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4.9  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2566                                                     
และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  มีมติให้ 

เสนอรายชื่อผู้สอบบญัชี จ านวน 2 ราย (สหกรณ์น าส่งข้อมูลให้ผูส้อบบัญชีภาคเอกชน 11 ราย มีผูเ้สนอราคาเป็นผู้สอบบญัชี 2 ราย) 
ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2566  รายละเอียดดังนี ้

รายละเอียด 
นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5617 

น.ส.สุกานดา อาภาวศิน  
ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 7632  
1. การเข้าปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี 
    จ านวนครั้งท่ีเข้า
ตรวจสอบ 
 
 
    จ านวนผู้ช่วย 

 
 
- ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  และ
มอบหมายให้ผูช้่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี  
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 1-2  วันท าการ  
 
- ไม่น้อยกว่า 3-5 คน   

 
 
- ตรวจสอบด้วยตนเอง และมอบหมายให้ผูช้่วย 
ผูส้อบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง   
ครั้งละไม่น้อยกว่า 1-2  วันท าการ  
 
- ไม่น้อยกว่า 3-4 คน   

2. การจัดท ารายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- จะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  กรณีมีข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีท่ีส าคัญท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบ 
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีจากหน่วยงานราชการ จะด าเนินการตรวจสอบ
เพิ่มเติมตามท่ีได้รับแจ้ง  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- จะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ี
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ            
จะตรวจเพิ่มเติม แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร  
- ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียม 
 
 
      
    จ านวนเงิน 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการขอ
ค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  
 

65,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ภารกิจท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ 
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันยอดและสอบทานหน้ี  
 

80,000  บาท 
 

ทั้งนี้ สหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,077,172,536.95 บาท  และผลการจัดชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน                  
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (สินทรัพย์ตัง้แต่ 1,000 – 5,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดผู้ช่วยผูส้อบบัญชี อย่างน้อย 3 คน) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชนประจ าปี 2566                                      
และก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชี 
  
มติที ประชุม 

 

 

   4.10 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที  27 (ปี 2566)  
                    ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26  จะมีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี                            
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  (วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565)  จ านวน 8 ต าแหน่ง  ดังนี้ 

1. นางจุฑารัตน ์ ธานีรัตน ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
2. นายวรเทพ ไกรเทพ ผู้ช่วยเหรญัญิก 
3. นายนิรันดร ์ จินดานาค กรรมการ 
4. นายปรีชา รัสม ี กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ไพโรจน ์ นวลนุ่ม กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ กรรมการ 
7. ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน กรรมการ 
8. นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 

 
                     ทั้งนี้ กรรมการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ท่ีไม่มีสิทธิลงสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เนื่องจากได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก  1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการ          
หยั่งเสียงเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554 จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 

1. นางจุฑารัตน ์ ธานีรัตน ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
2. นายวรเทพ ไกรเทพ ผู้ช่วยเหรญัญิก 
3. ผศ.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ กรรมการ 

 
   ในการนี้ มีสมาชิกสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ต าแหน่งกรรมการ จ านวน 9 คน                      
โดยประธานคณะกรรมการหยั่งเสยีงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการไดต้รวจสอบคณุสมบัตผิู้สมคัรเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังนี้ 

 

หมายเลข 1 นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา 
หมายเลข 2 นายไพศาล พุมดวง 
หมายเลข 3 นายนิรันดร ์ จินดานาค 
หมายเลข 4 นายธมยศ ไกรนรา 
หมายเลข 5 ผศ.ดร.ไพโรจน ์ นวลนุ่ม 
หมายเลข 6 นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ ์
หมายเลข 7 นายชัยมนัตถ ์ คงทน 
หมายเลข 8 นายมณเฑียร  สุขกุล 
หมายเลข 9 ผศ.ดร.พูลสิทธ์ิ หิรัญสาย 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ต าแหน่งกรรมการ                          
จ านวน 8 ต าแหน่ง 
 
มติที ประชุม   
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  4.11 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ประจ าปี 2566  
   ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  มีผู้สมัคร จ านวน 2 คน  โดย                 
คณะกรรมการด าเนนิการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ได้ตรวจสอบคณุสมบัติแล้ว 
เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี ้
 

รายละเอียด 
อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
เลขทะเบียนสมาชิกที  1218 

อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

เลขทะเบียนสมาชิกที  820 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา / 
สถาบัน 

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด / สาขา / สถาบัน วุฒิปริญญาโท  สาขาการบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วุฒิปริญญาโท  สาขาบัญชีการเงิน                    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ช านาญการ รุ่นท่ี 9”  ปี 2554            
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”             
ปี 2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

หมายเลขผู้สมัคร 1 2 
 
 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2566  จ านวน  2  คน              
และก าหนดค่าตอบแทน  
  
มติที ประชุม  
 
 
 
 

