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 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  มีนาคม  2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 87,139,590 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ(210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,225,225.00 
5 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 93,969,535.00 
6 หนี้สินคงเหลอื  2,688,719.49 
7 รายไดรวมแตตนป 1,456,064.32 
8 คาใชจายรวมแตตนป 189,109.74 
9 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน มีนาคม 2550 1,266,954.58 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 27 27 6,033,100.00 2,561,219.01 

- กูฉุกเฉิน 90 90 1,162,300.00 765,700.40 
 

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

ปรับใหมดอกเบี้ย ฉ 
 เงินกูฉุกเฉนิลงอีก 50 สตางค  จากเดิมที่สมาชิกตองจายดอกเบี้ยรอยละ  8.50   เหลือ
เพียงรอยละ 8  มีผลตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2550 เปนตนไป สวนอัตราดอกเบี้ยเงนิกูสามัญ 
ยังคงอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.5  เหมือนเดิม 
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จาก...หนูต๊ิก 

 
ตอน  :    นารูเรื่อง  หุน 

 
 

   เม่ือฉบับที่แลวเราไดทราบเกี่ยวกบัประโยชนที่สมาชิกสหกรณฯ  จะไดรับกัน
ไปแลวนะคะวามีอะไรบาง   ฉบับนี้เรามาเรียนรูเรื่องหุนกันบางคะ 

            สมาชิกสหกรณฯ ทุกคนตองสงเงินคาหุนรายเดือนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 
5 ของเงินเดือน โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย  และเม่ือเงินเดือนเปลี่ยนแปลง 
หากยังถือหุนต่ํากวารอยละ 5  ของเงินเดือน     สหกรณฯ จะปรับการถือหุนใหอัตโนมัติ 
ปละ  2  ครั้งในเดือน พฤษภาคม และเดือน พฤศจิกายน  

            สมาชิกคนหนึ่งจะถือหุนเกินกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดของ
สหกรณฯ ไมได 

            สมาชิกจะโอนหุนซ่ึงตนถืออยูใหผูอ่ืนไมได 
            สมาชิกจะถอนหุนของตนบางสวนหรือทั้งหมดในระหวางทีต่นเปนสมาชิก
อยูไมได 
            สมาชิกที่ไมมีหน้ีสินกับสหกรณฯ  และสงคาหุนรายเดือนติดตอกันไมนอย
กวา 120 งวด  หรือมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวา 100,000 บาท จะงดสงคาหุนรายเดือน
ก็ได โดยตองทําหนังสือแจงตอสหกรณฯ 
 

ถาอยางนี้แลวเราจะสามารถ 
เพิ่ม หรือ ลด เงินคาหุนได
ไหมเอย ? 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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การเพิ่มหรือลดเงินคาหุนรายเดือนสามารถทําไดคะ  ดังน้ี 

ƒ การเพิ่มเงินคาหุนรายเดือน 
          สมาชิกสามารถขอสงเงินคาหุนรายเดือนเพ่ิมมากกวารอยละ 5 ของเงินเดือน แต
ไมเกินรอยละ 40  ของเงินเดือน โดยกรอกรายละเอียดในใบแจงความจํานงสงให
สหกรณฯ  ป ละ 4 ครั้ง  ในเดือน กุมภาพันธ  พฤษภาคม  สิงหาคม  และพฤศจกิายน  
 

ƒ การลดเงนิคาหุนรายเดือน 
          สมาชิกที่สงเงินคาหุนรายเดือนมากกวารอยละ 5  ของเงินเดือน สามารถขอลดเงิน
คาหุนรายเดือนลงมาได   ทั้งนี้ตองลดลงมาไมนอยกวารอยละ 5 ของเงินเดือน  โดย
กรอกรายละเอียดในใบแจงความจํานงสงใหสหกรณฯ 
ปละ 4 ครั้ง  ในเดือน กุมภาพันธ  พฤษภาคม  สิงหาคม  และพฤศจกิายน   
 

