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 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  พฤษภาคม 2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 89,194,340.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,157,100.00 
5 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 94,856,588.00 
6 หนี้สินคงเหลอื  2,689,697.32 
7 รายไดรวมแตตนป 2,472,828.40 
8 คาใชจายรวมแตตนป 224,446.57 
9 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน พฤษภาคม 2550 2,248,381.83 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 31 31 9,459,600.00 2,713,320.73 

- กูฉุกเฉิน 71 71 826,300.00 448,512.68 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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        ฉบับที่แลวเราไดนําเสนอขั้นตอนการขอกูสามัญกันไปแลว  ฉบับนี้เรามาตอกันใน

สวนของการสงคืนเงินกูคะ 

สนอขั้นตอนการขอกูสามัญกันไปแลว  ฉบับนี้เรามาตอกันใน

สวนของการสงคืนเงินกูคะ 

จาก...หนูต๊ิก 
ตอน  :   การใหบริการแกสมาชิก (ตอ) 

การสงคืนเงนิกูสามัญ การสงคืนเงนิกูสามัญ 

1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลกูจางประจํา  สงเงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 72 งวด 1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลกูจางประจํา  สงเงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 72 งวด 
2. สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว สงเงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 36 งวด  2. สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว สงเงินงวดชําระหนี้ไดไมเกิน 36 งวด  

นอกจากนี้แลวผูกูสามารถชําระหนี้เงินกูไดดังน้ี นอกจากนี้แลวผูกูสามารถชําระหนี้เงินกูไดดังน้ี 
1.  การชาํระหนีท้ั้งหมด  สหกรณฯ รับชําระหนี้ทุกวันทําการ  1.  การชาํระหนีท้ั้งหมด  สหกรณฯ รับชําระหนี้ทุกวันทําการ  
2.  การชาํระเงินใหสหกรณที่มจีํานวนเกินกวา 20,000 บาท  สหกรณไมรับ  2.  การชาํระเงินใหสหกรณที่มจีํานวนเกินกวา 20,000 บาท  สหกรณไมรับ  

ชําระเปนเงินสด ใหสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ  ธนาคาร 

กรุงไทย จาํกดั สาขาศรีสําโรง  แลวนําสําเนาเอกสารการฝากเงิน มอบใหเจาหนาที่

สหกรณ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่มีการโอนเงนิ   ยกเวนกรณีจําเปนจรงิๆ 

อนุโลมใหแจงใหเจาหนาที่สหกรณทราบดวยวาจากอนแลวนําหลักฐานการโอนเงินมาให

โดยเร็วในภายหลัง 

ชําระเปนเงินสด ใหสมาชิกโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ  ธนาคาร 

กรุงไทย จาํกดั สาขาศรีสําโรง  แลวนําสําเนาเอกสารการฝากเงิน มอบใหเจาหนาที่

สหกรณ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่มีการโอนเงนิ   ยกเวนกรณีจําเปนจรงิๆ 

อนุโลมใหแจงใหเจาหนาที่สหกรณทราบดวยวาจากอนแลวนําหลักฐานการโอนเงินมาให

โดยเร็วในภายหลัง 
หลังจากที่เราทราบถึงประโยชนและสวัสดิการที่สมาชกิจะไดรับ  รวมถึงการ

ใหบริการตางๆ ของสหกรณแลว   ฉบับนี้เรามาทราบถึงสิทธิและหนาที่ของสมาชิก

สหกรณกันคะวามีอะไรบาง 

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชนและสวัสดิการที่สมาชกิจะไดรับ  รวมถึงการ

ใหบริการตางๆ ของสหกรณแลว   ฉบับนี้เรามาทราบถึงสิทธิและหนาที่ของสมาชิก

สหกรณกันคะวามีอะไรบาง 

สิทธิของสมาชิก สิทธิของสมาชิก 
1. เขารวมประชมุใหญเพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 1. เขารวมประชมุใหญเพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
2. เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 2. เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
3. เสนอหรือไดรบัเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 
3. เสนอหรือไดรบัเลือกเปนกรรมการดําเนินการสหกรณหรือผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ 
4. รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 4. รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 
5. สิทธิอื่นๆ ที่กาํหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 5. สิทธิอื่นๆ ที่กาํหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 
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หนาท่ีของสมาชิก 
1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ มติ และคาํส่ังของสหกรณ 
2.  เขารวมประชมุทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 
3.  สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
4.  สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
5.  รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพฒันาสหกรณใหเจริญรุงเรอืงมั่นคงและยั่งยืน 

