หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กบ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กบ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.อ.อดิศกั ดิ1 สนธิหอม

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.จิรวัฒน์ จตุรปา

ทีก! ห. : 0404/614

หน่ วยส่ งเงิน : กบ.ทบ.
วงเงินกู้

186,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,553.00

60

100,166.93

85,833.07

100,166.93

85,833.07

100,166.93

85,833.07

พ.ค. 62

ร.ต.ธนวรรธน์ เมมี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

186,000.00
186,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ต.หญิง วิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.หญิง นภัทร ขวัญแก้ว

ทีก! ห. : 0401/1006

หน่ วยส่ งเงิน : กพ.ทบ.
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

32,903.10

87,096.90

32,903.10

87,096.90

32,903.10

87,096.90

พ.ค. 62

จ.ส.อ. สัมพันธ์ บุญมาเลิศ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

120,000.00
120,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง พธ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กอง พธ.1

จ.ส.อ.ธีรศักดิ1 เรื องศรี

ทีก! ห. : 0481.1/252

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

50,090.14

89,909.86

50,090.14

89,909.86

50,090.14

89,909.86

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

140,000.00
140,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

พ.อ.อัตถพล เกาไศยนันท์

ทีก! ห. : 0444/1509

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

709,000.00 13,543.00

60

577,642.48

131,357.52

577,642.48

131,357.52

577,642.48

131,357.52

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

709,000.00
709,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.1 รอ.

ส.อ.สุ ทธิรัตน์ ศรี คาํ

ผูค้  าํ ส.อ.พุทธิพงษ์ มากมูล

ทีก! ห. : 0481.66/365

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ชณิ ตพล เหลาซิต(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

40,000.00
40,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11 พัน.602

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชะเอม ถาวรรัตน์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมมิต ตันสิ งห์

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/299

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

18,086.14

161,913.86

18,086.14

161,913.86

18,086.14

161,913.86

พ.ค. 62

ส.อ. ธีระยุทธ เลิศลํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

180,000.00
180,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.3

พ.อ.ยศทอง อัคราธรรม

ผูค้  าํ ร.ต.วสันต์ เพ็งไพบูลย์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

387,000.00

7,393.00

60

235,094.34

151,905.66

พ.ค. 62

มี

154,000.00

2,942.00

60

70,705.93

83,294.07

พ.ค. 62

305,800.27

235,199.73

305,800.27

235,199.73

ส.อ.มนตรี กําเนิด(2)

จ.ส.อ.สามารถ ภู่อาํ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิคม อินน่วม

ทีก! ห. : 0483/987

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.อ. ภัทรพล บัวผัน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

541,000.00
541,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นปอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : นปอ.

จ.ส.อ.อัครเดช ศรี สุข

ผูค้  าํ จ.ส.ต.วิทยา บุญมา

ทีก! ห. : 0488/527

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.ท.ลีนวัฒน์ สมพงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นสศ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : นสศ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

126,000.00

2,407.00

60

58,324.89

67,675.11

พ.ค. 62

พ.อ.สมพงษ์ อิมกมล

ไม่มี

300,000.00

5,731.00

60

0.00

300,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ไอศูรย์ วงศ์ศิริ

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

พ.ค. 62

58,324.89

417,675.11

58,324.89

417,675.11

จ.ส.อ.วีระชัย สติภา

ผูค้  าํ ส.อ. ไอศูรย์ วงศ์ศิริ
2

ทีก! ห. : 0485/394

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.

ส.ต. กฤษณะ วิมุกตายน

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

476,000.00
476,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคบ.บชร.2

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.เดชา ชัยมาคํา

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อัฐกรณ์ ฝันกอก (2)

ทีก! ห. : 0482.64/279

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

วงเงินกู้

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

51,966.10

57,033.90

51,966.10

57,033.90

51,966.10

57,033.90

พ.ค. 62

จ.ส.ท. บวรพจน์ ไพรพฤกษ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

109,000.00
109,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.4 พัน.104

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.4 พัน.104

จ.ส.ต.ศุภกร พุ่มพวง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นพพร ขจรศรี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

