
สมาชิิกสมทบยกมาจากเดืือนธัันวาคม  65 จำนวน 237 คน 
สมาชิิกสมทบสมัครใหม่  จำนวน 5 คน
สมาชิิกสมทบคงเหลืือ  จำนวน 242 คน

รายชิื�อสมาชิิกท่�ถึึงแก่กรรม ณ รอบเดืือนมกราคม 2566 จำนวน  3 ราย
1. นางอุบลื  เขมะชิิต หน่วย บำนาญ อ.ไชิโย จ.อ่างทอง  
2. นายเยื�อ  สร้อยทรัพย์  หน่วย บำนาญ อ.วิเศษชิัยชิาญ จ.อ่างทอง
3. นางวาสนา  สังข์สมบูรณ์  หน่วย บำนาญ ท.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ทุุนเรืือนหุุ้�น 2,907,665,780.00 บาทุ  หุ้น้�สามััญ 4,748,049,430.25 บาทุ หุ้น้�ฉุุกเฉุิน 842,378,626.39 บาทุ
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก  ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์     เป็นเงิิน 144,358,107.68 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.25 ต่อปี
สมัาชิิกนำเงิินมัาฝาก  ปรืะเภทุ ออมัทุรืัพย์์พิเศษ เป็นเงิิน 1,930,248,065.20 บาทุ อัตรืาดอกเบ้�ย์รื�อย์ละ 2.75 ต่อปี

สมัาชิิกสหุ้กรืณ์์ย์กมัาจากเดือนธัันวาคมั 2565 จำนวน 4,575 คน 
สมาชิิกลืาออกจากสหกรณ์ จำนวน 4 คน 
สมาชิิกถึึงแก่กรรม  จำนวน 8 คน 
สมาชิิกโอนไปสหกรณ์อื�น จำนวน - คน  
สมาชิิกสมัครใหม่ จำนวน 18 คน 
สมาชิิกคงเหลืือ จำนวน 4,581 คน 

 งบแสดืงฐานะการเงิน ณ วันท่� 31 ธัันวาคม 2565
ทุุนของิสหุ้กรืณ์์ ทุนเรือนหุ้น (หุ้นลืะ 10 บาท)  2,907,665,780.00 บาท 
 ทุนสำรอง 285,968,398.70 บาท
 ทุนสะสมตามข้อบังคับแลืะระเบ่ยบอื�น ๆ 5,343,208.75 บาท
 กำไรรอการจัดืสรร 3,079,252.94 บาท
 รวมทุนของสหกรณ์ ฯ  3,202,056,640.39 บาท
 รวมหน่�สินแลืะทุนของสหกรณ์ ฯ  5,626,694,759.17 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก

ข้อมูลการเงิน

สถานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัด

สมาชิกิท่�ประสงค์จะกูเ้งนิให้มารบัเอกสารการกูเ้งนิได้ืท่�สำนักงาน เพื�อให้เกดิื

ความถึกูต้องในการกรอกข้อมลูืแลืะไม่เสย่เวลืาในการยื�นเอกสารซึ่ึ�งสหกรณ์ฯ 

กำหนดืให้ท่านยื�นเอกสารดืงัน่� (หมายเหตุ ุวันัและเวัลาย่�นกู้้�สามารถเปล่�ยนแปลงได้�

ตุามควัามเหมาะสมสามารถโทรสอบถามได้�ท่�สหกู้รณ์์ตุามวัันและเวัลาทำกู้ารคบั)

ครั้งที่ กำ�หนด มกร�คม กุมภ�พันธ์ มีน�คม

1 ยื�นก่อนวันท่� 6 8 8

ประชิุม 10 10 10

จ่ายวันท่� 13 15 15

2 ยื�นก่อนวันท่� 18 16 17

ประชิุม 20 20 21

จ่ายวันท่� 25 22 24

ปฏิทินการยื่นกู้ ม.ค.66 – มี.ค.66

ตรุษจีนตรุษจีน

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

ปีีที่่� 28 ฉบัับัที่่� 1ปีีที่่� 28 ฉบัับัที่่� 1
ประจำำ�เดืือน มกร�คม พ.ศ. 2566ประจำำ�เดืือน มกร�คม พ.ศ. 2566