สําหรับทานทีส่นใจและยังไมไดสมัครสมาชิกสหกรณฯ  สามารถตรวจเช็ค

คุณสมบัติของสมาชิกและสมัครสมาชิกไดดังน้ี 

คุณสมบัตขิองสมาชิก 
1.  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2.  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิาวะ 
3.  เปนขาราชการ  พนักงานของรัฐ  ลูกจาง หรือพนักงานสังกัดโรงพยาบาลศรีสังวร  
    สุโขทัย หรอืเปนเจาหนาที่สหกรณนี ้
4.  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
5.  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

การสมัครเขาเปนสมาชิก 
1. ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณตองยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด และทาํหนงัสือ

ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด (โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั) หักเงินเดือน และสงใหกับ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยั จํากดั   
       ถาผูสมัครดํารงตาํแหนงต่ํากวาระดบั 5  ตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตาํแหนง
ไมต่ํากวาระดบั 5 รับรอง 
2. ผูสมัครตองจัดทาํหนังสือแสดงเจตนาตั้งผูรับโอนประโยชนมอบใหสหกรณถือไว 
3. เมื่อไดรับอนุมัติ จะตองเสียคาธรรมเนยีมแรกเขา 30 บาท ซึ่งเงินจาํนวนนี้จะหักจาก

เงินไดรายเดอืนของสมาชกิ ณ ที่จาย พรอมคาหุนในเดือนแรก 
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                 วันพฤหัสบดี  
 คนเกิดวันพฤหัสบดีจะมีรูปรางสงางามทั้งชายและหญงิ มีสติปญญาดีฉลาดหลัก
แหลมเปนเลศิ มีความละเอยีดลึกซึ้ง ทํางานประณีต สนใจใฝหาความรูสม่ําเสมอ พูดจา
ฉะฉานมีหลักการ เชื่อในความคิดของตัวเองจนไมคอยยอมรับฟงคนอ่ืน โกรธงายหายเร็ว 
เม่ือโตเถียงกบัใครอยากเปนฝายถูกแตไมคิดจะเก็บมาเปนอารมณ เพียงแคอยากชนะ
เทานั้น มีความมุงม่ัน และตั้งใจสูง ตัดสินใจแลวยากที่จะเปลี่ยนแปลง มีความทะเยอ 
ทะยาน ตองการทั้งชื่อเสียง เกียรติยศและฐานะ จะวางแผนอยางรอบคอบและอดทน
รอคอยอยางใจเย็น ชะตาชวีิตจะไดดีมีเกยีรติ มีทรัพย แตจะมีทุกขเรือ่งเพ่ือนฝูงหรือ
คูครอง เพราะเปนคนเจาชู บริวารไมคอยเชื่อฟง ชะตาชีวติตอยคอยค้ําชูผูอยูรอบขาง
เสมอ 
 ไมมงคลสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ควรเปนไมดอกสีขาวจึงจะตองโฉลก  
 • มะลิ ถือเปนไมมงคลที่สูงคาจึงนิยมใชบูชาพระ ไมวาจะเปนมะละซอนหรือมะลิ
ลา ก็เปนสิริมงคลทางดานทําใหคนในบานมีความบรสิุทธิ์ มีความรกัและความคดิถึงแก
บุคคลทั่วไป  
 • จําป เปนไมมงคลอีกชนิดหนึ่งของผูเกิดวันพฤหัสบดี หากนํามาปลูกในบานจะ
ทําใหชีวติเจรญิรุงเรือง การงานกาวหนา  
 • ราตรี นอกจากจะมีกลิ่นหอมชื่นใจยังใหความเปนสิริมงคลดีมาก  
 • พุด ไมวาจะเปนพุดชนิดใดจะสงผลใหมีความเจริญ ม่ันคง แข็งแรงสมบูรณ
ทั้งสิ้น แตควรเปนพุดชนิดทีด่อกสีขาว  
 • มะละกอ  
 • กุหลาบ ควรเปนดอกสีขาว หากนํามาปลูกเลี้ยงไวจะทําใหเกิดความสงางาม 
ภาคภูมิ  
 • แกว ทานวาปลูกแลวจะสงผลใหคนในบานนั้นมีความดี มีความสูงคา มีจิตใจ
แจมใสบริสุทธิ์ดุจแกว               (^..^)  (^..^) 