ƒ การเพิ่มหุน 
           นอกจากหุนซ่ึงสมาชิกสงเปนรายเดือนแลว  สมาชิกสามารถถือหุนเพิ่ม  (กรณี
พิเศษ) ไดอีก  ซึ่งสหกรณฯ จะประกาศรบัเพิ่มหุน (กรณีพิเศษ) เปนคราวๆ ไป โดย
สมาชิกสามารถกรอกรายละเอียดในใบแจงความจํานงของ 
สหกรณฯ ตามประกาศ 

อยาลืมติดตามประกาศขาวของทาง
สหกรณฯ ตามบอรดตางๆ นะคะ 

 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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   สหกรณฯ เก็บเงินออมใหสมาชิก ในลักษณะของหุน และมีบริการอ่ืนๆ คือ 

1.   การรับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากรอยละ 2.5 โดยคิดดอกเบี้ยเปนรายวนั  และสหกรณจะคิด
ดอกเบี้ยทบเขากับตนเงินใหผูฝากทุกวันสิ้นเดือน   สําหรับการถอนเงินฝาก ถอนได
เดือนละ 1 ครั้งโดยไมคิดคาธรรมเนียม แตถาถอนมากกวา  เดือนละ 1 ครั้ง สหกรณจะ
คิดคาธรรมเนยีมครั้งละ 100 บาท สําหรับการถอนครัง้ที่ 2  เปนตนไป 

2.  การใหเงนิกู  มี 2 ประเภท 
1.1 เงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉิน 
1.2 เงินกูสามัญ 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

วงเงินกูไมเกิน 30,000 บาท 

           สหกรณจะใหเงนิกูเพื่อเหตุฉกุเฉินแกสมาชิกในวงเงนิไมเกิน 30,000 บาท 
และภายใตขอจํากัดไมเกิน 4  เทาของรอยละ 80 ของเงินเดือนคงเหลือสทุธิของ
สมาชิก โดยไมตองมีผูค้ําประกัน 

คุณสมบัติของผูกู 

          1. ตองมีเงินเดือนเหลือพอใหหักชําระหนี้ 
           2. เม่ือสหกรณฯ รับเปนสมาชิกแลวมีสทิธิกูไดทันท ี

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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จํานวนงวดชาํระหนี้ 

        1. สมาชิกสามารถสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไดไมเกนิ 4 งวด 
 2. เงินกูที่ไดรับกอนวันที่ 15 สหกรณจะเรียกเก็บการสงชําระหนี้งวดแรกพรอม
ดอกเบี้ยในวนัจายเงินเดือนของเดือนนั้น แตเงินกูที่ไดรับหลังวันที ่15  ของเดือน    
สหกรณจะเรียกเก็บการสงชําระหนี้งวดแรกพรอมดอกเบี้ยในวันจายเงินเดือนของเดือน
ถัดไป 

เอกสารการขอกู 

 1. แบบคําขอกูเงินเพื่อเหตฉุุกเฉิน (ตามแบบของสหกรณ) 

               2. ใบเสร็จรับเงินสหกรณฯ ฉบับเดือนที่ผานมา 1 เดือน กอนขอกู  
                 3. ใบสลิปเงินเดือนที่ออกโดยฝายการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลศรี
สังวรสุโขทัย ฉบับเดือน ทีผ่านมา 1 เดือน  กอนขอกู 

ข้ันตอนการกู 

1. กรอกแบบคําขอกูเงินใหครบถวนทุกขอ โดยเฉพาะ จํานวนเงินที่ขอกู 
เหตุผลในการกู และ จํานวนเงินงวดทีช่ําระหนี ้

2.  ยื่นแบบคาํขอกูที่สํานักงานสหกรณ (ชั้น3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร) 
3.  ยื่นคําขอกูภาคเชา  รับเงินกูภาคบาย ของวันทําการเดียวกัน   

ยื่นคําขอกูภาคบาย  รับเงินกูภาคบาย ของวันทําการถดัไป 
               4. สหกรณจะโอนเงินกูเขาบญัชีธนาคารของสมาชิกภายในเวลา 15.00 น. 
ของวันที่รับเงินกู 