23,733.18

116,266.82

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

23,733.18

216,266.82

23,733.18

216,266.82

จ.ส.อ. ปรมัตถ์ วารปรี ดี (2)

จ.ส.อ.วิรัตน์ ทองขาว

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นพพร ขจรศรี (2)

ทีก! ห. : 0483.1.4.4/271

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จ.ส.ต. ศุภกร พุ่มพวง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

240,000.00
240,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.พัน.17 พล.ร.7

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.พัน.17 พล.ร.7

ร.ท.ดนัย ใจมะสิ ทธิ1

ผูค้  าํ ร.อ. อภิวฒั น์ ไชยกุล (2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

170,000.00

3,248.00

60

22,524.74

147,475.26

พ.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

22,524.74

357,475.26

22,524.74

357,475.26

ส.อ. พันธ์รบ คําพิมพ์

ส.ท.นิรุทธ์ ยาวงค์

ผูค้  าํ ส.ท. สิ ริศกั ดิ1 ช่างฆ้อง

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

จ.ส.อ. มานพ เครื อวัลย์

จ.ส.อ.จตุพล ใจเย็น

ผูค้  าํ ส.อ. เชษฐ์สมุจ แวงมัง

ทีก! ห. : 0483.29.4/183

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

ส.ท. ชนุตร์ สุ ทธะ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

380,000.00
380,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1 พัน.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

จ.ส.อ.สายัณห์ แจ้งจันอัด

ผูค้  าํ ส.อ.อาทิตย์ ไทยแจ่ม
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

154,000.00

2,942.00

60

28,068.83

125,931.17

พ.ค. 62

มี

149,000.00

2,847.00

60

29,522.63

119,477.37

พ.ค. 62

57,591.46

245,408.54

57,591.46

245,408.54

จ.ส.ต.จักรกฤษณ์ สุ ขเกษม(2)

ส.อ.วิราช ศุภลักษณ์

ผูค้  าํ ส.อ.ชาญชัย ชนะวงศ์

ทีก! ห. : 0488.1(10)/311

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.อ.ธนาธิปณ์ เครื อวงค์แก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

303,000.00
303,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1 พัน.7

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.7

ร.ต.อัคราชย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

ทีก! ห. : 0488.1(10)/393

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

154,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,942.00

60

119,800.25

34,199.75

119,800.25

34,199.75

119,800.25

34,199.75

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

154,000.00
154,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2

จ.ส.อ.ปิ ยะพงษ์ สุ ขสิ งห์

ทีก! ห. : 0488.1(11)/407

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

85,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,977.00

48

0.00

85,000.00

0.00

85,000.00

0.00

85,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

85,000.00
85,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.2 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.2

ส.ท.สุ รพันธ์ ฤาชา

ผูค้  าํ ส.ท.ชัยวัฒน์ ผิวจันทา

ทีก! ห. : 0488.1(11)/482

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.ท.วชิระ ทิพรักษ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.2 พัน.4

ส.อ.ยุทธโยธิน เครื อวัลย์

ผูค้  าํ ส.อ.คมสันต์ แสนสวาท

ทีก! ห. : 0488.1(11)/362

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.4

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.เศรษวัฒน์ ประวัติเลิศรักษ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ป.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0487/397

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ลง ว/ด/ป : 7 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ร.ต.อโนชา วาสโสหา

ไม่มี

92,000.00

2,140.00

48

0.00

92,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ.พงศ์ธร พันต้น

ไม่มี

60,000.00

1,396.00

48

0.00

60,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

พ.ค. 62

0.00

182,000.00

0.00

182,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ป.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.ต. อโนชา วาสโสหา
3

จ.ส.อ.วราวุฒิ แตงมีแสง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

182,000.00
182,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ม.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.3

ส.ท.ลิขิต ดงพงษ์

ผูค้  าํ ส.ท. ไกรสุ วทิ ย์ ประดิษฐ์

ทีก! ห. : 0482.13/942

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

พ.ค. 62

ส.ท. วุฒิไกร แอตาล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

109,000.00
109,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

ส.อ.วัฒนา เยีย งสว่าง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เฉลิมชัย พรมมา

ทีก! ห. : 0430.7/436

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ปิ ยพงษ์ เฟื องศิลา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