  
  ไมมงคลสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี   

จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ
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             ตอน :   อัฉริยะไซเบอร 
 

 ชายหนุมคนหนึ่ง บนกบัเพ่ือนวา   "อ๊ัวรูสกึเจ็บขอศอกอยางรุนแรงสงสัยจะตองไป
หาหมอละ"    "เฮยไมตอง มีรานขายยาคอมพวิเตอรรานนึง มเีครือ่งอัจฉริยะ ถูกกวา 
เรว็กวาไปหาหมอเยอะงายๆ  แคเอาตวัอยางปสสาวะใสไปในเครื่องคอมพวิเตอรๆ  
จะวินิจฉัย และใหคําแนะนําออกมาเสร็จ แครอยเดียว" เพ่ือนรักบอก  
 ชายหนุมคิดในใจวาลองดูกอไมเสียหายอะไร  วาแลวกฉ็ี่ใสกระปองแลวตรงไป
รานขายยาทีว่า  พอเจอเคร่ืองก็จัดการ เทปสสาวะเขาเครื่อง หยอดเหรียญ  กดปุม 
ซักครู เครื่องเร่ิมสงเสียงทํางาน ไฟกระพริบแลวพิมพกระดาษรายงานผลออกมา 
 " คุณเปนโรคเอ็นขอศอกอักเสบ ใหเอาขอศอกแชน้ําอุนบอย ๆ หลีกเลี่ยงการ
ทํางานหนัก จะดีขึ้นภายในสองสัปดาห"   
 เย็นวันน้ัน ขณะที่นั่งคิดทึ่งในความกาวหนา ของเทคโนโลยีปจจุบันเคานึกสงสยัวา 
คอมพิวเตอร จะตอบม่ัวๆไปเรื่อยหรือปาว คิดไดดังนั้น เคาจัดการทดสอบทันท ี  โดย
การเอาน้ํากอกที่บานผสม กับอุจจาระของหมาที่เลี้ยงไว และปสสาวะของภรรยา และลูกสาว 
ปดทายดวยการชวยตัวเองเอา น้ําอสุจิเตมิลงไป จัดการเขยาใหเขากนัแลวตรงกลบัไปที่
รานเกา  หลังจากหยอดเหรียญ  กดปุม เครื่องก็ทํางานและพิมพรายงานออกมา ดังนี้  
 1. "น้ํากอกบานนายกระดางเกินไป ควรตดิตั้งเครื่องกรองน้ํากระดาง"   
 2. "หมานาย มีพยาธิ ควร ใหมันกินยา ฆาพยาธิ"   
 3. "ลูกสาวนาย ติดยา ควร พาเธอเขารับการฟนฟูบําบดั"   
 4. "เมียนายตัง้ ครรภ 6 สัปดาห แตไมใชลูกนาย ควรจะปรึกษาทนายความ"   
 5. "และสุดทาย ถานายยัง ไมเลิกชวยตวัเองดวยมือบอย ๆ เอ็นขอศอกอักเสบ
ของนายไมมีวันหายแน" 
 
                                           (^..^)  (^..^)
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 ตอน :    พระไมเขาใจ  

 
 วันกอนเทศนใหเด็กอนุบาลฟง....100 กวาคนตัวนิดเดยีว...แตพอฟงรูเรื่องแลว..
อาตมาบรรยายธรรม..พรอมมีภาพสไลดประกอบ...  
 เราสอนวา..คนเราจะประสบความสําเร็จ..มันตองตั้งใจจริง..ทําอะไรก็ตองทํา
จริงๆ..ตั้งใจใหแนวแน .... เหมือนคนตําน้ําพริก..ตาจองดูที่ครก ตําจริงๆ  
ไมใชตําเปกเดียว..แลวเอามากิน..ตองตําบอยๆ..หลายๆครั้ง...น้ําพริกถึงจะอรอย..  
คนเราทาํอะไรใหสําเร็จ..มันตองทําบอยๆ  
 
 ทันใดนั้น เหตกุารณเหลือเชือ่ก็เกิดขึ้น.....  
  เด็กผูชายตวัเล็ก หาขวบ..มันลุกขึ้นยืน..แลวพูดวา  
 พระ..พระ..พระรูไหม...วาเด็กก็ชอบดูพระพูดบอยๆ.. 
 แตพระอยาพดูธรรมะเยอะนักซิ.....เด็กมันเซ็งระเบิดเลย....  
 พระเอารูปใหดูเยอะๆหนอย  

