0032
AS-0036
AS-0038
AS-0049
AS-0053
AS-0059
AS-0063
AS-0066
AS-0069
AS-0072
AS-0082
AS-0087
AS-0089
AS-0091
AS-0099
AS-0100
AS-0101
AS-0104
AS-0106
AS-0114
AS-0115
AS-0121
AS-0122
AS-0129
AS-0132
AS-0135
AS-0138
AS-0150
AS-0161
AS-0168
AS-0182

ชื่อ- นามสกุล
คุณกมล สกุลวรภัทรศิริ
คุณกมลวรรณ สารพานิช
คุณกรองกาญจน์ ครุสนั ต์
คุณกฤติน สวัสดีวงษา
คุณกล้า ไชยเสริฐ
คุณกษิดิ ์เดช ศิรวิ โิ รจน์สกุล
คุณก้องเกียรติ จันทร์สุรยิ า
คุณกอบเพ็ชร ชูเพิม่ พร
คุณกัญญาภรณ์ อิม่ โอษฐ์
คุณกาพล เลิศทยาวงศ์
คุณกิตติ ์ธนภูมิ เสฏฐพงศ์วศิ ษิ ฏิ ์
คุณกิตติวงศ์ สายสระสรง
คุณกุลธิดาวัลย์ เหล่าน้อย
คุณเกรียงศักดิ ์ กังวาฬไพรสรรค์
คุณเกษร ศรีชู
คุณไกรศักดิ ์ ธัญญานุรกั ษา
คุณคันธรัตน์ ประทุม
คุณจตุพร บารุงจิตร
คุณจรณินท์ พันธ์เจริญกิจ
คุณจริยา ทองมี
คุณจันทรา เหล่ากุลประสิทธิ ์
คุณจามจุรี กล้าหาญ
คุณจารุณี พัชรพิมานสกุล
คุณจารุวรรณ ฉัตรวิเชียร
คุณจิณณพัต ประสิทธิพรภั
์ กดี
คุณจิราภรณ์ ศิรสิ วัสดิ ์
คุณจิรายุส ดิเรกวัฒนกุลชัย
คุณเจตนิพทั ธิ ์ ลือศรัทธา
คุณเจติยา กิตโิ ยดม
คุณชญาณวัฒน์ ศรีคะชินทร์
คุณชญาภา รวิสกุลวงษ์
คุณชนะชัย ลือรัตนวงศ์ชยั
คุณชนาธิป เซียวศิรถิ าวร
คุณชลธิชา พุ่มพฤกษ์
คุณชาคริต ทองโอ
คุณชุตกิ าญจน์ สันติเมธวิรฬุ
คุณฐิตพิ ร พุฒกิ รวงศ์ศรี
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0184
AS-0188
AS-0192
AS-0193
AS-0197
AS-0204
AS-0205
AS-0214
AS-0222
AS-0224
AS-0228
AS-0232
AS-0236
AS-0241
AS-0242
AS-0246
AS-0247
AS-0250
AS-0252
AS-0262
AS-0264
AS-0267
AS-0270
AS-0272
AS-0276
AS-0277
AS-0280
AS-0281
AS-0285
AS-0287
AS-0292
AS-0294
AS-0295
AS-0301
AS-0305
AS-0306
AS-0307
AS-0311
AS-0313

ชื่อ- นามสกุล
คุณฐิตมิ า เงาสุรชั นี
คุณฐิพฒ
ั น์พล ดอกนางแย้ม
คุณณภัทร์ ภัทรานิตฐ์
คุณณภัทร ไชยกิจ
คุณณรงค์ จงอร่ามเรือง
คุณณัฐจิรฏั ฐ์ ครุฑครองชัย
คุณณัฐชัย วรุตมะกุล
คุณณัฐนันท์ ธัมมารักขิตานนท์
คุณณัฐภัทร พานิช
คุณณัฐรุจา เดชจินดา
คุณณัฐวุฒ ิ วงศ์เยาวรักษ์
คุณณัฐยิ า คาเพ็ง
คุณณิชนันทน์ อุปเสน
คุณดวง แซ่ล้ี
คุณดวงทิพย์ อูง่ ามสิน
คุณเดชพล สง่าวงศ์
คุณแดนชัย เเสงอรุณ
คุณเตโชดม กิตติธรรมจริยา
คุณทรงพล เอกโรจน์ปรีชา
คุณทิพวรรณ วงษ์แท่นทอง
คุณธชธร เข็มพรหมมา
คุณธนกุล ไศลธนวัฒน์วงศ์
คุณธนพงษ์ เอือ้ สมิทธ์
คุณธนพนธ์ ธรรมกาย
คุณธนพัฒน์ สวัสดิ ์เกษมวงศ์
คุณธนภร แววสุวรรณ์
คุณธนวัฒน์ คงสุวรรณ์
คุณธนวัฒน์ สัตยวงศ์
คุณธนัตถ์พราว ลีลารัตน์
คุณธนัท อยู่เจริญกิจ
คุณธนิตสา ศรีธนนันท์
คุณธนิษฐา เสริมศรี
คุณธนิสร เอีย่ มงามทรัพย์
คุณธวัชชัย ปางชาติ
คุณธัญญภัสร์ วินิจโรจนภัทร
คุณธัญมน ธรรมโชติ
คุณธัญลักษณ์ โคจรนา
คุณธันยาพัส นิรงั สรรค์
คุณธารทิพย์ มูลผาลา
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0320
AS-0321
AS-0324
AS-0327
AS-0329
AS-0331
AS-0333
AS-0340
AS-0341
AS-0343
AS-0355
AS-0360
AS-0361
AS-0363
AS-0372
AS-0382
AS-0385
AS-0389
AS-0396
AS-0397
AS-0405
AS-0411
AS-0412
AS-0415
AS-0419
AS-0420
AS-0425
AS-0433
AS-0441
AS-0443
AS-0449
AS-0450
AS-0451
AS-0462
AS-0463
AS-0464
AS-0468
AS-0469
AS-0473

