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 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  มิถุนายน 2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 90,362,790.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,113,475.00 
5 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 97,872,428.00 
6 หนี้สินคงเหลอื  2,695,113.17 
7 รายไดรวมแตตนป 3,031,557.05 
8 คาใชจายรวมแตตนป 242,598.42 
9 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน มิถุนายน 2550 2,788,958.63 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 29 29 10,032,400.00 4,870,556.10 

- กูฉุกเฉิน 79 79 916,600.00 538,703.13 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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จาก...หนูต๊ิก 

ตอน  :    รูไวใชวา...! 

                  สหกรณ  คือ องคกรประชาธิปไตย ที่มีผูใชบริการ เปนเจาของกิจการ และเปนผู
ควบคุมการดําเนินงาน จุดเดนของสหกรณ คือ สหกรณตัง้อยูบนหลักการพื้นฐานที่ให
ความสําคัญกับ คนไมใช เงนิทุน...การดําเนินการเขานับกันที่ คน (ไมใชเงิน) นัน่คือ หนึ่งคน  
คือ  หนึ่งเสียง...สหกรณสามารถใหบริการสินคาและบริการตางๆ ได...สามารถเปนวิสาหกิจ
ที่แสวงกําไร หรือไมแสวงหากําไรกไ็ด...และสหกรณทัว่โลก ดําเนนิการบนหลักการ
พื้นฐานของสหกรณ  7  ขอ เหมือนกนัหมด 

                  สหกรณ  คือ องคกรประชาธิปไตย ที่มีผูใชบริการ เปนเจาของกิจการ และเปนผู
ควบคุมการดําเนินงาน จุดเดนของสหกรณ คือ สหกรณตัง้อยูบนหลักการพื้นฐานที่ให
ความสําคัญกับ คนไมใช เงนิทุน...การดําเนินการเขานับกันที่ คน (ไมใชเงิน) นัน่คือ หนึ่งคน  
คือ  หนึ่งเสียง...สหกรณสามารถใหบริการสินคาและบริการตางๆ ได...สามารถเปนวิสาหกิจ
ที่แสวงกําไร หรือไมแสวงหากําไรกไ็ด...และสหกรณทัว่โลก ดําเนนิการบนหลักการ
พื้นฐานของสหกรณ  7  ขอ เหมือนกนัหมด 

หลักการสหกรณ หลักการสหกรณ 

1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 1. การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ 
2. การควบคุม ดแูลสหกรณ โดยสมาชิกตามหลักประชาธปิไตย 2. การควบคุม ดแูลสหกรณ โดยสมาชิกตามหลักประชาธปิไตย 
3.   การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 3.   การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4.   การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 4.   การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
5.  การศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร 5.  การศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร 
6.   การรวมมือระหวางสหกรณ 6.   การรวมมือระหวางสหกรณ 
7.   ความเอื้ออาทรตอชุมชน 7.   ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

(^..^)  (^..^) (^..^)  (^..^) 
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 จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ    ไมมงคลสําหรับคนเกดิวันศุกร   
 

         วันศุกร  

 คนเกิดวนัศุกรมักมีบุคลิกดี มีปากเปนเอก คือพูดจาหวาน ชางยกยอเอาอกเอาใจ 

ปลอบประโลมคนเกง วัยเยาวมกัอาภัพมญีาติก็เหมือนไมคอยมี สวนใหญจะกาํพราบิดา

ตั้งแตเล็ก เปนคนรักสวยรักงาม ชอบแตงตวัแตแตงไมข้ึนนัก มักนิยมของงามของหรูหราโอ

อา แตเปนไปในทางสมถะ เปนคนขี้นอยใจ จิตใจดี ใสซือ่ ไมเคยคิดแคนใคร ชอบพดูจาก

ออนนอมถอมตน แตเมื่อโกรธแลวปากรายพูดใหคนเกลยีดได มีความรูความสามารถโดด

เดน รักเพื่อนฝงู มีน้ําใจเมตตากรุณา ทาํคุณคนไมข้ึน ไมทะเยอทะยาน ชอบชีวิตสุขสงบ 

มั่นคง ปลอดภัย ไมนิยมเสีย่งโชค ชะตาชวีิตมักถกูคนรอบขางเบียดเบียนพึ่งพาอาศัย แต

ตัวเองกย็ินดีชวย ตองทาํงานที่ใชพรสวรรคจะไดดีกวาทางที่เลาเรยีนมา จะอาภัพคูครอง 

เปนคนเจาชูหมกมุนในโลกยี โดยทั่วไปมกัไมตกยาก เพราะมีความรูดีและมีผูใหญใหความ

เอ็นดูอยูเสมอ ใหระวงัเรื่องความใจออน และไมควรวางใจใครงายๆ ไมมงคลสําหรับคนเกิด

วันศุกร มีดังนี ้ 

 • กุหลาบ ควรเปนกหุลาบแดง หรือชมพู หากนาํมาปลกูเลี้ยงไวจะทาํใหเกิดความ

สงางาม ภาคภูมิ  

 • อัญชัน นั้นใหคุณดานการประสบความสําเร็จในชีวิต  

 • เข็ม หากปลกูเขม็ไมวาจะสีแดงหรือชมพไูวในบาน จะทาํใหชีวิตกาวหนาไปดวยด ี 

 • ชบา เปนไมที่เปนสิริมงคลของคนเกิดวนัศุกร จะสีแดงหรือชมพกู็ดีทัง้สิ้น  

 • โกศล นั้นพองกับคําวา กศุล จึงเชื่อวา คือการสรางบญุ คุณงามความด ีชวย

คุมครองใหอยูเย็นเปนสุข  

 • โปยเซยีน ควรปลกูที่ดอกสีแดงหรือชมพ ูโปยเซียนนัน้จะนาํโชคลาภมาใหกับผูปลูก  

(^..^)  (^..^) 
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เศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมัน่คงของ

แผนดิน เปรียบเสมือนเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตวัอาคารไวนั่นเอง  สิ่งกอ สรางจะ
ม่ันคงไดอยูที่เสาเข็ม  แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเขม็เสียดวยซ้ําไป” 
 “พอเพียงนี้  อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได  แตวาตองไมไปเบียดเบยีน
คนอ่ืน  ตองใหพอประมาณ  ตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ปฏิบัตตินก็พอเพียง” 

........พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจายูหัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางแกไขเพือ่ใหรอด
พน  และสามารมดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกา  ภิวัตนและความ
เปลี่ยนแปลงตางๆซ่ึงสามารถนําใชไดในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดําเนินในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกา  ภิวัตน 
           ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความ
จําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร  ตอการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรูความรอบคอบและ
ความระมัดระหวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาต ิ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธรุกิจในทุกระดบัใหมีสํานึกคณุธรรม  
ความซื่อสัตวสุจริต  และใหมีความรูทีเ่หมาะสม  ในการดําเนินชีวติดวยความอดทน  
ความเพียร  มีสติ  ปญญา  และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทางดานวัตถุ สังคม  สิ่งแวดลอม  และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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ความพอเพียง จะประกอบดวย 3 คุณลักษณะ  ดังนี้ 
• ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดย

ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบรโิภคที่อยูในระดับ
พอประมาณ 

• ความมีเหตผุล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
คํานึงถึงผลทีค่าดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอยางรอบคอบ 

• การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  เชน การเก็บออมเงินไวใช
เม่ือเกษียณอายุจากการทํางาน  หรือใชในยามฉุกเฉิน 

 

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหพอเพียง  ตองอาศัยความรูและ
คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน  ประกอบอาชีพทีสุ่จริต  ดวยความขยันหม่ันเพียรใชสตปิญญาใน
การตัดสินใจตางๆ  เพ่ือใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 เราทุกคนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใชในการดําเนินชีวติ
ไดดังนี้ 
พอประมาณ :   รายจายสมดุลกับรายรบัใชจายภายในกําลังความสามารถของตน  ไมใช

จายเกินตัว  ไมโลภเบียดเบยีนตัวเองหรือผูอ่ืน  ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
มีเหตุผล    :    ใชจายอยางมีเหตุผล  มีความจําเปน ใชทรัพยากรอยางคุมคา  ประหยัด  

ไมใชสิ่งของเกินฐานะ  ไมเลนการพนันหรือเสพสิ่งเสพติด  รูผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในดานตางๆ 

มีภูมิคุมกัน  :    รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจใหแข็งแรง  พัฒนาความรูความสามารถ
ของตนเองอยางตอเน่ือง  มีเงินเก็บออม  ทําบุญ และแบงปนชวยเหลือ
เกื้อกูลผูอ่ืน 
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ความรูคูคุณธรรม  :  ประกอบอาชีพที่สุจริต  ดวยความขยันหม่ันเพียร ซื่อตรงตอ  
หนาที่และยืนหยัดในความถูกตอง  อุทิศตนเพื่องาน  ทํางานเพื่อ
งาน  ทํางานอยางผูรูจริง  รูรักสามัคค ี

หากเราทุกคนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานอมนําปฏิบัตินอกจากจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดานแลว  ยัง
เปนการเสริมสรางพื้นฐานของจิตใจของคนในชาตใิหมีความพอดี  มีคุณธรรม  มีความสุข
ที่แทจริงไมหลงยึดติดในโลกแหงวัตถุนิยม 

การจัดทําบัญชีเงินออมครัวเรือน   บันทึกรายรับและรายจายอยางสม่ําเสมอ
เปนวธิีการหนึ่งที่ชวยตรวจสอบการใชจายของครอบครัววา มีรายจายสมดุลกับรายรับใช
จายอยางมีเหตุผลตามความจําเปน  พอเหมาะกับสภาพของครอบครัวหรือไม   หาก
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดรายจาย ที่ไมจําเปนหรือฟุงเฟอเกินตน  
จะชวยใหสามารถมีเงินเก็บออมเพ่ือเปนรากฐานสรางภูมิคุมกันที่ดีสําหรับชีวติในอนาคต 

 
ที่มา  :  ฝายทรัพยากรบุคคล  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 
 

ขาวดี !!! 
เม่ือวันที่  20 มิ.ย. 50 ที่ผานมา สหกรณฯ ไดมีมติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ  
เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน ใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจและ
ตลาดเงิน  จึงกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉินใหลดลงเหลือ รอยละ  7.50  ทัง้น้ี 
ตั้งแตวันที่  27 มิ.ย. 50  เปนตนไป  
และ ปรับเพิ่มเพดานเงินกูสามัญจากเดิม 500,000 บาท เปน 700,000 บาท 
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             ตอน :   JUST SAY NO
 

 

 

เรื่องของเรื่องมีอยูวา..... 
ลูกชายเพิ่งสอบเขามหาวิทยาลัยได 
พี่ๆจะพาไปรบันองใหม 

พอเปนหวงลูกชาย ก็ย้ํานักย้ําหนา 
ใหรูจักปฎิเสธบางนะลูก..just say no 
( พอกลัวลูกจะไปติดยา ) 

พอรับนองเสร็จ..พี่ๆกพ็านองๆไปขึ้นครู 

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - 

เวลาผานไปสามวัน.....เ ป น เ รื่ อ ง...ครับ 
สมศักด์ิ ( สมมุติวาชื่อสมศักด์ิ ก็แลวกัน ) 
สมศักด์ิเปนกามโรค หนองไหล ก็เลยไปหาหมอ 

หมอก็ถามวา.."ขึ้นชก..ทาํไมไมใสนวม สาวไมถามเหรอ" 
สมศักด์ิ.."สาวก็ใหใสนวมครับ แตพอผมซิครับ  
บอกวา ให say no ผมก็เลย say no มันเถิงไหลอยางนี้ละคราบ" 

