
  
   

 

ฉบบัที่  3 
มนีาคม 2566 

“ สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

 สารประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 
2566 ผมในฐานะรองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร ในคณะ
กรรมการฯ ชุดที ่ 58 ซึ ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งอีก 1 ปี  
ผมขอเรียนให้สมาชิกทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการฯ 
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกของการบริหารกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ภายใต้การนำทีมของท่านประธาน
สุรเชษฐ์  พรพานิช ที ่มุ ่งมั ่นดูแล แก้ไขปัญหา และอำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับสมาชิก ได้มีการพิจารณา 
ทบทวนเกณฑ์ภายในของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 
และจัดทำเป็นเกณฑ์ภายในของคณะกรรมการ ชุดที่ 58 ซึ่งเกณฑ์
ภายในจะเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ 
ให้มีความชัดเจน เป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด และสมาชิกทุกท่านได้มีความเข้าใจ 
 

ประวัติวันสหกรณ์แห่งชาติ 
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื ่องมาจาก

สหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศ
ไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้ทรง
ส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้  ณ ตำบลวัดจันทร์ 
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์
แรก) ร ับจดทะเบียนเป็นสหกรณ ์แห่งแรก เมื ่อว ันที ่ 26 ก ุมภาพันธ์  พ.ศ. 2459  
ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซนที่ได้รับความสำเร็จ มาแล้วในอินเดีย และ 
  พม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไป
ศึกษาจากประเทศเยอรมนี และเมื่อ
วันที่  9 ตุ ลาคม พ.ศ. 2527 ที่
ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด 
ให้วันที่  26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ" 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 
โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วม
วันสหกรณ์แห่งชาติ  ที่สหกรณ์ เครติต
ยูเนียนสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และ
ปีนี้ สหกรณ์ ของเราได้ รับเกี ยรติบั ตร  
“เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการจัดระดับความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ อยุ่ในระดับชั้น 1 
เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน” 

ตรงกัน ซึ่งมีบางประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับ และ สหกรณ์ฯ จะไม่ได้รับความเสียหาย 
ซึ่งรายละเอียดจะมีการนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ 
ในสารประชาสัมพันธ์ฉบับน้ี และ ฉบับต่อไป ครับ... 
 

สมชาย  สินวัต 
รองประธานกรรมการฝา่ยบริหาร 

สหกรณ์ออมทรพัย์ครจูันทบุรี จำกัด ชุดที ่58 

สวัสดีครับ สมาชิก สอ. ครูจันทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน 



     

 

เดือนนี้ขอนำเสนอ “เกณฑ์ภายในฯ” EP.1 ดังนี้ 
เกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 
ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ 
2. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์  
นับถึงวันได้สิทธิ์การเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้นการรับโอนสมาชิก) 
3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
เข้าเป็นสมาชิกสามัญ 
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับการชำระหนี้สหกรณ์ 
5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการที่ประสงค์
ขอผ่อนผันการชำระหุ้น เงินงวดชำระหนี้ ต้องทำหนังสือขอผ่อนผัน
ได้จนถึงวันที่คลังจ่ายเงิน 
6. สมาชิกที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน ผ่อนผันให้ 5 วัน
ทำการ นับจากวันจ่ายเงินเดือน (ยกเว้น สมาชิกข้าราชการที่สหกรณ์
เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องชำระให้ครบตามที่เรียก
เก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือนเท่านั้น) หากพ้นกำหนดต้องงดการ
ทำธุรกรรม 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ชำระครบตามใบเสร็จ 
7. การผ่อนผันชำระหนี้ของสมาชิก หรือตัดชำระหนี้ของสมาชิกที่ไม่
สามารถชำระหนี้ได้ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้สหกรณ์หักชำระ
ตามลำดับ ดังนี้ 

(1) ค่าหุ้นรายเดือน  
 (2) ดอกเบ้ียและเงินต้นเอื้ออาทร 
 (3) ดอกเบ้ียและเงินต้นกองทุนความมั่นคง 
 (4) หักให้สมาคมต่างๆ 
 (5) ดอกเบ้ียค้าง  
 (6) ดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท 
8. กรณีที่สมาชิกชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ 
สมาชิกที่ไม่ชำระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน และ
สมาชิกที่ยอดหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ นำส่วนที่
ขาดมาชำระภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาที่สหกรณ์ ผ่อนผัน และ
สมาชิกข้าราชการที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร 
ชำระไม่ครบตามที่เรียกเก็บ ในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิด
นัดชำระหนี้ 
เกี่ยวกับการกู้เงินสหกรณ์ 
9. การกู้เงินทุกประเภท 

