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สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ขอแสดงความยนิดี 

กับผู้สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)  
จากการสอบครัง้ที่ 1/2559  เม่ือวันอาทติย์ที่ 24 มกราคม 2559   

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

ผู้สอบผ่าน 2 ส่วน และได้รับหนังสือรับรองผ่านการสอบจากสมาคมฯ จ านวน 15 ท่าน 
 

ล ำดับที่ ช่ือ -นำมสกุล องค์กร 
1.  คณุจิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

2.  คณุจญัจนา กลุวานิช  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
3.  คณุชาญชยั ภู่ส าราญวิไล ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
4.  คณุณฐันิช สดุชเูกียรติ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
5.  คณุณฐัพล นิธิสนุทร บริษัท บิก๊ซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
6.  คณุนนัทกร ก าไรประเสริฐกลุ Krungthai Card Public Company Limited 
7.  คณุปรียนชุ ผดงุทรง ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
8.  คณุพรพิมล นาชิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
9.  คณุมทันา มาอดุมทรัพย์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 

10.  คณุศศธิร  ปัญญาโกวิทกลุ ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 
11.  คณุศิวาพร ลิบวาณิชย์ ส านกังานตรวจสอบภายใน ส านกัปลดั กรุงเทพมหานคร 
12.  คณุสกิุจ พรหมเมือง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
13.  คณุอธิชา กิมไชย้่ง ธนาคารออมสิน 
14.  คณุอนงลกัษณ์ หวามา บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิช จ ากดั 
15.  คณุองัคณา จนัทรศริิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
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ผู้สอบผ่าน 1 ส่วนในการสอบครัง้นี ้และรวมกับการสอบที่ผ่านแล้วในครัง้ก่อน  จ านวน 14 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล องค์กร 

1.  คณุกนกวรรณ บางทวี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
2.  คณุลกัขณา สมุา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
3.  คณุวนิดา สายาจกัร CS Loxinfo Public Co.,Ltd 

4.  คณุกมลนนัท์ รัตนอมัพรกลู บริษัท หยัน่ หว่อ หยุ่น จ ากดั 

5.  คณุจฬุาภา ชลกฤชนนัท์ ธนาคารพฒันาวิสากิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
6.  คณุเฉลิมพล ราชไชย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
7.  คณุจิรนนัท์ ทองช านาญ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั 

8.  คณุณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
9.  คณุนิพนธ์ กนกโชตยิานนท์ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

10.  คณุปิยะมาศ ทาวิชยั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

11.  คณุพรศรี พทุธศีลพรสกลุ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
12.  คณุรุจนี ตณิสวุรรณ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั(มหาชน) 

13.  คณุลกูแก้ว เรืองสวา่ง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

14.  คณุอบุล สขุทรามร บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
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ผู้สอบผ่านส่วนที่ 1  ความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบภายในและการบริหาร จ านวน 23 ท่าน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล องค์กร 
1.  คณุกรวีร์ญาณ์ ตอ่ไพบลูย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2.  คณุเกศรา สามบญุเท่ียง ธนาคารออมสิน 

3.  คณุจินดารัตน์ จนัแก้ว การประปาสว่นภมูิภาค 
4.  คณุณฐัพล เกษมทรัพย์ บริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 
5.  คณุดวงเดน่ น่ิมไพบลูย์  บริษัท ผาแดง อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
6.  คณุทรรศนีย์ วฒันาวีรวงศ์ บจก.โตโยต้า ทโูช (ไทยแลนด์) 
7.  คณุนนัทกา สขุจนัทร์  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
8.  คณุปราณีต ยอดมาลยั Nitto Matex (Thailand) Co.,Ltd 
9.  คณุวนิดา   ดวงพตัรา บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
10.  คณุศิวพงศ์ ธนพฒัน์  บริษัท ไอบีซ ีอินดสัเตรียล จ ากดั 
11.  คณุศภิุสรา ลิม้ทองกลุ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
12.  คณุสมชาย ชาญเกียรติก้อง  บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
13.  คณุสรุพล ถวลัยวิชชจิต บริษัท มลัติพลสั ออดิท แอนด์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
14.  คณุสาวิตรี ปัน้นาค ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั (มหาชน) 
15.  คณุอรวรรณ เหลา่อคัรชยั บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ ประเทศไทย จ ากดั 
16.  คณุอรุณวรรณ อดุมกิตติวรกลุ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
17.  คณุอนพุงษ์ มารยาทพงศ์ บริษัท เอม็บีเค จ ากดั (มหาชน) 

18.  คณุวชิระ เฟ่ืองศรี บริษัท เอม็บีเค จ ากดั (มหาชน) 

19.  คณุณสิกาญจน์ เฉลิมพรพฒัน์* อตุสาหกรรมพฒันามลูนิธิ 
20.  คณุพชัญ์ธนนั จิระฤทธิพนัธุ์* บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จ ากดั 
21.  คณุรัชนนั เนตรสวุรรณ* ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่และธุรกิจ 
22.  คณุรุ่งสาง โพธิกลุ* ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ 
23.  คณุศภุวรรณ ศกุร์ฤกษ์* ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

* หากท่านสอบผา่นครบทั้ง 2 ส่วนแลว้ กรุณาส่งหลกัฐานของท่านมาทางอีเมลท่ี auditor@theiiat.or.th ขอบคุณครับ 

 
 
 
 

mailto:auditor@theiiat.or.th


Page 4 of 4 

 

ผู้ท่ีสอบผ่านส่วนท่ี 2  การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน  จ านวน 15 ท่าน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล องค์กร 
1.  คณุกิตตชิาติ อินทราภิรมย์กลุ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั(มหาชน) 
2.  คณุญาดา ไชยพรเดชเจริญ ส านกังานตรวจสอบภายใน ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร 
3.  คณุคณสันนัท์ อินต๊ะรักษา ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
4.  คณุทิพวรรณ ขวญัเริงใจ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 
5.  คณุธิดาพนัธ์ ลมยัพนัธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
6.  คณุนริศรา วิโรจน์สกลุชยั ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั (มหาชน) 
7.  คณุประเสริฐ เก่งกรีฑาพล บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จ ากดั 
8.  คณุพลอย สจุริตธรรม ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
9.  คณุอภิรดี ลิขิตธรรมวาณิช ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั (มหาชน) 

10.  คณุณิชพณัณ์ ธีรวฒันาพฒัน์* ธนาคารออมสนิ 
11.  คณุณิชารัศม์ พชัรอรุณสิทธ์ิ* ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 
12.  คณุดวงใจ ก ามณี* ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั(มหาชน) 
13.  คณุเมย์ฐิตา เจริญสรุภิรมย์* บริษัท ปนูซเิมนต์ไทย  จ ากดั (มหาชน) 
14.  คณุยรรยง พรรัตนวนารมย์ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
15.  คณุเศรษฐสขุ ดษิบรรจง* ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร 

* หากท่านสอบผา่นครบทั้ง 2 ส่วนแลว้ กรุณาส่งหลกัฐานของท่านมาทางอีเมลท่ี auditor@theiiat.or.th ขอบคุณครับ 

 

หมายเหตุ  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ท่ีผู้สมัคร
สอบระบุในใบสมัครสอบแล้ว   
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