150,000.00
150,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขส.24 บชร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.24 บชร.4

ผูค้  าํ ร.ต. ธนากร ยมมินทร์

หนีสิน

มี

ร.ต.ธนภณ เซียวตระกูล

ทีก! ห. : 0484.62/202

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
วงเงินกู้

165,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,152.00

60

60,664.11

104,335.89

60,664.11

104,335.89

60,664.11

104,335.89

พ.ค. 62

ส.อ. กฤษฎา ตรี ทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

165,000.00
165,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บ.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.9

ผูค้  าํ จ.ส.ต.สุ รศักดิ1 ข่าขันมณี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.รณชัย ศรี นวล

ทีก! ห. : 0465.27/1166

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

370,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,068.00

60

206,291.20

163,708.80

206,291.20

163,708.80

206,291.20

163,708.80

พ.ค. 62

ส.อ.นิกร สาระปัญญา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

370,000.00
370,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.รพศ.ศสพ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.รพศ.ศสพ.

หนีสิน

มี

ส.อ.นันทชัย ใจหนัก

ผูค้  าํ จ.ส.ต.วิรชัย ช่วยขุน(2)

ทีก! ห. : 0485.3/469

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

13,286.61

86,713.39

13,286.61

86,713.39

13,286.61

86,713.39

พ.ค. 62

จ.ส.อ.เธียรทรรศน์ ฤท ธิ1เรื องเดช

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สบร.21 บชร.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.ท.วรวิทย์ ศรี ศกั ดิ1

ผูค้  าํ พ.ต.สุ พฒั น์ ปัญญาช่าง
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สบร.21 บชร.1

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

520,000.00

9,933.00

60

323,754.79

196,245.21

พ.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

69,074.38

40,925.62

พ.ค. 62

392,829.17

237,170.83

392,829.17

237,170.83

พ.ท.ณคุณ วรชิราภรณ์

จ.ส.ท.ไชยฉัตร อินทร์ประเสริ ฐ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มานพ เนียมชาติ (2)

ทีก! ห. : 0481.61(08)/298

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1

ส.อ. ยอดชาย อินทนาม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

630,000.00
630,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ ส.อ. ธีระพล ฉิมนอก

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธนโชติ บุญรอดรัมย์

ทีก! ห. : 0481.61(03)/300

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
วงเงินกู้

129,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,465.00

60

66,369.81

62,630.19

66,369.81

62,630.19

66,369.81

62,630.19

พ.ค. 62

ส.ท. สุ วชิ า ทาลา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

129,000.00
129,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 23 บชร.3 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 23 บชร.3
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พิพฒั น์ จัน เจริ ญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พิเชษฐ์ เงินจัน

ทีก! ห. : 0483.61.25/411

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

81,331.71

78,668.29

81,331.71

78,668.29

81,331.71

78,668.29

พ.ค. 62

ส.อ. พงศ์ชยั กุมกร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

160,000.00
160,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.6

ทีก! ห. : 0482.2/237

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.บังปู ทองพูนเพิม

มี

280,000.00

5,349.00

60

160,193.85

119,806.15

พ.ค. 62

จ.ส.ท.ภัคภณ ยิง ยศ

มี

178,000.00

3,401.00

60

102,389.17

75,610.83

พ.ค. 62

262,583.02

195,416.98

262,583.02

195,416.98

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.บังปู ทองพูนเพิม

จ.ส.ท.สุ รศักดิ1 ม่วงภูเขียว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

458,000.00
458,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สาธิต ชุ่มใจ
2

4

5

6

4,776.00

60

149,875.21

100,124.79

พ.ค. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

43,496.90

76,503.10

พ.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

34,814.10

65,185.90

พ.ค. 62

มี

145,000.00

2,770.00

60

43,178.84

101,821.16

พ.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

24,138.72

75,861.28

พ.ค. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

93,027.48

56,972.52

พ.ค. 62

ส.ท.อดิพงษ์ ชุมแสง ณ อยุธยา

ส.อ.ปิ ตุรงค์ เชือเจ็ดตน

ผูค้  าํ ส.อ.อภิชยั พลมณี

250,000.00

ส.ท.ศักดิ1ศินนั ท์ พันธ์คง(2)

