
  
 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

มีอะไรในฉบับ  วันเฉลิมฯ พระบรมราชินี/ คุยกับประธาน / รองประธานสนทนา / ทุนการศึกษาบุตรฯ / เร่ืองควรรู้จากผู้จัดการ / มาตรการช่วยเหลือฯ / 
ครบก าหนดการออม / สวัสดิการสมาชิก / เกร็ดสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  6  มิถุนายน  2564 

กาพยย์าน ี11 
เดชะเสถียรศักดิ ์ อภิลักขิตสมัย 

เฉลิมพระชนมวัย สมเด็จไทส้ทุดิาฯ 
พระบรมราชินี พิพัฒน์ศรีพระพรรษา 
สบื“สามมถินุา” ทรงเจิดจ้าเจริญเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

สวัสดีครับ... 
จากฉบับท่ี 5 เดือนพฤษภาคม 64 ผมชวนคุยและชวนกัน

ร่วมคิด “ถ้าผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ และเม่ือสหกรณ์ 
เรียกเก็บหนี้ ไปที่ผู้ค้ าตามสัญญา...ผู้ค้ าไม่ยอมจ่าย ถ้าท่าน
เป็นเจ้าหนี้ท่านจะท าอย่างไร???” 

เข้าเรื่องกันดีกว่าครับ การท่ีผมชวนคุยในประเด็นการ 
ค้้าประกัน ก็ ด้วยต้องการสร้างความเข้าใจท่ี ถูกต้องถึง
กระบวนการค้้าประกันท่ี สอ.ครูจันทบุรี ก้าหนดใช้กับสมาชิก 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้พิจารณาเป็นระเบียบและมติฯ  
ที่เหมาะสม ดังน้ี 
 คณะกรรมการต้องควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน 

ตามก้าหนดไว้ในระเบียบและมติของสหกรณ ์
 ให้ผู้กู้สามารถใช้สมาชิกหรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็น

หลักประกันเงินกู้ได้ 
 ผู้ค้้าประกันจะต้องรับผิดช้าระหน้ีแทนผู้กู้ตามสัญญา 
3 ข้อที่กล่าวมานี้  สมาชิกจะเห็นว่าเป็นสิ่ง ท่ี สอ.ครู

จันทบุรี จะต้องก้าหนดเพื่อ  
 เป็นการด้าเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ

สินทรัพย์ของสมาชิก (ของสมาชิกทุกคน) 
 เพื่อให้สมาชิกสามารถท้าธุรกรรมทางการเงิน (กู้) กับ 

สอ.ครูจันทบุรี ได้ 
 เพื่อให้สมาชิกผู้ค้้าประกัน (เจ้าของสินทรัพย์)  

ได้ร่วมกันสร้างหลักประกันและดูแลสินทรัพย์ขององค์กร 

เมื่อกระบวนการได้วางข้ันตอน
วิธีการไว้ดังน้ี ก็จะท้าให้สมาชิก 
ท่ีต้องการกู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์  
โดยให้สมาชิก (เป็นเจ้าของสินทรัพย์)  
เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองและประกันว่า ผู้กู้จะช้าระหน้ีตามสัญญา 
ซึ่งส่วนใหญ่กว่า 99% ก็สามารถอยู่ในกระบวนการได้อย่างปกติ เพราะ 
ผู้กู้ 99% มีความภักดีต่อองค์กร ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
คณะกรรมการฯ ในการท้าธุรกรรมของ สอ.ครูจันทบุรี ได้เป็นอย่างดี 

1% คือ สมาชิกไม่รบัผดิชอบตามสัญญาที่ให้ไว้กบั สอ.ครูจันทบุรี  
  ผูกู้ ้เงินได้คงเหลือไม่พอช้าระหน้ี / เงินได้คงเหลือพอแต่
หลีกเลี่ยงโยนภาระให้ผู้ค้้า 
  ผู้ค้ า ไม่ยอมมารับสภาพหน้ี ในฐานะผู้ค้้าตามสัญญา / มีเงินได้
คงเหลือไม่พอช้าระหน้ี / เงินได้คงเหลือพอแต่หลีกเลี่ยงการรับภาระ 