เป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลัเป็็นสหกรณ์์ที่่�ส่งเสริมการออม ม่ความม่�นคงโดยใช้้หลั่กธรรมาภิิบาลั
 แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก   แลัะเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศที่่�เหมาะสม เพื่่�อบริการแลัะยกระด่บคุณ์ภิาพื่ช้่วิตของสมาช้ิก  

 สวััสดีีครัับเพื่่�อน ๆสวััสดีีครัับเพื่่�อน ๆ สมาชิิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัดื ทุกท่าน วารสารออมทองฉบับน่�ก็คง
เป็นฉบับแรกต้อนรับปีใหม่ ปีกระต่ายทอง ประจำปี 2566 ก่อนอื�นก็ต้องขอแสดืงความยินดื่กับท่านสมาชิิก
ของเราบางส่วนท่�ไดื้รับรางวัลืต่าง ๆ  ซึ่ึ�งเป็นเครื�องบ่งบอกถึึงคุณงามความดื่เนื�องในวันครู ประจำปี 2566 แต่
ทั�งน่�เนื�องจากเกิดืสถึานการณ์โรคระบาดื ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิดื 19 นั�น บางโรงเร่ยนนก็อาจงดืจัดื 
งานวนัเดืก็แลืะวันครปูระจำป ี2566 ออกไปบา้ง สำหรบัเรื�องเก่�ยวกบัสหกรณฯ์ มข่า่วท่�จะแจง้ให้มวลืสมาชิกิ
ไดื้รับทราบเก่�ยวกับความเคลืื�อนไหวในรอบเดืือนดืังน่� ครับ

วัน
เด็ก

วันครู 
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คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 62
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัด

นาย์บรืรืจบ เฉุลย์มัรืรืคนาย์บรืรืจบ เฉุลย์มัรืรืค
ประธัานกรรมการประธัานกรรมการ

นาย์พินิจ ชิ�างิงิามันาย์พินิจ ชิ�างิงิามั
รองประธัานกรรมการ คนท่� 1รองประธัานกรรมการ คนท่� 1

นางิวิภา ส่างิสารืนางิวิภา ส่างิสารื
กรรมการแลืะเหรัญญิกกรรมการแลืะเหรัญญิก

นางิจิรืะนันทุ์ ปานผาสุขนางิจิรืะนันทุ์ ปานผาสุข
กรรมการกรรมการ

นางิอมัรืารืัตน์ธันัน นิสะโสกะนางิอมัรืารืัตน์ธันัน นิสะโสกะ
รองประธัานกรรมการ คนท่� 2รองประธัานกรรมการ คนท่� 2

นาย์ชิัย์วัฒน์ มัั�นอกนาย์ชิัย์วัฒน์ มัั�นอก
กรรมการกรรมการ

นาย์สมัชิัย์ สุนทุรืเมัฆิินทุรื์นาย์สมัชิัย์ สุนทุรืเมัฆิินทุรื์
กรรมการกรรมการ

นาย์สุวรืรืณ์์ คงิมั้ทุรืัพย์์นาย์สุวรืรืณ์์ คงิมั้ทุรืัพย์์
กรรมการกรรมการ

นาย์วิสุทุธัิ� โตปิตินาย์วิสุทุธัิ� โตปิติ
กรรมการแลืะเลืขานุการกรรมการแลืะเลืขานุการ

นาย์บันเทุิงิ ทุรืงิบัณ์ฑิิตย์์นาย์บันเทุิงิ ทุรืงิบัณ์ฑิิตย์์
รองประธัานกรรมการ คนท่� 3รองประธัานกรรมการ คนท่� 3