ส.อ.บุรินทร์ ศรประสิ ทธิ1

ผูค้  าํ ส.ต.ชัยวัฒน์ ไม้คาํ (2)

มี

ส.อ.รณเดชน์ คุณบุราณ(2)

ส.อ.จตุพร คงเต็ม

ผูค้  าํ ส.ต.ศุภวิทย์ อุตส่ าห์

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.ท.นนทนันท์ จันทร์กวี

ส.อ.เกรี ยงศักดิ1 ชัยเขมจิตต์

ผูค้  าํ ส.อ.ศราวุฒิ ด้วงปาน(2)

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

จ.ส.อ.จักรพล บุญวรรณา

ส.อ.กัมพล สาระวัน

ผูค้  าํ ส.ต.ณรงค์กร ชาติดาํ
3

หนีสิน

จ.ส.ต.โชคชัย เจริ ญรอด

ทีก! ห. : 0490.10.4/286

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ส.อ.เจนณรงค์ อุดม(2)

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.อ.ทรงวุฒิ ปัดตะนุ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปฏิมากร สวัยษร
8

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

พ.ค. 62

388,531.25

716,468.75

388,531.25

716,468.75

ส.อ.ธีระวัฒน์ ท้าวสะบาย

ส.ท.อภิสิทธิ1 ผลเกิด

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

1,105,000.00
1,105,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.31

จ.ส.อ.สุ ทธิพงษ์ นําคิด

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สําราญ กุดกังวล (2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

290,000.00

5,540.00

60

75,813.73

214,186.27

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

230,000.00

4,394.00

60

0.00

230,000.00

พ.ค. 62

75,813.73

544,186.27

75,813.73

544,186.27

จ.ส.ต. ประพันธ์ มนเทียน

จ.ส.อ.สําราญ กุดกังวล

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ทธิพงษ์ นําคิด

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 21 ก.พ. 62

จ.ส.อ. อ้น สุ ขปิ ตา (2)

จ.ส.อ.บัณฑิต ถินสุ ข

ผูค้  าํ ส.อ. วสันต์ บุญเกิด

ทีก! ห. : 0483.77/147

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จ.ส.อ. จิระพงษ์ วงค์คาํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

620,000.00
620,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.4 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 รอ.

จ.ส.อ.ศราวุธ ผดุงจิตร

ทีก! ห. : 0486.4/489

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

29,522.63

70,477.37

29,522.63

70,477.37

29,522.63

70,477.37

พ.ค. 62

ผูค้  าํ ส.อ. อนุสิทธิ1 จุดจันทึก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.7

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.7

ส.ท.ธีรศักดิ1 ขอพึงกลาง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. หาญชัย เรื องสุ ขสุ ด (2)

ทีก! ห. : 0482.13.1/202

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.อ. ชุมพล แสนสง่า (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธเนตร์ สุ รัตตัน

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เกรี ยงไกร วุฒิเสน

ทีก! ห. : 0481.2/240

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

198,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,783.00

60

63,418.94

134,581.06

63,418.94

134,581.06

63,418.94

134,581.06

พ.ค. 62

ส.ท. เจษฎากร รองภักดิ1

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

198,000.00
198,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.13

จ.ส.อ.เด่นณรงค์ ศรี โสภณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อาคม ใบสู งเนิน
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

156,000.00

2,980.00

60

16,233.36

139,766.64

พ.ค. 62

มี

251,000.00

4,795.00

60

129,556.56

121,443.44

พ.ค. 62

145,789.92

261,210.08

145,789.92

261,210.08

ส.ท.ศักดิ1ชยั สายนาค

จ.ส.อ.อาคม ใบสู งเนิน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. รัชเดช ปานพรหม

ทีก! ห. : 0481.64/1924

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

จ.ส.อ. สมจิตร์ จันทร์สุข

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

407,000.00
407,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อรุ ณ โฉมงาม

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิชา ให้นุช

ทีก! ห. : 0481.73/282

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
วงเงินกู้

234,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,470.00

60

68,142.95

165,857.05

68,142.95

165,857.05

68,142.95

165,857.05

พ.ค. 62

จ.ส.อ.สุ ชินทร์ ป้ องสิ น(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

234,000.00
234,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.16

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปะคอง เล่าใช้

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ วฒั น์ ปัญญานุวฒั น์

ทีก! ห. : 0481.74/1277

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)
วงเงินกู้

210,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,012.00

60

120,513.13

89,486.87

120,513.13

89,486.87

120,513.13

89,486.87

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ขบวน อ่อนอุทยั

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

210,000.00
210,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,114.00

60

21,789.05

141,210.95

พ.ค. 62

มี

312,000.00

5,960.00

60

197,171.72

114,828.28

พ.ค. 62

มี

401,000.00

7,660.00

60

261,079.62

139,920.38

พ.ค. 62

จ.ส.อ.หนูสิน ดอกแก้ว

มี

133,000.00

2,541.00

60

44,308.33

88,691.67

พ.ค. 62

ส.ต.รัฐพล ปัจฉิมาเอกพล

มี

164,000.00

3,133.00

60

41,821.93

122,178.07

พ.ค. 62

ไม่มี

210,000.00

4,012.00

60

0.00

210,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ธีร์ดนัย สะค้าน

จ.ส.อ.สุ คม เทพพันธา
จ.ส.อ.คนองเดช อิสาร(2)

จ.ส.อ.สุ ธี แสนวงษา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ คม เทพพันธา
4

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

163,000.00

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ธี แสนวงษา
3

ทีก! ห. : 0482.62/1129

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
มี

ร.ต.จารึ ก ธรรมสาร

ผูค้  าํ ร.ต. เจษฎา จักษุกรรฐ
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.22

จ.ส.อ.คนองเดช อิสาร

ผูค้  าํ
5

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สันติชยั บุญเรื อง (2)
6

พล.อส. ยุทธการ ดุจดา (2)

พ.ต.บุญลือ ราชมณเฑียร

ผูค้  าํ

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.มานิจ ชะลูด

ผูค้  าํ พ.ท.ศักดิ1สิทธิ1 เพชรไกร(2)
8

184,000.00

3,515.00

60

0.00

184,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

179,000.00

3,420.00

60

0.00

179,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ราษฎรดี(2)

จ.ส.อ.สันติ อรรคธรรม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธวัช วังเวียง

ไม่มี

จ.ส.อ. จัตุพล จําเริ ญเนาว์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

1,746,000.00
1,746,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

566,170.65 1,179,829.35
566,170.65 1,179,829.35

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.23

จ.ส.ต.ปิ ยะ วรวิบูลย์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ชาติชาย บุตรทา
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

129,000.00

2,465.00

60

32,479.77

96,520.23

พ.ค. 62

ไม่มี

190,000.00

3,630.00

60

0.00

190,000.00

พ.ค. 62

32,479.77

286,520.23

32,479.77

286,520.23

ส.อ. ยุทธนา สงศิริ

จ.ส.อ.ชัยวิทกั ษ์ ผ่านวงษ์

ผูค้  าํ ส.อ.ญ.มุทิตา ภูทอง(2)

ทีก! ห. : 0482.66/565

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23

ร.ท.วัชรชัย ทาระศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

319,000.00
319,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.26

ส.อ.วรศักดิ1 ธุรานุช

ทีก! ห. : 0482.74/479

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

49,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,140.00

48

0.00

49,000.00

0.00

49,000.00

0.00

49,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ ส.ท.ฉันทพัฒน์ น้อยจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

49,000.00
49,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

พ.ท.สมเกียรติ มณี ล าํ

ผูค้  าํ พ.ท. อณิ วชั ร์ นิมศิริ

ทีก! ห. : 0483.62/839

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

0.00

190,000.00

0.00

190,000.00

0.00

190,000.00

พ.ค. 62

พ.ต. สุ รินทร์ กุลจิตติชยั พร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

190,000.00
190,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.310

พ.อ.(พิเศษ)มงคล ปาคํามา

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

140,000.00

ทีก! ห. : 0483.74/480

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,256.00

48

71,675.02

68,324.98

71,675.02

68,324.98

71,675.02

68,324.98

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

140,000.00
140,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ชัยรัตน์ วิชยั