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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   สาระนารู 
 

 เดินทาง 

  เตรียมตวัเดินทาง 

   การเตรียมตวักอนที่จะออกเดินทางไปคางคืนที่อ่ืนๆซึ่งมิใชบานเรือนของตนเอง
นั้น  เราควรวางแผนทุกอยางเอาไวใหรัดกุมน่ันก็คือตองรูวา การเดินทางที่จะไปนัน้ใช
เวลานานสักเทาใด กิจวัตรที่จะไปนั้นมีงานอะไรบาง ตองออกสังคมบอยไหม ควรจะรู
โปรแกรมเดินทางเปนอยางดี  เร่ืองราวเหลานี้จะเปนตัวกําหนดใหเราเตรียมขาวของ
ตางๆไปไดอยางถูกตอง ควรคัดเฉพาะของที่จําเปนจริงๆเทานั้น ถาขนไปมากก็จะเปน
ภาระใหแกเราเปลาๆ เปลอืงที่และน้ําหนัก บางครั้งลมืทิ้งไวก็ไมคุมกับที่ขนไป 

   การเตรียมเสื้อผา 
 เสื้อผาที่จะนําไปควรเปนชุดที่คอนขางใสไดทุกฤดูกาล เนื้อผาเปนประเภทซัก
แลวแหงเรว็หรือซักแลวไมตองรีด ชุดที่เอาไปควรเรียบงายเขาไวและสามารถเปลี่ยนได
หลายรูปแบบเพ่ือวัตถปุระสงคที่วาตัวเดียวสามารถดัดแปลงใสไดเร่ือยๆโดยเฉพาะแขก
เหร่ือในงานที่คุณจะไปพบเขาเกินกวา 1 ครั้ง ถาการเดินทางไมไดเปนกรุปก็ไมตองนํา
เสื้อผาไปหลายชุด เน่ืองจากเราไมไดพบปะคนหนาเดมิอยูบอยๆฉะนั้นควรติดกระเปาไว
สัก 2-3 ชุดก็พอ ชุดที่จําเปนคงจะเปนชดุที่ใชติดตอการงานไดและชุดราตรีออกงานอีก
สักชุด ชุดลําลองตองเปนชุดที่ดัดแปลงไดเสมอเชน ชุดกลางวันที่สามารถจะสวมไปงาน
กลางคืนได เพียงแตเราแตงหนาแตงตาและหวีผมใหผิดไปจากตอนกลางวันนิดหนอย 
หรือชุดที่ใสอยูในโรงแรมก็ตองเปนแบบที่พอจะเดินเลยไป SHOPPING หรือเดินเลนใน
สวนสาธารณะยามเย็นได 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  การเตรียมเดรื่องใชเวลาเดินทาง 

 เครื่องใชที่ควรจะนําติดตวัไปดวยจําพวก เข็มสอย ดายสีตางๆตามสีชุดที่เรา
นําไป ซิบ กระดุม เข็มหมุด ไฟฉายขนาดจิ๋ว เสื้อกันฝนพลาสติกที่พับได เครื่องเขยีนเชน
สมุดฉีก ปากกา สมุดบันทึกไวจดชื่อ- ที่อยูของคนรูจัก กลองยาที่จําเปนเชนยาแกหวัด 
ยาแกปวด ยาที่หมอสั่ง ใหใชประจําหรือยาควบคุม ไมแขวนเสื้อควรมไีวเผื่อเวลาทีจ่ะซัก
ผาเองจะไดมีไมแขวนไวในหองพัก ควรทําบัญชีรายชือ่ของสิ่งของที่เรานําติดตวัไป
ทั้งหมด ในกรณีที่กระเปาสญูหายหรือตกคางที่อ่ืนเราก็จะไดเรียกรองกับสายการบินไดวา
สิ่งของเรามีอะไรบาง 

