รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
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 ๒๕๖๐ สอ.นย.จึงได้พิจารณามอบ
รางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน ๙ รางวัล ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการออม มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- อัตราส่วนการถือหุ้นรายเดือนต่อเงินได้รายเดือน
- การนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น
- การซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวตามประกาศของสหกรณ์
- การฝากเงินกับสหกรณ์เป็นรายเดือนโดยการหักจากเงินได้รายเดือน
- ระยะเวลาในการออมต่อเนื่อง
- เงินออมสะสม
พ.จ.อ.วินัย ใจเที่ยง
ทะเบียนสมาชิก ๗๗๔๑
สังกัด
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
๓๘ หมู่ ๔ ตาบลเขาสมอคอน อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
เป็นสมาชิก
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒
พันจ่าตรี โสภณ รัตนสุวรรณ์
ทะเบียนสมาชิก ๙๔๔๔
สังกัด
กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๖ เมษายน ๒๕๒๕
ที่อยู่ปัจจุบัน
๗๖/๖๓ หมู่ ๖ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๑ มีนาคม ๒๕๔๗
เรือโท ไพรินทร์ อินทร์ศร
ทะเบียนสมาชิก ๔๒๗๖
สังกัด
กองพันทหารปืนใหญ่เบา กระสุนวิถีโค้งที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๒๑ เมษายน ๒๕๑๑
ที่อยู่ปัจจุบัน
๙๗/๑๘๗ หมู่ ๖ ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
เป็นสมาชิก
๓๑ มกราคม ๒๕๔๐

-๒๒. ด้านการใช้ ประโยชน์ จากสหกรณ์ เพื่ อเสริ มสร้ างความมั่ นคงให้ แก่ ตนเอง และครอบครั ว
มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- การนาเงินกู้ยืม หรือเงินอื่นที่ได้รับจากสหกรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือนาไปลงทุน
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
- การนาหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดารงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข
อย่างยั่งยืน (การรู้จักประมาณตน ขยันขันแข็ง ประหยัด)
พันจ่าเอก สมชาย รอดศิริ
ทะเบียนสมาชิก ๑๐๐๐
สังกัด
กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๗
ที่อยู่ปัจจุบัน
๘๑๐/๖๕๘ หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
พันจ่าโท ธวัชชัย พุ่มแสง
ทะเบียนสมาชิก ๔๔๕๖
สังกัด
กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๒๘ มีนาคม ๒๕๐๖
ที่อยู่ปัจจุบัน
๓๕๕/๒๕ หมู่ ๔ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิก
๓๑ มกราคม ๒๕๔๐
จ่าเอก วิวัฒน์ จันทวงค์
ทะเบียนสมาชิก ๖๙๘๗
สังกัด
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๙
ที่อยู่ปัจจุบัน
๒๔๒/๑๒๔ หมู่ ๑๐ ตาบลโคกเคียน อาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
เป็นสมาชิก
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
๓. ด้านการการสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงานของสหกรณ์ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และ
มีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานสหกรณ์
- การสนับสนุนช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการดาเนินงาน และการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์
- การเผยแพร่แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

-๓นาวาเอก สุทธิศักดิ์
สังกัด
เกิดเมื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นสมาชิก

ช่วยเมืองปักษ์ ทะเบียนสมาชิก ๔๑๘๖
ทัพเรือภาค ๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๙
๓๓ หมู่ ๒ ตาบลทุ่งควายกิน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
๓๑ มกราคม ๒๕๔๐

เรือโท กิตติ รักษาชล
ทะเบียนสมาชิก ๓๖๕
สังกัด
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
เกิดเมื่อ
๑๖ เมษายน ๒๕๑๕
ที่อยู่ปัจจุบัน
๙ หมู่ ๑๒ ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลีใหญ่
จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
พันจ่าเอก ราเชนทร์
สังกัด
เกิดเมื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นสมาชิก

มาสมจิตต์
ทะเบียนสมาชิก ๑๕๙๖๕
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
๑๑ กันยายน ๒๕๓๑
๑๓ หมู่ ๔ ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๒ กันยายน ๒๕๕๓

นอกจากสมาชิกที่ สอ.นย.จะต้องให้ความสาคัญแล้ว คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ก็ถือ
เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญ ช่วยขับเคลื่อนให้ สอ.นย.ประสบความสาเร็จ คณะกรรมการดาเนินการจึงพิจารณามอบ
รางวัลเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้ แก่คณะกรรมการดาเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ดังนี้
๑. กรรมการดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๐ 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
นาวาเอก พิชิต วาดวารี
ทะเบียนสมาชิก ๒๗๔๗
สังกัด
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตาแหน่ง
รองผู้บัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เกิดเมื่อ
๑ มิถุนายน ๒๕๐๒
ที่อยู่ปัจจุบัน
๕๗๖/๑๓ หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙
คู่สมรส
นางศรีนวล วาดวารี

-๔๒. เจ้าหน้าที่ดีเด่น มีหลักเกณฑ์การพิจารณา และมีผู้ได้รับรางวัลประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันขันแข็งและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงาน
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
- มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีจิตบริการ
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการทางานและพัฒนาสหกรณ์
พันจ่าเอก ไชยรัตน์ นิยมศิลป์ชัย ทะเบียนสมาชิก ๒๐๓
สังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สอ.นย.
เกิดเมื่อ
๑๒ กันยายน ๒๕๑๐
ที่อยู่ปัจจุบัน
๘๑๐/๙๘๘ หมู่ ๑ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เป็นสมาชิก
๓๐ เมษายน ๒๕๓๘
นางสาว พรรณทิพย์
สังกัด
ตาแหน่ง
เกิดเมื่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
เป็นสมาชิก

พันธ์งอก
ทะเบียนสมาชิก ๙๓๐๓
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ สอ.นย.
๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
๒๑๑/๒๗ หมู่ ๗ ตาบลพลูตาหลวง อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖
การรับฝากเงิน

๑. สอ.นย.จ ากั ด วงเงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ประเภทออมทรั พ ย์ และออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ ไม่ เ กิ น เดื อ นละ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยส่งเสริมการออมเงินของเด็ก ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ สาหรับ
สมาชิกที่ พาเด็กมาฝากเงิ น ด้ว ย จะได้รับ เป็นกระติกน้าร้อ นหรือน้ าเย็นน่า รักเหมาะกับเด็ก สมาชิ ก
สามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
๓. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับชาระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.ภายใน
เวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบก่อนทุกครั้งที่ทารายการ
๔. การฝาก – ถอนเงินที่ถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่เจ้าหน้ าที่
ทารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากสานักงาน สอ.นย.
กิจกรรมอื่น ๆ
๑. สอ.นย.กาหนดมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิกสามัญ ที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
ยังคงเป็นสมาชิกจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นทุนเรือนหุ้น จานวน ๒๐ หุ้น มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท
รวมเป็ น เงิ น ๒๐๐ บาท ในช่ ว งต้ น เดื อ นมกราคม ๒๕๖๑ ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ มี ทุ น เรื อ นหุ้ น ครบตาม
หลักเกณฑ์สูงสุดของ สอ.นย.แล้ว จะได้รับเป็นเงินมูลค่า ๒๐๐ บาท
๒. สอ.นย.จัดกิจกรรมวันสถาปนา สอ.นย.ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๒๓ ปี

-๕สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๗๒๓ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑