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วสันต์ จีนใจตรง
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.39

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

141,000.00

2,694.00

60

88,325.22

52,674.78

พ.ค. 62

มี

145,000.00

2,770.00

60

12,821.36

132,178.64

พ.ค. 62

101,146.58

184,853.42

101,146.58

184,853.42

ส.อ. สมชาย พรมเถือน

จ.ส.อ.วสันต์ จีนใจตรง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัยรัตน์ วิชยั

ทีก! ห. : 0483.73/702

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.อ. ชัชวัฒน์ สุ วรรณโกสี ย ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

286,000.00
286,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.41

3,362.00

60

37,195.21

138,804.79

พ.ค. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

92,162.06

67,837.94

พ.ค. 62

มี

201,000.00

3,840.00

60

75,929.62

125,070.38

พ.ค. 62

มี

250,000.00

4,776.00

60

113,151.59

136,848.41

พ.ค. 62

พ.ต.สมเกียรติ เหล่าริ นทร์

ไม่มี

490,000.00

9,360.00

60

0.00

490,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ภานุมาศ จันทสุ วรรณ

ไม่มี

128,000.00

2,445.00

60

0.00

128,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ญาณวรรธน์ มาศเมฆ

ส.อ.ณัฐวุฒิ คํานวนจิตร
ส.ต.วุฒิชยั ศรี รัตน์

ส.อ.วีรยุทธ ลินเนียว
ส.ต.เวียงเจริ ญ ทองจันทร์

ส.อ.หญิง สุ ทธิดา สาธรี

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.ศิริพรรณ เกิดประสพ
5

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

176,000.00

ผูค้  าํ ส.ต.บัณฑิต พลหลา
4

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

มี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชูเกียรติ สุ ทธิลกั ษณ์
3

หนีสิน

จ.ส.อ.ขจรเกียรติ ทองศิลป์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปณิ ชชั วงศ์ปาลามานนท์
2

ทีก! ห. : 0484.61/647

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.41

จ.ส.อ.ภานุมาศ จันทสุ วรรณ

ผูค้  าํ
6

ผูค้  าํ ส.อ.ญ.สุ ทธิดา สาธรี

ส.ท.ญ.ศิริพรรณ เกิดปประสพ(2)

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

1,405,000.00
1,405,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

318,438.48 1,086,561.52
318,438.48 1,086,561.52

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.45

ส.ท.บุญญฤทธิ1 จูประจน

ผูค้  าํ พล.อส.อภิรักษ์ หนูแปลก

ทีก! ห. : 0484.76/240

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

116,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,216.00

60

0.00

116,000.00

0.00

116,000.00

0.00

116,000.00

พ.ค. 62

ส.ท.วงศกร อรุ ณมณี (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

116,000.00
116,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14 พัน.1

จ.ส.อ.อัษฎางค์ สุ ดสวาท

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิสิษฐ์ อินดีสี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ทีก! ห. : 0483.1.2.1/254

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

319,000.00

6,094.00

60

148,121.41

170,878.59

พ.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

พ.ค. 62

148,121.41

300,878.59

148,121.41

300,878.59

จ.ส.อ. ศรัณยู เทพกัน

จ.ส.อ.ธีรพล ตาเรื อนสอน

ผูค้  าํ ส.ต.กนกศักดิ1 แก้วมณี

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)

ส.อ.บุญฤทธิ1 จันสองสี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

449,000.00
449,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.15 พัน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.15 พัน.4

ส.อ.ประกิต เหมริ หนี

ผูค้  าํ ส.อ. จิรายุทธ รองวัง (2)

ทีก! ห. : 0484.1/121

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.ท. เอกพงษ์ แป้ นนวล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152

จ.ส.อ.พิรพงษ์ ฆารรัศมี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ประสิ ทธิ1 อุหมะ (2)

ทีก! ห. : 0490.3/112

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.อ. ต้อม กลินแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.16 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.1

จ.ส.อ.ธานินทร์ สุ ระโชติ

ผูค้  าํ ส.ต. คชาธาร เจือสกุล
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