   วิธีจัดกระเปาเดินทาง 

 การจัดกระเปาใหเรียบรอย สิ่งของที่มีน้ําหนักตองเอาลงกอนเสื้อผา เชน เตารีด 
เครื่องเปาผม รองเทา เพ่ือที่จะไดไมยับกอนใส เครื่องสําอาง ชุดชั้นในหากลองใส อยาลืม
เตรียมถุงพลาสติกไวใสของที่ยังตากไมแหง เครื่องสําอางที่เปนพวกของเหลว กอนจะปด
กลองก็ควรไลอากาศออกเสียกอน และการบรรจุก็ไมควรใหเต็ม ควรบรรจุเพียง 3 สวน 4 
ของขวดหรือกลองก็พอ เพ่ือปองกันการหกราดหรือกระฉอกออกมาเปอนเสื้อผาได ของที่
ใชบอยๆ เชนเสื้อคลุมวางไวสวนบนสุด จะไดหยิบใชสอยสะดวกไมตองเสียเวลามาเก็บ
กระเปาบอยๆพอมีเวลาวางจะไดพักผอนบางตามสมควร พอบรรจุขาวของลงกระเปาแลว
ตองคลาดสายรัดใหแนนม่ันใจวาของในกระเปาจะไมไถลไปมา เพราะบางทีกระเปาเราก็
ถูกโยนไปมาไดไมกระจุยกระจาย 

    การเลือกกระเปาเดินทาง 

 กระเปาเดินทางใบใหมควรเลือกที่ทําจากวัสดุเบางายตอการดูแลรักษา เน้ือผา
พวกไนลอน ซึ่งงายตอการเช็ดทําความสะอาด เพียงเช็ดดวยผาชุบน้าํก็ทําความสะอาด
ได กระเปาถอืเวลากลางวนัใชแบบสะพายจะไดจุของที่จําเปนติดตวั กระเปาถือกลางคืน
ใชกระเปาหนบี 
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    ขอควรปฏิบัติในการเดินทาง 

 หาน้ําหอมกลิ่นที่ชอบปะพรมตัวเพ่ือความสดชื่นในการเดินทางและชวยลดความ
ตึงเครียดระหวางเดินทาง ขอสําคัญอยูบนเครื่องบินๆความชื้นจากแอรจะทําใหผิวพรรณ
แหง ควรออกกําลังกายนิดหนอยเวลาอยูในหองพักโรงแรม ติดเชือกสําหรับกระโดดไป
ดวยจะใหประโยชน หลังจากการงานอาจปวดเมื่อย ออกกําลังกาย 5 นาที 10 นาที ทําให
สดชื่น  เงินทิปใสกระเปาเสือ้หรือกระเปาสตางค อาหารการกินจัดใหพรอมเปนพวก หยิบ
ฉวยไปไดสะดวก เครื่องประดับเพชรพลอย เพ่ือความปลอดภัยไมควรนําไปเกิน 1 ชิ้น  
 
 

(^..^)  (^..^) 
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By...นายจําเปน 

อาหารลดคอเลสเตอรอล 
 
 
 

 ผูคนยุคนี้ตื่นตัวดูแลเอาใจใสสุขภาพกันมากอยางเห็นไดชัด ทั้งหันมาออกกําลัง
กายตรวจสขุภาพ ตลอดจนพิถีพิถันเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย 
โดยเฉพาะผูหญิงวัยตาง ๆ ที่ใหความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสารอาหารมากเปนพิเศษ
 อาทิ แคลเซียมชวยปองกันโรคกระดูกพรุน ธาตุสังกะส ีและโฟเลตมีประโยชน
สําหรับหญิงตัง้ครรภ และยงัมีอาหารธรรมชาติอีกหลายชนิดที่อุดมไปดวยคุณคาทาง

ญิง ซึโภชนาการสําหรับคุณผูห ่

กรอบที่เหลาสาวๆ มักชอบเคี้ยวกรุบกรอบกัน 

 