แตแหลม แตแหลม แตแหลม แตแหลม 

ฮา ฮา ฮา เซโนผิดท่ี ผิดเวลา ก็เปนอยางนี้หละครับ 

 
(^..^)  (^..^) 
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   สาระนารู 
 

 

มหัศจรรยเรื่อง กลวย...กลวยชวยใหสุขภาพดี 
 

  
                มนุษยเรา ใชประโยชนจากกลวยมานานแลว ไมวาจะรับประทานหรือใช          

ประกอบพิธกีรรมตางๆ กลวยเปนผลไมทีม่ีคุณคาทางโภชนาการสูงอกีทัง้ยังมีสรรพคุณ

ปองกนัและ รักษาโรคไดหลากหลาย ลองมาดูซิคะวามอีะไรบาง 

     1.  โรคโลหิตจาง 

          เนื่องจากกลวยมธีาตุเหล็กสูงชวยกระตุนการผลิตเม็ดเลือดกรณี มีการสภาวะขาด

กําลัง หรือภาวะโลหิตจาง 

     2.  โรคความดันโลหิต 

          กลวยมธีาตุโปแตสเซยีมสูงสุด แตมีปริมาณเกลือตํ่าทําใหเปนอาหารที่สมบูรณ

ที่สุดในการชวยลดความดนัโลหิต 

     3.  กําลังสมอง 

         กลวยในมื้ออาหารเชา และมื้ออาหารกลางวนัทกุวันโดยเฉพาะในเด็กนกัเรียน 

พบวาชวยเสริมกําลงัสมอง 

     4.   โรคทองผูก 

          กลวยสกุจะทาํใหชวยระบาย เปนการเพิ่มกากใยทําใหการขับถายเปนปกต ิ

     5.  โรคซึมเศรา 

           กลวยมีโปรตีนที่เรียกวา Trypotophan เมื่อเขารางกายจะถูกเปลี่ยนเปน 

Serotouin เปนตัวผอนคลายทําใหมีอารมณดี และความสุขเพิ่มข้ึน 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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      6.  อาการเสียดทอง 

          กลวยมสีารลดกรดตามธรรมชาต ิลดอาการเสียดแนนทองได 

      7.  ระบบประสาท 

           กลวยมีวิตามนิ บ ีสูง ทําใหระบบประสาทสงบลงได 

      8.  ความรูสึกไมสบายตอนเชา 

            การกนิกลวยเปนอาหารวางระหวางมื้อจะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดใหคงที ่

      9.  ความสับสนของอารมณเปนครั้งคราว 

           กลวยชวยในเรื่องของอารมณและความสับสนได เพราะในกลวยมีสารตาม

ธรรมชาติ Trypotophan ทาํใหอารมณด ี

    10. เสนเลอืดฝอยแตก 

          การกนิกลวยเปนประจํา ลดอันตรายที่เกิดกับเสนเลือดแตกไดถึง 40% 

    11. โรคหูด 

          ใชดานในเปลือกของกลวยวางปดลงไปบนหูดแลว ปดแผลหรือเทปติดไว สามารถ

รักษาใหหายได 

    12. ทองเสยี 

         กลวยดบิมีสารเทนนนิน แกทองเสยีฉับพลนั กระตุนเยื่อบุกระเพาะผลิตเมือกออกมา

เคลือบกระเพาะ  

    13. ตะคริว 

         คนที่เคยเปนตะคริวทีข่อเทาและนอง แนะนาํใหกนิกลวยทกุวนัตั้งแตนั้นมาไมเปน

ตะคริวอีกเลย และหายไป 

    14. อาการเมาคาง 

         เขาบอกวา การดื่มกลวยปนกับนมและน้ําผึง้ จะชวยแกอาการเมาคาง กลวยทําให

กระเพาะสงบลง น้ําผ้ึง เสริมปริมาณน้าํตาลในเสนเลือดที่หมดไป นมก็ชวยปรับระดับ
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ของเหลวใน รางกาย 

