
   
 

 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
สหกรณ์ของเราได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อให้ทุกท่าน

ได้เดินทางไปท่องเท่ียวเปิดโลกทัศน์จังหวัดในประเทศไทย เส้นทางสุโขทัย-พิษณุโลก  
โดยโปรแกรมการเดินทาง จุดเช็คอินสถานท่ีแรกเราจะพาทุกท่านไปยังสถานท่ี

ท่ีน่าสนใจในอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อชมความงดงามของวัดพพิัฒน์มงคล 
ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปทองค า (พระพุทธรูปสุโขโพธ์ิทอง) หรือท่ีเรียกว่า 
“หลวงพ่อทองค า” ซึ่งเป็นทองค าแท้ มีอายุราว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรม
สารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา  

จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดทุ่งเสลี่ยม เป็นสถานท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อศิลา 
พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกท่ีงดงามท่ีสุดองค์หนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุนับพันป ี
พระพุทธรูปสกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวารวดี พบอยู่ในถ้ าเจ้าราม เคยถูกโจรกรรม 
และกลับมาประดิษฐานท่ีวัดทุ่งเสลี่ยมเทศบาลต าบลทุ่งเสลี่ยม ชาวสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียงต่างศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อศิลาเป็นอย่างมาก เป็นท่ีเลื่องลือ
เลื่อมใสในพลังอนัศักดิ์สิทธ์ิและได้รับความสนใจ ในความงดงามด้านศิลปะ 

แล้วไปต่อกันท่ี ฮ่อมโด่ฟาร์ม ยืนหนึ่งแลนด์มารค์ท่ีส าคญัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของอ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ในหุบเขา เป็นท้ังคาเฟ่ 
ร้านอาหาร และสวนเกษตร ที่มีทัศนียภาพท่ีสวยมากๆ 

จุดเช็คอินสถานท่ีต่อไป เดินทางไปยังอ าเภอสวรรคโลก ไปเดินเล่นเมืองเก่า
ของจังหวัดสุโขทัย ถ่ายรูปฮิปๆ กับ Street Art สวรรคโลก และพาทุกท่านไป
ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สทิธ์ิ พร้อมกับเปิดต านาน “พระพุทธรูปพดูได้” ท่ีวัดศรีชุม 
หนึ่งในวัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถาน ท่ีส าคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยท่ี
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโก้ ภายในวัดเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย อยู่ในมณฑปชื่อว่า พระพุทธอจนะ 
เป็นท่ี เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธ์ิ และมีมนต์เสน่ห์ มีเอกลักษณ์ชวนให้
นักท่องเท่ียวมาเท่ียวชม และสักการะอย่างไม่ขาดสาย และวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางของเมือง เป็นวัดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เปรียบดังวัดหลวง
ประจ าราชธานีสุโขทัย ภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วย เจดีย์
ประธาน วิหาร มณฑป อุโบสถ(โบสถ์) และเจดีย์รายจ านวนมากถึง 200 องค์ 
จากนั้นพาทุกท่านมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังอ าเภอเนินมะปราง เช็คอิน
จุดชมวิวเขาผารังหม ีโดยใช้เส้นทางบันไดสวรรค์เป็นจุดแลนด์มาร์คส าคัญใน
การขึ้นไปชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านผารังหมี และไหว้สักการะหลวงพ่อเพชรมณี 
(ถ้ าพระนอน) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ท่ีมีความแปลกกว่าท่ีอ่ืน และถือเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านของคนผารังหม ีโดยใกล้เคียงยังมศีาลเจ้าพ่อร่มขาว 
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของหมู่บ้านท่ีใครมาเยือนก็ต้องแวะมาขอพรกันก่อนผู้ใหญ่บ้าน
ของชุมชนเล่าว่า ส่วนใหญ่มักจะมาขอเรื่องความรัก การงาน  