นาย์มันตรื้ เผือกทุองินาย์มันตรื้ เผือกทุองิ
กรรมการกรรมการ

นางิทุัศน้ย์์ รืะเบ้ย์บด้นางิทุัศน้ย์์ รืะเบ้ย์บด้
กรรมการกรรมการ

นาย์ปรื้ชิา พูลสมับัตินาย์ปรื้ชิา พูลสมับัติ
รองประธัานกรรมการ คนท่� 4รองประธัานกรรมการ คนท่� 4

นาย์รืาเมัศรื์ หุ้ิรืัญโญภาสนาย์รืาเมัศรื์ หุ้ิรืัญโญภาส
กรรมการกรรมการ

นางิสาวกาญจนาฐิติกรื ชิัย์กิมัานนทุ์นางิสาวกาญจนาฐิติกรื ชิัย์กิมัานนทุ์
กรรมการกรรมการ

  สวัสดิการืชิ่วย์เหุ้ลือสมัาชิิกอาวุโส พ.ศ. 2565 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 30(7) ข้อ 82(14) แลืะข้อ 119(114) ท่�ประชิุมคณะะกรรมการชิุดืท่� 62 ครั�งท่� 1/2565 เมื�อวันท่� 26 ธัันวาคม พ.ศ. 2565 
ไดื้ม่มติกำหนดืระเบ่ยบว่าดื้วยเรื�องสวัสดืิการชิ่วยเหลืือสมาชิิกอาวุโส พ.ศ. 2565 โดืยระเบ่ยบน่�ให้ใชิ้บังคับตั�งแต่วันท่� 27 ธัันวาคม 2565 เป็นต้นไป

  การืแต่งิตั�งิคณ์ะกรืรืมัการืบรืิหุ้ารืกลุ่มัสมัาชิิก 

 ตามระเบ่ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำากัดื ว่าดื้วยกลืุ่มสมาชิิก พ.ศ. 2565 ซึ่ึ�งม่ผลืบังคับใชิ้ตั�งแต่ วันท่� 1 ธัันวาคม 2565 โดืยม่กำาหนดืให้ม่กลืุ่มสมาชิิก ทั�งหมดื 
11 กลืุ่มตามหน่วยสมาชิิกท่�สังกัดื โดืยให้ท่�ประชิุมกลืุ่มสมาชิิกเลืือกตั�งสมาชิิกในกลืุ่มเป็นกรรมการบริหารกลืุ่มสมาชิิกจำานวนอย่างน้อย 15 คน แลืะให้ม่หน้าท่�ดืูแลืกิจการทั�วไป
ของท่�ประชิุมกลืุ่มสมาชิิก เป็นสื�อติดืต่อระหว่างสหกรณ์กับกลืุ่มสมาชิิกซึ่ึ�งชิ่วงน่�จนถึึงสิ�นเดืือนม่นาคม 2566 คณะกรรมการดืำาเนินการม่มติให้ม่การจัดืตั�งคณะกรรมการบริหาร
กลืุ่มสมาชิิกทั�ง 11 กลืุ่มให้เร่ยบร้อย จึงขอประชิาสัมพันธั์ให้สมาชิิกไดื้รับทราบโดืยทั�วถึึงกันคับ