323,000.00

6,170.00

60

175,361.96

147,638.04

พ.ค. 62

มี

228,000.00

4,356.00

60

59,094.08

168,905.92

พ.ค. 62

มี

178,000.00

3,401.00

60

79,662.43

98,337.57

พ.ค. 62

ไม่มี

127,000.00

2,426.00

60

0.00

127,000.00

พ.ค. 62

314,118.47

541,881.53

314,118.47

541,881.53

จ.ส.ต. ปัญญา พวงทรัพย์

ส.อ.พัฒพงษ์ พรมผุย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เลิศชาย เหมรา (2)

วงเงินกู้

ส.อ. พัฒนพงษ์ พรมลุน

จ.ส.ต.อรรถพล พลพุทธา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ รัตน์ เขตชมภู

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ส.ต. จักรพันธ์ แสงแก้ว (2)

จ.ส.อ.สุ รัตน์ เขตชมพู

ผูค้  าํ จ.ส.ต. อรรถสิ ทธิ1 ดีสุ่ ย

ทีก! ห. : 0482.2.381/213

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ส.อ. สมเกียรติ ยาชะโลม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

856,000.00
856,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.16 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.2

ผูค้  าํ ร.ต. สากล แสงจันทร์

หนีสิน

มี

ร.ต.พงศพัศ กัญญาคํา

ทีก! ห. : 0482.2.382/230

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
วงเงินกู้

187,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,572.00

60

33,862.35

153,137.65

33,862.35

153,137.65

33,862.35

153,137.65

พ.ค. 62

ส.อ. สราวุฒิ มุลานนท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

187,000.00
187,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.16 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.3

จ.ส.อ.สิ ทธิพล รุ่ งแสง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. คมเพชร สกุลพล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

168,000.00

3,209.00

60

41,821.93

126,178.07

พ.ค. 62

มี

201,000.00

3,840.00

60

125,963.90

75,036.10

พ.ค. 62

167,785.83

201,214.17

167,785.83

201,214.17

จ.ส.อ. พรพิบูล เหง้าสุ วรรณ

ส.อ.เพิมพร ชูนาศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.มังกร สุ ดสวย

ทีก! ห. : 0482.2.383/201

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

จ.ส.ท.พรชัย ธรรมศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

369,000.00
369,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.21 พัน.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.21 พัน.1 รอ.

ร.ต.วัชริ นทร์ นราจันทร์

ทีก! ห. : 0481.2/251

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

57,165.24

182,834.76

57,165.24

182,834.76

57,165.24

182,834.76

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

240,000.00
240,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.29 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.29 พัน.2

ส.อ.วัชรพล ฉัตรมาศ

ผูค้  าํ ส.อ. วีรวัฒน์ เข็มนาค (2)

ทีก! ห. : 0481.3/496

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,426.00

60

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ. กิตติศกั ดิ1 อินทับทิม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

127,000.00
127,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4

ผูค้  าํ ร.ท. ชยพล สิ นรอด

หนีสิน

มี

ร.ต.อภิเชษฐ์ หมีสิน

ทีก! ห. : 0483.1.1/167

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
วงเงินกู้

148,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,827.00

60

9,082.12

138,917.88

9,082.12

138,917.88

9,082.12

138,917.88

พ.ค. 62

จ.ส.อ. พลชัย ทองพันชัง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

148,000.00
148,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.3

จ.ส.อ.วีระยุทธ สุ ดใจ

ผูค้  าํ ส.อ.สุ มิตร ฉลู

ทีก! ห. : 0484.1/209

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

125,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,388.00

60

0.00

125,000.00

0.00

125,000.00

0.00

125,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ณัฐวุฒิ บุญจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

125,000.00
125,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.8 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.8 พัน.3

ร.ต.คมกฤช มีสานุ

ทีก! ห. : 0482.1.383/166

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

88,963.40

71,036.60

88,963.40

71,036.60

88,963.40

71,036.60

พ.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เสาร์ โอฐเปี ย (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

160,000.00
160,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายกฤษณ์ สีวะรา

