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ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 55 
ได้มีมติให้สมาชิกท่ีมีบุตรและก าลังศึกษาอยู่
ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ต้ังแต่วันท่ี 

1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563  

(ในวันและเวลาท าการ) จ านวนทุนละ 1,000 บาท 
น้ัน ขอสรปุหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาบุตร ดังน้ี 

 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงสิ้นสุดการรับสมัคร 
 บุตรท่ีสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแต่ละคน จะต้องก าลังเรียน

หรือศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ในปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปน้ี 
1.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
3.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
4.  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือเทียบเท่า 
5.  ระดับอุดมศึกษาปีสุดท้าย หรือ ปวส.ปี 2 หรอืเทียบเท่า 

หลักฐานการขอรับทุน 

  ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสหกรณ ์
  เอกสารหลักฐานของบุตร ท่ีสามารถแสดงได้ว่าเป็น 
ผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันท่ีก าหนด เช่น หนังสือรับรอง
จากผู้บริหารสถานศึกษา นายทะเบียน ครูท่ีปรึกษา หรือ 
ครูประจ าช้ัน (มีตราประทับของสถานศึกษา)  , ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน (มีรหัสนักศึกษา) 
  ส าเนาทะเบียนบ้านบุตรท่ีขอรับทุน 
  ค ารับรองบุตรตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ (กรณีที่
นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับบิดาหรือมารดา) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตร

ข้าราชการของผู้รับเงิน (กรณีรับเงินสด) 

Download ใบสมัครได้ที่ www.chancoop.com 

 บุตรสมาชิกมีสิทธิรับทุนการศึกษา ระดับละ 1 ครั้ง
เท่าน้ัน (สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรมากกว่า 1 
คน ได้ ในกรณีท่ีมีบุตรแต่ละคนอยู่ในระดับช้ันท่ีก าหนด 
ในข้อ )  

“เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 55”   มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ พ.ค. 63 
 เก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

1. สมาชิกสามัญที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
ไปแล้วอย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกใหม่ได้ 

2. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ จะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ 
นับถึงวันได้สิทธ์ิการเข้าเป็นสมาชิก (ยกเว้นการรับโอนสมาชิก)  

3. ชะลอการรับสมัครพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้รับโอนสมาชิกที่

หักกลบลบหน้ีกับทุนเรือนหุ้นแล้ว มีภาระหน้ีคงเหลือจ านวนไม่เกิน 
1,000,000 บาท หากเกินเกณฑ์ที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
เก่ียวกับการช าระหน้ีต่อสหกรณ์ 

5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการที่ประสงค์
ขอผ่อนผันการช าระหุ้น เงินงวดช าระหน้ี ต้องท าหนังสือขอผ่อนผันได้
จนถึงวันที่คลังจ่ายเงิน  

6. สมาชิกที่ เรียกเก็บเงินไม่ได้ในวันจ่ายเงินเดือน ผ่อนผันให้  
5 วันท าการนับจากวันจ่ายเงินเดือน (ยกเว้น สมาชิกข้าราชการที่
สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ต้องช าระให้ครบตามที่
เรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือนเท่าน้ัน) หากพ้นก าหนดต้องงดการ
ท าธุรกรรม 3 เดือน นับต้ังแต่เดือนที่ช าระครบตามใบเสร็จ 

7. การผ่อนผันช าระหน้ีของสมาชิก หรือตัดช าระหน้ีของสมาชิกที่ 
ไม่สามารถช าระหน้ีได้ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้สหกรณ์หักช าระ
ตามล าดับ ดังน้ี (1) ค่าหุ้นรายเดือน (2) ดอกเบี้ยและเงินต้นเอื้ออาทร  
(3) ดอกเบี้ยและเงินต้นกองทุนความมั่นคง (4) หักให้สมาคมต่างๆ  
(5) ดอกเบี้ยค้าง (6) ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 

8. สมาชิกที่อยู่ระหว่างขอผ่อนผัน 
ช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ี สหกรณ์ 
จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ และต้องน าเงินปันผลมาตัดช าระหน้ี ทั้งน้ีให้
ท าบันทึกยินยอมที่จะไม่รับเงินเฉลี่ยคืนไว้กับสหกรณ์ด้วย 

9. การช าระหน้ีพิเศษของสมาชิกต้องช าระหน้ีเงินกู้เอื้ออาทรก่อน 
10. กรณีที่สมาชิกช าระหน้ีไม่ครบตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ 