 ขาวดี          ลดดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉินเหลือรอยละ  8     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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      ..   คุณกัลยา  ศุทธกิจไพบูลย พยาบาลวิชาชีพ 
NICU          ไปอบรม IC แบบเขมมาแลว ฟตปงเยยเพื่อ มาพัฒนางาน 
VAP พ่ีแกเอาจริงคะงานนี้     คุณจุไร  ประธาน กําลังขะมักเขมนอยูกับงาน
คุณภาพเชนกันเนน VAP มีคุณหมอ ธงชัย และงาน IC มารวมกันกําหนด WI. เริ่มให
ความรู สุขศกึษากับญาติผูปวย..เริ่มปฏบิัติการ ณ บดันี้    คุณประทุม ปานนา   
สูติกรรมกับโครงการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไดรับการปรบมือ ดัง-ดัง ประสบผลสําเร็จ 100% 
ก็เพราะมีพยาบาลสาวสวยคอยกระตุนคณุแมให ดูดเร็ว- ดูดบอย- ดูดถูกวิธี ใครสนใจ
โดยเฉพาะคณุแมมือใหม มาฝกปฏิบัติการได  หนุมใดที่ตองการประสบการณกข็อเชิญ
ได..ไมวากัน และมีทาการออกกําลังกายหลังคลอดแถมมาใหดวย ทําใหกระชับหุนสวย  
ฟตเปยะ..นาดูเชียว..คุณขา   ขอตอนรับหัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชายและอายุร-
กรรมหญิง  พี่เรณู  รูสมัย , พี่สุพรรณา เอ้ือกุศลสมบรูณ ที่นารักของนองๆ โดย
เฉพาะงานพัฒนาคุณภาพผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางจริงจัง-ตอเน่ือง คุณพี่
สมบูรณ ธงทอง กําลังลุยงาน ประสานงานกับชุมชน เพ่ือใหการรักษาดูแลครอบคลุม
และเชื่อมโยงตามแบบฉบับของ  HPH...เหน่ือยหนอยนะคะ  แฟน club ขอเปนกาํลังใจ
คะ.   กีฬา กีฬา เปนยาวิเศษ.. แกกองกิเลส ทําคนใหเปนคน...เพลงกราวกฬีาดัง
กระหึ่มในรพ.  ศรีสังวรสุโขทัย กีฬา สธ. เขต 2 ป นี้คึกคัก..มาดูนักกีฬาวายน้ํา    
คุณกมลชนก  เสมอคํา  เภสัชกรสาวสวยและ..(โสด)..เธอความาได  3 เหรียญเงิน ,  

