
 สวััสดีีครัับ เพื่่�อน ๆสวััสดีีครัับ เพื่่�อน ๆ สมาชิกิสหกรณ์์ออมทรัพย์์ครอู่างทอง จำกัด ทกุท่าน วารสารออมทองฉบับััน้� เป็็นฉบับััท้� 10 ป็ระจำเดอืนตุลุาคม 2565 ซึ่่�ง
เดอืนน้�มว้นัสำคญัหลาย์วนัและเป็็นช่ิวงท้�พสกนกิรชิาวไทย์ทกุคนตุ้องรำล่กในพระมหากรณุ์าธิคุิณ์ของพระมหากษัตัุรย์ิ์ของเราถึง่สองพระองค์ คอื พระบัาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอย์ู่หัว รัชิกาลท้� 5 และพระบัาทสมเด็จพระป็รมินทรมหาภููมิพลอดุลย์เดชิ รัชิกาลท้� 9 สำหรับัเนื�อหาในฉบัับัน้�ม้สาระสำคัญมากมาย์  
โดย์เฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการชุิดใหม่ท้�จะเข้ามาบัริหารงานสหกรณ์์ของพวกเราตุ่อไป็ และช่ิวงน้�กเ็ข้าสูฤ่ดูหนาวแล้วนะครับั ขอให้สมาชิกิทุกท่าน
ดแูลสขุภูาพร่างกาย์ให้อบัอุน่ แขง็แรง หมั�นออกกำลังกาย์ให้สม�ำเสมอ เพื�อห่างไกลโรคโควดิครบัั สวสัดค้รบัั

สมาชิิกสมทบัย์กมาจากเดือนกันย์าย์น 2565 จำนวน 227 คน 
สมาชิิกสมทบัสมัครใหม่  จำนวน 2 คน
สมาชิิกสมทบัคงเหลือ  จำนวน 229 คน

ราย์ชิื�อสมาชิิกท้�ถึ่งแก่กรรม ณ์ รอบัเดือนตุุลาคม  2565 จำนวน   6  ราย์
1. นาย์อาบัพร ป็ระดิษัฐ์์ทรัพย์์ บัำนาญ อ.โพธิิ�ทอง   2. นาย์วินัย์ เล็กสถึาน  บัำนาญ อ.วิเศษัฯ
3. นาย์ธินะ วิริย์านนท์ บัำนาญ อ.วิเศษัชิัย์ชิาญ       4. นาย์สุธิ้ร์ สนธิิพงษั์ บัำนาญ อ.โพธิิ�ทอง
5. นาย์ไพฑููรย์์ ตุร้สนธิุรส บัำนาญ อ.ไชิโย์              6. นาย์สมทรง แย์้มพราย์ บัำเหน็จราย์เดือน

ทุุนเรืือนหุุ้�น 2,891,883,130.00 บาทุ  หุ้น้�สามััญ 4,717,394,159.41 บาทุ หุ้น้�ฉุุกเฉุิน 853,486,393.17 บาทุ
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์  เป็นเงิิน 340,437,730.21 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.25 ต่อปี
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์พิเศษ เป็นเงิิน 1,854,634,272.06 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.75 ต่อปี

สมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ย์กมัาจากเดือนกันย์าย์น 2565 จำนวน  4,558 คน 
สมาชิิกลาออกจากสหกรณ์์ จำนวน 3 คน 
สมาชิิกถึ่งแก่กรรม   จำนวน 1 คน 
สมาชิิกโอนไป็สหกรณ์์อื�น จำนวน 1 คน 
สมาชิิกสมัครใหม่ จำนวน 16 คน 
สมัาชิิกคงิเหุ้ลือ จำนวน 4,569 คน

งบัแสดงฐ์านะการเงิน ณ์ วันท้�  30 กันย์าย์น  2565
ทุนของสหกรณ์์ ทุนเรือนหุ้น (หุ้นละ 10 บัาท)  2,891,883,130.00 บัาท 
 ทุนสำรอง 270,392,703.03 บัาท
 ทุนสะสมตุามข้อบัังคับัและระเบั้ย์บัอื�น ๆ 5,270,208.75 บัาท
 กำไรสุทธิิ 135,578,418.14 บัาท 
 รวมทุนของสหกรณ์์ ฯ  3,303,124,459.92 บัาท
 รวมหน้�สินและทุนของสหกรณ์์ ฯ   5,699,627,243.53 บัาท