ท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นว่า “การค้ าประกัน” ซึ่งสมาชิกหลายท่านเข้าไป
อยู่ในสถานะของค้าว่า “ผู้ค้ าประกัน” โดยเพียงแค่เซ็นช่ือลงไปใน
เอกสาร หากท่านได้อ่านสารประชาสัมพันธ์น้ี ในคอลัมน์น้ี ท่านจะเข้าใจ
ถึงการค้้าประกันได้ชัดเจนข้ึน สาระต่างๆ ยังมีต่อนะครับ ฉบับหน้าผม
จะมากล่าวถึงเรื่องการค้้าประกันต่อ เมื่อสมาชิกอยู่ในฐานะผู้ค้้าประกัน 
ท่ี สอ.ครูจันทบุรี ได้แจ้งเรียกเก็บหน้ีของผู้กู้ไปยังผู้ค้้าแล้ว ท่านจะต้อง
ด้าเนินการอย่างไร และ สอ.ครูจันทบุรี จะร่วมดูแล อ้านวยความสะดวก  

และแบ่งเบาภาระการค้้าประกันให้ท่านอย่างไรบ้าง 
พบกนัฉบบัหน้า...สวัสดีครับ 

ว่าที่ร้อยโทกัมพล  ผลพฤกษา 
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ตามท่ีคณะกรรมการด้าเนินการ ชุดท่ี 56 
ได้มีมติให้สมาชิกที่มีบุตรและก้าลังศึกษาอยู่ 

ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 
พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาท้าการ) จ านวนทุนละ 1,000 บาท 
น้ัน ขอสรปุหลักเกณฑ์และเอกสารในการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังน้ี 

หลักเกณฑ์ 

 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงสิ้นสุดการรับสมัคร 
 บุตรท่ีสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแต่ละคน จะต้องก้าลังเรียน

หรือศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ในปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปน้ี 
1.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือเทียบเท่า 
5.  ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรอืเทียบเท่า 

เอกสาร 

  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
  เอกสารหลักฐานของบุตร ท่ีสามารถแสดงได้ว่า 
เป็นผู้ก้าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันท่ีก้าหนด เช่น หนังสือ
รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา นายทะเบียน ครูท่ีปรึกษา 
หรือครูประจ้าช้ัน (มีตราประทับของสถานศึกษา) , ส้าเนา
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน (มีรหัสนักศึกษา) 
  ส้าเนาทะเบียนบ้านบุตรท่ีขอรับทุน 
  ค้ารับรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ (กรณีท่ี
นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา) 
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือส้าเนาบัตร

ข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด) 

Download ใบสมัครได้ที่ www.chancoop.com 

 บุตรสมาชิกมีสิทธิรับทุนการศึกษา ระดับละ 1 
ครั้ งเท่าน้ัน (สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร
มากกว่า 1 คน ได้ ในกรณีที่มีบุตรแต่ละคนอยู่ในระดับช้ัน
ท่ีก้าหนดในข้อ )  

