ประกาศผลผูเ้ ข้า ร่วมโครงการนัก ศึก ษาฝึ กงาน ตลาดหล กั ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ปี 2563
ระยะเวลาฝึ กงาน ระหว่า งวัน จัน ทร์ที 1 มิถนุ ายน – วัน ศุก ร์ที 31 กรกฎาคม 2563
สายงาน

สายงานกฎหมาย
Legal Affairs Division

สายงานการเงิน
Finance & Investment Division

สายงานการตลาด
Markets Division

ลํา ดับฝ่ าย
1
ฝ่ ายกฎหมาย

ชือ ฝ่ าย

รายชือ นิ สิ ต / นัก ศึก ษา
 นายศุภโชติ ธีรเดชากุล

2

Legal Dept.
ฝ่ ายกํา กับองค์ก ร

 นายณัชพล ศิรชิ ยั นฤมิตร

3

Compliance Dept.
ฝ่ ายเลขานุก ารองค์ก ร

 น.ส.นภสร ปฏิเวช

4

Corporate Secretary Dept.
ฝ่ ายการเงิ น และบัญ ชี

 น.ส.บูรณา จันจี
5 น
 น.ส.หทัยภัทร สิทธิสร

5

Finance&Accounting Dept.
ฝ่ ายบริหารเงิ น ลงทุน

 นายพล สรณถารวกุล

6

Investment Management Dept.
ฝ่ ายการตลาดดิ จิต อล

 น.ส.ศวรรยา ตระการพงศ์

7

Digital Marketing Dept.
ฝ่ ายการตลาดผูล้ งทุน บุค คล

 น.ส.ฐิตริ ตั น์ ภู่พจิ ารณ์

8

Retail Investor Dept.
ฝ่ ายธุร กิ จ ข้อ มูล

9

Information Services Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาธุร กิ จ

10

Business Development Dept.-STT
ฝ่ ายธุร กิ จ ตราสารหนี. แ ละอืน ๆ

 น.ส.โชติรส พูนดี

 นายวรัชย์ ธารามาศ
 น.ส.ณิชกานต์ สังข์ทอง
 นายณัฐชัยพัฒน์ ส้มฉุ น
 น.ส.กรกช รัตนฉายาบรรณ
 นายดนุ รุจ พรหมธีระวงศ์
 นายชนัยชนม์ วสุเสถียร
 น.ส.ศิรดา อิทธิอมรกุลชัย

Fixed Income&Other Product Dept.
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สายงาน
(ต่อ) สายงานการตลาด
Markets Division

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resources and Corporate
Development Division

ลํา ดับฝ่ าย
11
ฝ่ ายพัฒ นาธุร กิ จ อนุพนั ธ์

ชือ ฝ่ าย

รายชือ นิ สิ ต / นัก ศึก ษา
 นายสุทธิพจน์ อิทธิสริยานนท์

12

Derivatives Business Development Dept.
ฝ่ ายบริหารคุณ ภาพเทคโนโลยีส ารสนเทศ

13

IT Quality Management Dept.
ฝ่ ายปฏิ บตั ิ ก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ

14

IT Operations Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบข้อ มูล

 นายกานต์กติ ติ กิตติคาํ รณ

15

Market Information Systems Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบชํา ระราคา

 นายณัฐภาส รังสีสริ ภ
ิ คั
 นายภาณุ ทรรศน์ รังษีสงิ ห์พพ
ิ ฒ
ั น์

16

Clearing Systems Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบซื.อ ขาย

 น.ส.พรณภัทร สุดใจประภารัตน์

17

Trading Systems Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบศูน ย์ร บั ฝากและนายทะเบีย น

18

Depository & Registrar Systems Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบสารสนเทศองค์ก ร

 นายพัฒน์นิธ ิ สกนธวัฒน์

19

Enterprise Systems Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาระบบสํา หรับสมาชิ ก (ส่วนพัฒนาระบบซือi ขายสําหรับสมาชิก)

 น.ส.ปาลินี เศรษฐศิรไิ พบูลย์

20

Member Solutions Dept. (Member Front Office Systems Unit)
ฝ่ ายพัฒ นาระบบสํา หรับสมาชิ ก (ส่วนพัฒนาระบบหลังการซือi ขายสําหรับสมาชิก)

21

Member Solutions Dept. (Member Back Office Systems Unit)
ฝ่ ายพัฒ นาทรัพยากรบุค คลและองค์ก ร

 นายวรรธนะ ยุบลบัณฑิตกุล
 น.ส.อิสรีย์ จิระพจชพร
 นายธนิษฐ์ อัญชลีชไมกร

 น.ส.มณฑิณี รุจญ
ิ าณ

HR Development & Organization Development Dept.
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 น.ส.วิชดิ า เกตุบุญชู
 น.ส.ณัฐนันท์ เสมาทอง
 น.ส.แพรวพลอย เตชดนัย
 น.ส.ลลิตา ขันธรรม
 น.ส.นวพร ธรรมบันดาล