    15. ยุงกัด 

         เมื่อถูกยุงกัดลองใชดานในของเปลอืกกลวยทา หลายคนพบวาสามารถแกเมด็ผื่น

คัน ที่เกิดจากยุงกัดได 

    16. โรคลําไสเปนแผล 

          กลวยมสีภาพเปนกลาง ไมเปนกรดทําใหลดการระคายเคืองและยังไปเคลือบผนัง

ลําไส และกระเพาะอาหารอกีดวย 

    17. การควบคุมอุณหภมูิของรางกาย 

          กลวยเปนผลไมทีท่ําใหอุณหภมูเยน็ลงทั้งทางรางกาย และจิตใจมีผลดีตอมารดาที่

กําลังตัง้ครรภ เชื่อวาจะทาํใหทารกทีเ่กิดมามีอุณหภมูเยน็ 

    18. การสบูบุหรี ่

          ในกลวยมีปริมาณของวิตามิน ซี เอ บี 6 และ บี 12 ที่สูงมากนอกจากนัน้ยังมีโปแต

สเซียม กับ แมกนีเซีมทาํใหรางกายฟนตัวไดเร็ว อันเปนผลจากการอดสูบบุหร่ี 

    19. ความเครียด 

         โปแตสเซียมเปนสารอาหารสําคัญ ทีช่วยทําใหการเตนของหวัใจ เปนปกติสง

ออกซิเจนไปยงัสมอง และปรับระดับน้ําในรางกายเมื่อเกดิอารมณเครียด  อยาลืม

รับประทานกลวยกนันะคะ 

   

 
 
 

(^..^)  (^..^) 
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 แกไอขับเสมหะโดยกระเจี๊ยบแดง 
By...กุงอบ  

 
 

รายละเอียด  
 ชื่ออ่ืนๆ กระเจีย๊บ (ภาคกลาง) ผักเก็ง

เค็ง (ภาคเหนอื)  
  

วิธีใช  
 วิธีที ่1. ใชกระเจี๊ยบสดหรือแหง 

ประมาณ 1-2 กํามือ ตมกับน้ํา 1 ขวดแมโขง  

เติมน้ําตาล 2 ชอนแกง และเกลือครึ่งชอนชา

ดื่มเคี่ยวใหเหลือแกวครึ่ง ใชจิบบอยๆขณะน้ํายาอุน  

 วิธีที ่2. ใชใบสด 1-2 กํามือ เติมเกลือพอเคม็ ใสน้าํ 3 แกวเคี่ยวใหเหลอื 1 แกว จิบ

บอยๆ  

 วิธีที ่3. ใชใบสด 3-5 ใบ ตําใหละเอียด เติมน้ําเล็กนอยคั้นเอาน้ํากนิครั้งละ 1-2 

ชอนโตะ  

 จิบกอนอาหารหรือทุกครั้งทีไ่อ 

 

(^..^)  (^..^) 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ปวนดวยภาพ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ออมเพื่ออนาคต  
 

 เปนทีท่ราบกนัดีวาในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันได

เกิดภาวะเงนิเฟอข้ึน  ราคาขาวของสนิคาตางๆแพงเพิม่ข้ึน 

พอบาน-แมบานตองใชจายอยางประหยัดและคุมคา 

สมาชิกสหกรณทานหนึ่งไดแสดงความคดิเห็นไวอยางนาฟง

ทีเดียวคะ...  คอลัมนนี้ได ไปสัมภาษณคุณกรรณิการ  ชูเชิด  

ตําแหนง เจาหนาที่บนัทึกขอมูล ฝายวิชาการ , งานหองสมุด 

และสุขศึกษาประชาสัมพันธ  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกทุกทานคะ 

....คิดอยางไรกับการออมเพือ่อนาคต.... 