จาก...เจอาร 

1 เหรียญทองแดง จากทากบ 200 เมตร..  ผลัดผสม 4 x 50 เมตร..ผลัดผสมกบ 4 x 50 
เมตร  ประมาณเงินรางวัล  ครึ่งแสนฝา ฝา..ฝายขาวเราไปสัมภาษณมา  ..คุณแปปสนใจ
วายน้ํามาตั้งแตเด็กๆ และเปนนักกีฬาวายน้ําของโรงเรียน-มหาวิทยาลัย  กวาดมาหลาย
เหรียญทอง..งานนี้  หนุมใดสนใจก็ไมยากคะ  แควายน้ําใหเร็วกวาคุณแปป  แคนั้นเอง..
ฮิฮิ..งายใชมา.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 คนเกิดวันอังคาร ในวัยเด็กจะไมคอยเชือ่ฟงพอแม สวนใหญจะไปเติบโตโดยคน
อ่ืนเลี้ยงดู ชีวติมักจะขึ้นๆ ลงๆ เน่ืองจากเปนคนใชเงินมือเติบ ควรอยูไกลถิ่นบานเกิดจึง
จะกาวไกลด ี อุปนิสัยเปนคนจิตใจกลาหาญ ใจนักเลง มีบุคลิกที่ดูเหมือนกาวราวเพราะ
พูดจาไมออนหวาน แตพูดในทางผลประโยชนไดดี พูดจาไมเกรงใจใคร ทั้งที่จริงใจจึงไม
คอยมีเพื่อนแท อารมณรอน มีความอดทนสูง เปนนักตอสูทั้งใจและกาย ชอบงานอิสระที่
ไมตองใชความประณีต  
 คนเกิดวันอังคารควรระวังเรื่องใจรอนจะทําใหไมประสบความสําเร็จในชีวติ แมจะ
มีความตั้งใจในการทําการงาน ควรมีความยับยั้งชั่งใจในการใชจาย และควรฝกการ
วางแผนหรือเรียงลําดับความคิดใหดี ไมมงคลสําหรับคนเกิดวันอังคาร สีมงคลของคนวัน
อังคารคือ สีแดง หรือชมพู ดังนั้นไมดอกที่ปลูกควรเปนสีใดสีหนึ่งนี้ ไมประดับที่เปนสิริ
มงคล ไดแก  
 • กุหลาบ ควรปลูกที่ดอกสีแดง หรือชมพู เพ่ือกอใหเกิดความเปนมงคล เกิด
ความสุขความสบายใจ และมีความเจริญรุงเรืองในชีวิต เกิดความสงางาม ภาคภูมิ  
 • โปยเซียน เลือกที่ดอกสีแดงหรือชมพู จะชวยใหมีความโชคดีในชีวติเสมอ  
 • อัญชัน เปนไมประดับที่ใหคุณกับคนเกิดวันอังคารทางดานความเปนสิริมงคล  
 • โกศล นั้นพองกับคําวา กุศล จึงเชื่อวา คือการสรางบุญ คุณงามความดี ชวย
คุมครองใหอยูเย็นเปนสุข  
 • เข็ม ควรเปนเข็มแดงหรือชมพู ปลูกตนเข็มไวในบริเวณบานเชื่อวาจะทําให
สมองปลอดโปรง เกิดความคิดความอานที่ดี ใหคุณโดยทั่วไปดวย  
 • ชบา ที่ถูกโฉลกตองเปนชบาสีแดงหรือชมพู ใหคุณดานการงานเจริญกาวหนา
ไรปญหาและอุปสรรค  
 • พญายอ หากคนวันอังคารปลูกเลีย้งไวทานวาจะทําใหดําเนินชีวิตราบรื่นเปน
สุขสมบูรณ 

  
  ดวงสําหรับผูที่เกิดวันอังคาร  

จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ
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   ความรูคูบาน 
 
วิธีเชด็กระจก 
 กระจกเงาที่สองไมชัดมัวและสกปรก ใหลางดวยสบูหรือผงซักฟอกกับน้ําอุนแลว
ชโลมดวยน้ําสมสายชู เม่ือกระจกแหงก็จะดูเงางามนาใช   อีกหนึ่งวิธีใชผาชุบน้ําแลวบิด
ใหสะเด็ดน้ํา ปาดยาสีฟนสักเล็กนอยใสลงไปในกระจก ละเลงใหทั่วใชผานั้นเช็ดทาํความ
สะอาด เสร็จแลวเอาผาแหงถูอีกชั้นหน่ึง 
 

วิธีรักษากรรไกร 
 เม่ือใชกรรไกรแลวควรวางบนผารองดีกวาวางบนพื้นเฉยๆ  เพ้ือรักษากรรไกร 
ใหคมอยูเสมอ และวางอยางเบามืออยาโยนกรรไกรเลน ควรใชอยางระมัดระวังและทะนุ
ถนอมเพ่ือจะใชไดนานๆ ถากรรไกรตัดผาไมคม มีวิธีงายๆที่จะทําใหใชไดดีเหมือนเดิม
โดยเร็วคือ ใหใชกรรไกรตัดกระดาษทรายอยางละเอียดหลายๆครั้ง กรรไกรจะใชไดดี
เหมือนเดิม กรรไกรตัดผาไมควรนําไปตดักระดาษ จะทําใหกรรไกรทื่อได  

 

แกแกวซอนกัน 
 แกวสองใบซอนกันดึงไมออก ใหเอาน้ําเย็นใสแกวใบใน แลวเอามาวางในอางน้ํา
รอน สักครูเดียวก็สามารถดึงแกวออกมาได ทั้งน้ีเน่ืองจากการหดตัวของแกวใบในและ
การขยายตวออกของภายนอก 
 