สมาชิกที่ไม่ช าระหน้ี ท่ีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกัน และสมาชิก
ที่ยอดหัก ณ ที่จ่าย ไม่ครบตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ น าส่วนที่ขาดมาช าระ
ภายหลังแต่ไม่ทันกับระยะเวลาที่สหกรณ์ผ่อนผัน และสมาชิกข้าราชการ
ที่สหกรณ์เรียกเก็บส่วนต่าง 30% จากธนาคาร ช าระไม่ครบตามที่
เรียกเก็บในวันราชการจ่ายเงินเดือน ให้ถือว่าผิดนัดช าระหน้ี 
เก่ียวกับการกู้เงินกับสหกรณ์ 

11. การกู้เงินทุกประเภท 
 11.1 ต้องย่ืนแบบค าขอกู้ พร้อมแนบใบรับรองเงินเดือนตาม

แบบของสหกรณ์ฯ หรือใช้สลิปเงินเดือนที่หัวหน้าหน่วยงานรับรอง 
ส าหรับข้าราชการบ านาญใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือ BANK 
STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน 

 11.2 การมอบอ านาจรับเงิน ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวที่
รับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งน้ี ต้อง
ไม่มอบอ านาจแก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 

 11.3 สหกรณ์งดการให้กู้เงินในวันเงินเดือนออก ยกเว้นเงินกู้
สามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกัน      

ต่อหน้าถัดไป  

อัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

http://www.chancoop.com/
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12. การกู้เงินทุกประเภท ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
 12.1 แบบค าขอกู้เงินต้องเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือให้

ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการบ านาญและสมาชิกท่ีใช้ค่าหุ้นเป็น
หลักประกันเงินกู้สามารถรับรองตนเองได้ 

 12.2 ต้องแนบเอกสารของผู้กู้และผู้ค้ าประกันท่ีรับรองส าเนา
ถูกต้อง ดังนี้ 

  1) ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (ท่ีไม่หมดอายุ) 
  2) เอกสารประกอบอ่ืนๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือ

นามสกุล เป็นต้น 
  3) สมาชิกหน่วยนอกสังกัดต้องแนบหนังสือรับรองการเป็น

หนี้ธนาคารออมสิน และสมาชิกท่ีสังกัด มรภ. ต้องแนบหนังสือรับรอง
จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ ากัด 
เพิ่มเติมด้วย 

 12.3 สมาชิกท่ีมีอายุ 53–60 ปี ให้คิดบ านาญเม่ือเกษียณ และ 
ไม่น าเงินวิทยฐานะมาคิดเงินได้รายเดือนในการค านวณสิทธิ์การกู้ 

 12.4 สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 53 ปี หรือนับเดือนท่ีขอย่ืนกู้จนถึงเดือน
ท่ีเกษียณอายุราชการมีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 84 เดือน  ต้องแนบ
ส าเนา ก.พ.7 และต้องน าเสนอคณะกรรมการ 

 12.5 เงินรายได้พิเศษของสมาชิกทุกสังกัด ไม่น ามาคิดเป็นเงินได้
รายเดือนในการค านวณสิทธิ์การกู้ 

 12.6 สมาชิกท่ีขอกู้เงินรายใดไม่ได้เป็นสมาชิก ฌสจ. หรือ ฌสค. 
หรือ ฌสคค. ให้สมัครเป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนกับสมาคมก่อนทุกราย 

 12.7 หากค านวณเงินสวัสดิการที่พึงได้รับกับภาระหนี้สินท้ังหมด 
ณ วันย่ืนค าขอกู้แล้วมีผลต่าง ให้เป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือ
ท าประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อตามเกณฑ์วงเงินท่ีก าหนด 

 12.8 การรับเงินกู้ หากรับเป็นเช็คต้องมียอดเงินรับสุทธิไม่น้อย
กว่า 10,000 บาท 

 12.9 การกู้ของลูกจ้างประจ า กรณีมีสิทธิ์รับเงินบ าเหน็จรายเดือน 
ต้องแนบเอกสารรับบ าเหน็จรายเดือนประกอบด้วย / กรณีขอรับ
บ าเหน็จก้อนหรือไม่มีสิทธิ์รับบ าเหน็จรายเดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี  
ภาระหนี้ทุกประเภทท่ีเหลือ (ยกเว้น เงินกู้กองทุนสวัสดิการเพ่ือความ
มั่นคงฯ) จะต้องไม่เกินค่าหุ้นท่ีช าระแล้ว 

 12.10 ลูกจ้างประจ าขอกู้ทุกประเภท (ยกเว้น กู้ฉุกเฉิน , กู้สามัญ
เติมเต็ม) ต้องน าเสนอคณะกรรมการก่อน 

13. ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 63  
 13.1 การกู้เงินสามัญ ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 300 งวด 
 13.2 การกู้เงินฉุกเฉิน ให้ช าระได้สูงสุดไม่เกิน 35 งวด 
 13.3 สมาชิกใหม่ท่ีได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ ม.ค. 63 ให้ใช้เกณฑ์เงินคงเหลือ

ร้อยละ 30 
14. ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.พ. 63 สมาชิกท่ีท าธุรกรรมสินเชื่อทุกประเภท หาก

มีเงินเดือนคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 30 ให้ด าเนินการได้ตามปกติ หากมี
เงินเดือนคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ให้น าเสนอคณะกรรมการ 

15. ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 63 
 15.1 การขอกู้เงินทุกประเภทต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 หรือ 4,000 บาท 
 15.2 สมาชิกกลุ่มลาออกจากงาน กลุ่มหักเงินฝากสหกรณ์ และ

สมาชิกสมทบ กรณีท าธุรกรรมด้านสินเชื่อทุกประเภท ต้องมีเงินคงเหลือ
ในบัญชี อส. ไม่ต่ ากว่า 4,000 บาท 

 15.3 สมาชิกท่ีย่ืนกู้ประเภทท่ีมีผู้ค้ าประกัน ต้องแนบภาพถ่ายการ
เซ็นค้ าประกันมาด้วย 

16. สมาชิกท่ีกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
เงินค่าหุ้น แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 

17. สมาชิกรายใดท่ีกู้เงินสามัญท่ีส่งช าระยังไม่ครบ 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์กู้เติมเต็ม 
20. สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน การใช้สิทธิ์กู้ในครั้งต่อไปให้นับ

เฉพาะอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
เก่ียวกับหลักประกันหรือการค้ าประกัน 

21. สหกรณ์ไม่รับหลักทรัพย์ท่ีสลักหลังห้ามโอนในการค้ าประกัน เม่ือ
พ้นก าหนดแล้วจึงจะสามารถน ามาใช้ค้ าประกันได้ และต้องเป็นหลักทรัพย์
ของตนเองหรือของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และหลักทรัพย์นั้น
ต้องอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 

22. ให้คัดชื่อผู้ค้ าประกันเงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงท่ีถึงแก่กรรมออก 
กรณีที่มีผู้ค้ าประกันเหลือตั้งแต่  2 คน ขึ้นไป 

23. สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญ ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ฌสคค. หรือ 
สสอค. อย่างใดอย่างหนึ่ง ท้ังนี้ หากสมาชิกมีภาระหนี้เอ้ืออาทรต้องเป็น
สมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย  

  ส าหรับเงินกู้สามัญท่ีวงเงินกู้เกิน 2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./
ฌสค./ฌสคค. อย่างใดอย่างหนึ่ง และ สสอค./สส.ชสอ. อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท้ังนี้ หากสมาชิกมีภาระหนี้เอ้ืออาทรต้องเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค. อย่างใด
อย่างหนึ่ง และ สส.ชสอ. ด้วย 
เก่ียวกับการกู้เงินกองทุน 

24. สมาชิกท่ีกู้เงินเอื้ออาทร 
 24.1 ต้องกู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์ก่อน 
 24.2 ต้องมีทุนเรือนหุ้นเฉพาะวงเงินกู้เอ้ืออาทรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 24.3 ต้องเป็นสมาชิก ฌสคค. และ สสอค. 
 24.4 กู้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้น สมาชิกท่ีกู้ ชพค.อยู่เดิม

สามารถกู้เอื้ออาทรได้ 
25. สมาชิกท่ีกู้เงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงฯ  
 25.1 การใช้สิทธิ์ในครั้งแรกต้องน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

และมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันย่ืนค าขอกู้ 
 25.2 สมาชิกท่ีออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ไม่มีสิทธิ์กลับมา

เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก 
26. สมาชิกกองทุนสวัสดิการเพ่ือความมั่นคงฯ หรือ กองทุนเอ้ืออาทร  

ท่ีเสียชีวิตภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิ์
สวัสดิการจากกองทุน 
เก่ียวกับเร่ืองทั่วๆ ไป 

27. กรณีที่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ไม่ระบุวัน เดือนเกิด ระบุแต่
เพียง พ.ศ. เกิด ให้แนบส าเนา กพ.7 หากไม่มีให้นับเป็นวันท่ี 1 มกราคม 

