รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมให้
สมาชิ กออมทรั พย์ จากรายได้ของตนเอง ทั้งการออมระยะยาวเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเมื่ อยามเกษียณในรู ปของ
ทุนเรือนหุ้น และการออมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินสารองไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นในอนาคตอันใกล้ ในรูปของการสะสม
เงินรับฝาก การส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้เงินกู้ยืมของสหกรณ์เป็น
เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสมาชิกที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์ ดั งนั้น ในปี ๒๕๖๑ สอ.นย.จึงได้พิจารณา
มอบรางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๗ รางวัล ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการออม มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
- อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน
- การนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น
- การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์
- การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน
- ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง
- เงินออมสะสม
พ.จ.อ.สวงค์ เรืองเพ็ง
ทะเบียนสมาชิก ๘๑๑๓
สังกัด
กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๓
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๕ หมู่ ๑๒ ตาบลเชียรเขา อาเออเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นสมาชิก ๗ มีนาคม ๒๕๔๓
พ.จ.อ.ไพโรจน์ พิลึก
ทะเบียนสมาชิก ๙๐๔๔
สังกัด
โรงพยาบาลอาอากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
เกิดเมื่อ
๒๒ มีนาคม ๒๕๒๔
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒๓ หมู่ ๖ ตาบลเนินปอ อาเออสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เป็นสมาชิก ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
อส.ทพ.หญิง ปัทมนันท์ เขมนรเสฏฐ์ ทะเบียนสมาชิก ๑๙๐๖๙
สังกัด
หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๓ เมษายน ๒๕๓๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๙/๕๑ หมู่ ๑ ตาบลโป่งน้าร้อน อาเออโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
เป็นสมาชิก ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

-๒๒. ด้านการใช้ ประโยชน์ จากสหกรณ์ เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่ นคงให้ แก่ ตนเอง และครอบครั ว
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
- การนาเงินกู้ยืม หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนาไปลงทุน
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- การนาหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดารงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
อย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง ประหยัด)
พ.จ.อ.มนูญ รังษีโกศัย
ทะเบียนสมาชิก ๕๖๖๓
สังกัด
กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๓
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑ ธันวาคม ๒๕๐๙
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๔๑/๑๖๗ หมู่ ๑๐ ตาบลโคกเคียน อาเออเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
เป็นสมาชิก
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐
พ.จ.อ.สุวิทย์ พรมชัย
ทะเบียนสมาชิก ๘๗๔๖
สังกัด
กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๕ พฤษอาคม ๒๕๑๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
๕๗/๒๐๑ หมู่ ๖ ตาบลสัตหีบ อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๑๕ มกราคม ๒๕๔๔
๓. ด้านการการสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงานของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และ
มีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
- การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์
- การสนับสนุนช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน และการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์
- การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
น.ท.จารุวัฒน์ นรากร
ทะเบียนสมาชิก ๙๗๐๖
สังกัด
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๙ กุมอาพันธ์ ๒๕๑๔
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๒๓ก/๗๔๔ หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๘
พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เจนกากับกิจ
ทะเบียนสมาชิก ๑๗๐๖
สังกัด
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๒
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๔/๒๘ หมู่ ๓ ตาบลสัตหีบ อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘

-๓นอกจากสมาชิกที่ สอ.นย.จะต้องให้ความสาคัญแล้ว คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ สอ.นย.ประสบความสาเร็จ คณะกรรมการดาเนินการจึงพิจารณามอบ
รางวัลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้ แก่คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ดังนี้
๑. กรรมการดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
- เป็นผู้อุทิศตนให้กับการบริหารงานสหกรณ์
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
- ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาและ
การบริหารงานสหกรณ์
พล.ร.ต.พิชิต วาดวารี
ทะเบียนสมาชิก ๒๗๔๗
สังกัด
ทัพเรืออาคที่ ๓
ตาแหน่ง
รองผู้บัญชาการ ทัพเรืออาคที่ ๓
เกิดเมื่อ
๑ มิถุนายน ๒๕๐๒
ที่อยู่ปัจจุบัน
๕๗๖/๑๓ หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙
คู่สมรส
นางศรีนวล วาดวารี
๒. เจ้าหน้าที่ดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๑ ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทางานและพัฒนาสหกรณ์
ร.ท.เกียรติณรงค์ เมโฆ
ทะเบียนสมาชิก ๓๔๙
สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ สอ.นย.
เกิดเมื่อ
๓๑ มกราคม ๒๕๐๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๒๒/๖๑ หมู่ ๓ ตาบลสัตหีบ อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
น.ส.นิภาพร ห้องแก้ว
ทะเบียนสมาชิก ๙๕๓๑
สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ สอ.นย.
เกิดเมื่อ
๔ เมษายน ๒๕๒๔
ที่อยู่ปัจจุบัน
๓๗/๒๒๙ หมู่ ๑ ตาบลพลูตาหลวง อาเออสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗

-๔ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย.
๑. สอ.นย.ได้ รั บ รางวั ล สหกรณ์ ดี เ ด่ น ผลการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร (ระดับเขต) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. สอ.นย.เปิ ดโครงการให้ กู้พิ เศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้ งที่ ๑ ตั้ง แต่ วัน ที่
๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒ กาหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
๓. สอ.นย.เปิ ดให้ บ ริ การกู้เงินฉุกเฉินเพื่อช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส าหรั บ
สมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๔. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่
ออกโดยทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน
๕. ติดต่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ที่สานักงาน สอ.นย.ในวันที่ ๑ – ๒๘ ธ.ค.๖๑
สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
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
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