
รายช่ือผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2562 
ประเภทบุคคลมผู้ีสมคัร จ านวน 4 คน 

ผู้สมคัร
หมายเลข 

ช่ือ – สกลุ วุฒิการศึกษาและการอบรมผู้ตรวจสอบกจิการ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ก าหนด

ค่าธรรมเนียม 

1 
 

น.ส.สิริวรรณ 
รัตนานุบาล 

วุฒิการศึกษา 

วทิยาลยักรุงเทพวจิิตรศิลป์ สาขาการบญัชี 2518 

วทิยาลยักรุงเทพการบญัชี สาขาการบญัชี 2521 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์สาขาการเงิน 2531 

ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

-หลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการขั้นกลางจากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย ์จ ากดั กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

ความรู้ความสามารถ 

-อดีตรองผูจ้ดัการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 

-อดีตผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล 
จ ากดั 

-อดีตผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์ารเคหะแห่งชาติ 

ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบกจิการ 

-สหกรณ์คอสโมอุตสาหกรรม จ ากดั 

-สหกรณ์ออมทรัพย ์IRCT จ ากดั 

-ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 
-สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จ ากดั 

ฯลฯ 

144,000 บาท 

2 

 
นางประกายศรี 

ก้อนทอง 
 

 

วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สาขาวชิาภาษา
ฝร่ังเศส) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ผ่านการอบรมหลกัสูตร  
-หลกัสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อยา่งผูช้  านาญการ รุ่นท่ี 18 โดยสถาบนัวชิาการ
ดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (20-25 
มีนาคม 2560) 
-หลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
(หลกัสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญั
ศึกษา จ ากดั เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 

ความรู้ความสามารถ 

-อดีตกรรมการด าเนินการ สอ.ปตท. ชุดท่ี 29 (ปี 
2552) มีประสบการณ์ดา้นการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ และบริหารงานของสหกรณ์ 

-มีความรู้ดา้นกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
กฎหมายอาญา สวสัดิการแรงงาน 

ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบกจิการ 

-ไม่มี 

 

130,000 บาท 

3 

 
น.ส.กนกพร 
กาลปักษ์ 

 

 

วุฒิการศึกษา  
-ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัรังสิต  
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สาขา
การบญัชี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

-หลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
(หลกัสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการ
ประปานครหลวง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2561 

ความรู้ความสามารถ 

-อดีตผูจ้ดัการงานบริหารคลงัขอ้มูลฝ่ายบริหาร
คลงัขอ้มูลและสารสนเทศทางการบญัชีสายงาน
การเงินธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) (พ.ศ.
2547-2548) 
-อดีดผูจ้ดัการงานควบคุมและประเมินความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้น
ปฏิบติัการสายงานบริหารความเส่ียงธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) (พ.ศ.2548-2551) 
-อดีตผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมภายในสายงานบริหาร
ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการธนาคารทหาร 

ไทย จ ากดั (มหาชน) (2551-2552) 
-มีความรู้บริหารจดัการควบคุมภายใน  

130,000 บาท 



ผู้สมคัร
หมายเลข 

ช่ือ – สกลุ วุฒิการศึกษาและการอบรมผู้ตรวจสอบกจิการ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ก าหนด

ค่าธรรมเนียม 
   การบญัชี บริหารความเส่ียง และการตรวจสอบ 

กิจการ 

-มีความรู้ดา้นกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น กฎหมายแพง่พาณิชย ์
กฎหมายอาญา สวสัดิการแรงงาน 

ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบกจิการ 

-ไม่มี 

 

4 

 
นางสิรินดา 
แสนล้อม 

วุฒิการศึกษา  
-ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

-หลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน 
(หลกัสูตร 1) โดยสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการ
ประปานครหลวง จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2561 

ความรู้ความสามารถ 

-มีความรู้กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เช่น กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
กฎหมายอาญา สวสัดิการแรงงาน 

ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบกจิการ 

-ไม่มี 

130,000 บาท 

ประเภทนิติบุคคลมผู้ีสมคัร จ านวน 1 นิติบุคคล 

ผู้สมคัร
หมายเลข 

ช่ือ – สกลุ วุฒิการศึกษาและการอบรมผู้ตรวจสอบกจิการ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ก าหนด

ค่าธรรมเนียม 

1 
 

บริษัท 
ส านักงาน

สามสิบส่ี ออดติ 
จ ากดั 

 

 
 
 

ดร.ธนาดล รักษาพล  
กรรมการผู้จดัการ 

พร้อมบุคลากรของบริษัทมมีากกว่า 40 คน 

โดยเข้าตรวจสอบพร้อมคณะผู้ตรวจสอบ 2-5 คน 
ขึน้ไป 
วุฒิการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
บญัชีมหาบณัฑิต 
บญัชีดุษฎีบณัฑิต 
ผ่านการอบรมหลกัสูตร  
-ผูต้รวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน รุ่นท่ี 3 จากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2556 

ความรู้ความสามารถ 

-เป็นวทิยากรและนกัวชิาการส่วนวชิาการ 
มาตรฐานบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

-เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาติเลขท่ี 8910 

-เป็นอาจารยค์ณะบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

-เป็นผูส้อบผา่นโครงการประกาศนียบตัรรายงาน
ทางการเงินไทย DIP-TFR 

ประสบการณ์ผู้ตรวจสอบกจิการ 

-สหกรณ์ออมทรัพยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั 

-สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าภูมิภาค 
จ ากดั 

-สหกรณ์ออมทรัพยก์ารส่ือสารแห่งประเทศ 

ไทย จ ากดั 
-สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการปกครอง จ ากดั 
-สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั 
-สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

-สหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จ ากดั 
ฯลฯ 

130,000 บาท 

 

 