ชื่อ- นามสกุล
คุณธิตมิ า สิทธิหาญ
คุณธิตวิ ฒ
ั น์ ธีรไวนุวฒ
ั น์
คุณธีรเชษฐ์ เชาว์มเี พิม่
คุณธีรพัฒน์ จิรพิพฒ
ั น์
คุณธีรวัฒน์ วนสัณฑ์
คุณธีระ ทองบุรี
คุณธีระนันท์ บิลตะเย็บ
คุณเธียรทยะ ฌอสกุล
คุณเธียรพันธุ์ ศิรวิ ฒ
ั นา
คุณนงลักษณ์ มุทาพร
คุณนรุตม์ ร้อยดาพันธุ์
คุณนลินทิพย์ ศานตินานนท์
คุณนลิภรณ์ คลังเปรมจิตต์
คุณนวลอนงค์ ศุกร์คณาภรณ์
คุณนาถฤดี รุ่งเรืองผล
คุณนิโลบล สิงห์คง
คุณนิศา เชียรเตชากุล
คุณเนาวรัตน์ อังศุวฒ
ั นานนท์
คุณบุญธนิต สุขสดเขียว
คุณบุญรอด ทิมศรี
คุณปฐมรัฐ ตติรณสวัสดิ ์
คุณปทิตตา ชูชว่ ย
คุณปนัดดา แก้วตรีวงษ์
คุณปภาดา ทัตพรพันธ์
คุณประกายพรรณ ภู่ภทั รกุล
คุณประจักษ์ ฝั น้ พรม
คุณประภาวรินทร์ ศิรพิ ทิ ยางกูร
คุณปรัชญา รูร้ อบ
คุณปวารี พรหมพิทกั ษ์กุล
คุณปวีณา มงคล
คุณปั ทมา ภาษิตโรจนกิจ
คุณปั ทมา ถุงทอง
คุณปาณัสมาวีร์ รักษ์วรรณา
คุณปิ ยนาถ บุญประเสริฐ
คุณปิ ยนุช บุญประเสริฐ
คุณปิ ยนุช เลิศบวร
คุณปิ ยะกัญญา ชินบุตร
คุณปิ ยะฉัตร ใหม่แก้ว
คุณปุญญภัส คุรุเสฏโฐ
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0487
AS-0490
AS-0495
AS-0496
AS-0497
AS-0502
AS-0505
AS-0510
AS-0511
AS-0516
AS-0517
AS-0520
AS-0521
AS-0522
AS-0532
AS-0540
AS-0542
AS-0543
AS-0544
AS-0556
AS-0567
AS-0568
AS-0571
AS-0572
AS-0575
AS-0576
AS-0581
AS-0586
AS-0587
AS-0588
AS-0590
AS-0593
AS-0594
AS-0601
AS-0603
AS-0606
AS-0612
AS-0618
AS-0624