แกไขเม่ือกาวตราชางติดมือ 
 กาวตราชางซึง่มีคุณสมบัติในการติดวัสดไุดแนนเปนพิเศษ เวลาใชจึงตอง
ระมัดระวังไมใหกาวโดนนิ้วมือหรือผิวหนังตามรางกาย เพราะเวลาดึงกาวออกผิวหนังจะ
หลุดติดออกมาดวย ทําใหเจ็บแสบและมีเลือดซึม แตถากาวถูกผวิหนังหรือน้ิวมือไปแลวมี
วิธีแกคือ ใหนาํน้ํายาลางเลบ็หรือทินเนอรทากาวจะละลายไปเอง 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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น่ึงขาวเหนียวใหสวย 
 ขาวเหนียวนึ่งจะสวยนารับประทาน รูวธิแีชขาวเหนยีวโดยใสสารสมกอนเล็กๆ 
ลงไปดวย แชทิ้งไวประมาณครึ่งชั่วโมงแลวเทน้ําออกใหหมด หลังจากนั้นก็นําไปนึ่งพอสุก
ใหพรมน้ําสักเล็กนอยแลวปดฝาไวสักครู จะไดขาวเหนยีวนึ่งรสอรอย 
 
พื้นปาเก  
      สวนใหญเม่ือโดนน้ํามากๆ จะทําใหปาเกหลุดรอนเกิดความเสียหาย บางครั้งอาจ  
จะหลุดรอนทั้งพ้ืน หากเกิดลักษณะอยางนี้ ถาเกิดเปนบริเวณที่มาก ใหปรึกษาชาง
เพ่ือใหชางมาแกไข ไมควรคิดจะซอมเอง แต หากเกิดการหลุดรอนแคไมกี่ชิ้นเราก็พอจะ
ซอมแซมเองได  
สาเหตุสําคัญที่ทําใหปาเกหลุดอาจจะมีสาเหตุดังนี้  
      1. เน่ืองจากการติดกาวไมอยู หรือไมคอยแนน คือ เรียบขัดกอนกาวแหง หรือทา
กาวไมสม่ําเสมอ  
      2. มีน้ําขังบนพ้ืน เปนเวลานานทําใหไมพองตัวโกงตัวขึ้นมา  
      3. ปลวกกินไม ทําใหไมเปนแอง ไมเรียบ หรือเปนรอย ไมสวยงาม  
      วิธีการซอมแซม ใหทําดังนี ้ 
      1.กอนอ่ืนใหสํารวจวาใชปาเกไมชนิดใด เชน ไมแดง ไมสัก ไมมะคา หรือไมเน้ือแข็ง
ธรรมดา จากนั้นก็คํานวณดูวาจะตองใชในปริมาณเทาไหร แลวจากนั้นก็ซื้อมาเตรียมไว 
      2. และขดูเอากาวเกาออกใหหมด จากถาพื้นสกปรกควรทําความสะอาด และทําใหแหง  
      3. ทากาวลาเท็กซที่เตรียมไว แลว จากน้ันก็เอาชิ้นไมปาเกที่เตรียมไว มาประกบ
ตามรอยเดิม แลวใชตะปูตอกยึดเพื่อเพ่ิมความแนน  
      4. จากนั้นทิ้งไวใหกาวแหงสนิท อยางนอย 15 วัน (ถาพื้นยังไมแหงเวลาทาส ีสีจะ
พองทําใหพ้ืนเสียไปเลย)  
      5. นํากระดาษทรายเบอร 0 ที่ละเอียดมาขัดตามรอยตอ ใหชิ้นไมเสมอกัน นํานํ้ามัน
วานิชผสมทินเนอรทาบาง ๆ 2-3 ครั้งจนกระทั่งไดระดับแลวขัดดวยกระดาษทรายอีกครั้ง
จบเรียบ 
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                               ตอน : ของแปลก 
 

 ( คําเทศนพระพยอม  เวอรชั่นมนัสๆ...ขํากลิง้)

