
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23   
ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560 

  
 

 

 

 

 

     
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

วันที่ ๒ เมษายน 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

สรวมศรชีุลผีล  ลุพระชนมพรรษา 

เทิดไท้ถวายอา-  ศิรพจน์ประณตควร   

สมเด็จพระเทพฯ ท้าว  ธ อะคร้าวขจรหวน 

ทรงงานประมาณมวล  ฤ จะถ้วนจะถงึ

ใจ 

ทรงกร ากระท าเกิน  สรเสริญสดับไข 

เวยีงวังกระทัง่ไพร  ครุไท้  ธ  ทรงงาน 

ดับร้อนนิกรพ้น  ทรหนปทัฏฐาน 

ทรงคุณกรุณการ  สุขะศานต์เขษมครอง 

ส านึกระลึกน้อม  พละพร้อมพสกผอง 

กลั่นผลกมลกรอง  วจะซ้องสะพร่ังพรม 

แม้นทรงประสงคใ์ด  พระหทัยประสบสม 

ทรงธรรม์สราญรมย์  อธิคมทวคีูณ 

ทรงอุปถัมภก  มรดกมิดับสูญ 

สงกรานต์ผสานพูน  อนุกูลสนองกัน 

เมษามิคลาคลาด  สหมาสมิแปรผัน 

สามเหตุพิเศษอัน  ชุติฉันทะด าเนิน 

สุดท้ายถวายพจน ์  บริบทบ่ผิวเผิน 

หวังใด ฤ ไป่เกิน  พระเจริญ...นิรันดร 

ด้วยเกลา้ด้วยกระหมอ่ม 

ขา้พระพุทธเจา้ สหกรณอ์อมทรพัยค์รจูนัทบรุ ีจ ากดั 

ผศ. พงษศ์ลิป ์ บณุยะนวิาศ : รอ้ยกรอง 
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 การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 52 ภายใต้การน าของท่านประธาน
ปริญญา หรรษาพันธุ์ ได้ด าเนินงานมาได้ 3 เดือนแล้วครับ มีหลายเรื่องภายใต้ ค าว่า 
“ดูแลทั่วถึง เป็นหนึ่งบริการ” นั้น คณะกรรมการทุกท่านและเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
  ได้มุ่งมั่น ตั้งใจในการท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากท่านสมาชิกอย่างทุ่มเท เต็มก าลัง 

ความสามารถ และเวลาท่ีมีอยู่เท่า ๆ กันทุกคน แต่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่  
สมาชิกและสหกรณ์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะจากนี้ไปสหกรณ์ของเราได้เข้าร่วม 

โครงการบริหารงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้ค าว่า “สหกรณ์สีขาว”  
ซึ่งยึดต้องมีธรรมาภิบาล โดยเน้นความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อท าให้เกิดความ 

เช่ือมั่น ท้ังต่อสมาชิก บุคคลภายนอก สถาบันการเงิน และท่ีส าคัญ  
 หน่วยงานของรัฐท่ีก ากับดูแล ไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องการออมเงิน การ 

บริการสินเช่ือและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก หากมีปัญหา ข้อสงสัย 
ในการท าธุรกรรมทุกประเภท สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับ 
เจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการทุกท่าน 

และในเดือนส าคัญ เมษายนนี้เป็นเดือนขึ้นปีใหม่ของเราชาวไทย 
อย่าลืมไปขอพรจากผู้ใหญ่ท่ีท่านเคารพนับถือในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

และอากาศร้อน อย่าใจร้อน ขอให้รอบคอบในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ  
การเงิน การงาน และสุขภาพ โชคดี มีสุขภาพดี มีเงินใช้มากๆ  

ทุกท่านครับ 

สวัสดีครับ สมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพรักทุกท่าน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดย 
นายปริญญา  หรรษาพันธุ ์ประธานกรรมการฯ , 
นายการุณย์  ผลสมบัติ เหรัญญิก , นายสุรพล  
พุทธจันทร ์กรรมการ , นายสุธี  ตั้งมั่น ผู้จัดการ 
และ นางดวงจันทร์  สุขกฤต  รองผู้จัดการ  
ฝ่ายการเงิน เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ณ สหกรณ์การ เกษตรแหลมสิ งห์ 
จ ากัด ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2560 เพื่อร่วมร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