ครบรอบปีท่ีผมได้มีโอกาสน้าเสนอบทความเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 
แทบไม่น่าเช่ือท่ีการแพร่ระบาดได้ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนและกระจายไปสู่ทุกส่วนของโลก ในขณะเดียวกัน
ตัวเช้ือโรคเองได้มีการกลายพันธุ์ เพื่อความอยู่รอดไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งท้าให้มนุษย์เกิดความ 
ยุ่งยากในการป้องกันและรักษา เป็นเหตุให้การแพร่ระบาดง่ายข้ึน และทวีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน 
การแพร่ระบาดท้าให้เกดิความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของชีวิตมนุษย์ ครอบครัวและสังคม ท่ัวโลกต้องโศกเศร้ากับการสูญเสียชีวิตของ
คนในครอบครัว ถึงแม้ทุกคนจะยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตเกิดมาแล้วย่อมหนีความตายไม่พ้น แต่ก็เป็นเรื่องท้าใจได้ยาก ในแง่เศรษฐกิจการ
ระบาดของไวรัสโควิด - 19  ท้าให้เศรษฐกิจท่ัวโลกตกต้่าสุดๆ โดยเฉพาะรายได้ท่ีเกิดจากการท่ีมนุษย์ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน 
จะเปน็ด้านการค้าขายก็ต้องชะลอตัวลงหรือมีการเปลี่ยนรูปแบบ (Norm) ไป และอย่างหนักถึงกับปิดตัว ด้านการท่องเท่ียวบริษัททัวร์
จ้านวนมากต้องปิดตัวเช่นกัน บริษัทสายการบินเกิดภาวะขาดทุน ประเทศขาดรายได้ ท้าให้ประชาชนเกิดภาวะยากไร้และฝืดเคือง 
ในการด้ารงชีวิต รัฐบาลต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจคงสภาพอยูไ่ด้ 
    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครจูันทบุรี จ้ากัด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซึ่งมีรายได้ประจ้า ผลกระทบจากรายได้อาจมีน้อยกว่าบุคคล 
ท่ีประกอบอาชีพอื่น ยกเว้นสมาชิกที่ประกอบอาชีพเสริมอาจมีผลกระทบอยูบ่้าง แต่ท่ีน่าเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวและครอบครัวต่อความ
เป็นความตาย ท่ีทุกท่านต้องแสวงหาหนทางป้องกันการติดเช้ือโรคโควิด - 19 น้ีได้  ก่อนอื่นสมาชิกทุกท่านคงทราบว่าเป็นเช้ือโรค 
ท่ีติดต่อโดยการสัมผัสและช่องทางเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกายของเราสู่ปอด ทางตา จมูก และปาก การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)  
จึงเป็นสิ่งส้าคัญ การใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือก็เป็นสิ่งจ้าเป็น กิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวกันมากๆ ต้องหลีกเลี่ยง การฉีดวัคซีน
เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นสิ่งส้าคัญอีกประการหน่ึง การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เคร่งครัด มีวินัยและมีสติคงช่วยให้สมาชิก 
มีความปลอดภัยและรอดพ้นจากเช้ือโรคร้ายน้ีได้อย่างแน่นอน ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี...สวัสดีครับ 

นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา : รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายการเงนิ 

บทเรียนจากไวรัสโควิด  - 19 (2) 

สวัสดีครบั สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูจันทบรุี จ ากัด ทุกท่าน 

http://www.chancoop.com/


ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการเดือนแห่ง
การออมวาระ 54 ปี เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 
เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกในรูปแบบของ
การฝากเงิน โดยให้เปิดบัญชีใหม่ ฝากรายเดือน
คงท่ีติดต่อกัน 24 เดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 
500 – 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 
ต่อปี น้ัน เมื่อครบก้าหนดตามระยะเวลาแล้ว 

(พ.ค. 64 / มิ.ย. 64) สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
วาระ 54 ปี พร้อมคิดดอกเบี้ยและโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
สมนาคุณ (อส.) ของสมาชิก (บัญชีท่ีน้าเงินปันผลเข้า) ดังน้ี 

เปิดบัญชีเดือน มิ.ย. 62 ปิดบัญชีวันท่ี 31 พ.ค. 64 โอนเข้า
บัญชี อส. วันท่ี 1 มิ.ย. 64 

เปิดบัญชีเดือน ก.ค. 62 ปิดบัญชีวันท่ี 30 มิ.ย. 64 โอนเข้า
บัญชี อส. วันท่ี 1 ก.ค. 64 

พักช าระเงินต้น เงินกูป้ระเภทสามัญ / ฉุกเฉิน (รอบ 2) 

สมาชิกที่ยื่นความจ านงเท่านัน้!! 
สมาชิกที่ขอพกัช าระหนีฯ้ ในรอบแรก (มี.ค. – มิ.ย. 64) 

ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 

งด 

หากประสงค์จะขอพักช าระหนีฯ้ ตอ่ ตอ้งยืน่เอกสารใหม่ 

ท าธุรกรรมด้านสินเชือ่ทกุประเภท 
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สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รบั สมาชิกผู้กู้เงินกู้กองทุน 

