
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ บริษทั เบอรโ์ทรศพัท์ อีเมล ประกำศนียบตัร ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
1 คุณธนทั เกดิเจรญิ บรษิทั กลัยด์ษิฐ์ แอดไวซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ำกดั 093-145-6253 Thanat_kjr@hotmail.com CIS,CISA,CFE,CRMA ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ใหแ้ก่องคก์รชัน้น ำ

ทัง้ภำครฐัและเอกชน

2 คุณวนิดำ  กำญจนสนัตศิกัดิ ์ บรษิทั เจอำร ์บสิสเินส แอดไวซอรี ่จ ำกดั 086-792-7112 kwanida09@gmail.com CPIAT ประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรประเมนิควำมเสีย่ง รวมถงึกำรจดัท ำคู่มอื ใหก้บับรษิทัจด
ทะเบยีนและบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบกำรทุจรติ

3 คุณสมภำค กริตพิงษ์วุฒิ บรษิทั ซเีอซ ีบซิ ออดทิ แอนด์ คอนซลัท ์จ ำกดั 062-786-9333,089-811-5579
081-145-2336

sompark2018@gmail.com CIA,CPIAT,IACP,FAC ประสบกำรณ์ดำ้นตรวจสอบภำยในและตรวจสอบภำยนอก ในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัจ ำกดั รวมกว่ำ 30 ปี

4 คุณสริชิยั  สกุล แพร่ พำณิชย ์ บรษิทั ซไีอเอ โคช้ คอนซลัติ้ง จ ำกดั 087-359-3331 Sirichaisakul@hotmail.com CIA,CRMA,CPA,CPIAT,IAEP,EIAP 
และ ISMS Lead Auditor

- ปัจจุบนัเป็นผูก้่อตัง้และกรรมกำรผูจ้ดักำร  CIA Coach Consulting Co., Ltd.
-  ปัจจุบนัเป็น "Head of Internal Audit Department"  ในระดบั "ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน" และเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ   บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชำต ิจ ำกดั (เครดติบูโร)
-  เป็นอำจำรยพ์เิศษรบัเชญิ  วทิยำกร  ตวิเตอร ์ และโคช้  บรรยำยดำ้นกำรเตรยีมสอบวุฒบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน
สำกล และประเทศไทย  (CIA, CPIAT) 
และบรรยำยดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกบัดูแลกจิกำร  กำรทุจรติ  GRC 
CSR  และควำมยัง่ยนื  ใหก้บัองคก์รต่ำงๆ มำกมำย ทัง้ภำครฐั  รฐัวสิำหกจิ สถำบนักำรศกึษำ / มหำวทิยำลยั   และ
ภำคเอกชน
-  อดตีคณะอนุกรรมกำรสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย  
 -  อดตี  "Head of Internal Audit Department"  ในระดบั "ผูจ้ดักำรอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน"  และเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำร ตรวจสอบ   บรษิทั ณุศำศริ ิจ ำกดั (มหำชน)
-  อดตี "หวัหน้ำทมีตรวจสอบส ำนกังำนใหญ่" บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)

5 คุณฤทยัชนก สุภำพงษ์ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 02-5960500 # 504,084-757-7850 ruetaichanoke@dir.co.th CPIAT งำนดำ้นตรวจสอบภำยใน 15 ปี
6 คุณศกัดิศ์ร ีอ ำพวนั บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 081-720-4068 saksri@dir.co.th CPIAT#09,TA 003176 ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัช ี10 ปี ,ผูต้รวจสอบภำยใน (IA) 25 ปี (ปัจจุบนั) และผูส้อบบญัชภีำษอีำกร (TA) 8 ปี (ปัจจุบนั)
7 คุณกรกช วนสวสัดิ ์ บรษิทั ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั  086-387-3494 korakot@dir.co.th CIA,CPIAT ประสบกำรณ์ดำ้นงำนตรวจสอบภำยในกว่ำ 20 ปี ทัง้งำนเตรยีม IPO งำน IA Outsource และงำน CAC
8 คุณพนิดำ กุลชยัสวสัดิ ์ บรษิทั ไทยออดทิ เดอะทรธู จ ำกดั 061-889-5454 panida@thaiaudit-thetruth.com CPA Thailand / ป.โท -บญัช ี/ CAC Certification สอบบญัช ี/ท ำบญัช ีและภำษอีำกรธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 30 ปี
9 คุณชญัญำรตัน์ อร่ำมภทัรวงษ์ บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซ ีจ ำกดั 089-206-3363 chanyaaram@gmail.com CAC for SME,CPIAT,PDPA Outsource for Internal Audit, Internal Control Consulting, In-house Training etc.
10 คุณบุญณี  กุศลโสภติ บรษิทั บเีค ไอเอ แอนด์ ไอซ ีจ ำกดั 083-299-5959 boonneebk@gmail.com CPIAT Internal Audit บรษิทัมหำชนทีอ่ยู่ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเตรยีมยืน่ IPO, วทิยำกรรบัเชญิ สมัมนำหลกัสตูร Internal 