ต่อจากนั้นให้ทุกท่านได้ชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวและการทอผ้าเลือกซือ้ผ้าทอ
มัดหมี่ (สินค้าพื้นเมืองของชุมชน) แล้วเดินทางต่อไปยัง
อ าเภอวังทอง เช็คอินจุดชมวิวเขาสมอแคลง  

วันสุดท้ายพาทุกท่าน เท่ียวชมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสนิ
มหาราช ณ วัดปากพิงตะวันตก และนมัสการพระพทุธชินราช 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) แล้วแวะซื้อของฝาก 
ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ช็อปป้ิงสินค้า Outlet สิงห์บุรี และ
เดินทางกลับจันทบุรี 

ก าหนดการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 วันท่ี 8-11 ตุลาคม 2565 
รุ่นที่ 2 วันท่ี 27-30 ตุลาคม 2565 

....... แล้วพบกันนะครบั ……. 
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูจันทบุรี จ ากัด หรือติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้ครับ 
 สารประชาสัมพันธ์ 
 Website : www.chancoop.com 
 Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
 Line ID : @chancoop 
สวัสดีค่ะ/ครับ... 
 

นางสิภาพฒัน์  ฐาศิริทรพัย ์: ประธานฝา่ยการศึกษาฯ 
นายชาญณรงค์  โตมีศิลป์   : กรรมการฝา่ยการศึกษาฯ 
นายสฤษฎ์  ฉิมพาล ี  : เลขานุการฝ่ายการศึกษาฯ 
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จาก..ผู้จัดการ 
เรื่องเล่า 

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน 
เราทุกคนในโลกน้ี เกิดมาพร้อมกับค าว่า “หน้าที่” ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีของลูก หน้าท่ีของพ่อ - แม่ 

หน้าท่ีของสามี - ภรรยา หน้าท่ีต่อการงาน หน้าท่ีต่อร่างกายของตนเอง หน้าท่ีต่อเพื่อนมนุษย์ และ
หน้าท่ีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่  แต่วันน้ีท่ีจะกล่าวถึงก็คือ หน้าท่ีในฐานะ “ลูกหนี้” ซึ่งก็คือสมาชิกของ
สหกรณ์ประมาณ ร้อยละ 80 ของสมาชิกสหกรณ์ท้ังหมด หรือประมาณ 5,500 คน ท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ฯ 
สหกรณ์ในฐานะ “เจ้าหนี้” ปล่อยสินเช่ือเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยท่ีไม่แพง 
การปล่อยสินเช่ือของสหกรณ์ทุกแห่งย่อมมีคาดหวังว่า สมาชิกที่เป็นลูกหน้ีของสหกรณ์น้ัน จะเป็นลูกหนี้ที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ในภาระหนี้สินท่ีตนเองได้กู้ยืมจากสหกรณ์ ท่านในฐานะลูกหน้ี เมื่อกู้เงินมาท่านมีภาระผูกพันต้องใช้หน้ีตามก าหนดเวลาที่ระบ ุ
ในสัญญา ไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าอายหรือต้องหลบหนี หากบางเดือนจะช าระเงินไม่ตรงบ้างหรือมีเงินไม่เพียงพอช าระตามสัญญาบ้าง   

วันน้ีเรามาเรียนรู้การเป็น ลูกหนี้ ท่ีดีกันดีกว่า เพื่อใหส้หกรณ์ ของเราบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้ีท่ีเรามีในปัจจุบัน จะไม่
ถูกนับรวมเป็นมูลหน้ีท่ีเรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ หรือหน้ีเสีย หรือท่ีทุกท่านเรียกว่า NPL เรามาดูกันว่าควรท าอย่างไรกับหน้ีท่ีมีอยู่ ท่านใด 
ท่ีรู้ตัวว่าเป็นลูกหน้ี มาพร้อมใจกันท าตัวเป็นลูกหน้ีท่ีดี ลูกหน้ีท่ีน่ารักไปพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ 

