
  

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ    อาเศียรวจนะ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / ค่าหุ้นการเป็นสมาชิกนาน / ชิคุนกุนยา / 
ประชุมใหญ่ฯ สมาคม / สรุปผลการประกอบกิจการครึ่งป ี/ มุมสุขภาพ / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2563 

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ 

 มงคลพระชนม์เพิ่ม  ลุเฉลิมพระพรรษา  
องค์ราชมารดา  คณนามโนรมย์ 
 รักษ์ราชินีนาถ  นวราชศักดิ์สม  
แบบอย่างสะพร่ังพรม  อธิคมเถกิงการณ์  
 ทรงมวล ฤ ถ้วนที่  เสนาะศรีสุขุมขาน  
เทิดหมายถวายปราณ  บริบาลธุลีรอง  
 มุ่งแด่พระแม่หลวง ปิยปวงปลาตหมอง 
ขอองค์ ธ ทรงครอง  ชนะผองพระโรคา  
 อย่างน้อยทยอยรัช  ศตพรรษพระพรรษา  
ไพจิตรลิขิตครา  มุทิตาตลอดไป 
 ทรงศานต์สราญองค์  สิริทรงเกษมใส  
สมวอนพระพรชัย  ทะนุไท้เสถียรเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

 

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 



 ใบยินยอมให้หักเงินจากธนาคารกรุงไทย 
สมาชิกท่านใดท่ียังไม่ได้ส่ง “ใบยินยอมให้หักเงินจากธนาคาร 

กรุงไทย” ขอความกรุณาส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์โดยด่วน 
เน่ืองจาก 

1. ธนาคารกรุงไทย ก าหนดให้สหกรณ์ต้องแนบใบยินยอมให้กับ
ธนาคารทุกราย เพื่อด าเนินการหักเงินในบัญชีของท่านให้กับสหกรณ์ 

2. กรณีท่ีไม่มีใบยินยอม ธนาคารจะไม่ด าเนินการหักเงิน
ดังกล่าวให้  ดังน้ัน จะเป็นภาระของท่านในการโอนเงินเข้าบัญชี
สหกรณ์  ซึ่งท่านจะได้รับ sms แจ้งจ านวนเงิน / วันท่ีต้องโอนจาก
สหกรณ์ และสมาชิกอาจใช้วิธีการโอนเงิน / น าเงินมาช าระท่ี
สหกรณ์ ฯลฯ ตามช่องทางท่ีสหกรณ์ก าหนด (ต้องด าเนินการ 
ทุกเดือน หากยังไม่มีเอกสารใบยินยอมดังกล่าว) 

3. หากท่านโอนเงินช้ากว่า 5 วันท าการนับแต่วันเงินบ านาญ/
เงินเดือนออก เกินกว่า 1 ครั้งในรอบปีบัญชี อาจท าให้ท่านไม่ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนประจ าปี  

4. ท่านต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบทุกครั้งท่ีโอนเงินด้วย (เพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง มิฉะน้ัน สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็น
เงินของใคร)  

ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์มายังสมาชิกให้ส่งเอกสารให้
สหกรณ์เพียงฉบับเดียวจะท าให้ท่านไม่ต้องยุ่งยากที่จะต้องเป็น
ภาระในการโอนเงินทุกเดือน 
 เอกสารประกอบการค ้าประกัน 
 กรณีท่ีสหกรณ์ก าหนดให้มีภาพถ่ายของผู้ค้ าประกันประกอบ
สัญญาเงินกู้ น้ัน มีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า เป็นการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่  สหกรณ์ขอช้ีแจงดัง น้ี การท่ี
ก าหนดให้ต้องแนบภาพถ่ายการลงลายมือช่ือผู้ ค้ าประกัน / 
ถ่ายภาพร่วมกับผู้กู้ มาเพื่อประกอบการกู้น้ัน เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ค้ าประกันท่ีไม่สะดวกมาติดต่อสหกรณ์ด้วยตนเอง 
สหกรณ์จึงอ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวให้ แต่ถ้าสมาชิก
ท่านใดประสงค์จะมาลงนามเพื่อค้ าประกันเพื่อนสมาชิกท่ีขอย่ืนกู้ท่ี
สหกรณ์ด้วยตนเอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ยินดี
ต้อนรับทุกท่าน ในวันและเวลาท าการทุกวันค่ะ 
 

สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกครบ 25 ปี , 30 ปี , 35 ปี , 
40 ปี และ 45 ปี ในปี 2563 (นับถึง 12 สิงหาคม 2563) 
สหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการให้เป็นค่าหุ้น ตามเกณฑ์ดังน้ี 
 อายุสมาชิกครบ 25 ปี ได้รับ 2,500 บาท (ครั้งแรก) 
 อายุสมาชิกครบ 30 ปี , 35 ปี , 40 ปี และ 45 ปี 

