
 
 

 

ฉบับที่  12 

ธันวาคม 2565 

“สมาชิกท่านใดที่เปล่ียนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

จาก..ผู้จัดการ 

เรื่องเล่า 

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จำกัดของเรา ในปีบัญชี 2565 เป็นการ
บริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 57 นำโดย
ประธานสุรเชษฐ์  พรพานิช ซึ่งท่านมีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นเข้ามาช่วยเหลือสมาชิกในทุกมิติ พวกเราต่างต้อง
อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 มา 3 ปี
แล้ว การแพร่ระบาดของโควิด–19 ถ้าจะมองในด้านดี
จะพบว่า โควิดทำให้การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไป 
ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องมีสติ ในการ
ใช้ชีวิตทุกด้าน ทฤษฎีด้านวิวัฒนาการของสิ่งมีช ีวิตท่ี
ชาร์ลส์  ดาร์วิน ค้นพบ ถูกหยิบยกข้ึนมาพูดถึงอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤตว่า  

ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรอืฉลาดที่สุด 
แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด 

การบริหารงานของคณะกรรมการในชุดปัจจุบัน 
ก็เช ่นกัน ปัจจัยหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน  แต่คณะกรรมการทุกท่านก็มีความเชื่อมั่นว่า 
“ทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไข ถ้าเราทุกฝ่ายร่วมมือ 
ร่วมใจกัน” ดังนั ้น หลายโครงการ จึงถูกคิดมาเพื่อ
สมาชิก ดังนี้  
 โครงการงดส่งเงินต้นสามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 

ตั้งแต่มีนาคม - ธันวาคม 2565 มีสมาชิกให้ความสนใจ
เป็นจำนวนมากกว่า 1,200 ราย ยอดเงินที่งดส่งเป็น
จำนวนเงินมากกว่า 25 ล้านบาท และท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2565  มีมติให้ดำเนินการโครงการนี้
ต่อไปอีก 1 ปี คือในปี 2566   
 โครงการสินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีพิเศษ

เนื่องจากโรคโควิด–19  ตั ้งแต่ เมษายน - ธันวาคม 
2565 มีสมาชิกใช้บริการมากว่า 1,250 สัญญา รวมเงิน
รับมากว่า 60 ล้าน ซึ่งที่ประชุมเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2565 มีมติให้ดำเนินการโครงการนี ้ต่อไปอีก 1 ปี 
เช่นกัน 

 

 โครงการให้กู ้ฉ ุกเฉินเพื ่อการ
สงเคราะห์ ต้ังแต่พฤศจิกายน–31 มกราคม 
2566 คือ การให้สมาชิกกู ้ฉ ุกเฉ ิน เพื่อ
จ่ายเงินให้กับสมาคมฌาปนกิจท่ีสมาชิก 
เป็นอยู่ เพื ่อรักษาสิทธิของสมาคมดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4  
ไม่มีเฉลี่ยคืน 

 การท่ีสมาชิกหนึ่งราย สมัครเข้าสมาคมฌาปนกิจต่างๆ จะเป็นการสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเอง ให้กับครอบครัว และรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ผู้ค้ำประกันเงินกู้ประเภทต่างๆ ของสมาชิกอีกด้วย ซึ่งสมาคมฌาปนกิจ สสอค. 
และ สส.ชสอ. นั้น จะให้ความคุ้มครองหลังจากสมัครเป็นสมาชิกสมาคม 1 เดือน 
จึงขอเชิญชวน สมาชิกรายใดที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาคมทั้ง 2 สมาคม 
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเสียแต่เนิ่นๆ เพราะเรื่องของความเป็นความตาย
เป็นสิ่งไม่แน่นอน เตรียมการไว้ดีกว่าไม่เตรียมการนะคะ  และ 
 ข่าวดีล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 12/2565 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมีมติให้เงินเฉลี่ยคืนในเงินกู้  
ทุกประเภท ซึ ่งแต่ก่อนผู้ที ่กู้เงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงฯ เงินกู้ 
เอื้ออาทร และเงินกู้ ช.พ.ค. จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากมีเงินสวัสดิการ
จากกองทุนฯ ช่วยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม แต่ปีนี้ขอชื่นชมคณะกรรมการท่ีจัดสรร
เงินเฉลี่ยคืนให้กับเงินกู้ทุกประเภท แต่การที่จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนนั้น สมาชิก
ต้องมีการส่งชำระหนี้เป็นปกติทุกเดือน บางท่านท่ีติดปัญหาบางประการ อาจ
ไม่ได้รับเงินเฉลี ่ยคืน ส่วนจะเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละเท่าไรนั้น คงต้องรอ  
ผลประกอบการสิ้นปีบัญชีก่อน   