 คุณกรรณิการตอบวา  “ การออมเปนการสรางนิสัยที่ดีในการเก็บออมเงนิ  และเปน

การรูคุณคาของการเกบ็ออมเงิน  เปนการวางแผนการใชเงนิในอนาคตขางหนาของตวัเราเอง “ 

....ออมวธิีไหน...  “ ออมโดยวิธีซื้อหุนสหกรณออมทรัพยรพ.ศรีสังวรสุโขทัย ” 

....ออมอยางไร...“ใชจายแตเร่ืองทีจ่ําเปนและประหยัด  สหกรณหกัหุนรายเดือนไวทกุเดือน” 

......งานอดิเรกที่ชอบทํา...     ”  อานหนงัสือ , ฟงเพลง , และเลนอินเตอรเนต” 

.......คติพจนประจําใจ...     “ ทาํวนันี้ใหดีทีสุ่ด”  

 

 ปจจุบันนี้เปนสมาชกิสหกรณมาแลว 4 ป และมีทนุเรือนหุน  60,500 บาท 

สหกรณของเรามีความยนิดแีละภาคภูมิใจที่สมาชิกสหกรณมีความตัง้ใจออมไวเพือ่อนาคต  

ขอเปนกําลงัใจใหคะ และเรายังคงไดยินเสียงหวานๆ เปดเพลงเพาะๆ ใหเราฟงอยาง

เพลิดเพลนิทีเ่สียงตามสายคะ 

      (^..^)   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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            หนานี้มรีางวัล 

      สวัสดีคะ…กอนอื่นทางทีมงานขอขอบคุณสมาชกิทุกทานที่

สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลวกันอยางลนหลาม   จึง

ตองจับฉลากของรางวัลคะ สําหรับรายชือ่ผูโชคดทีี่ไดรบัรางวัลมี

ดังน้ี  

 

1. คุณอรุณลักษณ ปนเกตุ  (งานผูปวยนอก) 
2. คุณมยุร ี ไกรเกรียงศร ี (ขาราชการบํานาญ) 
3. คุณอุบลรตัน  เพชรเอม  (งานอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน) 
4. คุณวิลัยลักษณ  อองเมือง  (ศัลยกรรมชาย) 
5. คุณวนิดา กองกฤตย  (หองจายยาผูปวยนอก)                      

 
สําหรับคําถามฉบับนี้ของเรามีดังน้ีคะ 

1.  เราสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใชในการดาํเนินชีวิตไดอยางไร 
2.  ใหยกตัวอยางหลักการสหกรณมาอยางนอย 3 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

    ทานทีท่ราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานกังานสหกรณฯ ชัน้ 3 อาคาร  50  
ป ศรีสังวร  ภายในวันที ่25 กรกฎาคม  2550 นี้นะคะ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาว       

    สหกรณฯ นี้เปนอกีสื่อหนึ่ง    เพื่อใหสมาชิก
สหกรณฯ  ไดรับทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อให

วารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาว
สหกรณฯ  และสงกลับมาทีสํ่านักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรงุการจัดทําวารสาร 
  …………….………………………………………………………………………… 
  …………….………………………………………………………………………… 
  …………….…………………………………………………………………………  

…………….………………………………………………………………………… 
 
ขาวประชาสมัพันธ  
  สหกรณออมทรัพยครูพังงา  จาํกัด  ไดจัดสรางวัตถุมงคลองคพอจตุคาม รามเทพ ชุด

มงคลเทพประทานพร รุนถุงเงิน ถุงทอง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดบูรณะปฏิสังขรณ

และสมทบทุนสรางวิหารบูรพาจารยและกุฏสิงฆวัดถลุงทอง  และหารายไดสมทบเปน

ทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา และอื่นๆ 
  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่สํานักงานสหกรณ  และสามารถสั่งเชาวตัถุมงคลไดที่  

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โทร./ แฟกซ 076-411420  โดยโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารกรุงไทยจํากัด สาขาพงังา  บัญชีเลขที่ 809-1-05120-4  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรพัยครู

พังงา จํากัด (จตุคาม รามเทพ) 

     

ผูจัดทํา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด 
นางอารีย เจริญวงษ  นายกิตต ิคลายบุญ  นายเกรียงไกร ชาติสุทธ์ิ   น.ส. นันทาศิริ แกวพันสี   น.ส.กัลยา พรหมมูล 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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