๒๓ ตุลาคม

๑๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต

น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปีีที่่� 27 ฉบัับที่่� 10
ประจำำ�เดืือน ตุุลาคม พ.ศ. 2565

เป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่่งเสริิมการออม มีีความมั่่�นคงโดยใช้้หลัักธรรมาภิิบาล
และเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริิการและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิก

99 ถนนโพธิ์์�พระยา-ท่่าเรืือ ต.บ้้านอิิฐ อ.เมืือง จ.อ่่างทอง 14000 โทรศััพท์์ 035-611023, 035-614754 โทรสาร 035-612040 https://atgtsc.com

สวััสดีีครัับ เพื่่�อน ๆ สมาชิิกสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่า่ งทอง จำกััด ทุุกท่่าน วารสารออมทองฉบัับนี้้� เป็็นฉบัับที่่� 10 ประจำเดืือนตุุลาคม 2565 ซึ่่ง�

เดืือนนี้้มีีวั
� นั สำคััญหลายวัันและเป็็นช่่วงที่่�พสกนิิกรชาวไทยทุุกคนต้้องรำลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ของพระมหากษััตริย์ิ ข์ องเราถึึงสองพระองค์์ คืือ พระบาทสมเด็็จ
พระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 5 และพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช รััชกาลที่่� 9 สำหรัับเนื้้�อหาในฉบัับนี้้�มีีสาระสำคััญมากมาย
โดยเฉพาะในส่่วนของการสรรหากรรมการชุุดใหม่่ที่่จ� ะเข้้ามาบริิหารงานสหกรณ์์ของพวกเราต่่อไป และช่่วงนี้้ก็� เ็ ข้้าสู่่�ฤดููหนาวแล้้วนะครัับ ขอให้้สมาชิิกทุุกท่่าน
ดููแลสุุขภาพร่่างกายให้้อบอุ่่�น แข็็งแรง หมั่่น� ออกกำลัังกายให้้สม่่ำเสมอ เพื่่�อห่่างไกลโรคโควิิดครัับ สวััสดีีครัับ

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
สมาชิิกสหกรณ์์ยกมาจากเดืือนกัันยายน 2565
สมาชิิกลาออกจากสหกรณ์์
สมาชิิกถึึงแก่่กรรม
สมาชิิกโอนไปสหกรณ์์อื่่�น
สมาชิิกสมััครใหม่่
สมาชิิกคงเหลืือ

สมาชิิกสมทบยกมาจากเดืือนกัันยายน 2565
สมาชิิกสมทบสมััครใหม่่
สมาชิิกสมทบคงเหลืือ

จำนวน 4,558 คน
จำนวน
3 คน
จำนวน
1 คน
จำนวน
1 คน
จำนวน 16 คน
จำนวน 4,569 คน

จำนวน
จำนวน
จำนวน

227 คน
2 คน
229 คน

รายชื่่�อสมาชิิกที่่�ถึึงแก่่กรรม ณ รอบเดืือนตุุลาคม 2565 จำนวน 6 ราย
1. นายอาบพร ประดิิษฐ์์ทรััพย์์ บำนาญ อ.โพธิ์์�ทอง 2. นายวิินััย เล็็กสถาน บำนาญ อ.วิิเศษฯ
3. นายธนะ วิิริิยานนท์์ บำนาญ อ.วิิเศษชััยชาญ
4. นายสุุธีีร์์ สนธิิพงษ์์ บำนาญ อ.โพธิ์์�ทอง
5. นายไพฑููรย์์ ตรีีสนธุุรส บำนาญ อ.ไชโย
6. นายสมทรง แย้้มพราย บำเหน็็จรายเดืือน

สถานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำ�กัด
งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2565
ทุุนของสหกรณ์์	ทุุนเรืือนหุ้้�น (หุ้้�นละ 10 บาท)
	ทุุนสำรอง
	ทุุนสะสมตามข้้อบัังคัับและระเบีียบอื่่�น ๆ
กำไรสุุทธิิ
รวมทุุนของสหกรณ์์ ฯ
รวมหนี้้�สิินและทุุนของสหกรณ์์ ฯ