ลูกหนี้ที่ดีต้องผ่อนช าระตรงตามก าหนด 

เจ้าหน้ีทุกรายชอบการตรงต่อเวลาของลูกหน้ี เพราะถือว่าเป็นผู้มีวินัย มีความน่าเช่ือถือ หากลูกหน้ีจะขอกู้เงินเพิ่มก็จะได้รับการ
พิจารณาก่อนลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี  หากเราอยู่ในฐานะลูกหน้ีสิ่งหน่ึงท่ีต้องจดจ าไว้ก็คือเรื่องการเป็นคนตรงต่อเวลาในการ
ช าระหน้ี แต่ในความเป็นจริง ก็คงไม่มีใครท่ีอยากจะเป็นหน้ีไปตลอดชีวิต พยายามปลดหน้ีให้หมดและตรงเวลาทุกครั้ง และไม่ก่อหน้ี
เพิ่มก็จะเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีสุดต่อชีวิตของท่านมากเลยค่ะ หลายท่านให้นิยามของค าว่าหน้ี ว่า “ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ” 

ลูกหนี้ที่ดีย่อมไม่หนีหน้าถ้ามีเงินไม่เพียงพอที่จะช าระหนี้ 

ถ้าท่านมีเงินไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีขอให้พูดคุยกันตรงๆ กับสหกรณ์ แจ้งถึงเหตุผลความจ าเป็นโดยเฉพาะสหกรณ์ ซึ่ง
บริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีท่านสมาชิกเลือกเข้ามาเอง อีกท้ังท่านในฐานะ “สมาชิก” ท่านก็อยู่ในฐานะ “เจ้าของ” สหกรณ์ด้วย
เช่นกัน กับประโยคค าพูดท่ีว่า “ถ้ามีปัญหาขอให้เข้ามาติดต่อพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหากับสหกรณ์” เพราะในปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มี
ระเบียบเรื่องการปรับโครงสร้างหน้ี เพื่อให้ผู้กู้ในปัจจุบันสามารถลดการส่งหน้ีในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน 

ลูกหนี้ที่ดีควรรับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้ทุกครั้ง 

ฝากทุกท่านอย่าท าตัวล่องหน โทรไปไม่รับ  ไม่ใช่ท าตัวไม่มีตัวตน โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของสหกรณ์ ซึ่งน้องๆ ท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีติดตามหน้ีสิน จะโทรหาท่านเพื่อติดตามหน้ีตามหน้าท่ีท่ีเขาต้องท า อยากฝากให้ท่านบันทึกเบอร์ของสหกรณ์ไว้ในมือถือของท่าน 
เพราะทุกครั้งท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน ติดต่อสื่อสารไปยังเบอร์ของท่าน ทุ กครั้ง ทุกเรื่อง เป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์กับ 
ตัวท่านเองท้ังสิ้น และหากคราวใดท่ีท่านเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ ขอความกรุณาแจ้งสหกรณ์ทุกครั้งด้วย ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเชียวค่ะ  

ในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้เป็ นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2565 เป็นห่วงทุกท่านนะคะ “โควิดยังอยู่ ดูแลตนเอง” ด้วยความปรารถนาดี …สวัสดีค่ะ 

เราทุกคนต่างมี “หน้าที”่ 

 ผู้ค้ าประกันกรอกข้อมูลในหนังสือค้ าประกันให้เรียบร้อย  
 ถ่ายรูปผู้ค้ าประกันคู่กับหนังสือค้ าประกัน  โดยให้เห็นลายเซ็นของผู้ค้ าประกัน , คู่สมรส (ถ้ามี) 

และผู้กู้ ในหนังสือค้ าประกันอย่างชัดเจน (เว้นช่องพยานได้) 
 พิมพร์ูปถ่าย (ตามข้อ 2) และให้ผู้ค้ าประกันเซ็นชื่อในรูปถ่าย (เซ็นใหเ้หมือนหนังสอืค้ าประกัน) 
 เอกสารที่แนบ คือ หนังสือค้ าประกัน + ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ค้ าประกันพร้อมรับรองส าเนา  