สมาชิิกท้�ป็ระสงค์จะกู้เงินให้มารับัเอกสารการกู้เงินได้ท้�

สำนักงาน เพื�อให้เกิดความถึูกตุ้องในการกรอกข้อมูลและไม่

เส้ย์เวลาในการย์ื�นเอกสารซ่ึ่�งสหกรณ์์ฯ กำหนดให้ท่านย์ื�น

เอกสารดังน้�

ครั้งที่ กำ�หนด ตุล�คม พฤศจิก�ยน ธันว�คม
1 ย์ื�นก่อนวันท้� 6 9 8

ป็ระชิุม 10 11 13
จ่าย์วันท้� 17 16 16

2 ย์ื�นก่อนวันท้� 18 18 16
ป็ระชิุม 20 22 20
จ่าย์วันท้� 25 24 23

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

ข้อมูลการเงิน

สถานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัด

ปฏิทินการยื่นกู้ ต.ค. 65–ธ.ค. 65

๒๓ ตุลาคม
วันปิยมหาราช

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๑๓ ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต

น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

99 ถนนโพธิ์ิ�พรืะย์า-ทุ่าเรืือ ต.บ�านอิฐ อ.เมัืองิ จ.อ่างิทุองิ 14000 โทุรืศัพทุ์ 035-611023, 035-614754 โทุรืสารื 035-612040 https://atgtsc.com

ปีีที่่� 27 ฉบัับัที่่� 10ปีีที่่� 27 ฉบัับัที่่� 10
ประจำำ�เดืือน ตุุล�คม พ.ศ. 2565ประจำำ�เดืือน ตุุล�คม พ.ศ. 2565

เป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลัเป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลั
 แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก   แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก  
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คณ์ะผู�จัดทุำาคณ์ะผู�จัดทุำา  นางอมรารัตุน์ธินัน นิสะโสกะ          นางวิภูา ส่างสาร          นางทัศน้ย์์ ระเบั้ย์บัด้          นาย์บัันเทิง ทรงบััณ์ฑูิตุย์์          นาย์มนตุร้ เผือกทองนางอมรารัตุน์ธินัน นิสะโสกะ          นางวิภูา ส่างสาร          นางทัศน้ย์์ ระเบั้ย์บัด้          นาย์บัันเทิง ทรงบััณ์ฑูิตุย์์          นาย์มนตุร้ เผือกทอง
เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลปเรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป์์ นาย์นพป็ฎล บัุญพงษั์          นางสาวกัญญาภูัค วงษั์แสงน้อย์ นาย์นพป็ฎล บัุญพงษั์          นางสาวกัญญาภูัค วงษั์แสงน้อย์

  รืาย์ชิื่อผู�สมััครืเข�ารืับการืสรืรืหุ้ากรืรืมัการืดำาเนินการืสหุ้กรืณ์์ออมัทุรืัพย์์ครืูอ่างิทุองิ จำากัด แทุนตำาแหุ้น่งิทุ้่ว่างิ ปรืะจำาปี 2566

 ตุามท้�สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครอู่างทอง จำกดั ได้ป็ระกาศสรรหากรรมการดำเนนิการสหกรณ์์ออมทรพัย์์ครอู่างทอง จำกดั แทนตุำแหน่งท้�ว่าง ป็ระจำปี็ พ.ศ. 2566 ลงวันท้� 19 กนัย์าย์น พ.ศ. 2565 นั�น 

คณ์ะกรรมการตุรวจสอบัคุณ์สมบัติัุ ตุามคำสั�งสหกรณ์์ฯ ท้� 63/2565 ลงวนัท้� 20 กนัย์าย์น 2565 ได้ตุรวจสอบัคณุ์สมบัตัุผิูส้มคัรเสรจ็เรย้์บัร้อย์แล้ว ป็รากฏว่าม้ผูส้มคัรท้�มค้ณุ์สมบัติัุถึกูตุ้องตุามป็ระกาศสหกรณ์์ ดงัน้�

 1. กลุ่มท้�สมาชิกิสังกดั กองการศก่ษัาเทศบัาลเมอืงอ่างทอง กองการศก่ษัาเทศบัาลตุำบัลป่็าโมก โรงเรย้์นในสงักดัเทศบัาลเมอืงอ่างทอง โรงเรย้์นในสงักดั เทศบัาลตุำบัลป่็าโมก สำนกังานวฒันธิรรมจงัหวดั

อ่างทอง สำนักงานพระพุทธิศาสนาจังหวัดอ่างทอง สำนักงานคุรสุภูาจังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ สวัสดิภูาพครูและบุัคลากรทางการศก่ษัา ศนูย์์การศก่ษัานอกระบับัและการศ่กษัาตุามอัธิย์าศัย์ 

บัำนาญศนูย์์การศก่ษัานอกระบับัและการศก่ษัาตุามอธัิย์าศยั์ และศนูย์์การศก่ษัาพเิศษั จำนวน 2 คน มผู้้สมคัร จำนวน 3 คน ดงัน้�

    หุ้มัาย์เลข 1 นาย์สมัชิยั์ สนุทุรืเมัฆินิทุร์ื   หุ้มัาย์เลข 2 นางินนัทุพรื แสงิยุ์นนท์ุ  หุ้มัาย์เลข 3 นางิทุศันย์้์ รืะเบย้์บด้

 2. กลุ่มท้�สมาชิกิสังกัด วทิย์าลัย์เทคนิคอ่างทอง บัำนาญวิทย์าลัย์เทคนิคอ่างทอง วทิย์าลัย์การอาชิพ้โพธิิ�ทอง วทิย์าลัย์การอาชิพ้วิเศษัชัิย์ชิาญ วทิย์าลัย์นาฏศิลป็อ่างทอง มหาวิทย์าลัย์การกฬ้าแห่งชิาติุ 

วทิย์าเขตุอ่างทอง บัำนาญมหาวิทย์าลยั์การกฬ้าแห่งชิาตุ ิวทิย์าเขตุอ่างทอง โรงเรย้์นกฬ้าจงัหวดัอ่างทอง และศนูย์์กฬ้าและการท่องเท้�ย์วจงัหวดัอ่างทอง จำนวน 1 คน มผู้ส้มัคร จำนวน 2 คน ดงัน้�

    หุ้มัาย์เลข 1 นางิสาวกาญจนาฐติกิรื ชิยั์กมิัานนท์ุ  หุ้มัาย์เลข 2 นาย์ศฤงิคารื ศรืว้งิค์

 3. กลุม่ท้�สมาชิกิสังกัด สำนักงานเขตุพื�นท้�การศก่ษัาป็ระถึมศก่ษัาอ่างทอง (อำเภูอเมืองอ่างทอง) สำนักงานเขตุพื�นท้�การศก่ษัาป็ระถึมศก่ษัาอ่างทอง บัำเหน็จราย์เดือน สำนักงานศก่ษัาธิกิารจังหวัดอ่างทอง 

สำนกังานเขตุพื�นท้�การศก่ษัามธัิย์มศก่ษัาสงิห์บัรุอ่้างทอง บัำนาญอำเภูอเมอืงอ่างทอง และบัำนาญสำนักงานเขตุพื�นท้�การศก่ษัาป็ระถึมศก่ษัาอ่างทอง จำนวน 2 คน มผู้ส้มัคร จำนวน 3 คน ดังน้�

    หุ้มัาย์เลข 1 นาย์สเุทุพ สงัิข์วเิศษ  หุ้มัาย์เลข 2 นางิจริืะนนัท์ุ ปานผาสุข  หุ้มัาย์เลข 3 นาย์ปรืช้ิา พลูสมับัติ

 4. กลุม่ท้�สมาชิกิสังกดั สำนักงานเขตุพื�นท้�การศ่กษัาป็ระถึมศ่กษัาอ่างทอง (อำเภูอไชิโย์) โรงเรย้์นราชิสถิึตุย์์วทิย์า และบัำนาญอำเภูอไชิโย์ จำนวน 1 คน มผู้ส้มคัร จำนวน 1 คน ดงัน้�

    หุ้มัาย์เลข 1 นาย์สวุรืรืณ์์ คงิม้ัทุรืพัย์์ 

 5. กลุม่ท้�สมาชิกิสังกดั สำนักงานเขตุพื�นท้�การศก่ษัาป็ระถึมศก่ษัาอ่างทอง (อำเภูอโพธิิ�ทอง) โรงเรย้์นโพธิิ�ทอง “จินดามณ์”้ โรงเรย้์นโพธิิ�ทองพทิย์าคม และบัำนาญอำเภูอโพธิิ�ทอง จำนวน 1 คน มผู้ส้มคัร 

จำนวน 1 คน ดังน้�

     หุ้มัาย์เลข 1 นาย์พนิจิ ชิ�างิงิามั

 6. กลุม่ท้�สมาชิกิสังกัด โรงเรย้์นวิเศษัไชิย์ชิาญ “ตุนัตุวิทิย์าภูมู”ิ โรงเรย้์นวิเศษัชิยั์ชิาญวทิย์าคม โรงเรย้์นไผ่วงวิทย์า และโรงเรย้์นเอกชินในอำเภูอวเิศษัชิยั์ชิาญ จำนวน 1 คน มผู้้สมคัร จำนวน 2 คน ดงัน้�

    หุ้มัาย์เลข 1 นางิอมัรืารืตัน์ธิ์นนั นสิะโสกะ หุ้มัาย์เลข 2 นางิสาวมันสัว ้วะสน้นท์ุ

  การืย์ื่นซองิเสนอรืาคาการืปรืะกันชิ้วิตกลุ่มัสมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ออมัทุรืัพย์์ครืูอ่างิทุองิ จำากัด ปรืะจำาปี 2566

 ตุามท้�สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูอ่างทอง จำกัด ป็ระกาศย์ื�นซึ่องเสนอราคาป็ระกันชิ้วิตุกลุ่มสมาชิิกสหกรณ์์ฯ ป็ระจำป็ี 2566 ลงวันท้� 19 กันย์าย์น 2565 นั�น ม้บัริษััทเสนอย์ื�นซึ่องเสนอราคา 
จำนวน  4 บัริษััท ดังน้� 1. บัริษััท กรุงเทพป็ระกันชิ้วิตุ จำกัด (มหาชิน)  2. บัริษััท ไทย์สมุทรป็ระกันชิ้วิตุ จำกัด (มหาชิน)  3. บัริษััท เคดับับัลิวไอป็ระกันชิ้วิตุ จำกัด และ 4. บัริษััทไทย์ป็ระกันชิ้วิตุ 
จำกัด (มหาชิน) ทั�งน้�ตุ้องรอคณ์ะกรรมการเป็ิดซึ่องตุรวจสอบัคุณ์สมบััตุิของบัริษััทท้�มาย์ื�นซึ่องเสนอราคาว่าเป็็นไป็ตุามเงื�อนไขตุามป็ระกาศสหกรณ์์หรือไม่ตุ่อไป็ โดย์คณ์ะกรรมการทุกท่านได้คำน่ง
ถึ่งค่าเบั้�ย์ป็ระกันชิ้วิตุและผลป็ระโย์ชิน์ท้�เกิดข่�นแก่สมาชิิกเป็็นสำคัญ ทั�งน้�จะนำผลการคัดเลือกและจำนวนค่าเบั้�ย์ป็ระกันบัริษััทใหม่มาแจ้งให้สมาชิิกทราบัในรอบัวารสารฉบัับัตุ่อไป็ ครับั

เรื่องที่หนึ่ง

เรื่องที่สาม

  รืาย์ชิื่อผู�มั้สิทุธิ์ิ�สอบคัดเลือกเพื่อจ�างิปฎิบัติหุ้น�าทุ้่เป็นลูกจ�างิตามัภารืกิจ ตำาแหุ้น่งิ พนักงิานขับรืถ 