สายงาน

สายงานปฏิบตั กิ าร
Market Operations Division

สายงานผูอ้ อกหลักทรัพย์
Issuer Marketing Division

สายงานพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
Capital Market Education Division

ลํา ดับฝ่ าย
22
ฝ่ ายชํา ระราคาหล กั ทรัพย์

ชือ ฝ่ าย

รายชือ นิ สิ ต / นัก ศึก ษา
 น.ส.สุธมิ า จินะณรงค์

23

Securities Clearing Dept.
ฝ่ ายชํา ระราคาอนุพนั ธ์

 น.ส.ธนพร สังข์ขาว

24

Derivatives Clearing Dept.
ฝ่ ายนายทะเบีย นหล กั ทรัพย์

 น.ส.ชนาภา สรจิตติโยธิน

25

Registrar Dept.
ฝ่ ายบริหารความเสีย งสํา นัก หัก บัญ ชี

 น.ส.อรจิรา เรืองอุตมานันท์

26

Clearing Risk Operation Dept.
ฝ่ ายรับฝากหล กั ทรัพย์

 นายธีรพงศ์ เงินประสิทธิ p

27

Depository Dept.
ฝ่ ายการตลาดผูล้ งทุน ต่า งประเทศ

 น.ส.ณมลพรรษ วิรยิ ะโรจน์

28

Foreign Institution Dept.
บริษทั ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป จํา กัด

 น.ส.อัสนา ดุลลาพันธุ์

29

LiVE
ตลาดหล กั ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

 น.ส.พิณญ
ั ญา อัศวโกวิทกรณ์

30

Market for Alternative Investment (mai)
ฝ่ ายพัฒ นาความรู้ก ารเงิ น ขัน. พืน. ฐาน (ส่วนพิพธิ ภัณฑ์เรียนรูก้ ารลงทุน)

 น.ส.ปนัสญา อมิตรพ่าย

31

Public Education Dept. (INVESTORY)
ฝ่ ายพัฒ นาความรู้ผนู้ ํา องค์ก ร

 นายปรเมฆ สมมี

32

Executive Education Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาความรู้ผปู้ ระกอบการ

 น.ส.อภิษฎา ขําคมกุล

33

Enterprise Education Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาความรู้ผปู้ ระกอบวิชาชีพหล กั ทรัพย์

 นายธีทตั กิจกุศล

Professional Education Dept.

 น.ส.ศิวพร ตีระบูรณะพงษ์
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สายงาน
(ต่อ) สายงานพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
Capital Market Education Division
สายงานพัฒนาธุรกิจเพือ5 ความยังยื
5 น
Sustainable Development Division
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Division
สํานักผูจ้ ดั การ
Office of the President

ลํา ดับฝ่ าย
34
ฝ่ ายพัฒ นาความรู้ผลู้ งทุน

ชือ ฝ่ าย

รายชือ นิ สิ ต / นัก ศึก ษา
 น.ส.ณิชชาวีณ์ วิชยั ถาวรพัชญ์
 น.ส. ชัญญา พงษ์สทิ ธิถาวร

35

Investor Education Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาธุร กิ จ เพือ ความยังยื
 น

 นายธัชชัย เจริญทรัพย์มณี

36

Sustainable Development Dept.
ฝ่ ายพัฒ นาบรรษัทภิ บาล

 น.ส.ลลิตา อรสีแสงกุล

37

Corporate Governance Development Dept.
ฝ่ ายกลยุทธ์อ งค์ก ร

38

Strategy Dept.
บริษทั ฟิ นเน็ต อิ น โนเวชัน เน็ต เวิร ค์ จํา กัด

 นายยลธรรม เพียรสุภาพ

39

FinNet
สํา นัก ผูจ้ ดั การ (โครงการพิเศษ)

 น.ส.ปาริชาติ โรจนการสกุล

 น.ส.นิรนิ ภูวพานิช
 น.ส.จิรชั ยา จันทะประเทศ

Office of the President (Special Projects)
หมายเหตุ
 ขอให้นิสติ /นักศึกษาทีม5 รี ายชื5อข้างต้น แจ้งยืนยันการเข้าฝึ กงาน โดยกรอกข้อมูลตาม Link
https://www.surveymonkey.com/r/HJNWBFR

หรือ Scan QR Code

ภายในวันศุกร์ท5ี 31 มกราคม 2563 กรณีไม่แจ้งยืนยันการเข้าฝึ กงานตามกําหนด ถือว่าสละสิทธิ pการเข้าฝึ กงานในโครงการฯ

ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลe-mail : SET-Intern@set.or.th หรือ โทร. 02 009 9710
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 น.ส.มานิตา ผงขาว

