
รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมให้
สมาชิกออมทรัพย์จากรายได้ของตนเอง ทั้งการออมระยะยาวเพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเมื่อยามเกษียณในรูปของ  
ทุนเรือนหุ้น และการออมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินส ารองไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นในอนาคตอันใกล้ในรูปของการสะสม 
เงินรับฝาก การส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้เงินกู้ยืมของสหกรณ์เป็น
เงินลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ตนเองและครอบครัว  รวมไปถึงสมาชิกที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑  สอ.นย.จึงได้พิจารณา
มอบรางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน ๗ รางวัล ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการออม มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน 
- การน าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น 
- การซื้อหุ้นเพ่ิมเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์ 
- การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน 
- ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง 
- เงินออมสะสม 

 

พ.จ.อ.สวงค์  เรืองเพ็ง ทะเบียนสมาชิก ๘๑๑๓ 
สังกัด กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

เกิดเม่ือ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ 
 ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๕ หมู่ ๑๒ ต าบลเชียรเขา อ าเออเฉลิมพระเกียรติ  
 จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นสมาชิก ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
 

พ.จ.อ.ไพโรจน์  พิลึก ทะเบียนสมาชิก ๙๐๔๔ 
 สังกัด โรงพยาบาลอาอากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เกิดเม่ือ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒๓ หมู่ ๖ ต าบลเนินปอ อ าเออสามง่าม จงัหวัดพิจิตร 
เป็นสมาชิก ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
 

 

อส.ทพ.หญิง ปัทมนันท์  เขมนรเสฏฐ์ ทะเบียนสมาชิก ๑๙๐๖๙ 
 สังกัด หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 

เกิดเม่ือ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๙/๕๑ หมู่ ๑ ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเออโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
เป็นสมาชิก ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 



- ๒ - 
 

๒.  ด้านการใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง และครอบครัว  
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

- การน าเงินกู้ยืม หรือเงินอ่ืนที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือน าไปลงทุน
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

- การน าหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการด ารงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
อย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง ประหยัด) 

 

พ.จ.อ.มนูญ  รังษีโกศัย  ทะเบียนสมาชิก ๕๖๖๓ 
สังกัด  กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓  

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เกิดเม่ือ  ๑ ธันวาคม ๒๕๐๙ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๔๑/๑๖๗ หมู่ ๑๐ ต าบลโคกเคียน อ าเออเมืองนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 
เป็นสมาชิก  ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐ 

 

พ.จ.อ.สุวิทย ์ พรมชัย  ทะเบียนสมาชิก ๘๗๔๖ 
สังกัด  กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เกิดเม่ือ  ๕ พฤษอาคม ๒๕๑๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๗/๒๐๑ หมู่ ๖ ต าบลสัตหีบ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
เป็นสมาชิก  ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ 
 

๓. ด้านการการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และ 
มีผู้ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

- การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์ 
- การสนับสนุนช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และการด าเนินกิจการของ

สหกรณ ์
- การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

 

น.ท.จารุวัฒน์  นรากร  ทะเบียนสมาชิก ๙๗๐๖ 
สังกัด  ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เกิดเม่ือ  ๙ กุมอาพันธ์ ๒๕๑๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๒๓ก/๗๔๔ หมู่ ๑ ต าบลสัตหีบ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นสมาชิก  ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘ 
 

 

พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย  เจนก ากับกิจ  ทะเบียนสมาชิก ๑๗๐๖ 
สังกัด  ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เกิดเม่ือ  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๔/๒๘ หมู่ ๓ ต าบลสัตหีบ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
เป็นสมาชิก  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ 
 



- ๓ - 
 

นอกจากสมาชิกที่ สอ.นย.จะต้องให้ความส าคัญแล้ว คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ สอ.นย.ประสบความส าเร็จ คณะกรรมการด าเนินการจึงพิจารณามอบ
รางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่คณะกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนด ดังนี้ 

๑. กรรมการดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- เป็นผู้อุทิศตนให้กับการบริหารงานสหกรณ์ 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
- ศึกษาค้นคว้า วิจัย และมีผลงานทางวิชาการที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ 

การบริหารงานสหกรณ์ 
 

พล.ร.ต.พิชิต  วาดวารี   ทะเบียนสมาชิก ๒๗๔๗ 
สังกัด  ทัพเรืออาคที่ ๓ 
ต าแหน่ง  รองผู้บัญชาการ ทัพเรืออาคที่ ๓ 
เกิดเม่ือ  ๑ มิถุนายน ๒๕๐๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๗๖/๑๓ หมู่ ๑ ต าบลสัตหีบ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นสมาชิก  ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ 
คู่สมรส  นางศรีนวล  วาดวารี 

๒. เจ้าหน้าที่ดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน 
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
- มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ 
- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานและพัฒนาสหกรณ์ 

 

ร.ท.เกียรติณรงค์  เมโฆ   ทะเบียนสมาชิก ๓๔๙ 
สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ สอ.นย. 
เกิดเม่ือ ๓๑ มกราคม ๒๕๐๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๒๒/๖๑ หมู่ ๓ ต าบลสัตหีบ อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นสมาชิก   ๓๐ เมษายน ๒๕๓๘ 
 

น.ส.นิภาพร  ห้องแก้ว   ทะเบียนสมาชิก ๙๕๓๑ 
สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ สอ.นย. 
เกิดเม่ือ ๔ เมษายน ๒๕๒๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๗/๒๒๙ หมู่ ๑ ต าบลพลูตาหลวง อ าเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
เป็นสมาชิก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/  
กลุ่มเกษตรกร (ระดับเขต) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  
๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒ ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

๓. สอ.นย.เปิดให้บริการกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรั บ
สมาชิกท่ีต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม 

๔. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่
ออกโดยทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน 

๕. ติดต่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้ที่ส านักงาน สอ.นย.ในวันที่ ๑ – ๒๘ ธ.ค.๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 
อีเมล :  thaimarinecoop@gmail.com 
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขอายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 
มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 

การเงิน ๐๖ – ๑๖๑๗ – ๖๙๘๗  
 

 