ได้รับ 500 บาท (ได้รับเพิ่มในส่วนต่าง เน่ืองจากสหกรณ์ฯ  
ได้มอบให้สมาชิกไปแล้ว ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปี 2556 / ปี 2557 / 
ปี 2558 / ปี 2559 / ปี 2560 / ปี 2561 และปี 2562) 

โดยสหกรณ์จะโอนเป็นค่าหุ้นให้
สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกครบ
ตามเกณฑ์ข้างต้น (มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท) ในวันท่ี 27 – 28 สิงหาคม 
2563 และจะจัดส่งใบเสร็จไปให้ 
ในเดือนกันยายน 2563 
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อัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

 เป็นโรคติดเช้ือท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะ 
น าโรค สามารถเกิดข้ึนได้กับทุกเพศ ทุกวัย จะมีอาการคล้ายกับ
โรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันท่ีไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอก
เส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาที่มีอาการรุนแรงมากจนถึง
มีอาการช็อก 
อาการ  เช้ือมีระยะฟักตัว 3-7 วัน หลังจากถูกยุงลายกัด และ
เมื่อครบระยะฟักตัว จะมีอาการ ไข้สูงข้ึนอย่างเฉียบพลัน/ผื่นแดง
ตามร่างกาย/ตาแดง/ปวดกล้ามเน้ือและปวดตามข้อ 
การรักษา  ในปั จ จุ บั นยั ง ไม่ มี ย า รั กษา โ รค ชิ คุนกุ นยา
โดยเฉพาะ รวมถึงยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาจึงเป็นไปตาม
อาการ เพื่อลดอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ซึ่ง
ผู้ป่วยควรด่ืมน้ าสะอาดปริมาณมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาด
น้ า และควรพักผ่อนให้เพียงพอ 
การป้องกัน    ป้องกันการถูกยุงลายกัด 
เช่น อยู่ในห้องท่ีมีมุ้งลวด การใช้ยาทากันยุง
การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในบ้านและ
บริเวณบ้านจะช่วยป้องกันการป่วยได้ท้ังโรค
ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาได้อีกด้วย 

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

สมาชิกสมาคม 
 

และ เวลา 09.00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์เคหะชุมชน จันทบรุี 2 
ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 



หุ้น 
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ล าดับ รายการ 30 มิถุนายน 2563 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 

1 จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 7,165 7,138 27 
 

2 ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 3,121,241,980.00 3,027,128,760.00 94,113,220.00 
 

3 ทุนด าเนินการ (บาท) 11,692,441,929.49 11,813,185,948.68 (120,744,019.19) 
 

4 เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 10,485,578,862.31 10,643,313,079.53 (157,734,217.22) 
 

5 หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท) 1,010,988,500.00 1,010,988,500.00 - 
 

6 เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 3,730,472,800.00 4,159,871,200.00 (429,398,400.00) 
 

7 เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 3,931,206,088.56 3,666,117,270.97 265,088,817.59 
 

8 รายได้ (บาท) 297,363,297.73 - 297,363,297.73 
 -ดอกเบ้ียรับจากเงินกู้ของสมาชิก 296,724,014.98 - 296,724,014.98 
 -ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้น ชสอ. - - - 
 -รายได้อื่น 639,282.75 - 639,282.75 

 

9 ค่าใช้จ่าย  (บาท) 155,551,088.22 - 155,551,088.22 
 

10 ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 141,812,209.51 - 141,812,209.51 
 

4.1  การช่วยเหลือสมาชกิถึงแกก่รรม 
  อายุสมาชิก + ตัดหน้ี 20% จ านวน 19 ราย เป็นเงิน 1,421,124.10 บาท 
  กองทุนความมั่นคง จ านวน 12 ราย เป็นเงิน 11,400,000.00 บาท 
  กองทุนเอ้ืออาทร จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 2,554,859.22 บาท 
4.2 การช่วยเหลือสมาชกิสูงอายุ (60 ปี) จ านวน 71 ราย เป็นเงิน 625,000.00 บาท 
4.3 ทุนการศกึษาบุตร จ านวน 38 ราย เป็นเงิน 38,000.00 บาท 
4.4 สมาชิกโสด จ านวน 10 ราย เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
4.5 ประสบภัยพบิัต ิ จ านวน - ราย เป็นเงิน - บาท 

 ฉุกเฉิน 1,297 สัญญา เป็นเงิน 188,245,501.84 บาท คงเหลือในมือ 327,338,333.87 บาท 
 สามัญ 260 สัญญา เป็นเงิน 278,558,159.04 บาท คงเหลือในมือ 6,158,595,180.22 บาท 
 พิเศษ 1 สัญญา เป็นเงิน 2,600,000.00 บาท คงเหลือในมือ 38,350,446.29 บาท 
 ประเภทอื่น 49 สัญญา เป็นเงิน 22,270,000.00 บาท คงเหลือในมือ 3,960,930,901.93 บาท 