ชนิดนีมั้กถูกเรียกวา "ผลไมเนย" ดวย
บ

อย มี
อนด

ใหพลังงานสูงถึง 305 แคลอรี แตอะโวคาโดฟลอริดาใหพลังงานเพียง 170 แคลอรี  

งถามีติดตูเย็นไวบาง ก็จะดีตอสุขภาพไมนอยเลยทีเดียว 
1. แอปเปล  
     ผลไมหวาน
มีทั้งสีแดงและเขียว มีไฟเบอรที่ยอยสลายไดงาย ซึ่งชวยลด
ระดับคอเลสเตอรอลไดดี แอปเปลมีธาตุโบรอนเสริมสราง
กระดูกใหแข็งแรง และยังชวยรักษาระดับน้ําตาลในเสนเลือด
แอปเปลขนาดกลาง 1 ลูก ใหพลังงานประมาณ 80 แคลอรี 
2. อะโวคาโด  
     หลายครั้งที่ผลไม
ความที่มันใหปริมาณไขมันสูง แตเปนไขมันชนิดไมอ่ิมตัวแบ
เด่ียว ดังนั้นอะโวคาโดจึงชวยลดระดบัคอเลสเตอรอลได อะโว
คาโดมีโพแทสเซียมสูง ซึ่งจะชวยรักษาระดับของเหลวใน
รางกายใหอยูในภาวะสมดลุ อะโวนาโดที่ขายตาม

ซูเปอรมารเก็ตสวนใหญมาจากฟลอริดา (เปลือกนอกเรียบสีเขยีว) มีน้ํามาก ไขมันน
แคลอรีนอยกวาครึ่งหนึ่งของอะโวคาโดฮาส (เปลือกสีเขียวเขม) ซึ่งในนํ้าหนักครึ่งป

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ัติชวยลดระดับ
ารเลยมีปริมาณไฟเบอรสูง มีแมกนีเซียมชวยรักษากระดูกให

ข็งแรง ัว

0 

นอกจากพืชผักผลไมแลว ปลาก็จัดเปนอาหารบํารุงสมองชั้นเลิศ เพราะมีกรด
วยเสริมความจาํ ชวย

ดระดับ

ัตว
ห

 3. ขาวบารเลย  
     การวิจัยทางการแพทยพบวาขาวบารเลยมีคุณสมบ
คอเลสเตอรอล เพราะขาวบ
แ  สวนวิตามินบีจะรักษาการทํางานของระบบประสาทใหเปนปกต ิในคร
ตะวันออกกลางขาวบารเลยมักอยูในรูปกผลิตภัณฑเมล็ดธัญพืช .แตครัวอเมริกนันําขาว
บารเลยมาทําสลัดธัญพืช หรือพีลาฟ บารเลยสุก 1 ถวย ใหพลังงานประมาณ 27
แคลอรี 
 4. ปลาและสตัวนํ้าที่มเีปลือก เชน ปู กุง หอยตาง ๆ 
     
โอเมกา-3 ซึ่งเปนไขมันคุณภาพสูงที่รางกายตองการ มีวิตามินบีช
ล คอเลสเตอรอลชนิดดี (LDL) และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนดิดี (HDL) ชาว
ญี่ปุนเปนนักกินปลาตวัยงจึงมีอัตราเปนโรคหัวใจต่ํา ฉะนั้นถาคุณอยากมีหัวใจทีแ่ข็งแรง
ตองหันมากินปลาใหมาก ๆ โดยเฉพาะผูหญิงที่กําลังตัง้ครรภหรืออยูในชวงพักฟน 
รางกายมีความตองการปลา และกรดโอเมกา-3 ซึ่งเปนสารอาหารจําเปนตอการพัฒนา
ทางดานสมองของทารกในครรภ รวมทั้งเด็กทารกในวยักําลังเจริญเติบโต ปลาและส
น้ํามีเปลือก 3 ออนซ มีแคลอรีประมาณ 65 - 140 (เปรียบเทียบกับเนื้อวัวขนาดเทากันใ
พลังงานถึง 230 แคลอรี)  
 5. นํ้ามันมะกอก 
     นิ ากในแถบเมดิเตอรเรเนียน สวนในบานเราก็นํามาปรุงอาหาร

ไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ซึ่งชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได 
้ํามันม

ี่มา : http://web.udru.ac.th/~adul/ited2_46th/uraiporn/health.htm

ยมบริโภคกันม
บางชนิด น้ํามันมะกอกเปน
น ะกอก 1 ชอนโตะ ใหพลังงาน 125 แคลอรี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท
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ปวนดวยภาพ
ตอน : รถในยุคน้ํามันแพง 
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        เปนที่ทราบกันดวีาในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนัได

ิดภาวะเงนิเฟอข้ึน  ราคาขาวของสนิคาตางๆแพงเพิม่ข้ึน 

อบาน-แมบานตองใชจายอยางประหยัดและคุมคา 

สมาชิกสหกรณทานหนึ่งไดแสดงความคดิเห็นไวอยางนาฟง

ีเดียวคะ...   