2,891,883,130.00	บาท
270,392,703.03	บาท
5,270,208.75	บาท
135,578,418.14	บาท
3,303,124,459.92	บาท
5,699,627,243.53	บาท

ข้อมูลการเงิน
ทุุนเรืือนหุ้้�น 2,891,883,130.00 บาท 	หนี้้�สามััญ 4,717,394,159.41 บาท	หนี้้�ฉุุกเฉิิน 853,486,393.17 บาท
สมาชิิกนำเงิินมาฝาก ประเภท ออมทรััพย์์
เป็็นเงิิน
340,437,730.21 บาท	อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.25	ต่่อปีี
สมาชิิกนำเงิินมาฝาก ประเภท ออมทรััพย์์พิิเศษ
เป็็นเงิิน 1,854,634,272.06 บาท	อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.75	ต่่อปีี

ปฏิทินการยื่นกู้ ต.ค. 65–ธ.ค. 65

ครั้งที่
1

สมาชิิ ก ที่่� ป ระสงค์์จะกู้้�เงิิน ให้้ม ารัับเอกสารการกู้้�เงิิน ได้้ ที่่�
สำนัักงาน เพื่่�อให้้เกิิดความถููกต้้องในการกรอกข้้อมููลและไม่่
เสีียเวลาในการยื่่�นเอกสารซึ่่�งสหกรณ์์ฯ กำหนดให้้ท่่านยื่่�น
เอกสารดัังนี้้�

2
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เรื่องที่หนึ่ง

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำ�กัด แทนตำ�แหน่งที่ว่าง ประจำ�ปี 2566