การจ่ายเงิน  
 จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนเมื่อเสียชีวิต 
ตามอายุ ณ วันที่เป็นสมาชิกกองทุน ดังน้ี 
  อายุไม่เกิน 70 ปี ได้รับ 1,000,000 บาท 
อายุเกิน 70 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ได้รับ 800,000 บาท 
 อายุเกิน 80 ปีข้ึนไป ได้รับ 600,000 บาท 

ยกเว้น ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันท่ี 3 มี.ค. 54 ได้รับ 
1,000,000 บาท 

ท้ังน้ี ให้หักเงินช้าระหน้ีท่ีสมาชิกกองทุนมีอยู่กับสหกรณ์ฯ 
เป็นล้าดับแรก ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามล้าดับ ดังน้ี  

ล้าดับท่ี 1 ผู้ช้าระหน้ีกองทุนแทนสมาชิกผู้เสียชีวิตในส่วนท่ี
ช้าระหน้ีแทน รวมท้ังค่าขาดประโยชน์ตามท่ีกรรมการเห็นสมควร 

ล้าดับท่ี 2 ผู้รับผลประโยชน์กองทุนท่ีสมาชิกระบุไว้ 
ล้าดับท่ี 3 ทายาทตามกฎหมายของสมาชิกกองทุน 

สหกรณ์จะยกเว้นการจ่ายเงนิกองทนุฯ       
 เป็นผู้ขาดจากสมาชิกภาพ (ลาออกจากสหกรณ์ / 

วิกลจริต / ต้องค้าพิพากษาให้ล้มละลาย / ถูกออกจากราชการ 
หรืองานประจ้าโดยมีความผิด / ถูกให้ออกจากสหกรณ์) 
 เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับสหกรณ์ติดต่อกันเกิน 3 เดือน 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
 ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทสมาชิกกองทุนท่ีต้อง 

ค้าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าพยายามกระท้าหรือกระท้าผิดทางอาญา  
อันเป็นความผิดต่อชีวิตสมาชิกกองทุน 
 เสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุน 
*** กรณีเสียชีวิตหมู่ในเหตุเดียวกันเกิน 5 คน ให้จ่ายได้ไม่เกิน 

5,000,000 บาท 

ระหว่างขอพักช าระหนี้ฯ 

การมีเงินเดือนไม่พอใช้อาจเป็นปัญหาของหลายคน 
สัญญาณ 4 ข้อที่เตือนว่าคุณต้องเลิกใช้เงินแบบเดิมๆ ได้แล้ว 

ก็คือ 
 ต้องน้าเงินเดือนหรือเงินก้อนท่ีต้ังใจจะเก็บไว้ใช้จ่ายส่วนอื่น

ไปใช้หน้ีมากขึ้น  
 ใช้บัตรเครดิตซื้อของจนเต็มวงเงิน และยังจ่ายเกินก้าหนด

บ่อยๆ  
 ต้องท้างานพิเศษเพื่อหาเงินมาให้พอใช้ 
 มีรายจ่ายท่ีคาดไม่ถึง เช่น ค่าซ่อมรถ ซ่อมแซมบ้าน หมุนเงิน

ไม่ทัน ไม่ต้องนึกถึงเลยว่าถ้าต้องออกจากงานกะทันหันจะท้าอย่างไร? 
ต้นเหตุแห่งปัญหาเงินไม่พอใช้ย่อมมีท่ีมาต่างกันออกไป ตัวเรา