เรื องอื น ๆ (ถ้ามี) 
 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
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  4.11 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ประจ าปี 2566  
   ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  มีผู้สมัคร จ านวน 2 คน  โดย                 
คณะกรรมการด าเนนิการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เม่ือวนัที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ได้ตรวจสอบคณุสมบัติแล้ว 
เห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  พิจารณาเลือกตั้ง ดังนี ้
 

รายละเอียด 
อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
เลขทะเบียนสมาชิกที  1218 

อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

เลขทะเบียนสมาชิกที  820 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา / 
สถาบัน 

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี)  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด / สาขา / สถาบัน วุฒิปริญญาโท  สาขาการบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วุฒิปริญญาโท  สาขาบัญชีการเงิน                    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างผู้ช านาญการ รุ่นท่ี 9”  ปี 2554            
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”             
ปี 2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

หมายเลขผู้สมัคร 1 2 
 
 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2566  จ านวน  2  คน              
และก าหนดค่าตอบแทน  
  
มติที ประชุม  
 
 
 
 

เรื องอื น ๆ (ถ้ามี) 
 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
................................................................................................................... .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

     
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2565 

.................................................. 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 6  ข้อ 7   
ข้อ 78 (9)  และข้อ 108 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 26  ครั้งที่  9/2565  เม่ือวนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565               
ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยอัตราการถือหุ้นของสมาชิก  พ.ศ. 2565                   
ไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด ว่าด้วยอัตรา 
การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยอัตราการถือหุน้ของสมาชิก 
พ.ศ. 2554 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกบั
ระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

 ข้อ 4     ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ ์
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรอืค่าจ้างประจ าซ่ึงสมาชิกได้รับจาก

หน่วยงานต้นสงักัด   
“หุ้นรายเดือน” หมายถึง หุ้นที่บังคับใหถ้ือทุกเดือน 

 

 ข้อ 5   ให้สมาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนตัง้แต่วันทีเ่ข้าเป็นสมาชิก  โดยใหถ้ือว่าค่าหุ้นดังกล่าวเปน็ 
ค่าหุ้นรายเดือนเดือนแรกที่เป็นสมาชิก  อัตราการถือหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (1)  สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือน 
ของแต่ละคน ดังต่อไปนี ้
    (1.1)  ไมน่้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน หรือ 
                                     (1.2)  ผู้ที่มีเงนิได้รายเดือนเกินกวา่ 50,000 บาท  จะช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ า 150 หุน้               
เป็นเงิน 1,500 บาท ก็ได ้

/2 (2) สมาชิก... 
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  (2)  สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า  โดยไม่มี 
ความผิด  และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าเดือนละ 10 หุน้  เป็นเงนิ 100 บาท  
    ข้อ 6     หากสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่สหกรณก์ าหนดไว้ในข้อ 5  
ก็ย่อมท าได้  โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรอืผู้ที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  
แต่ทั้งนี้ จะเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดดังนี้  
             (1)  สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน จะต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนอัตราสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท  
          (2)  สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า  โดยไม่มีความผิด  
และไม่ได้ลาออกจากสหกรณ์  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนอัตราสูงสดุไม่เกิน 3,000 บาท 
     ข้อ 7     สมาชิกที่ถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้  ต่อมามีความจ าเปน็ต้องขอลด
จ านวนค่าหุ้นรายเดือนก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการ-
ด าเนินการมอบหมาย  แต่ทั้งนี้ จะลดได้ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในขอ้  5   
  ข้อ 8     กรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพือ่ช่วยเหลือการด ารงชีพของสมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ  
ลดค่าหุ้นรายเดือนต่ ากว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5 ได ้ ทั้งนี้ ต้องช าระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของเงินได้รายเดือน  
ขั้นต่ าเดือนละ 10 หุน้ เปน็เงนิ 100 บาท  ระยะเวลาและเงื่อนไขให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
 ข้อ 9    การขอซ้ือหุน้เพิ่มนอกเหนือจากการถอืหุ้นรายเดือน  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ-ด าเนินการ 
 ข้อ 10   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือ  ให้สมาชิกแต่ละคนทราบ 
ทุกสิ้นปีทางบญัชีของสหกรณ์  
 ข้อ 11  ให้ประธานกรรมการ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
                  ข้อ 12  กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์                 
   

       บทเฉพาะกาล 
 

                  ข้อ 13    กรณีทีส่มาชิกช าระค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนถือใช้ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการ 
เป็นไปตามเงื่อนไขเดิม  และต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ส าหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 4,000,000.00 บาท                  
(สี่ล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป  กรณีที่ช าระค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดก่อนถือใช้ระเบียบนี้  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือน          
ไม่เกินอัตราท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6  และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบด าเนินการเพื่อหกัช าระค่าหุน้รายเดือนของ                
สมาชิกนั้นให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
    
 
 

(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 