โ ดยมี กิ จ ก ร รมก า รท า บุ ญ 
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ ์, 
พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ , บริจาคโลหิต และ
มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ผู้ท าประโยชน์ให้กับขบวนการสหกรณ์  

นางด วง จัน ทร์   สุ ข ก ฤ ต  
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน สหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้รับ
เกียรติบัตร เป็นผู้ท าคุณประโยชน์
และแบบอย่างที่ดีของขบวนการ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  จาก 
นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี 
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นายสุธี  ต้ังม่ัน 

การคิดดอกเบีย้แบบต้นลดดอกลด กับการคิดแบบคงที่ 
ต่างกันอย่างไร แบบไหนจ่ายเงินมากกว่า 

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบต้นลดดอกลด (Effective 
Rate) เป็นแบบที่สหกรณ์ใช้อยู่ ดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้น
ที่เหลืออยู่ของเดือนน้ัน  

 ตย.กู้เงิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ผ่อนช าระ 340 งวด  

เงินต้นที่ต้องส่งเดือนละ  = 1,000,000 / 340 = 2,941 บาท 
ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย  = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี / 12 
เดือนที่ 1  คิดจากเงินต้นเต็ม  = 1,000,000X6%/12 = 5,000  
เดือนที่ 170  คิดจากเงินต้นคงเหลือ  = 500,000X6%/12  = 2,500 
เดือนที่ 340  คิดจากเงินต้นคงเหลือ  = 2,941X6%/12  = 14.70 

หากส่งครบ 340 งวด จะเสียดอกเบี้ยรวม 840,565 บาท 
 สหกรณ์มีการคิดเงินกู้แบบคงยอดแต่คิดดอกเบี้ยแบบต้นลด

ดอกลด จากตัวอย่างข้างต้นจะส่งเท่า ๆ กันเดือนละ 6,123 บาท เมื่อ
ส่งครบ 340 งวดจะเสียดอกเบี้ย 1,102,565 บาท 

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate) เป็นแบบของไฟแนนซ์
หรือสินเชื่ออื่น ๆ จะค านวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนในตอนแรกสุด
ตลอดอายุของสัญญาแม้ว่าลูกค้าจะได้ทยอยผ่อนช าระเงินต้นบางส่วน
แล้วก็ตาม 
ดอกเบี้ยที่ต้องช าระทั้งหมด  =  เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x 

ระยะเวลา (ปี) 
เงินงวดที่ต้องช าระในแต่ละงวด  =  เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องช าระ

ทั้งหมด / จ านวนงวดตามสัญญา 

 ตย.กู้เงิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี ผ่อนช าระ 340 งวด  

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหมด  = 1,000,000 X 6% X 28.333 (ปี)   
 = 1,699,998 บาท  
เงินงวดที่ต้องจ่ายเดือนละ  = 1,000,000 + 1,699,998 / 340  
 = 7,941.17  บาท  
จะเห็นได้ว่าวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective 

Rate) น้ันมีผลต่างของดอกเบี้ยต่ ากว่าวิธีคิดดอกเบี้ยแบบคงที่  (Flat 
Rate) อยู่มากพอสมควร  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการกู้เงินถ้าย่ิงส่งน้อย 
ส่งนานเท่าไร เราก็ยิ่งเสียดอกเบี้ยมากข้ึนเท่าน้ัน ทางที่ดีที่สุดก็คือ     
ไม่เป็นหน้ี หรือเลือกเป็นหน้ีเท่าที่จ าเป็นจริง ๆ เท่าน้ันนะครับ 

ส า นั ก ง า นส ห ก ร ณ์ จั ง ห วั ด
จันทบุรี จัดอบรม “โครงการ
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
องค์กรวางแผนทางการเงินของ 