9.1 ต้องยื่นแบบคำขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตามแบบ
ของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือนที่หัวหน้าหน่วยงานรับรองสำหรับ
ข้าราชการบำนาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK 
STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน 

9.2 การมอบอำนาจรับเงิน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ 
ต้องไม่มอบอำนาจแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

9.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้นเงินกู้
สามัญไม่เกินค่าหุ้น 

10. การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
 10.1 แบบคำขอกู้เงินต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการ สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบำนาญและสมาชิกที่
ขอกู้เงินไม่เกินค่าหุ้นสามารถรับรองตนเองได้ 
 10.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่รับรองสำเนา
ถูกต้อง ดังนี้ 
  1) สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ที่ ไม่
หมดอายุ) 
  2) เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือ
นามสกุล เป็นต้น 
 3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการ
เป็นหนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกที่สังกัด มรภ. ต้องแนบ
หนังสือรับรองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี จำกัด เพิ่มเติมด้วย 
 10.3 สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้คิดบำนาญเมื่อเกษียณ 
และไม่นำเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือน ในการคำนวณสิทธิ์
การกู้ ต้องแนบสำเนา ก.พ.7 (ยกเว้นกรณีการกู้เงินสามัญไม่เกิน
ค่าหุ้น) และต้องนำเสนอคณะกรรมการ 
10.4 สมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รายใดที่คำนวณผลต่างของ
สวัสดิการกับภาระหนี้สิน และไม่พบว่ามีผลต่าง มีเงินคงเหลือ 
ตามเกณฑ์ 30 % หรือ 4,500 บาท ส่งชำระเงินกู้อายุไม่เกิน 60 ปี 
อนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินกู้สำหรับสมาชิกรายนั้นได้เลย ไม่ต้อง 
นำเสนอคณะกรรมการพิจารณา  
10.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัดไม่นำมาคิดเป็นเงินได้
รายเดือนในการคำนวณสิทธิ์การกู้ 
10.6 สมาชิกที่ขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. 
หรือ ฌสคค. แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับ
สมาคมฌาปนกิจฯก่อนทุกราย   
10.7 หากคำนวณเงินสวัสดิการที่พึงได้รับกับภาระหนี้สินทั้งหมด 
ณ วันยื่นคำขอกู้แล้วมีผลต่าง แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิก ฌสจ./
ฌสค./ฌสคค./สสอค./สส.ชสอ. (สมาชิกที่ยื่นกู้ และสมัครสมาคม 
สสอค. และ สส.ชสอ. ให้นำไปคำนวณเงินสวัสดิการที่พึงได้รับกับ
ภาระหนี้สิน) หรือทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามเกณฑ์
วงเงินที่กำหนด 
10.8 การรับเงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้นฉุกเฉิน) ให้โอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ (อส.)  

(ฉบับหน้า ต่อ EP. 2 ค่ะ) 

เรื่องเล่า 
จาก..ผู้จัดการ 
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การสมคัร 
 

1. เอกสารการสมัคร :  
 - ใบสมัคร / สำเนาบัตรประชาชน  
 - Passport ที่มีอายุการเดินทางเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 - เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม) 
2. จำนวนเงินสมทบ คนละ 9,500 บาท 
3. สมาชิกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
 (คู่สมรสหรือคู่นั่ง-นอน ยื่นใบสมัครแทนได้) 
Download ใบสมัคร ได้ที่  

 Website : www.chancoop.com และ  
 Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด 

กำหนดรับสมคัร 
 

  รุ่นที่  วันที่ 7 - 13 มนีาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
 การสละสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไม่เกินวันที่ 16 มีนาคม 2566 

 รุ่นที่  วันที่ 20 - 24 มนีาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น. 
 การสละสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไม่เกินวันที่ 29 มีนาคม 2566 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รจูันทบุรี จำกัด 

