รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิก โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมให้
สมาชิ กออมทรั พย์ จากรายได้ของตนเอง ทั้งการออมระยะยาวเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเมื่ อยามเกษียณในรู ปของ
ทุนเรือนหุ้น และการออมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินสารองไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นในอนาคตอันใกล้ ในรูปของการสะสม
เงินรับฝาก การส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้เงินกู้ยืมของสหกรณ์เป็น
เงินลงทุนเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสมาชิกที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๙ สอ.นย.จึงได้พิจารณามอบ
รางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๘ รางวัล ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการออม มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน
- การนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น
- การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์
- การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน
- ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง
- เงินออมสะสม
พ.จ.อ.อมร ธงริ้ว
ทะเบียนสมาชิก ๕๑๔๘
สังกัด
พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.
เกิดเมื่อ
๘ ธันวาคม ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน
๖๙๒ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๐
นางประภาพร อินทรัมพรรย์
ทะเบียนสมาชิก ๒๔๑
สังกัด
แผนกวิชาการรบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๑ มกราคม ๒๕๐๕
ที่อยู่ปัจจุบัน
๘๑๐/๗๑๕ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
แพทย์หญิง เบญจพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม
ทะเบียนสมาชิก ๑๔๔๕๔
สังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เกิดเมื่อ
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
ที่อยู่ปัจจุบัน
๑๓๐๐/๒๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
เป็นสมาชิก
๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

-๒๒. ด้านการใช้ประโยชน์ จากสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง และครอบครัว มี
หลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- การนาเงินกู้ยืม หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนาไปลงทุน
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- การนาหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดารงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
อย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง ประหยัด)
ร.ท.สิทธินันท์ จันต๊ะวงค์
ทะเบียนสมาชิก ๗๔๙๖
สังกัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เกิดเมื่อ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๒๒/๙ หมู่ ๖ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
พ.จ.ท.มฤทธิ์ ช่วยแก้ว
ทะเบียนสมาชิก ๕๔๑๔
สังกัด
กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ.๒
เกิดเมื่อ
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖
ที่อยู่ปัจจุบัน
๔๒๒/๑ ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เป็นสมาชิก
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
จ.อ.ถาวร สดสูง
สังกัด
เกิดเมื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นสมาชิก

ทะเบียนสมาชิก ๑๔๔๕๔
กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๔
๑๕๗ หมู่ ๑๓ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓. ด้านการการสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงานของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้
ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์
- การสนับสนุนช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน และการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์
- การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
น.ท.ณัฐภณ เวียงอุโฆษณ์ ทะเบียนสมาชิก ๑๕๕๐๙
สังกัด
กองเรือฟริเกตที่ ๑
เกิดเมื่อ
๒๐ เมษายน ๒๕๑๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
๙๕/๑๘ หมู่ ๖ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

-๓ร.ต.หญิง วิภาวดี ใหม่โสภา ทะเบียนสมาชิก ๑๕๙๔๗
สังกัด
กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เกิดเมื่อ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๐
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๒๓๔/๑๗๗๙ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
นอกจากสมาชิกที่ สอ.นย.จะต้องให้ความสาคัญแล้ว คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ สอ.นย.ประสบความสาเร็จ คณะกรรมการดาเนินการจึงพิจารณามอบ
รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ดังนี้
๑. กรรมการดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- เป็นผู้อุทิศตนให้กับการบริหารงานสหกรณ์
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
- ศึ กษาค้ น คว้ า วิ จั ย และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาและการ
บริหารงานสหกรณ์
น.อ.พิชิต วาดวารี ทะเบียนสมาชิก ๒๗๔๗
สังกัด
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตาแหน่ง
รองผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑ มิถุนายน ๒๕๐๒
ที่อยู่ปัจจุบัน
๕๗๖/๑๓ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙
คู่สมรส
นางศรีนวล วาดวารี
๒. เจ้าหน้าที่ดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๕๙ ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทางานและพัฒนาสหกรณ์
น.ต.ประกาย ภู่ระหงษ์
ทะเบียนสมาชิก ๑๐๔
สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ สอ.นย.
เกิดเมื่อ
๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน
๘๑๐/๗๔๓ หมู่ ๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘

-๔น.ส.ภัทรภร ธนานันฐกุล ทะเบียนสมาชิก ๙๕๒๒
สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี สอ.นย.
เกิดเมื่อ
๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๒
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๕/๑๒๙ หมู่ ๓ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เป็นสมาชิก
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
การรับฝากเงิน
๑. สอ.นย.จากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ไม่จากัดวงเงินรับฝากต่อ
เดือน บัญชีสูงสุด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยส่งเสริมการออมเงินของเด็ก ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิก
สามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐
วงเงินให้กู้ทั้งโครงการ จานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ให้กู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน
พื้นที่ให้บริการ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี
ปิดให้กู้เมื่อครบกาหนดระยะเวลาโครงการ หรือเมื่อเงินให้กู้หมดลง

กิจกรรมอื่น ๆ
๑. สอ.นย.กาหนดมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ
ยังคงเป็นสมาชิกจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นทุนเรือนหุ้น จานวน ๒๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๐๐ บาท ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สาหรับสมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้นครบตาม
หลักเกณฑ์สูงสุดของ สอ.นย.แล้ว จะได้รับเป็นเงินมูลค่า ๒๐๐ บาท
๒. สอ.นย.จัดกิจกรรมวันสถาปนา สอ.นย.ในวันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๒๒ ปี

-๕สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
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