สหกรณ์ฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ท่ี 29 
มกราคม 2566 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท สมาชิกท่านใดท่ีได้รับการเลือกต้ัง
จากเพ ื ่อนสมาชิกเพ ื ่อเป ็นผ ู ้แทนเข้าร ่วมประช ุมใหญ่สามัญประจำปี  
เสียงของท่านมีอ านาจ  โปรดใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านพิจารณาอนุมัติ  
เร่ืองต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่ฯ ด้วยความรอบคอบ 

ตอนนี้ใกล้จะปิดปีบัญชี ทุกท่านคงมีความหวังกับเงินปันผล–เงินเฉลี่ยคืน  
10 เดือนที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ มีกำไรประมาณ 320 ล้านบาท หลังการประชุม
ใหญ่ฯ เมื่อผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีแล้ว เราท่านทั้งหลายจะได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่พวกเรารอคอย 
มาท้ังปี ในวันจันทร์ท่ี 30 มกราคม 2566 นะคะ  ...สวัสดีค่ะ 

 

ความหว่งใย มใีหเ้สมอมา 



                     

              

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

2 

ดอกเบ้ียสะสมส้ินปี 2565 X  อัตราเงินเฉล่ียคืน 
100 

เงินเฉลี่ยคืน     = 

 คิดจากหุ้นของสมาชิกท่ีชำระแล้ว ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

 คิดจากดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีชำระแล้ว ในปี 2565  

เงินค่าหุ้นส้ินเดือน ธ.ค. 64 + เงินค่าหุ้นส้ินเดือน พ.ย. 65 
2 

เงินปันผล   = 
อัตราเงินปันผล 

100 
X 

เงินค่าหุ้นส้ินเดือน ธ.ค. 64 + ม.ค. 65 + ... + พ.ย. 65 
12 

เงินปันผล   = 
อัตราเงินปันผล 

100 
X 

เงินปันผล ปี 2565 

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.64 – พ.ย.65) 1. 

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.64 – พ.ย.65) 2. 

เงินเฉลี่ยคืน ปี 2565 

การคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ ปี 2565 (สุโขทัย - พิษณุโลก) จำนวน 
2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2565 จำนวน 47 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 30 
ตุลาคม 2565 จำนวน 47 คน รวมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 94 คน  
ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด  
สมาชิกมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ ได้รับความประทับใจในการเดินทาง 
ไปท่องเท่ียวในประเทศไทยเส้นทางสายสุโขทัย - พิษณุโลก เป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้สถานท่ีสำคัญ 
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสถานท่ี

ใหม่ๆ ท่ีเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวให้กับชุมชนท่ีเราได้ไปเยือน อยากให้ดำเนินงานโครงการ
เปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องตลอดทุกปีท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

ในการนี้ คณะกรรมการจัดโครงการจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิกต่อไป ☺ 
ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

ปี 2565 สหกรณ์ฯ จัดสรรเงินเฉล่ียนคืนให้กับสมาชิกท่ีกู้เงินกู้กองทุนฯ เงินกู้

เอ้ืออาทร และเงินกู้ ช.พ.ค. 

ข่าวดี!! 

สรุปโครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ ปี 2565 (สุโขทัย - พิษณุโลก) 



 

ข้อกำหนดการเลือกตั้ง 
3 

เขตการเลือกต้ัง 
แบ่งออกเป็น 2 เขต 

หน่วยการ
เลือกต้ัง สถานท่ีเลือกต้ัง สมาชิกผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง/สรรหา 

จำนวน
ผู้แทน
สมาชิก 

จำนวน
กรรมการ 
ท่ีสรรหา 

เขตการเลือกต้ังท่ี 1 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 1 
 

(แบ่งออกเป็น 
6 หน่วยการเลือกต้ัง) 

หน่วยที่ 1 
อ.เมืองจันทบุรี1 

(ประถม) 

รร.อนุบาลจันทบุร ี
ถนนท่าแฉลบ 

(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกสังกัด สนง.สพป.จบ.1 , รร.ประถม สพป.จบ.1 , ศธจ.จบ. , 
รร.เอกชน , บำนาญ + บำเหน็จ ประถม ในเขต อ.เมือง 65  