  การืฝากเงิินของิสหุ้กรืณ์์ออมัทุรืัพย์์ครืูอ่างิทุองิ จำากัด 

 การรับฝากเงินของสมาชิิกสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดื้แก่
 1. ประเภทออมทรัพย์ เปิดืบัญชิ่ขั�นต�ำ 500 บาท ฝากครั�งต่อไปขั�นต�ำ 100 บาท  อัตราดือกเบ่�ยร้อยลืะ 2.25 ต่อปี
 2. ประเภทออมทรัพย์พิเศษ เปิดืบญัชิข่ั�นต�ำ 5,000 บาท ฝากครั�งต่อไปขั�นต�ำ 5,000 บาท ถึอนได้ืเดือืนลืะ 1 ครั�ง ไม่เสย่ค่าธัรรมเนย่มในการถึอน แต่การถึอนเงินแต่ลืะครั�งต้อง 
มจ่ำนวนเงนิคงเหลือือย่างน้อย 5,000 บาท  ถ้ึาถึอนเกินเดือืนลืะ 1 ครั�ง เสย่ค่าธัรรมเนย่มร้อยลืะ 1 ขั�นต�ำ 300 บาท อัตราดือกเบ่�ยร้อยลืะ 2.75 ต่อปี
      *****เงินฝากู้ทุกู้ประเภทคิด้ด้อกู้เบ่�ยปีละ 2 ครั�ง ทุกู้วัันท่� 31 พ.ค. และ 30 พ.ย. สามารถนำสมุด้มาปรับรายกู้ารด้อกู้เบ่�ยได้�หลังจากู้วัันด้ังกู้ล่าวั****

เรื่องที่หนึ่ง

เรื่องที่สาม

เรื่องที่สอง

 1. สมาชิิกอายุ 65 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 2,000 บาท
 2. สมาชิิกอายุ 70 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 3,000 บาท
 3. สมาชิิกอายุ 75 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 5,000 บาท
 4. สมาชิิกอายุ 80 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 6,000 บาท
 5. สมาชิิกอายุ 85 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 8,000 บาท

 6. สมาชิิกอายุ 90 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 10,000 บาท
 7. สมาชิิกอายุ 95 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 20,000 บาท
 8. สมาชิิกอายุ 100 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 30,000 บาท
 9. สมาชิิกอายุ 105 ปี บริบูรณ์ จ่ายให้ 50,000 บาท

หุ้มัาย์เหุ้ตุ สมาชิิกท่�ม่อายุครบบริบูรณ์ ตามระเบ่ยบน่� ให้ยื�นขอรับเงินสวัสดืิการฯ ไดื้ภายในระยะเวลืา 1 ปี หลืังครบอายุบริบูรณ์แลืะให้เตร่ยมเอกสารยื�นขอรับเงิน ดืังน่� 1. สำเนา 
บัตรประชิาชิน 2. สำเนาทะเบ่ยนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถึูกต้องอย่างลืะ 1 ฉบับ

คณ์ะผู�จัดทุำาคณ์ะผู�จัดทุำา  นางอมรารัตน์ธันัน นิสะโสกะ          นางวิภา ส่างสาร          นางทัศน่ย์ ระเบ่ยบดื่          นายสุวรรณ์ คงม่ทรัพย์          นายมนตร่ เผือกทองนางอมรารัตน์ธันัน นิสะโสกะ          นางวิภา ส่างสาร          นางทัศน่ย์ ระเบ่ยบดื่          นายสุวรรณ์ คงม่ทรัพย์          นายมนตร่ เผือกทอง
เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป์เรื้ย์บเรื้ย์งิข่าว/ศิลป ์ นายนพปฎลื บุญพงษ์          นางสาวกัญญาภัค  วงษ์แสงน้อยนายนพปฎลื บุญพงษ์          นางสาวกัญญาภัค  วงษ์แสงน้อย

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

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

ข้อมูลืส่วนตัว   สวัสดืิการประกันชิ่วิต   ค�ำประกัน   ทุนเรือนหุ้น   สินเชิื�อ (เงินกู้) 
เงินฝาก  รายการเร่ยกเก็บแลืะใบเสร็จรายเดืือน  ตรวจสิทธัิ�กู้  อัปโหลืดืสลืิป  
ข่าวสหกรณ์ฯ

สแกน QR Codeสแกน QR Code

เงาะอร่่อย หอยใหญ่่ ไข่่ปลอม ก็็อปเก็ร่ดเอ เก็๊อลังก็าร่ สืืบสืานงานมิลเลอร่์
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