คอลัมนนี้ไดไปสัมภาษณคุณชํานาญ  ทวมจอก

ออมเพื่ออนาคต  
 

  

เก

พ

ท

  

ัวหนาศนูยเปล รพ.ศรีสังวรสุโขทยัเพื่อเปนประโยชนกับสมาชิกทุกทานคะ   

..คิดอยางไรกับการออมเพือ่อนาคต.... 

ุณชํานาญตอบวา  “การออมไมวาอนาคตหรือปจจุบันเปนเร่ืองที่ดี  ออมวันนี้ สุขีวันหนา” 

..ออมวธิีไหน...  “ ออมโดยวิธีซื้อหุนสหกรณออมทรัพยรพ.ศรีสังวรสุโขทัย และฝากเงินเก็บ

......ออมอยางไร....  “ ใชจายแตเร่ืองที่จําเปนและแบงรายไดออกเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 ใชจายในครอบครัว    สวนที ่2 เกบ็ไวใชยามเจบ็ปวย  และสวนที่3 เกบ็ไว 

ใชหลังเกษียณ” 

......งานอดิเรกที่ชอบทํา...     ” ทาํงานบานและเลนกีฬา” 

.......คติพจนประจําใจ...       ” ทํางานทกุอยางที่สุจริต  ไมเบียดเบียนใคร”  

 

  ปจจุบันนี้เปนสมาชิกสหกรณมาแลว 5 ป และมีทนุเรือนหุนประมาณ 112,000

บาท  สหกรณของเรามีความยินดีและภาคภูมิใจที่สมาชิกสหกรณมีความตัง้ใจออมไวเพื่อ

อนาคต  ขอเปนกําลงัใจใหคะ 

      (^..^)   

ห

..

ค

..

ไวกับธนาคาร” 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 หนานี้มรีางว

           สวัสดีคะ… ฉบับที่แลวคําถามไมยากเกินไป

บมารวมเลนเกมสกับเราเชนเคย

ีค่วร  แตก็รับกันไปเลยคะ

ชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหง  

 1

) 

ว สามารถสง

าพหนาปกฉบับนี้ (3 ภาพดานบน) แตละภาพ มีความหมายวาอยางไร 

 

ัล     

 
 ใชไหมคะ มีผูสงคําตอ

 ถึงจะสงมาไมมากเทาท

 ปากกาสวยๆ จาก

 ประเทศไทย (จํากดั)  
   
ายชื่อผ

 

ร ูโชคดทีี่ไดรับรางวัลฉบับที่แลว มดีังน้ี 
. คุณวิจิตรา  ตาลประเสริฐ (หองบัตร)   

 2. คุณวนิดา  กองกฤตย  (หองจายยาผูปวยนอก) 
  3. คุณวันเพ็ญ  ทิพยชัย (หองบัตร

 4. คุณปยธิดา  ธนะเพทย  (หองบัตร) 
 
สําหรับคําถามฉบับนี้ของเรามีดังน้ีคะ 

 1. การสงคืนเงินกูสามัญสมาชิกที่เปนขาราชการ และลกูจางชั่วครา

เงินงวดชําระหนี้ไดไมเกินกี่งวด 
 2. ขอใหยกตวัอยางสิทธิและหนาทีข่องสมาชิกสหกรณมาอยางละ 3 ขอ 
 3. จากภ

 

 
 
 
 

    ทานทีท่ราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานกังานสหกรณฯ ชัน้ 3 อาคาร 50 ป
ศรีสังวร  ภายในวันที ่22 มิถุนายน  2550 นี้นะคะ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารส

ฯ นี้เปนอกีสื่อหนึ่ง  
ารขาว       

    สหกรณ   เพื่อใหสมาชิก

วารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    ทางทมี
สหกรณฯ  และสงกลับมาทีสํ่านัก  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปร ร

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

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

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

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

………………………………………………… …. 
…. 

………….………………………………………………………………………………. 

     

สหกรณฯ  ไดรับทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อให
งานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาว

งาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร  
  ับปรงุการจัดทําวารสา  
  …
  …………….……………………………………

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

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

ผูจัดทํา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยโรง
นางอารีย เจริญวงษ  นายกิตต ิคลายบุญ  นายเกรียงไกร ชาติสุทธ์ิ   น.ส

พยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด 
. นันทาศิริ แกวพันสี   น.ส.กัลยา พรหมมูล 
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