หน่วยที่ 2 
อ.เมืองจันทบุรี2  

(มัธยม) 

รร.ศรียานุสรณ์ 
(อาคารโดมอเนกประสงค์) 

-  สมาชิกสังกัด สนง.สพม.จบตร , รร.มธัยม สพม.จบตร ,  
บำนาญ+บำเหน็จ มัธยม ในเขต อ.เมือง 33 

ไม่มี 
การสรรหา 

หน่วยที่ 3 
อ.เมืองจันทบุรี3 

(นอกสังกัด) 

รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี2 
(อาคารอเนกประสงค์ 1) 

- สมาชิกสังกัด มรภ.รำไพพรรณี , ว.เทคนิค , ว.นาฏศิลป , ว.สารพัดช่าง , 
รร.เทศบาลเมืองฯ1 ,  รร.เทศบาลเมืองฯ2 , กศน. , สนง.พระพุทธศาสนา , 
สนง.วัฒนธรรม , สนง.โบราณคดีใต้น้ำ , สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี , 
ศพด.วัดป่าคลองกุ้ง , ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ , ศูนย์การท่องเที่ยวฯ  , 
หอสมุดแห่งชาติฯ , หอจดหมายเหตุฯ , เทศบาลเมืองจันทนิมิต ,  
สนง.สกสค. , สหกรณ์ฯ , สมาคมฌาปนกิจฯ 

44 
ไม่มี 

การสรรหา 

หน่วยที่ 4 
อ.ท่าใหม ่

รร.วัดบูรพาพิทยาราม 
(หอประชุมพิศาล

ธรรมคุณ) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.ท่าใหม ่
- สมาชิกบำนาญ อ.ทา่ใหม ่
- สมาชิกบำเหน็จ อ.ท่าใหม ่

39  

หน่วยที่ 5 
อ.แก่งหางแมว 

รร.วัดเขาวงกตฯ 
(อาคาร 1) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.แก่งหางแมว 
- สมาชิกบำนาญ อ.แก่งหางแมว 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.แก่งหางแมว 

14  

หน่วยที่ 6 
อ.นายายอาม 

รร.วัดโพธิ์ลังกาฯ 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.นายายอาม 
- สมาชิกบำนาญ อ.นายายอาม 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.นายายอาม 

16  

เขตการเลือกต้ังท่ี 2 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

จันทบุรี เขต 2 
 
 

(แบ่งออกเป็น 
6 หน่วยการเลือกต้ัง) 

หน่วยที่ 1 
อ.มะขาม 

รร.บ้านมะขาม 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิก สังกัด สนง.สพป.จบ.2 
- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.มะขาม 
- สมาชิกบำนาญ อ.มะขาม 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.มะขาม 

18 
ไม่มี 

การสรรหา 

หน่วยที่ 2 
อ.ขลุง 

รร.วัดวันยาวล่าง 
(โรงอาหาร) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.ขลุง 
- สมาชิกบำนาญ อ.ขลุง 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.ขลุง 

29 ไม่มี 
การสรรหา 

หน่วยที่ 3 
อ.แหลมสิงห ์

รร.แหลมสิงห์วิทยาคม 
(อาคาร 2 ชั้นล่าง) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ 
- สมาชิกบำนาญ อ.แหลมสิงห ์
- สมาชิกบำเหน็จ อ.แหลมสิงห ์

17  

หน่วยที่ 4 
อ.โป่งน้ำร้อน 

รร.วัดทับไทร 
(อาคารอเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.โป่งน้ำร้อน 
- สมาชิกบำนาญ อ.โป่งน้ำร้อน 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.โป่งน้ำร้อน 

20  

หน่วยที่ 5 
อ.สอยดาว 

รร.บ้านประตง 
(อาคาร 2 ห้องนาฏศลิป์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.สอยดาว 
- สมาชิกบำนาญ อ.สอยดาว 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.สอยดาว 

24 ไม่มี 
การสรรหา 

หน่วยที่ 6 
อ.เขาคชิฌกูฏ 

รร.คิชฌกูฏวิทยา 
(อาคารลานการศึกษา

อเนกประสงค์) 

- สมาชิกทุกหน่วยงานที่ต้ังอยู่ในเขต อ.เขาคิชฌกฏู 
- สมาชิกบำนาญ อ.เขาคชิฌกูฏ 
- สมาชิกบำเหน็จ อ.เขาคิชฌกฏู 