28. สมาชิกท่ีเคยใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการผู้ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตร 
จะขอคืนสิทธิเพ่ือขอกลับมารับทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ 

29. กรณีทีส่มุดเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิกสูญหาย จะต้องแจ้งความกับ
สถานีต ารวจแล้วน าส าเนาบันทึกประจ าวันมาขอท าสมุดใหม่ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมออกสมุดใหม่ 20 บาท 

30. กรณีท่ีสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากไว้ และมีการระบุเงื่อนไขการถอน
เงินหรือชื่อบัญชีท่ีนอกเหนือจากชื่อสมาชิกเอง หากสมาชิกถึงแก่กรรม 
สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากให้กับผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ โดย 
ไม่ค านึงถึงผู้ที่มีชื่ออยู่ในเงื่อนไขการถอนหรือชื่อบัญชี ดังนั้น หากสมาชิก
ประสงค์จะให้สหกรณ์จ่ายเงินฝากบัญชีนั้นให้กับผู้ใด ต้องระบุในใบมอบ
ผลประโยชน์ให้ชัดเจน 

31. สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม สหกรณ์งดดอกเบี้ย เงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ/
การศึกษา/ศึกษาดูงาน ใหเ้ป็นเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีถึงแก่กรรม 

32. สมาชิกท่ีขอลาออกจากสหกรณ์ ต้องย่ืนค าขอลาออกด้วยตนเองเท่าน้ัน 

“เกณฑ์ภายในของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 55” (ต่อ)  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ พ.ค. 63 
 



 

  

 

 

ที่ รายการ เมษายน 2563 

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) 

7,156 
3,085,682,780.00 

425,704,892.52 
10,504,971,574.01 

198,269,908.75 
1,010,988,500.00 
3,761,324,828.06 
4,047,039,600.11 

733,548,800.56 
89,481,313.79 

 

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

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 50 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 240 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นายมนูญ  สามิภกัดิ ์  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  6 เม.ย. 63 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน เม.ย. 63 
 

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 
ธนชาต/จันทบุรี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 

เลขบัญชีธนำคำร 

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2563 550 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,039 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสุรพงษ์  ธรรมคงทอง 2. นายมนูญ  สามิภักดิ ์

เรียกเก็บเดือนพฤษภาคม 2563 304 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,055 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายชนัต  กิจศิริรัตน์ 2. นายมนูญ  สามิภักดิ์
  

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

ระบบน้ าเหลือง (lymphatic system) มีอยู่ทั่วร่างกาย
เช่นเดียวกับเส้นเลือด เป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนใน
ร่างกาย และมีความส าคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วย
ดักจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย โดยท า
หน้าที่กรองเลือด สร้างเม็ดเลือดขาว ขนส่งเซลล์เม็ดเลือดขาว
เข้าสู่กระดูก และน าของเหลวส่วนเกิน (น้ าและโปรตีน) จาก
เนื้อเยื่อกลับเข้าสู่หลอดเลือดด า ช่วยลดอาการบวมของเนื้อเยื่อ 

น ้าเหลือง คล้ายพลาสมาของเลือด แต่มีปริมาณโปรตีนใน
น้ าเหลืองต่ ากว่าในพลาสมา ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการซึมผ่าน
อาหาร และพลังงานจากหลอดเลือดสู่เซลล ์

ต่อมน ้าเหลือง มีรูปร่างกลมหรือรูปไข่ กระจายอยู่ ท่ัว
ร่างกาย พบมากที่ล าคอ รักแร้และขาหนีบ ท าหน้าที่เป็นตัวกรอง
สิ่งแปลกปลอม เช้ือโรค ไวรัส และเช้ือแบคทีเรียต่างๆ  

การไหลเวียนของน ้าเหลือง 
> คนส่วนใหญ่จะนึกว่า การออกก าลังกายดีต่อหัวใจ ปอด 

และกล้ามเนื้อ แต่จริงๆ แล้วยังดีต่อระบบน้ าเหลืองและอื่นๆ 
อีกด้วย 

> การไหลเวียนของน้ าเหลืองจะอาศัยแรงดันท่ีเกิดข้ึนเมื่อของ
เหลวไหล เข้าช่องว่างระหว่างเซลล์ ท่ีเกิดจากการบีบและคลายตัว
ของหลอดเลือดแดงและกล้ามเน้ือ ร่วมกับการหายใจ ซึ่งเกิดข้ึนได้
ดีในขณะที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว 

> ดังน้ัน การออกก าลังให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว จึงมี
ส่วนช่วยให้น้ าเหลืองเดินทางไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้น 

Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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