	ตามที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่า่ งทอง จำกััด ได้้ประกาศสรรหากรรมการดำเนิินการสหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่า่ งทอง จำกััด แทนตำแหน่่งที่่�ว่า่ ง ประจำปีี พ.ศ. 2566 ลงวัันที่่� 19 กัันยายน พ.ศ. 2565 นั้้น�
คณะกรรมการตรวจสอบคุุณสมบััติิ ตามคำสั่่ง� สหกรณ์์ฯ ที่่� 63/2565 ลงวัันที่่� 20 กัันยายน 2565 ได้้ตรวจสอบคุุณสมบััติผู้้�ิ สมััครเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว ปรากฏว่่ามีีผู้้�สมััครที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติถูิ กู ต้้องตามประกาศสหกรณ์์ ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด กองการศึึกษาเทศบาลเมืืองอ่่างทอง กองการศึึกษาเทศบาลตำบลป่่าโมก โรงเรีียนในสัังกััดเทศบาลเมืืองอ่่างทอง โรงเรีียนในสัังกััด เทศบาลตำบลป่่าโมก สำนัักงานวััฒนธรรมจัังหวััด
อ่่างทอง สำนัักงานพระพุุทธศาสนาจัังหวััดอ่่างทอง สำนัักงานคุุรุสุ ภาจัังหวััดอ่่างทอง สำนัักงานส่่งเสริิมสวััสดิิการและ สวััสดิิภาพครููและบุุคลากรทางการศึึกษา ศููนย์์การศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
บำนาญศููนย์์การศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย และศููนย์์การศึึกษาพิิเศษ จำนวน 2 คน มีีผู้้�สมััคร จำนวน 3 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นายสมชััย สุุนทรเมฆิินทร์์		
หมายเลข 2 นางนัันทพร แสงยุุนนท์์		หมายเลข 3 นางทััศนีีย์์ ระเบีียบดีี
2. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด วิิทยาลััยเทคนิิคอ่่างทอง บำนาญวิิทยาลััยเทคนิิคอ่่างทอง วิิทยาลััยการอาชีีพโพธิ์์ท� อง วิิทยาลััยการอาชีีพวิิเศษชััยชาญ วิิทยาลััยนาฏศิิลปอ่่างทอง มหาวิิทยาลััยการกีีฬาแห่่งชาติิ
วิิทยาเขตอ่่างทอง บำนาญมหาวิิทยาลััยการกีีฬาแห่่งชาติิ วิิทยาเขตอ่่างทอง โรงเรีียนกีีฬาจัังหวััดอ่่างทอง และศููนย์์กีีฬาและการท่่องเที่่�ยวจัังหวััดอ่่างทอง จำนวน 1 คน มีีผู้้�สมััคร จำนวน 2 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นางสาวกาญจนาฐิิติกิ ร ชััยกิมิ านนท์์ หมายเลข 2 นายศฤงคาร ศรีีวงค์์
3. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาอ่่างทอง (อำเภอเมืืองอ่่างทอง) สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาอ่่างทอง บำเหน็็จรายเดืือน สำนัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััดอ่่างทอง
สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาสิิงห์์บุรีีอ่
ุ า่ งทอง บำนาญอำเภอเมืืองอ่่างทอง และบำนาญสำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาอ่่างทอง จำนวน 2 คน มีีผู้้�สมััคร จำนวน 3 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นายสุุเทพ สัังข์วิ์ เิ ศษ		หมายเลข 2 นางจิิระนัันท์์ ปานผาสุุข		หมายเลข 3 นายปรีีชา พููลสมบััติิ
4. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาอ่่างทอง (อำเภอไชโย) โรงเรีียนราชสถิิตย์์วิทิ ยา และบำนาญอำเภอไชโย จำนวน 1 คน มีีผู้้�สมััคร จำนวน 1 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นายสุุวรรณ์์ คงมีีทรััพย์์
5. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด สำนัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาอ่่างทอง (อำเภอโพธิ์์ท� อง) โรงเรีียนโพธิ์์ท� อง “จิินดามณีี” โรงเรีียนโพธิ์์ท� องพิิทยาคม และบำนาญอำเภอโพธิ์์ท� อง จำนวน 1 คน มีีผู้้�สมััคร
จำนวน 1 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นายพิินิจิ ช้้างงาม
6. กลุ่่�มที่่�สมาชิิกสัังกััด โรงเรีียนวิิเศษไชยชาญ “ตัันติิวิทิ ยาภููมิ”ิ โรงเรีียนวิิเศษชััยชาญวิิทยาคม โรงเรีียนไผ่่วงวิิทยา และโรงเรีียนเอกชนในอำเภอวิิเศษชััยชาญ จำนวน 1 คน มีีผู้้�สมััคร จำนวน 2 คน ดัังนี้้�
				หมายเลข 1 นางอมรารััตน์์ธนันั นิิสะโสกะ	หมายเลข 2 นางสาวมนััสวีี วะสีีนนท์์

		รายชื
่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างปฎิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำ�แหน่ง พนักงานขับรถ
เรื่องที่สอง
	ตามที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่่างทอง จำกััด ได้้ประกาศรัับสมััครคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อจ้้างปฎิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นลููกจ้้างตามภารกิิจ ตำแหน่่ง พนัักงานขัับรถ จำนวน 1 อััตรา ลงวัันที่่� 7 ตุุลาคม พ.ศ.
2565 ซึ่่�งได้้ดำเนิินการรัับสมััครระหว่่างวัันที่่� 17- 20 ตุุลาคม 2565 นั้้�น บััดนี้้� ได้้สิ้้�นสุุดการรัับสมััครและตรวจสอบคุุณสมบััติิแล้้ว มีีผู้้�มีีสิิทธิ์์�เข้้ารัับการคััดเลืือกทั้้�งนั้้�นจำนวน 3 คน ดัังนี้้�
1. นายอมร พึ่่�งภิิญโญ
เลขประจำตััวผู้้�สมััคร 001
2. นายอเนก แป้้นสกุุล
เลขประจำตััวผู้้�สมััคร 002
3. นายทรงพล ตุุลาทอง
เลขประจำตััวผู้้�สมััคร 003
	ทั้้�งนี้้� จะดำเนิินการสอบคััดเลืือกในวัันที่่� 25 ตุุลาคม 2565 เวลา 10:30 น. เป็็นต้้นไป ณ สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่่างทอง จำกััด โดยสอบข้้อเขีียน สอบปฏิิบััติิ และสอบสััมภาษณ์์ ขอให้้ผู้้�เข้้า
สอบปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1.	ผู้้�เข้้าสอบต้้องแต่่งกาย ตามประเพณีีนิิยม สุุภาพบุุรุุษ ใส่่เสื้้�อเชิ้้�ต สวมกางเกงสุุภาพห้้ามสวมกางเกงยีีนส์์ เสื้้�อยืืด และรองเท้้าแตะ
2.	ผู้้�เข้้าสอบต้้องนำบััตรประจำตััวผู้้�สมััครเข้้าสอบคััดเลืือก บััตรประจำตััวประชาชนหรืือบััตรอื่่�นที่่�ออกโดยหน่่วยงานของรััฐ ที่่�มีีเลขประจำตััวประชาชน 13 หลััก และมีีรููปถ่่าย ไปแสดงใน
วัันสอบด้้วย