(เซ็นให้เหมือนหนังสือค้ าประกัน) + รูปถ่าย (ตามข้อ 3) 
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สหกรณ์ฯ จัดโครงการสัมมนาสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการในปี 2565 เมื่อวันเสาร์ท่ี 17 
กันยายน 2565 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 123 คน  โดยมีกิจกรรม 
 นายสุรเชษฐ์  พรพานิช ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ

สหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน / กฎหมายสหกรณ์ ผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ 
 นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ ผู้จัดการฯ บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์/แนวทางการ 

ท าธุรกรรมกับสหกรณ์” 
 ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ 

รองประธานกรรมการฯ บรรยายเรื่อง “หน้าท่ี
สมาชิกต่อสหกรณ์หลังเกษียณ เพื่อการท า
ธุ รกรรม ท่ี ต่อ เ น่ืองปกติ / เกษี ยณอย่ า งมี
ความสุขด้วยความเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมั่นคง 
และยั่งยืน” 
 เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย  
 พิธีแสดงมุทิตาต่อสมาชิกท่ีเกษียณอายุ

ราชการ ปี 2565 โดย กรรมการ ผู้ตรวจสอบ 
และ เจ้าหน้าท่ี 



1. นางศรีวรรณ  อยู่ไสว หน่วย บ านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  15 ก.ย. 65 

รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม 
(วันที่ 16 ส.ค.–15 ก.ย. 65) 
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ที่ รายการ สิงหาคม 2565 
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) 

7,139 
3,402,104,400.00 

534,030,671.98 
9,913,053,069.39 

55,665,843.75 
1,010,988,500.00 
5,161,900,439.77 
1,493,000,000.00 

11,258,048,430.80 
267,236,872.40 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

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

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565  751 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 903,951 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายอรุณ  คุ้มเศรณี 2. นายพิธาน  ธรมีฤทธิ์ 
3. นายบุญธรรม  สุขส าราญ 4. นางลัดดาวัลย์  ประจงการ 
5. น.ส.อุบลรัตน์  นักเสียง 6. นางกุลวาสน์  เกียรต์ิอติพร 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565 380 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,830 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายสมบัติ  เจริญวงษ์ 

 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 

ฌสค. - 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 330 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุม   

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 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ไขมัน เป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อสุขภาพและ 
เป็นแหล่งสะสมพลังงาน ซ่ึงพลังงานที่สะสมใน 
ร่างกายร้อยละ 70 คือ ไขมันที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน เนื่องจากไขมัน
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผนังเซลล ์ช่วยการดูดซึมของวิตามิน 
A , D , E และ K และยังให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย  

ไขมันพบในอาหารทั้งที่มาจากพชืและสตัว์ และให้พลังงานเป็น 
2 เท่าของพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน (ไขมัน 1 กรัม 
ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่) 

วิธีง่ายๆในการลดไขมัน 
ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ ามันลอย เช่น ปาท่องโก๋ 

ไก่ทอด กล้วยทอด 
ควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีกะทิ เช่น แกงกะทิ ขนมหวานท่ีมีกะทิ 
การผัดอาหารควรใช้น้ ามันแต่น้อย 
ควรมีการจ ากัดตัวเองในการบริโภคอาหารประเภททอดและ

กะทิ โดยให้เลือกทานได้วันละ 1 อย่างเท่าน้ัน 
ถ้ารับประทานอาหารท่ีมีไขมันสูงในมื้อเช้าและมื้อกลางวันแล้ว 

ในมื้อเย็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ า เช่น แกงจืด แกงส้ม 
ต้มย า อาหารน่ึง 
กินเน้ือสัตว์ท่ีมีเน้ือล้วนแยกเอาส่วนท่ีเป็นไขมันและหนังออก 
กินอาหารประเภท ต้ม ต้มย า ย า น่ึง ย่าง อบ  
อาหารจ าพวกน้ าตาล เม่ือกินเข้าไปจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ที่ใช้ในร่างกาย และถ้ามากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสม 
ในร่างกาย ดังนั้น การบริโภคน้ าตาลมากๆ ส่งผลให้มีน้ าหนักเกิน 
อ้วน และท าให้เกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามมา 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