ชื่อ- นามสกุล
คุณพงษธร อัศวเทพอุทยั
คุณพจนีย์ มัคคพันธ์
คุณพนิดา เชียรรติวงศ์
คุณพนิดา นันท์ฤกษ์มชี ยั
คุณพนิดา พงศ์ภูรรี กั ษ์
คุณพรพิมล ปะติเพนัง
คุณพรรณภัชร์ แสงลี
คุณพรหมรักษ์ เชาว์วุฒปิ ระสิทธิ ์
คุณพร้อมพงศ์ พันธุวร
คุณพลอยจันทร์ ถมกระจ่าง
คุณพลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ
คุณพัชยา วรรณเสถียร
คุณพัชรกมล พุม่ เมือง
คุณพัชร์ชญ
ั ญภัค เวศน์ปฐม
คุณพิชญาณี ชานนท์
คุณพิมพ์จุฑา ทองรัตน์
คุณพิรุณพร เหลีย่ มมุกดา
คุณพีรญา ชาญแพทย์
คุณพีรนันท์ จันทร์ตระกูล
คุณไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
คุณภัควรรธน์ จิรเวชวงศ์สกุล
คุณภัณฑิรา ปรีชาชาติ
คุณภัทร เสริมศาสตร์
คุณภัทร์ชนก วรศักดิ ์โยธิน
คุณภัทรพล ธนานันท์
คุณภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ
คุณภัสกร อุทยั ศรีผดุงกุล
คุณภาณุวชิ ญ์ โพธิงาม
์
คุณภานุพงศ์ งามจรัสธรรม
คุณภานุวฒ
ั น์ พิมสาร
คุณภารดี เอือ้ วิรยิ านุกูล
คุณภาสกร วงศ์ปลัง่
คุณภาสินี วิศาลศิรริ กั ษ์
คุณภูธเนตร ปั งดารงค์
คุณภูวเดช เลิศถิรชัย
คุณเภธรา ริมชลา
คุณมยุรี คมวีระวงศ์
คุณมานิตา ชีพทรงสุข
คุณเมธาสิทธิ ์ ศรีเลิศธนกุล
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0627
AS-0629
AS-0631
AS-0633
AS-0635
AS-0637
AS-0641
AS-0642
AS-0647
AS-0650
AS-0655
AS-0657
AS-0664
AS-0667
AS-0669
AS-0670
AS-0671
AS-0673
AS-0674
AS-0680
AS-0681
AS-0685
AS-0687
AS-0689
AS-0690
AS-0694
AS-0695
AS-0701
AS-0703
AS-0704
AS-0705
AS-0707
AS-0708
AS-0713
AS-0721
AS-0733
AS-0734
AS-0735
AS-0736

ชื่อ- นามสกุล
คุณไมตรี เอือ้ จิตอนันตกุล
คุณยศวัฒน์ เตชะทวีกจิ กุล
คุณยุทธชัย แซ่ชนั ้
คุณยุทธพงษ์ อาจหาญ
คุณยุภาวณี เล้าตระกูลชัย
คุณรจชนาฎ เสาว์ดี
คุณรพีพร บวรวงศ์เสถียร
คุณรพีศกั ดิ ์ เลื่อนผลเจริญชัย
คุณรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์
คุณรัชนี ธนพรชัยวงษ์
คุณรัฐนนท์ ทัศมาลา
คุณรัตนาภรณ์ แซ่หลี
คุณรุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ
คุณเรวดี เมฆวิชยั
คุณเรวัฒน์ เย็นใจ
คุณเรียว ขุนดีคล้าย
คุณฤทัยรัตน์ สวนหมาก
คุณลฎาภา ประทุมเกษร์
คุณลภัส หนังสือ
คุณลิขติ ตัง้ มานะกิจกุล
คุณลินดา เอนกรัชดาพร
คุณวนิตา สุวรรณาชัยกุล
คุณวรนิษฐ์ บูรณวัฒน์
คุณวรปรียา จานงค์หาญ
คุณวรพล เอีย่ มธนะมาศ
คุณวรรณศิลป์ ดิเรกศรี
คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู
คุณวรัท เนียมสอิง้
คุณวราทิตย์ จันทร์ตระกูล
คุณวราภรณ์ กุลทรงคุณากร
คุณวราภรณ์ ลาชมภู
คุณวราภรณ์ พิพธิ
คุณวราภรณ์ ศาสนะประดิษฐ
คุณวริศราห์ กรวยสวัสดิ ์
คุณวัชรพล เรืองแก้วมณี
คุณวิชชา คาเขียว
คุณวิชชุดา เกษแก้ว
คุณวิชยั เกียรติ ์ภราดร
คุณวิชุดา สุรวัฒนาวรรณ
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0748
AS-0749
AS-0750
AS-0752
AS-0761
AS-0762
AS-0767
AS-0768
AS-0778
AS-0779
AS-0783
AS-0789
AS-0794
AS-0795
AS-0802
AS-0804
AS-0807
AS-0809
AS-0811
AS-0814
AS-0824
AS-0827
AS-0829
AS-0839
AS-0841
AS-0842
AS-0848
AS-0849
AS-0856
AS-0859
AS-0861
AS-0866
AS-0867
AS-0887
AS-0893
AS-0894
AS-0897
AS-0901
AS-0903