		
เรื่องที่สาม

การยื่นซองเสนอราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำ�กัด ประจำ�ปี 2566

	ตามที่่�สหกรณ์์ออมทรััพย์์ครููอ่่างทอง จำกััด ประกาศยื่่�นซองเสนอราคาประกัันชีีวิิตกลุ่่�มสมาชิิกสหกรณ์์ฯ ประจำปีี 2566 ลงวัันที่่� 19 กัันยายน 2565 นั้้�น มีีบริิษััทเสนอยื่่�นซองเสนอราคา
จำนวน 4 บริิษััท ดัังนี้้� 1. บริิษััท กรุุงเทพประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) 2. บริิษััท ไทยสมุุทรประกัันชีีวิิต จำกััด (มหาชน) 3. บริิษััท เคดัับบลิิวไอประกัันชีีวิิต จำกััด และ 4. บริิษััทไทยประกัันชีีวิิต
จำกััด (มหาชน) ทั้้�งนี้้�ต้้องรอคณะกรรมการเปิิดซองตรวจสอบคุุณสมบััติิของบริิษััทที่่�มายื่่�นซองเสนอราคาว่่าเป็็นไปตามเงื่่�อนไขตามประกาศสหกรณ์์หรืือไม่่ต่่อไป โดยคณะกรรมการทุุกท่่านได้้คำนึึง
ถึึงค่่าเบี้้�ยประกัันชีีวิิตและผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแก่่สมาชิิกเป็็นสำคััญ ทั้้�งนี้้�จะนำผลการคััดเลืือกและจำนวนค่่าเบี้้�ยประกัันบริิษััทใหม่่มาแจ้้งให้้สมาชิิกทราบในรอบวารสารฉบัับต่่อไป ครัับ
คณะผู้จัดทำ�
เรียบเรียงข่าว/ศิลป์ป์

นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ
นางวิภา ส่างสาร
นางทัศนีย์ ระเบียบดี
นายนพปฎล บุญพงษ์
นางสาวกัญญาภัค วงษ์แสงน้อย

นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์

นายมนตรี เผือกทอง

แนะนำำ�สมาชิิก โหลดเลย แอปพลิิเคชััน สอ.ครู ูอ่่างทอง
สแกน QR Code

พิิมพ์์ค้น้ หา สอ.ครููอ่า่ งทอง ใน Google Play และ App Store
พร้้อมให้้ดาวน์์โหลดแล้้วทั้้ง� ระบบ Android และ iOS

แอปพลิิเคชััน สอ.ครููอ่่างทอง สามารถตรวจสอบข้้อมููลต่่าง ๆ ของท่่านได้้ดัังนี้้�
ข้้อมููลส่่วนตััว สวััสดิิการประกัันชีีวิิต ค้้ำประกััน ทุุนเรืือนหุ้้�น สิินเชื่่�อ (เงิินกู้้�) เงิินฝาก
รายการเรีียกเก็็บและใบเสร็็จรายเดืือน ตรวจสิิทธิ์์�กู้้� อััปโหลดสลิิป
ข่่าวสหกรณ์์ฯ
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