สมาชิก” เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จ านวน 60 คน ในการน้ีเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูจันทบุรี จ ากัด ท่ีเข้าใหม่ 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 
จ านวน 30 คน โดยมี
วั ต ถุ ประสงค์  เ พื่ อ ใ ห้
สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบสหกรณ์ สมาชิกได้รับค าปรึกษาทางการเงิน 
รวมท้ัง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนต่อไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี  จ ากัด  จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายสหกรณ์ โดยศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ ากัด และ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ ากัด เพื่อศึกษาโปรแกรมค านวณ
อนุมัติสินเช่ือแบบผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันท่ี  
12 – 13 มีนาคม 2560 

เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2560 คณะจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด เยี่ยมชมกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูจันทบุ รี  จ ากัด  เพื่ อ
แล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  โ ด ย มี 
นายปริญญา  หรรษาพันธุ์ ประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ รองประธานฯ 
ฝ่ายการเงิน และคณะเจ้าหน้าท่ีร่วมต้อนรับ 

 



 

ที่ รายการ กุมภาพนัธ์ 2560 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

6,746 
2,434,534,428.00 

269,849,310.09 
10,276,154,200.68 

87,193,751.71 
1,010,988,500.00 
2,461,205,539.54 
6,153,266,054.45 

11,413,051,711.13 
23,292,235.75 

 

อาการปวดศีรษะข้างเดียว หรือท่ีรู้จักกันในช่ือโรค "ไมเกรน" 
เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยท างานและผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและขาดประสิทธิภาพใน
การท างาน 

โดยลักษณะอาการจะปวดศีรษะข้างใดข้างหน่ึงแบบตุ๊บๆ 
และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย ระดับการปวดอาจ
รุนแรงปานกลางถึงมากจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ตามปกติได้ ซึ่งถึงแม้โรคน้ีจะมียาแก้ปวดไว้ช่วยบรรเทาอาการ แต่
การทานยาแก้ปวดมากเกินไปย่อมไม่ดีต่อร่างกายแน่นอน จะดีกว่า
น้ีไหมถ้ามีวิธีหลีกเลี่ยงโรคน้ีได้ก่อนที่จะเป็น 

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์คเลย์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานผลว่า มีอาหาร 4 ประเภทท่ีเป็น
สาเหตุของอาการปวดหัวไมเกรน โดยการทดลองพบว่า หากหยุด
อาหารดังต่อไปน้ีนานราวหน่ึงเดือน อาการไมเกรนก็ไม่กลับมา
เยือนอีก วันน้ีเราจึง 4 อาหารสาเหตุท าปวดไมเกรนควรเลี่ยง มา
น าเสนอ เพื่อให้คุณดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี เลี่ยงสาเหตุส่วนหน่ึง
ของอาการน้ีได้ 
 เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน : กาแฟ รวมไปถึงช็อกโกแลต 

โกโก้ และชาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนด้วย 
 ขนมปังบางชนิด : ขนมปังเปรี้ยว (sourdough bread) 

ขนมปังยีสต์ (baked yeast bread) ส่วนขนมปังอื่นๆ โดยเฉพาะ 
ที่ท าจากแป้งโฮลวีต หรือ ชนิดท่ีผสมธัญพืชไม่ก่อให้เกิดไมเกรน 
 ผลไม้บางชนิด : องุ่น พลัม มะละกอ ลูกฟิกซ์ รวมท้ัง

กล้วยและอะโวคาโดท่ีสุกงอมเกินไป ฉะน้ันควรกินแต่พอดี 
 เนื้อสัตว์บางประเภท : เน้ือวัว เน้ือไก่ รวมไปถึงฮอทดอก 

ไส้กรอก โบโลนย่า เปปเปอโรน่ี และซาลามี ก็สามารถก่ออาการ
ปวดหัวไมเกรนได้เช่นกัน 

 ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
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ชือ่ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 50 250,000 
ฌสค. 50 250,000 
ฌสคค. 150 230,000 
ชพค. 498 950,000 
ชพส. 242 380,000 

 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 263,293 ราย 
ถึงแก่กรรม 189 ราย 
ลาออก 46 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 263,058 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 245,987 ราย 
ถึงแก่กรรม 141 ราย 
ลาออก 87 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 245,759 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 

 นายชุ่ม  อินต๊ะนิล หน่วย วิทยาลัยสารพัดช่าง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 13 ก.พ. 60 
 

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม เดอืน ก.พ. 60 
 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบญัชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาติ/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

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

