
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 23   
ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 

  
 

 

 

 

 

     
   
 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

โสตถิ ธ โปรดเกล้าฯ   สถาปนา  

สมเด็จพระสังฆราชา    ชอบแล้ว  

สรรพสิ่งม่ิงมหา    ชนช่ืน ชมนอ  

สมเด็จฯ มุนีวงศ์แผ้ว    ผ่องล้วนควรคง  

จ านงจงเจตพร้อม   พระพร ถวายทูน  

ทรงสืบศาสน์สถาวร    ถ่องแท้  

ศูนย์สังฆพลานุสรณ์    สถิตเทิด ธรรมเฮย  

 พิสุทธิ์พุทธันดรแล้    ร่มหล้าสาธุการ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
เกล้ากระหม่อม สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยค์รูจันทบุรี จ ากดั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์   บุณยะนิวาศ ร้อยกรอง 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
(อัมพร อัมพโร) 

 

“สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” (อัมพร อัมพโร) ปัจจุบัน สิริอายุ 
89 ปี พรรษา 68 เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ, ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 
(ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม และแม่กองงานพระธรรมทูต 

มีนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดวันท่ี 26 มิ.ย. 2470   
ท่ี ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี บิดา-มารดา ช่ือ นายนับ และนางตาล 
ประสัตถพงศ์  ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย 

ในวัยเยาว์ เรียนช้ันประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเทวานุเคราะห์ 
กองบินน้อยท่ี 4 โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี จนจบช้ันป. 4 

เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.2480 ณ วัดสัตตนารถ
ปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน 
นันโท) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ สามเณรอัมพร 
ได้ย้ายไปอยู่จ าพรรษาท่ีวัดตรีญาติ ต.พงสวาย เพื่อศึกษาเล่าเรียน
พระปริยัติธรรม 

พ.ศ.2483 สอบได้นักธรรมช้ันตรี พ.ศ.2484 สอบได้นักธรรม
ช้ันโท พ.ศ.2486 สอบได้นักธรรมช้ันเอก และสอบได้เปรียญธรรม 
3 ประโยค พ.ศ.2488 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค 

พ.ศ.2490 ย้ายมาอยู่จ าพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
โดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งด ารงสมณศักด์ิ 
ท่ีพระจินดากรมุนี น ามาฝากกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) และให้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อ
วันท่ี 9 พ.ค. 2491 ท่ีพัทธสีมาวัดราชบพิธฯ 

มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถร) 
เมื่อครั้งด ารงสมณศักด์ิท่ีพระเทพโมลีเป็นพระอุปัชฌาย์, พระจินดากร
มุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมในส านักเรียนวัดราชบพิธฯ พ.ศ.
2493 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค 

พ.ศ.2509 อบรมพระธรรมทูตต่างประเทศ เป็นพระธรรมทูต
รุ่นแรก ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ท่ีมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย จบปี พ.ศ.2512 

พ.ศ.2552 ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ 
วันท่ี 5 ธันวาคม 2552 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

สถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระราชาคณะช้ันสุพรรณบัฏท่ี “สมเด็จ  
พระมหามุนีวงศ์” 

พระประวัติ 
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สวัสดีครับ สมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพรักทุกท่าน 

นายทัศนะ  วิเศษ 
รองประธานกรรมการ ฝ่ายบริหาร 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ของ สอ.ครูจันท์ ได้
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับค าช่ืนชมจากสมาชิกท่ีบริหาร
สหกรณ์จนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจยิ่ง สามารถจ่ายเงิน       
ปันผลได้ 5.4% เฉลี่ยคืนได้ 15% ท้ัง ๆ ท่ีดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยท่ีให้
สมาชิกกู้เพียง 5.5% เท่าน้ัน สร้างความประหลาดใจให้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูท่ัวประเทศ ท่ีสามารถจ่ายเงินเฉลี่ยคืนได้ถึง 15% 

ผลงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารของ
คณะกรรมการ ชุดท่ี 51 ท่ีมีท่านประธานสุรเชษฐ์  พรพานิช เป็น
ประธานกรรมการ โดยน านโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต่อรอง
อัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร วิเคราะห์การเงิน จนประสบผลส าเร็จ 