24  

รวมทั้งสิ้น ( รวม 2 เขตการเลือกต้ัง ) 343  
 

เลือกต้ังผู้แทน/กรรมการ 
เลือกต้ังล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566  

ณ โรงเรียนสฤษดิเดช 
เลือกต้ังทั่วไป  วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 

 ณ หน่วยการเลือกต้ังที่กำหนด 
แจ้งขอใช้สิทธิ์เลอืกต้ังล่วงหน้า ภายในวันที่  23 ธันวาคม 2565 
ค่าพาหนะ ผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง (ล่วงหน้า/ทั่วไป) สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชี 
ออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 

สมัครรับการเลือกต้ัง/สรรหา 
 ผู้แทนสมาชิก 
 กรรมการดำเนินการ (สมัครด้วยตนเอง) 
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ (สมัครด้วยตนเอง) 
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. 



1. นายอร่าม  วรอรรถ หน่วย บำนาญแหลมสิงห ์
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  16 ต.ค. 65 
2. นายชาญเกียรติ พิมพ์ณรงค์เดช หน่วย บำนาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  7 พ.ย. 65 

รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรม (วันที่ 16 ต.ค.–15 พ.ย. 65) 

   

 

 

 

4 

ที่ รายการ ตุลาคม 2565 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีชำระแล้ว (บาท) 
เงินทุนสำรองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนดำเนินการ (บาท) 
กำไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,126 
3,418,477,600.00 

534,030,671.98 
9.,871,029,045.80 

494,578,121.73 
1,010,988,500.00 
5,172,684,061.96 
1,489,500,000.00 

11,345,923,132.56 
320,607,168.50 

 

ผลการดำเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด   เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

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

ข่าว สกสค.จันท์ 

ช.พ.ค. 

 เรียกเก็บเดือนพฤศจิกายน 2565  748 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 902,145 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1. นางศรีวรรณ  อยู่ไสว 2. นางนวลจนัทร์  สวัสดี 
3. นายขจร  โภชเจริญ 4. นางเสน  ศรีสวัสด์ิ 
5. นายอร่าม  วรอรรถ 

ช.พ.ส. 

 เรียกเก็บเดือนพฤศจิกายน 2565 396 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 372,926 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1. นางเสน  ศรีสวัสด์ิ 2. นายเชิดชัย  ซื่อสุวรรณ 
3. นายอร่าม  วรอรรถ 
 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 200 250,000 

ฌสค. 200 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 420 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุม   ฌาปนกิจ พ.ย. 65 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญชี 
กรุงไทย/จันทบุรี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุรี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุรี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จนัทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 

กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที 
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทำให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรพัย์ครูจนัทบุรี จำกัด 

เลขบัญชีธนาคาร 

ที่มา : นิตยสาร Health & Cuisine 

     อะโวคาโด 
อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว 
เชิงเด่ียวและโพแทสเซียม 

ช่วยลดความดัน และ 
ความกังวลได้ดี 

ถ่ัวเปลือกแข็ง 
เช่น อัลมอนด์ พสิตาชโิอ 

และวอลนัท กินวนัละ 1 กำมือ 
ได้วิตามินบีท่ีช่วยรับมือกับ 

ความเครียดหรือเป็น 
กังวลได้ 

  ส้ม 
มีวิตามินสูง ซึ่งงานวจิัย 

จากเยอรมนี พบว่าการกิน 
วิตามินซีวันละ 3,000 มก. 

ซ จะช่วยลดระดับฮอร์โมน 
เครียดให้กลับมาปกติ 

ได้อย่างรวดเร็ว 

แซลมอน 
มีโอเมก้า-3 มากมาย 

ของฮอร์โมนเครียด 
เพราะทำหน้าท่ีกักเก็บ 

ไม่ใหค้วามเครียด 

ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจ 

ไหลพุ่งออกมา 

ปลา 

  ข้าวกล้อง 
เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและ 
ใยอาหารชั้นเยี่ยม ซึ่งคาร์บ 
จะช่วยให้สมองหลั่งสารแห่ง 

ความสุขท่ีชื่อ เซโรโทนิน 
นั่นเอง 

    ผักโขม 

ระดับความเครียด หากเรา 
ขาดแมกนีเซียม จะทำให้ 
ปวดศีรษะคล้ายไมเกรน 

และอ่อนเพลีย 

แมกนีเซียมสูง ซึ่งช่วยลด 

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