วินัยการออม (หุ้นรายเดือน) :  สมาชิกทุกคน =  54,953,300.00 บาท 
นิสัยรกัการออม (ซื้อหุ้นเพิ่ม) :  144  ราย = 49,776,650.00 บาท 
กู้คูอ่อม (หักหุ้นเพิ่มจากเงินกู้) :  164  ราย = 12,857,630.00 บาท 
 รวม = 117,587,580.00 บาท 
หมายเหต ุจ่ายคืนหุ้นสมาชิก กรณีตาย ลาออก โอนย้าย รวม 23,474,360 บาท 
 คงเหลือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นในรอบ 6 เดือน = 94,113,220.00 บาท 

        ทุกประเภท  11,623  บัญชี  เพิ่มขึ้น  265,088,817.59 บาท 

1. ผลการด าเนินงาน 

3. สนับสนุนเงินทุน (เงินให้กู้และเงินกู้คงเหลือในมือสมาชิก) 

4. ค ้าจุนเงินกู้ + อุ้มชูสวัสดิการ 

2. ส่งเสริมการออม 

เงินรับฝากจากสมาชิก 
 



 

  

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
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ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 100 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 360 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นายประเสริฐ  เอเตียวเจริญ หน่วย บ านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14 มิ.ย. 63 
 นายบนัเทิง  ขนัทอตั หน่วย รร.หนองตาคงพิทยาคาร 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  16 มิ.ย. 63 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน มิ.ย. 63 
 

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

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 
เลขบัญชีธนำคำร 

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2563 655 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 909,426 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายด ารงค์  เชยทอง 2. นายสัมฤทธิ์  โสไกร 
3. นายมณฑล  โพธิเกษม 4. นางประกอบ  รัตนาจารย์ 

เรียกเก็บเดือนกรกฎาคม 2563 326 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 376,069 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายมณฑล  โพธิเกษม 2. นายศักด์ิชัย  ศักด์ิสมบูรณ์ 
3. นายจู๊  โสตวิถี 4. ร.ต.จรูญ  พัศดุ 
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“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

ให้เริ่มกางน้ิว-หุบน้ิว กางน้ิว-หุบน้ิว สลับกัน  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

ให้เริ่มเหยียดน้ิว-งอน้ิว เหยียดน้ิว-งอน้ิว สลับกัน  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

ให้เริ่มจับจีบ-เหยียด จีบ-เหยียด สลับกัน  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

ให้เริ่มก ามือ-ปล่อยมือ ก ามือ-ปล่อยมือ สลับกัน  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

ให้เริ่มจากน้ิวก้อย น้ิวนาง น้ิวกลาง น้ิวชี้  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

 

 

 

 

 

ให้เริ่มก าลูกบอลโดยออกแรงมากท่ีสุด  
ปล่อยก า-ปล่อยก า สลับกัน 

 * ท า 10 ครั้ง ซ้ า 3 รอบ ระหว่างรอบพัก 2–3 นาที 

 

น่ังหลังตรงเท้าท้ัง 2 ข้างย่ืนไปด้านหน้า 
จากน้ันค่อยๆ กดฝ่าเท้าลงและดันกลับมา 
ที่เดิม โดยท าสลับไปมาช้าๆ ซึ่งกดลง-ดันข้ึน นับ 1  
* ท า 10 ครั้ง ซ้ า 2 รอบ 

 

หมุนเท้าท้ัง 2 ข้างตามเข็มนาฬิกา วนจากด้านซ้ายไป
ด้านขวาช้าๆ แล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากด้านขวา

ไปด้านซ้ายช้าๆ * ท า 10 ครั้ง ซ้ า 2 รอบ  

 

ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้า เท้าขวาอยู่ด้านหลัง 
แล้วค่อยๆ จิกปลายเท้าข้ึนพร้อมกับกดฝ่าเท้า
ด้านหน้าลงกับพ้ืน จากน้ันสลับท าอีกด้านหน่ึง 
* ท าซ้ าข้างละ 5 ครั้ง ซ้ า 2 รอบ 

 

ยืดสาย คลายเส้นมือ-เท้าชา ด้วย 10 ท่าบริหาร 

ยกฝ่าเท้าข้ึนมาวางบนตัก จากน้ันใช้น้ิวมือ 
สอดไปที่น้ิวเท้าแล้วค่อยๆ เอาน้ิวโป้งนวดคลาย 

บริเวณฝ่าเท้าและบริเวณที่รู้สึกล้าหรือตึง โดยท าทั้ง 2 ข้าง 

 

อาการชาเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การไหลเวียนเลือดไม่ดี 
การกดทับของเส้นประสาท มาเริ่มออกแรงขยับมือเท้ากันดีกว่า 
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