ส าหรับประธานกรรมการ ชุดท่ี 52 ได้น านโยบายเดิม 
เพิ่มเติมนโยบายใหม่ เพื่อให้การบริหารดียิ่งข้ึน โดยการน าของท่าน
ประธานปริญญา  หรรษาพันธุ์ ท่ีจะน าภารกิจหลัก 3 ประการสู่
ความส าเร็จ ท้ังการออม การบริหารเงินทุน การจัดสวัสดิการ การ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ “ใส่ใจผู้กู้ ดูแลผู้ออม รอมชอมผู้ค  า” 
เพิ่มเติมด้วยนโยบาย “ดูแลทั่วถึง เป็นหนึ่งบริการ” โดยมีรอง
ประธานช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 3 งาน  

รองประธานท่ีรับมอบหมายงาน มีดังน้ี 
1.นายทัศนะ  วิเศษ รองประธานฝ่ายบริหาร 
2.ว่าที่ ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ รองประธานฝ่ายการเงิน 
3.นายมนตรี  วัฒฐานะ รองประธานฝ่ายวิชาการ 
ในส่วนของนโยบาย “ดูแลทั่วถึง เป็นหนึ่งบริการ”  น้ัน ท่าน

ประธานปริญญา  หรรษาพันธุ์ มอบหมายกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
ทุกคนบริการสมาชิกในทันทีท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีคอย
อ านวยความสะดวก สอบถามความต้องการท าธุรกรรม หรือติดต่อ
งานอื่น ๆ หากมีปัญหาให้พบกับผู้จัดการหรือกรรมการท่ีมาอ านวย
ความสะดวกให้ในแต่ละวัน ในการติดต่องานหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ 
หากรอนานเกิน 15 นาที ให้สอบถามเจ้าหน้าท่ีได้ นอกจากน้ี 
สหกรณ์ยังจัดบริการน้ าร้อน น้ าเย็น ชา กาแฟ ไว้ด้านประตูทางเข้า
ส าหรับสมาชิกด้วย 

หากไม่ได้รับความสะดวกให้สอบถามทันที เพราะเราต้องการ
ท านโยบาย “ดูแลทั่วถึง เป็นหนึ่งบรกิาร” ให้ไปสู่ความส าเร็จให้ได้ 

สวัสดีครบั 

สหกรณ์เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกอีก 1 ช่องทาง คือ 
“Line” ท้ังน้ี เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ข่าวสารและติดต่อกับสหกรณ์ได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน โดยสมาชิกสามารถ Add Line ได้ 2 วิธี คือ 

QR Code 

วิธีที่ 1 เพิ่มโดย ID  “@lgo9715v” 
1. เข้า App Line 
2. กด เพิ่มเพื่อน 
3. กด ID/โทรศัพท์ 
4. พิมพ์ ID “@lgo9715v”  
5. กด ค้นหา และ เพิ่มเพื่อน 

วิธีที่ 2 เพิ่มโดย QR Code 
1. เข้า App Line 
2. กด เพิ่มเพื่อน 
3. กด QR Code 
4. น ากล้องโทรศัพท์ส่องท่ี QR Code ของสหกรณ์ 
5. กด เพิ่มเพื่อน 
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นายสุธี  ตั งม่ัน 

ผู้ค  าประกันเงินกู้ ของสหกรณ์ต้องการถอนการ 
ค  าประกัน เนื่องจากไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมของผู้กู้จะ
กระท าได้หรือไม่ 

การค้ าประกันเงินกู้ เป็นการตกลงกันด้วย
ความสมัครใจระหว่างผู้กู้กับผู้ค้ าประกัน โดย
การท่ีผู้ค้ าประกันสัญญากับเจ้าหน้ีว่า ถ้าลูกหน้ี  
(ผู้กู้) ไม่ช าระหน้ีเงินกู้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ียให้กับเจ้าหน้ีตาม
สัญญากู้ ผู้ค้ าประกันจะเป็นผู้ช าระหน้ีเงินกู้น้ันแทน ซึ่งเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 11 ว่าด้วยการ
ค้ าประกัน มาตรา 680 – 701 