ชื่อ- นามสกุล
คุณวิไลวรรณ ธีระประเสริฐโสภณ
คุณวิไลวรรณ ศรีบุญมี
คุณวิศวะ โกมลวิวฒ
ั น์
คุณวีรพงษ์ จันทร์แสงรัตน์
คุณศรัญธินี มงคลรัตน์
คุณศรัณย์ วันทวี
คุณศรีวรรณ วิรยิ ะดารงค์
คุณศศิธร พงศ์ชยั ประทีป
คุณศิรพิ ร ตันติวฒ
ุ พิ งศ์
คุณศิรพิ รรณ วงศ์ไพสิฐพิศาล
คุณศิรวิ ฒ
ั น์ เอิบสภาพ
คุณศุภชัย ฉายชนะบุญมี
คุณศุภฤกษ์ ตรงจิตสุนทร
คุณศุภลักษณ์ ปรมสวัสดิ ์
คุณเศวต ภูรวิ ฒ
ั นธรรม
คุณสมเกียรติ เดชาวิไกล
คุณสมชาย จตุรานนท์
คุณสมภพ บัญชาเมตตากุล
คุณสรนันท์ ลีลารัตน์
คุณสรัญญา ใจกล้า
คุณสายสมร หมุดทอง
คุณสิตาภา สิมากร
คุณสิทธิชยั ดีเหลือ
คุณสิรมิ า ธนาสุนทรโชติ
คุณสิรมิ า ตัง้ จิตธรรม
คุณสิรมิ า มงคลสุขวัฒน์
คุณสุกฤษฏิ ์ อติวรมันต์
คุณสุกญ
ั ญา คงวันดี
คุณสุจติ รา เศวตบวร
คุณสุชารัตน์ พารักษา
คุณสุชุมา พจน์ปฏิญญา
คุณสุทธินันท์ กันชัย
คุณสุทธิพรรณ เกตุดี
คุณสุมาลิน มินกระโทก
คุณสุรนิ ทร์ เธียรสิรพิ รชัย
คุณสุรยิ า เพ็งทอง
คุณสุวนา ว่องเกือ้ กูล
คุณสุวจั น์ ธนศิลป์ นุกุล
คุณเสาวดี กองแก้ว
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รหัสผู้รบั ทุน
AS-0904
AS-0905
AS-0907
AS-0910
AS-0911
AS-0917
AS-0919
AS-0926
AS-0931
AS-0932
AS-0935
AS-0939
AS-0943
AS-0945
AS-0946
AS-0951
AS-0952
AS-0960
AS-0964
AS-0965
AS-0967
AS-0970
AS-0972
AS-0973
AS-0974
AS-0975
AS-0981
AS-0987
AS-0991
AS-0992
AS-0994
AS-0996

ชื่อ- นามสกุล
คุณเสาวนีย์ เปี่ ยมไทย
คุณเสาวภา ก่อเพียรเจริญ
คุณเสาวลักษณ์ บ่อศิลป์
คุณแสนยากร ตันเจริญ
คุณโสภณ อึง้ ศรีประเสริฐ
คุณอดิศร ดีทุ่ง
คุณอนิรุธ หนูตอ
คุณอภิรตั น์ มานะวงศ์เจริญ
คุณอภิสทิ ธิ ์ วงศ์วรรณ
คุณอภิอร จารุนิธิ
คุณอรดี นุ่นแก้ว
คุณอรพรรณ ชัยศิริ
คุณอรรถชัย กิตติวฒ
ั นานุเคราะห์
คุณอรรถพล พงษ์สวัสดิ ์
คุณอรรถวุฒ ิ ทองบุญศรี
คุณอริสรา พุ่มโพธิ ์
คุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ
คุณอัญชิษฐา เจริญวัฒนาโรจน์
คุณอัศวิน วัชรสิงห์
คุณอาจอง อินรอด
คุณอาชวี สังข์ทองขาว
คุณอานนท์ ลีลาชุตพิ งศ์
คุณอานนท์ เสถียรเขต
คุณอาภา นิเกศรี
คุณอาภาพรรณ ชอบเสียง
คุณอารดา วิชญวาณิช
คุณอิทธิ สิงห์ทวีศกั ดิ ์
คุณอุกฤษฏ์ กิจนา
คุณอุษณีษ์ สันติกูล
คุณอุษา ชูกลิน่
คุณเอกพงษ์ สังฆะมงคลกิจ
คุณเอกลักษณ์ สุทธิสุภาพ
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