 แทกซี่บางคน อาตมานั่งไปดวยแลวรําคาญ มันขี้โมโห หงุดหงิดทั้งวัน  
วันน้ันน่ังจากหมอชิต ไปโรงพยาบาลศิริราช มันดาคนไปตลอดทาง  
ไอคนนั้นขับไมดี ....  ไอคนนี้เฮงซวยขับชา  .... ไอบานี่ตัดหนา ... 
ไอเปรตนี้หยดุไมเปดไฟเลีย้ว ... มันพูดแตวา แปลกจริง.....แปลกจริง......  
แปลกจรงิ...ทางมาลายมีไมขาม... แปลกจริง...เวลาจะเลี้ยวทําไมไมเปดไฟเลี้ยว.. 
แปลกจรงิ... ที่หามจอดดันทะลึ่งจอด  
 อาตมาทนรําคาญไมไหว ใกลถึงศิริราชแลว อาตมาถามวา  
คุณขับรถมากีป่แลว...หลายปแลวครับ ปหนึ่งๆมีคนมายั่วทําใหโกรธอยางนี้บอยไหม 
บอยครับ..วันหนึ่งหลายสิบครั้ง...  
 อาตมาก็เลยบอกวา มันมีบอยๆ  วันละหลายสิบครั้ง....มันจะแปลกยงัไง  
ของแปลกมันตองนานๆ เกิดครั้งหนึ่ง... วันน้ีเกิดบอยๆยังตวาดอยูไดวาแปลกจริง...
แปลกจรงิ..อยูนั่นแหละ มันนาจะบอกวา เออ....ธรรมดาจริง..บอยจริงมากกวา 

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

ตอน : เทศนชาไปหนอย ... 
 วันกอนอาตมาไปเทศนในคกุ..... อาตมาบอกวา..พวกเราที่มาติดอยูในคุกเนี่ย... 
เราไมไดติดคนเดียวนะ..  เราเอาพอเอาแมมาติดดวย พอแมตองลําบากตรากตรํา หาเงิน
มาซื้อขาวปลาอาหาร ขาวของเครื่องใชและคารถคาเดินทางที่จะมาเยี่ยมเราทุกอาทิตย...  
และเรายังทํารายจิตใจทานใหตองทุกขทรมานตลอดเวลาจนกวาเราจะพนโทษ  
 

 นักโทษคนหนึ่งมันสํานึกบาป รองไหโฮ อยางไมอายใคร  
ทานทําไมเพิง่จะมาเทศนตอนนี้  ทําไมทานไมเทศนกอนที่ผมจะทําชัว่  
ไอพวกนี้..เวลามันทําชั่ว  ทาํอะไรไมดี มันโยนใหพระหมด อาตมาเทศนมาตั้งนานแลว  
โยมไปมุดหัวอยูที่ไหน ไมมาฟงเอง..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ตอน : ทําไม โดนัทจึงมีรู 
 

  ขนมโดนัทซึ่งเปนขนมพื้นเมืองของเนเธอแลนด แตเดิมไมมีรูตรงกลาง 
แตเปนแปงทอดมีรสหวาน บางครั้งโรยน้ําตาลดวย มีชื่อภาษาดัตชทีแ่ปลเปนไทยไดวา 
ขนมน้ํามัน (oil cake)  
     ชาวยุโรปที่อพยพไปสหรัฐอเมริกาในตนศตวรรษที่ 17 ไดนําขนมประเภทนีไ้ปดวย
เน่ืองจากขนมนี้มีรูปรางกลมเล็กเทาลูกวอลนัท ชาวนวิอิงแลนด   จึงเรียกขนมนี้ใหมวา 
โด ซึ่งแปลวา กอนแปง  รูตรงกลางโดนัทเพิ่งเกิดขึ้นในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19  
เม่ือนาย แฮนสัน เกรกอรี กัปตันเรือชาวเมืองรอคพอท รัฐเมน เจาะรูแปงโดนัท  
ที่มารดากําลังจะทอด เพราะคิดวาการขยายพื้นผิวหนาของขนม จะทําใหทอดไดงายขึ้น  
และสุกเรว็ขึ้น เพราะแตเดิมนั้น ตรงกลางของโดนัทมักจะแฉะสุกไมทั่ว เมืองรอคพอทมี
ความภาคภูมิใจในรูของโดนัทมาก ถึงกับสรางปายทองแดงจารึกเหตุการณประวัตศิาสตร
ครั้งนี้เอาไว  
               หมายเหตุ* มีผูสันทัดกรณียกลาววา-เพราะโดนัทเปนผูหญิงจึงมีรู*  