ดั ง น้ัน  กา ร ท่ี ผู้ ค้ า ปร ะ กั นป ระ สง ค์ ท่ี จ ะถอนก า ร 
ค้ าประกันจะ ด้วย เหตุผลใดก็ตาม ผู้ ค้ าประกันจะ ต้อง 
ท าความตกลงกับผู้กู้ให้ด าเนินการหาผู้ค้ าประกันรายใหม่มาค้ า
ประกันแทนตน สหกรณ์ไม่มีสิทธิหรืออ านาจใด ๆ ท่ีจะไปบังคับผู้
กู้ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันรายเดิม
เสียชีวิตหรือพ้นสมาชิกภาพ สหกรณ์จึงจะมีสิทธิแจ้งให้ผู้กู้หาผู้
ค้ าประกันรายใหม่มาค้ าประกันแทนได้ 

ปัจจุบันยังมีสมาชิกบางรายท่ียังมิได้ด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ า
ประกันแทนผู้ค้ าประกันรายเดิมท่ีเสียชีวิตหรือพ้นสมาชิกภาพ
ไป ตามท่ีสหกรณ์ได้แจ้งให้ด าเนินการไปแล้ว ซึ่งหากสหกรณ์ได้
แจ้งย้ าให้ด าเนินการเป็นครั้งท่ี 2 แล้วผู้กู้ยังไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด สหกรณ์อาจระงับการสิทธิของผู้กู้ในการ
ธุรกรรมอื่น ๆ กับสหกรณ์ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร ค้ า ป ร ะ กั น เ ป็ น เ รื่ อ ง ส า คั ญ ท่ี ผู้ 
ค้ าประกันจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ลงนามค้ าประกันให้ใคร เพราะท าไปแล้วจะมีผลผูกพันระยะ
ยาว หากมีการผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญาแล้วไม่สามารถท า
ความตกลงกันไ ด้  สหกรณ์ จ า เป็ นต้องด า เ นินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายครับ 

ครัง้ที ่1 วนัเสารท์ี ่6 พ.ค. 60 
ครัง้ที ่2 วนัเสารท์ี ่5 ส.ค. 60 
ครัง้ที ่3 วนัเสารท์ี ่2 ก.ย. 60 
ครัง้ที ่4 วนัเสารท์ี ่4 พ.ย. 60 

 

สมาชิกสามารถใช้บริการติดต่อท าธุรกรรม
ต่ า งๆ  กั บ สหก รณ์ฯ  ไ ด้ ทุ ก ป ร ะ เ ภท  
ตามวันที่ก าหนด ดังนี  

จ านวนเงินสมทบ คนละ..................บาท (จ่ายในวันสมัคร) 
การสละสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไม่เกินวันท่ี 27 มี.ค. 2560  

  ก าหนดการเดินทาง 

รุ่นท่ี  วันท่ี 5-8 เม.ย. 2560 (จ านวน 111 คน) 
รุ่นท่ี  วันท่ี 20-23 เม.ย. 2560 (ไม่จ ากัดจ านวน) 

  ก าหนดรบัสมัคร 
วันท่ี 13 – 20 มี.ค. 2560  เวลา 08.30-15.30 น. 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

การสมัคร     1.เอกสาร : ใบสมัคร/ส าเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 
 2.สมาชิกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

(คู่สมรสหรือคู่น่ัง-นอน ย่ืนใบสมัครแทนได้) 
ผู้มีสิทธิ์ร่วมโครงการ สมาชิกสามัญ , กรรมการ , ท่ีปรึกษา ,  
ผู้ตรวจสอบกิจการ , จนท.สหกรณ์ และ จนท.สมาคมฌาปนกิจ
  **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางแทนผู้ที่ได้สิทธิ์เดิม** 

วันที่ 1 (5 เม.ย. 60 / 20 เม.ย. 60) 
22.00 น. ออกเดินทางจากสหกรณ์ฯ 
วันที่ 2 (6 เม.ย. 60 / 21 เม.ย. 60) 
06.00 น. ถึง จ.อุทัยธานี ท าภารกิจส่วนตัว / บริการอาหารเช้า 
08.00 น. ชมความงามของ “มหาวิหารแก้ว” ท่ีวัดท่าซุง / 

สักการะพระพุทธมงคลศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดสังกัสรัตนคีรี / 
กราบสักการะ “อนุสาวรีย์ของพระชนกจักรี” 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน 
13.30 น. ชมวัดถ้ าเขาวง “วัดทรงไทยท่ามกลางขุนเขา”  

มีจุดเด่นท่ีอาคารทรงไทยสร้างจากไม้สัก 
17.30 น. เข้าท่ีพัก / บริการอาหารเย็น 
วันที่ 3 (7 เม.ย. 60 / 22 เม.ย. 60) 
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ล่องเรือชมชีวิตความเป็นอยูชุ่มชนริมแม่น้ าสะแกกรัง / 

ซื้อของฝาก แล้วเดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน / ชมบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ / 

ตลาด 100 ปี สามชุก 
17.30 น. เข้าท่ีพัก / ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโรงแรม 
วันที่ 4 (8 เม.ย. 60 / 23 เม.ย. 60) 
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. สักการะพระนอนหงายท่ีวัดพระนอน / อุทยาน 

วังมัจฉา / นมัสการหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ /  
ชมพิพิธภัณฑล์ูกหลานพันธุ์มังกร / ตลาดน้ าอโยธยา 

18.00 น. บริการอาหารเย็น 
24.00 น. ถึงจันทบุรี โดยสวัสดิภาพ 



 

ที่ รายการ มกราคม 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) 

6,745 
2,417,253,040.00 

269,807,501.09 
10,258,984,596.91 

40,894,015.03 
1,010,988,500.00 
2,482,119,748.97 
6,106,929,031.44 

11,384,846,144.44 
4,376,823.94 

 

อาหารท่ีดีท่ีจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณได้ 
คือ อาหารประเภทกากใยหรือไฟเบอร์น่ันเอง เพราะจาก 
ผลการศึกษาพบว่าการบริโภคเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ า 
วันละ 10-30 กรัมจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL 
(ไขมันชนิดไม่ดี) ลงได้ร้อยละ 10 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง 
ถั่วด า ถั่วปากอ้า 

ข้าวโอ๊ตและ 
ร าข้าว 

ผลไม้แห้ง เช่น ลูกพรุน 
อินทผลัม มะเด่ือ และแอปริคอต 

ผลไม้สด (พร้อมเปลือก) 
แอปเปิ้ล ฝรั่ง สาลี 

ธัญพืชไม่ขัดสี  ได้แก่  ข้าวกล้อง  ข้าวไรย์   
ข้าวบัควีท และ อาหารท าจากแป้งสาลี
ไม่ขัดสี เช่น ขนมปังโฮลวีต เส้นพาสต้า 

หัวมันกินทั้งเปลือก 
เช่น มันฝรั่งอบ 
มันเทศนึ่ง 

ผักใบเขียวทุกชนิด 
ดีท่ีสุด ได้แก่ ผักโขม คะน้า 

ถ่ัวเปลือกแข็ง เช่น วอลนัท 
อัลมอนด์ ถั่วลิสง  

กล้วย 

        ผักที่มีเส้นใย สูงสุด ได้แก่  
บรอกโคลี แครอต ข้าวโพดหวาน 

      

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              
              
       

 

~ 4 ~ 

ชือ่ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัเงนิประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 150 250,000 
ฌสค. 150 250,000 
ฌสคค. 390 230,000 
ชพค. 667 950,000 
ชพส. 324 380,000 

 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 261,582 ราย 
ถึงแก่กรรม 190 ราย 
ลาออก 33 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 261,359 ราย 
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ 600,000 บาท 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 245,759 ราย 
ถึงแก่กรรม 183 ราย 
ลาออก 425 ราย 
สมาชิกคงเหลือ 244,851 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       Website : www.chancoop.com      E-mail : chancoop@hotmail.co.th 
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

 นางสุพิชญาณ์  วรรณศริ ิ หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 2 ม.ค. 60 
 นายชัยวัฒน์  คมข า หน่วย บ านาญ สพม.17 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 12 ม.ค. 60 
 นางพรรณี  ประสานมิตร หน่วย รร.วัดหมูดุด 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 19 ม.ค. 60 

สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม เดอืน ม.ค. 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 าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี ย) 

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