Audit of IPO ตลำดหลกัทรพัยฯ์, เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

11 คุณวรำภรณ์ ฉวกีุลรตัน์ บรษิทั พรวิเิลจ แอคเคำน์ติ้ง จ ำกดั 091-878-0475 v.chaweekulrath@gmail.com CIA ผูต้รวจสอบอสิระ อดตีผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและสนบัสนุนกำรตรวจสอบ
12 คุณสุรพล  ถวลัยวชิชจติ บรษิทั มลัตพิลสั ออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ำกดั 089-665-9664 surapon@multiplus.co.th CPA,CPIAT ผูต้รวจสอบภำยใน IPO, ผูบ้รรยำยหลกัสตูรกำรตรวจสอบทุจรติ, ทีป่รกึษำกำรจดัระบบ CAC, ผูต้รวจสอบภำยใน กจิกำรที่

เป็นบรษิทัจดทะเบยีน, มเีครอืขำ่ยในต่ำงประเทศ

13 คุณจติตนินัท ์ อรยิะพงศไ์พศำล บรษิทั มำยด์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอรี ่จ ำกดั 089-164-7073 jittinun.jb@gmail.com CPA,CPIAT ตรวจสอบบญัช ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
14 คุณศรรณ ทองประเสรฐิ บรษิทั รสิกเ์ลส โซลชู ัน่ส ์จ ำกดั 086-379-8600 sornron@gmail.com CAC Sme auditor,CIA งำนดำ้นตรวจสอบภำยใน, วำงระบบกำรควบคุมภำยใน และประเมนิควำมเสีย่ง
15 คุณสุรยี ์กติพิงศส์มำน บรษิทั วอีำรไ์อเอ จ ำกดั 086-364-4184 suree.vria@gmail.com CPIAT 1. สอบทำนและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (Assurance Service) 

ส ำหรบับรษิทัทีเ่ตรยีมเขำ้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ , บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัอื่นๆ
2. วำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีเพือ่รองรบักำรตรวจสอบภำยใน 
(Consulting Service)

16 คุณวรำฤทธิ ์แสงแดง บรษิทั ศนูยป์ระมวลผล จ ำกดั 081-835-2141 wararitbest@hotmail.com CIA,CISA,ISO27001 Lead auditor 18 years in IT Audit and Internal Audit
17 คุณมทัยำ ดจีรงิจรงิ บรษิทั ออนเนอรอ์อดทิ แอนด์ แอดไวซอรี ่จ ำกดั 094-879-6935 md@honoraudit.com CIA Professional Internal Audit Company
18 คุณสุธ ีตำณวำณิชกุล บรษิทั ไอเอ ซกิเนเจอร ์จ ำกดั 063-596-1519 sutee.t@iasignature.co.th CPIAT IA for IPO, SET, mai, CAC
19 คุณณฐัพร  สุวรรณมติร บรษิทั ไอเอ ซกิเนเจอร ์จ ำกดั 062-415-9936 nattaporn.s@iasignature.co.th CPIAT,FAC Internal Audit Outsource ส ำหรบับรษิทัทีเ่ตรยีมเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์หรอื บรษิทัทีอ่ยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึเป็นผู้

ตรวจสอบอสิระทีเ่คยตรวจใหก้บับรษิทัทีป่ระกำศเจตนำรมณ์ทัง้ SME และ บรษิทัมหำชน ผ่ำนตำมเกณฑข์อง CAC แลว้

20 คุณกติตยิำ จรสัวงศข์จร บรษิทั ไอเอ ซกิเนเจอร ์จ ำกดั 092-629-5619 kittiya.c@iasignature.co.th CPIAT,FAC,CAC SME,DPO ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน, วำงระบบ
21 คุณจุฑำมำส หนำดค ำ ผูต้รวจสอบอสิระ 089-799-1621 art888_r@hotmail.com CPIAT ประสบกำรณ์ตรวจสอบบรษิทั SME  3 บรษิทั

1) บจก. ชยับูรณ์ บรำเดอรส์ ไดร้บักำรรบัรองรอบที ่2
2) บจก. เงนิมำธุรกจิ เป็นผูต้รวจสอบอสิระ ไดร้บักำรรบัรอง รอบที ่1
3) บจก. แคช แมชชนี เป็นผูต้รวจสอบอสิระ ไดร้บักำรรบัรอง รอบที ่1

mailto:Thanat_kjr@hotmail.com