ผูม้สีทิธิร์ว่มโครงการ 
 

สมาชิกสามัญ , กรรมการ , ที่ปรึกษา , ผู้ตรวจสอบกิจการ ,  
จนท.สหกรณ์ และ จนท.สมาคมฌาปนกิจ  

หมายเหต ุ 
 

1.  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์งดผู้ติดตาม และเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง
แทนผู้ทีไ่ด้สิทธิ์เดิม 

2.  รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการรุ่นละ 100 คน กรณีรุ่นที่ 1 
มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน สหกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดโครงการ
รุ่นที่ 2 

กำหนดการเดนิทาง 
 

 รุ่นที่  วันที่ 22 - 27 เมษายน 2566 (จำนวน 100 คน) 
 รุ่นที่  วันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 100 คน) 

สบิสองปนันา 

ดนิแดนแหง่นกยงู มนตเ์สนห่แ์ห่งไทลือ้ 

กับการเดนิทางดว้ยรถไฟความเรว็สงูฟูช่ิง

กำหนดการเดนิทาง 
 

วันที่หนึ่ง (รุ่นที่ 1 : 22 เม.ย. 66 / รุน่ที่ 2 : 29 เม.ย. 66) 
10.00 น. คณะพร้อมออกเดินทาง พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
12.00 น. บริการอาหารเที่ยงบนรถ (ข้าวกล่อง) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านครัวท่าน้ำอ้อย จ.ชัยนาท  
วันที่สอง (รุ่นที่ 1 : 23 เม.ย. 66 / รุน่ที่ 2 : 30 เม.ย. 66) 
04.00 น. เดินทางถึง โรงแรมทีคการ์เด้น (อาบน้ำห้องละ 5 คน) 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.00 น.  เดินทางถึงด่านผ่านแดนถาวร เชียงของประเทศไทย และเข้าสู่

ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว เปล่ียนเป็นรถลาว  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปางเดื่อ หลวงน้ำทา 
  เดินทางสู่ด่านตม.จีน และเดินทางต่อไปยังสถานีรถไฟ 

บ่อหาน-เชียงรุ้ง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่เชียงรุ่ง สิบสองปันนา จากนั้นนำท่านไป 

ตลาดกลางคืนที่ใหญ่สุดในเอเชีย “เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง” 
 เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม (รุ่นที่ 1 : 24 เม.ย. 66 / รุน่ที่ 2 : 1 พ.ค. 66) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น.  เท่ียวชมตลาดเช้า สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทล้ือในยามเช้า  

 จากนั้นเดินทางไปยัง วัดป่าเจ (วัดป่าเชต์มหาราชฐาน)  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ (ซือหลิง

กงหยวน) ชมโชว์ปล่อยฝูงนกยูง ชมโชว์ของชนเผ่าต่างๆ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านไปดู โชว์พาราณสี ที่สุด

อลังการที่โรงละคร จากนั้นเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
(สามารถเดินเที่ยวชม เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง) 

วันที่สี่ (รุ่นที่ 1 : 25 เม.ย. 66 / รุน่ที่ 2 : 2 พ.ค. 66) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. นำท่านชมและนมัสการ วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศจีน  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน 
13.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทลื้อที่ หมู่บ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านที่

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อไว้ จากนั้นนำท่านชม วัดขาวสิบสอง
ปันนา ซึ่งมีพระธาตุเจดีย์ปัญโญ เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรม
ผสมผสานทั้งแบบไทลื้อและล้านนา/ชมนํ้าพุดนตร ีกลางลำนํ้าโขง 

 เดินทางกลับท่ีพัก  
วันที่ห้า (รุ่นที่ 1 : 26 เม.ย. 66 / รุน่ที่ 2 : 3 พ.ค. 66) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่สถานีรถไฟสิบสองปันนา เพื่อเดินทางไปยังบ่อหาน 
09.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนบ่อหาน (จีน) ผ่านพิธีการออก

จากประเทศจีน และผ่านแดนเข้าประเทศลาวที่เมืองบ่อเต็น 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปางเดื่อ ที่หลวงน้ำทา  
 ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว 
16.00 น. เดินทางถึงอำเภอเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน

ตม.เชียงของ 
17.30 น   รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านแม่โขงริเวอร์ หรือร้านนางนวล 
 เดินทางกลับจันทบุรี 
วันที่หก (รุ่นที่ 1 : 27 เม.ย. 66 / รุ่นที่ 2 : 4 พ.ค. 66) 
08.00 น   รับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย 
10.00 น   เดินทางถึงจันทบุรี โดยสวัสดิภาพ 

*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.chancoop.com* 

http://www.chancoop.com/


รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 ม.ค.–15 ก.พ. 66) 

1. นายประสาน  สุขสากล หน่วย บำเหน็จประถมขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2566 
2. นายสุรพล  ช่วงโชติกุล หน่วย บำนาญนายายอาม 
 ถึงแก่กรรมวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 
 

    

 

 

   

2. อย่าละเลยอาหารเช้า 

8. รับปริมาณแคลอรี่ให้เพียงพอ 

ในแต่ละวัน 

1. ดื่มน้ำสะอาด เป็นประจำ 

4. สยบความเครียดด้วยกรดไขมัน 

    โอเมก้า 3 

รับประโยชน์ด้วยเมนูสุขภาพจาก โฮลเกรน เช่น 
กีวี ทาด้วยเนยถั่วธรรมชาติ 

3. ของกินเล่น ระหว่างมื้อก็สำคัญนะ 

จัดของกินเล่นดีๆ  ระหว่างมื้อ เช่น โยเกิร์ต 
กับผลไม้ ถั่วสมุนไพร สลดัผัก 

มีมากในอัลมอนด์ วอลนัต และถั่วบราซิล 

สมาคม เรียกเก็บ ก.พ. 66 (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 

ฌสค. 150 
(หักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี) 

250,000 

ฌสคค. 420 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายปี 600,000 
 

6. รับโปรตีนให้พอเพียง 

แหล่งอาหาร เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า เมล็ด
แฟลกซ์ (Flaxseed) ผกัใบเขียว 

แหล่งพลังงาน เช่น เนื้อปลา ถั่ว นม โยเกิร์ต ไข่ 
และเต้าหู้ 

เช่น หันมากินขนมปังโฮลวีต แทนขนมปังขาว 
กับข้าวกล้องแทนข้าวขาว 

กินอาหารจากหลากหลายแหล่ง อาหารทั้ง
โปรตีน ไฟเบอร์ วิตามิน และแร่ธาตุ 

เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2566  802 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 899,717 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นางจารุ  สุขวัฒนะ  2.นางชื่นจิตต์  ผดุงสมบัติ  
3.นางนราพร  สิงห์ศุภรัฐ  4.นางจวนเฉลิม  สิทธิบุศย์ 
5.น.ส.สมเสริฐ  รัตนานนท์  6.นางสมปอง  สุวรรณวงษ์ 
7.นางพวงทอง  เฉลิมรัตน์ 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2566 441 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 371,833 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.จ.ส.ตไพฑูรย์  มะลิวัลย์ 2.นายสำรวย  หาญปราบ 
3.นางสมใจ  นิยมนา 4.นางนราพร  สิงห์ศุภรัฐ 
5.นายวิรัต  คงศิลป์ 6.นายบญัชา  สุขกสิ 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค. จันท ์

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย ์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผ่ือเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย ์ 010422546250 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเปน็เงินใคร ทำให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ที่ รายการ มกราคม 2566 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสำรองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอค. (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดำเนินการ (บาท) 
กำไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 
 

7,154 
3,453,451,860.00 

570,655,222.37 
9,854,267,848.28 

33,358,314.99 
1,010,988,500.00 

2,071,800.00 
5,617,553,204.44 
1,301,500,000.00 

11,369,077,854.98 
11,130,861.28 

ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966  ID Line : @chancoop 
 

และลองเพิ่มระดับความสดชื่น ด้วยการเติม 
น้ำมะนาว หรือน้ำส้มลงไปด ู

5. อย่าหลงลืมแมกนีเซียม 

7. เปิดรับคาร์โบไฮเดรตอย่างมีสติ 

ที่มา : www.kapook.com 

mailto:chancoop@hotmail.co.th
http://www.chancoop.com/