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

ตอน : คุณพยาบาล ยอดสะอาด 
  คุณสมชายแกอยากมีเมียพยาบาล 
 แกก็เลยเทยีวไล เทียวขื่อ ไปโรงพยาบาล 
 จนสุดทายแกก็จีบพยาบาลไดคนหนึ่ง 
  วันหนึ่งขณะทีก่ําลังพลอดรักกันอยู 
 คุณสมชายก็กระซิบวา  "วันน้ีขอกุกกิก๊นะ" 
 พยาบาลสาวก็เขินอาย ตอบวา  "ก็ได แตมีขอแม 2 ขอ" 
  คุณสมชายดีใจ....สําเร็จแลวๆ...  "ขอแมอะไรจะ" สมชายถาม   
 "ขอที1่ ตองอาบนํ้า ถูสบูใหสะอาดกอน"   "ไดจะ " สมชายรีบตอบ 
  "แลวขอ 2 ละจะ"  "ขอ2 ตองฆาเชื้อ ตมในน้ํารอน กอนใชจะ" 
       (^..^)  (^..^)
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 มะระขี้นก : ผักสมุนไพร
 

By...กุงอบ  
 
 

 มะระขี้นกทีว่างขายอยูทั่วไปตามทองตลาด เปนผักทีมี่คุณคาทางสมุนไพรหลาย
อยาง ตั้งแตผล ใบ และราก จากผลการวจัิยทดลองของนักวิทยาศาสตร พบวา ผลมะระ
ขี้นกมีสารที่สามารถลดระดับน้ําตาลในเลอืดได สวนคนไทยโบราณใชผลและใบของมะระ
ขี้นกเปนยาถายพยาธิ และใชขบัลม บํารงุธาต ุน้ําที่คั้นจากผลและใบใชด่ืมแกเสียดทอง 
เฉพาะใบมะระขี้นกมีฤทธิ์เปนยาถาย และทําใหอาเจียน สําหรับรากมีรสฝาดใชรักษา
ริดสีดวงทวาร  
     

ปวนดวยภาพ 
ตอน :  ด่ืมน้ําอนามัย

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ออมเพื่ออนาคต  
 
   นาทีนี้การออมถือเปนเรื่องสําคัญที่เราตองใหความสนใจ  อนาคตขางหนาถาเรา
มีเงินเก็บไวสกักอนหนึ่ง เราจะรูสึกสบายใจ ภาคภูมิใจและไมคอยกังวลกบัเรื่องเงินๆ
ทองๆสักเทาไหร สหกรณ  ของพวกเรามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะพาสมาชิกไปพบกับ
พ่ี....ของเราที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและเปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
ความสําเร็จในการออม...เพ่ืออนาคต 

      พี่อารี  ลิมประพันธ  ใหเกียรติกับสหกรณเรามาบอกเคล็ดลบั
การออมคะ...เริ่มเปนสมาชิกครั้งแรกมีทุนเรือนหุน 50 หุนเปน
จํานวนเงิน 500 บาทมีการเพิ่มทุนเรือนหุนและออมอยางสม่ําเสมอ 
จนปจจุบันอายุสมาชิกสหกรณ 25 ป     1 เดือนมีเงินออมทั้งสิ้น
เกือบ...ลานบาท..  

หลักเกณฑการออม  ตองกําหนดเปาหมายไววาเม่ือเกษียณอายุราชการแลวจะไดมีเงิน
จํานวนหนึ่งเก็บไวจับจายใชสอย  และเก็บไวเปนทุนการศึกษาเลาเรยีนบุตร 
คติการดําเนินชีวิต  อยูอยางพอเพียง..พ่ีดําเนินชีวิตอยางนี้มานานแลว...ใชจายอยาง
         คุมคา 
งานอดิเรกทีช่อบ      ชอบทํางานฝมือโดยเฉพาะการรอยดอกไม , พวงมาลัยสดที่ให
กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ และชวยกันปลูกผักสวนครวัทั้งครอบครัว จะมีผกัสดๆปลอดสารพิษ
ไวรับประทานตลอดป  ผักทีจ่ะปลูกเปนผกัที่ขึ้นตามฤดูกาล เชน คะนา , มะเขือกรอบ , 
ถั่วฝกยาว , ผักหวานบาน และสะเดา ถาผลิตผลมีมากก็จะนําไปขายหรือจายแจกให
เพ่ือนบานไดรับประทาน 
  ทายสุดน้ี..  พ่ีอารีฝากไววา  ถามีเงินออมเก็บไวมากพอก็จะไปทองเที่ยวเปดหูเปดตา
ตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆที่สวยงาม  แตจะทองเที่ยวภายในประเทศเพื่อใหมีเงินทอง
ไหลเวียนภายในประเทศ ประเทศไทยจะไดไมขาดดุลการคาระหวางประเทศ  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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หนานี้มีรางวัล 
 

 สวัสดีคะ….. กอนอืน่ทางทมีงาน 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่สงคําตอบมารวม 
เลนเกมฉบับทีแ่ลวกันอยางลนหลาม   สําหรับ รายชื่อ      

ผูโชคดีที่ไดรับรางวัลดังดานลาง   คร้ังนี้กเ็ชนกนัคะทางทีมงานตั้งใจเปนอยางมากใน

การเลือกหาของรางวัลใหถกูใจทานสมาชกิ  แถมของรางวัลยงัเหมาะสมเปนอยางยิง่

กับเทศกาลสงกรานตที่จะถงึนี้   ถาอยางนัน้อยาชาอยูเลยมาดูคําถามกันดีกวาคะวามี

อะไรบาง 

 1.  การเพิม่หรือลดเงินคาหุนรายเดือน  สามารถยืน่แจงความจาํนงที่ สหกรณฯ   
ไดปละกี่คร้ัง  และในเดือนใดบาง 

 2.  วิธีรักษากรรไกรใหคมอยูเสมอทาํไดอยางไร 

 3.  กาวตราชางติดมือมีวิธีแกไขไดอยางไร 

     ทานที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานักงานสหกรณฯ ชั้น 3 อาคาร 50 ป 
ศรีสังวร ภายในวันที ่17  เมษายน  2550 นี้ นะคะ….. 

 

รายชื่อผูโชคดีที่ไดรับรางวัล เกม: ตอบปญหา 
1.  คุณวิไลวรรณ พุกประเสริฐ   2.  คุณพวงเพญ็ ชูพงษ 
3.  คุณสุดใจ  สีนวล   4.  คุณปานตะวัน ศักดิ์ชัชวาล 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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รายชื่อผูที่ไดรับของที่ระลกึจากทีมงาน 
และขอขอบคุณทุกทานที่รวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอการจัดทาํ

วารสารขาวสหกรณฯ 

  ♣ คุณมยุรี  ไกรเกรียงศรี  ♣ คุณวราภรณ  สมหวัง 

  ♣ พญ.เลขา  ดีรูป    ♣ คุณชมภูนุช   ปติคุณธรรม                    

  ♣ คุณลําเนา  จันทรหอย  ♣ คุณมนตรี    ศรีเตว็ด   

  ♣ คุณเสาวดี  กลับทุง  ♣ คุณวรรณนภา   ยนตนิยม  

  ♣ คุณประครอง  จิตรกระจาง    

 

 

          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาว       

    สหกรณฯ นี้เปนอีกสื่อหนึง่    เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ  
ไดรับทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อใหวารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    

ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาวสหกรณฯ  และ
สงกลับมาที่สํานักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   

     ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการจัดทําวารสาร 
     …………….……………………………………………………………………….…. 

      …………….………………………………………………………………………….. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 
      …………….………………………………………………………………………….. 
      ………….……………………………………………………………………………. 

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