เท่าน้ันที่จะรู้และแก้ได้ แต่หลายคนกลับแก้ปัญหาโดยการเพิ่มหน้ี
มากขึ้นไปอีก ซึ่งหากคิดให้ดีแล้วน่าจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับ
ตัวเองมากกว่า มีค้าพูดท่ีได้ยินกันบ่อยๆ เช่น “ตอนน้ีผมต้องหักเงิน
ช้าระหน้ีมากจนเงินเดือนไม่เหลือพอใช้ ขอความเห็นใจกรรมการ
ให้ขยายเงินกู้ให้ผมอีกสักหน่อยเพื่อช่วยให้ผมหายใจได้สะดวกขึ้น” 
ความเป็นจริงขณะน้ีท่านต้องผ่อนช้าระหน้ีรายเดือนจากเงินกู้ 
ที่มีอยู่ด้วยความยากล้าบากเต็มทีแล้ว หากเพิ่มหน้ีสูงข้ึนอีกภาระ
การช้าระหน้ีก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก ที่บอกว่าน้้าอยู่ในระดับจมูกจนจะ
หายใจไม่ออกอยู่แล้ว มันจะไม่สูงเลยจมูกขึ้นไปอีกหรือ แล้วท่าน
จะหายใจได้สะดวกข้ึนได้อย่างไร  

ด้วยรักและปรารถนาดี ถึงสมาชิกทกุท่านคะ่ 

สวัสดีค่ะ... 
ฉบับน้ีขอน้า 8 แนวทางท่ีท้าให้ท่านมีเงินเดือนพอใช้ จากศูนย์

คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) มาแนะน้าค่ะ 
 หยุดติดหร ู  ใช้จ่ายเท่าท่ีจ้าเป็น 
 หยุดงมงาย  รู้จักเก็บออม 
 หยุดกู้หน้ีนอกระบบ  มีอาชีพเสริมที่ชอบและถนัด 
 หยุดอบายมุข  คิดถึงอนาคต 

เงื่อนไข 

https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356.1073741828.358835237549889/474225172677561/?type=1&theater
https://www.facebook.com/hotline1213/photos/a.361487233951356.1073741828.358835237549889/474225172677561/?type=1&theater


ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2564  614 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 913,589 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
นายเชื้อ  คุ้มตระกูล 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2564 320 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,744 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1.นางแน่งน้อย  ศักด์ิหงษ์ 2.นางบุญน า  เพ่งจิตต์ 
3.นางสุกิม  ใจสุทธ ิ

ช.พ.ส. 
 

  

 

 

 

ที่ รายการ เมษายน 2564 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ้านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช้าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส้ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด้าเนินการ (บาท) 
ก้าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,212 
3,277,054,840.00 

487,493,714.82 
10,233,216,386.46 

184,920,467.07 
1,010,988,500.00 
4,277,609,292.24 
3,087,289,800.00 

11,572,289,181.03 
91,998,824.72 
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ผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

E-mail : chancoop@hotmail.co.th   Website : www.chancoop.com   Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด   
โทร.  08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966         ID Line  :  @lgo9715v 
 

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

เลขบัญชีธนาคาร 

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 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 

 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ากัด 

 นายอรณุ  บ ารุงธรรม หน่วย บ้านาญท่าใหม่ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 เม.ย. 64 
 นางพกิุล  สร้อยระย้า หน่วย บ้านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  22 เม.ย. 64 
 นายตอง  นาคสกุล หน่วย บ้านาญแหลมสิงห์ 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 เม.ย. 64 
 นางสุนิสา  แพทยร์ังษ ี หน่วย รร.ประดิษฐ์ศึกษา 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  29 เม.ย. 64 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน เม.ย. 64 

มุมฌาปนกิจ พ.ค. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 250 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 270 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

หน้ากากอนามัย 

พับครึ่ง 
หน้ากากอนามัย  
เอาด้านสัมผัส 

ร่างกายไว้ด้านใน 

พับอีกทบ 
ให้สายคล้อง 

มาอยู่ด้านเดียวกัน 

ม้วนหน้ากากให้เป็นแท่งกลม 
ใช้สายคล้องหูมัดหน้ากาก 
ให้แน่นหนา 

แยกท้ิงในถุงขยะ หรือใส่ถังขยะ 
สีส้ม ท่ี เจ้ าหน้า ท่ีจัด เตรียมไว้  
หากท้ิงในบ้าน อย่าลืมแยกขยะ
และปะหน้าถุงว่าหน้ากากอนามัย 
ก่อนส่งให้รถเก็บขยะมูลฝอย เพื่อ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี ท่ีมา : thaihealth 

ทิ้งให้ดี ทิ้งให้ปลอดภัย ท ำได้ ไม่ยำก  

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