 ตุามท้�สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูอ่างทอง จำกัด ได้ป็ระกาศรับัสมัครคัดเลือกบัุคคลเพื�อจ้างป็ฎิบััตุิหน้าท้�เป็็นลูกจ้างตุามภูารกิจ ตุำแหน่ง พนักงานขับัรถึ จำนวน 1 อัตุรา ลงวันท้� 7 ตุุลาคม พ.ศ. 
2565 ซึ่่�งได้ดำเนินการรับัสมัครระหว่างวันท้� 17- 20 ตุุลาคม 2565 นั�น บััดน้� ได้สิ�นสุดการรับัสมัครและตุรวจสอบัคุณ์สมบััตุิแล้ว ม้ผู้ม้สิทธิิ�เข้ารับัการคัดเลือกทั�งนั�นจำนวน 3 คน ดังน้� 
 1. นาย์อมร  พ่�งภูิญโญ เลขป็ระจำตุัวผู้สมัคร  001
 2. นาย์อเนก แป็้นสกุล เลขป็ระจำตุัวผู้สมัคร  002
 3. นาย์ทรงพล ตุุลาทอง เลขป็ระจำตุัวผู้สมัคร  003
 ทั�งน้� จะดำเนินการสอบัคัดเลือกในวันท้� 25 ตุุลาคม 2565 เวลา 10:30 น. เป็็นตุ้นไป็ ณ์ สหกรณ์์ออมทรัพย์์ครูอ่างทอง จำกัด โดย์สอบัข้อเข้ย์น สอบัป็ฏิบััตุิ และสอบัสัมภูาษัณ์์ ขอให้ผู้เข้า
สอบัป็ฏิบััตุิ ดังน้�
 1. ผู้เข้าสอบัตุ้องแตุ่งกาย์ ตุามป็ระเพณ์้นิย์ม สุภูาพบัุรุษั ใส่เสื�อเชิิ�ตุ สวมกางเกงสุภูาพห้ามสวมกางเกงย์้นส์ เสื�อย์ืด และรองเท้าแตุะ
 2. ผู้เข้าสอบัตุ้องนำบััตุรป็ระจำตุัวผู้สมัครเข้าสอบัคัดเลือก บััตุรป็ระจำตุัวป็ระชิาชินหรือบััตุรอื�นท้�ออกโดย์หน่วย์งานของรัฐ์ ท้�ม้เลขป็ระจำตุัวป็ระชิาชิน 13 หลัก และม้รูป็ถึ่าย์ ไป็แสดงใน
วันสอบัด้วย์

เรื่องที่สอง

แนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทองแนะนำ�สม�ชิิก โหลดเลย แอปพลิเคชินั สอ.ครูอู่�งทอง
พิิมพิค์้น้หา สอ.ค้รูอูา่งทอง ใน Google Play และ App Store

พิรูอ้มใหด้าวนโ์หลดแลว้ท้�งรูะบบ Android และ iOS

คณ์ะผู้จัดทำา   นางอมรารัตุน์ธินัน นิสะโสกะ   นางวิภูา ส่างสาร    นางทัศน้ย์์  ระเบั้ย์บัด้    นาย์บัันเทิง  ทรงบััณ์ฑูิตุย์์   นาย์มนตุร้ เผือกทองคณ์ะผู้จัดทำา   นางอมรารัตุน์ธินัน นิสะโสกะ   นางวิภูา ส่างสาร    นางทัศน้ย์์  ระเบั้ย์บัด้    นาย์บัันเทิง  ทรงบััณ์ฑูิตุย์์   นาย์มนตุร้ เผือกทอง
เร้ย์บัเร้ย์งข่าว/ศิลป็์ นาย์นพป็ฎล  บัุญพงษั์   นางสาวกัญญาภูัค  วงษั์แสงน้อย์เร้ย์บัเร้ย์งข่าว/ศิลป็์ นาย์นพป็ฎล  บัุญพงษั์   นางสาวกัญญาภูัค  วงษั์แสงน้อย์

แอปพลิเคชิัน สอ.ครืูอ่างิทุองิ สามัารืถตรืวจสอบข�อมัูลต่างิ ๆ ของิทุ่านได�ดังิน้�

ข้อมูลส่วนตุัว   สวัสดิการป็ระกันชิ้วิตุ   ค�ำป็ระกัน   ทุนเรือนหุ้น   สินเชิื�อ (เงินกู้)  เงินฝาก  
ราย์การเร้ย์กเก็บัและใบัเสร็จราย์เดือน  ตุรวจสิทธิิ�กู้  อัป็โหลดสลิป็  
ข่าวสหกรณ์์ฯ

สแกน QR Codeสแกน QR Code
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