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายกฤษณ์ สีวะรา

พ.ต.สุ ทธิโชค บุตรเวียงพันธ์

ทีก! ห. : 0482.77.25/546

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

60,242.73

139,757.27

60,242.73

139,757.27

60,242.73

139,757.27

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

200,000.00
200,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 59

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายอดิศร

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายอดิศร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ญ.สุ ภารัตน์ กลําสกุล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.หญิง สวิมล คําทา

ทีก! ห. : 0481.76/230

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)
วงเงินกู้

135,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,579.00

60

43,875.67

91,124.33

43,875.67

91,124.33

43,875.67

91,124.33

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ญ.เทียมจันทร์ สงสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

135,000.00
135,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 60

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.2 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อํานาจ บุญชืน

หนีสิน

มี

ร.ต.ธีรพล นาราช

ทีก! ห. : 0485.1.21/350

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

220,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,203.00

60

114,388.78

105,611.22

114,388.78

105,611.22

114,388.78

105,611.22

พ.ค. 62

จ.ส.ท. วิรัตน์ ศรี ทองอินทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

220,000.00
220,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.3 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.3 รอ.

จ.ส.อ.พัสสรร ขวัญตา

ทีก! ห. : 0485.1.3/170

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

310,000.00

5,922.00

60

222,795.46

87,204.54

พ.ค. 62

มี

127,000.00

2,426.00

60

56,774.23

70,225.77

พ.ค. 62

279,569.69

157,430.31

279,569.69

157,430.31

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จรัญ สุ วรรณจัน
2

ส.อ.อรรถพล เหง้าโพธิ1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จรัญ สุ วรรณจัน(2)

จ.ส.อ.วิทยา บาลไธสง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

437,000.00
437,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ช.กช.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ช.กช.

จ.ส.ต.หญิง นนทวรรณ โสติสงฆ์

ผูค้  าํ จส.ต.อัฐพงษ์ ธรรมชาติ

ทีก! ห. : 0441.15/0321

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.สัณหพจน์ แจ่มจันทรา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

140,000.00
140,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.นส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ.ประทีป ทองคํา

ผูค้  าํ ส.ท. ธณัทธ์นนั ท์ เกลียงเกลา
2

ทีก! ห. : 0461.7/261

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

160,000.00

3,057.00

60

37,171.96

122,828.04

พ.ค. 62

มี

100,000.00

2,326.00

48

171.61

99,828.39

พ.ค. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

37,343.57

362,656.43

37,343.57

362,656.43

จ.ส.อ. ขันติ รักพงษ์ไทย

จ.ส.อ.ประสิ ทธิ1 สังข์ประดิษฐ์

ผูค้  าํ
3

ร.ต.คมพิฆาต ราชภักดี

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

400,000.00
400,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ป.ศป.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ป.ศป.

ผูค้  าํ พ.ท. อนันต์ อ่วมนุสนธ์

หนีสิน

มี

ร.ท.ทรงกลด มีสมบัติงาม

ทีก! ห. : 0461.3/346

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
วงเงินกู้

286,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,463.00

60

106,853.58

179,146.42

106,853.58

179,146.42

106,853.58

179,146.42

พ.ค. 62

ส.อ. สุ ระศักดิ1 ซูถิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

286,000.00
286,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 65

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ร.ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ร.ศร.

จ.ส.อ.วันเฉลิม โอ้โลม

ผูค้  าํ ส.อ.ณัฐพล อุทยั ชิต

ทีก! ห. : 0461.1/633

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ปณต อิมพร้อม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

100,000.00
100,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สพ.สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

ร.อ.เทอดชัย รักพรม

ทีก! ห. : 0443.16/405

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,628.00

48

13,646.51

56,353.49

13,646.51

56,353.49

13,646.51

56,353.49

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

70,000.00
70,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 67

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.4

ผูค้  าํ จ.ส.อ.บุญฤทธิ1 ประเสริ ฐพงษ์

หนีสิน

มี

ส.อ.ไชยรัตน์ ทองประเสริ ฐ

ทีก! ห. : 0488.2.4/86

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

62,948.89

137,051.11

62,948.89

137,051.11

62,948.89

137,051.11

พ.ค. 62

ส.อ.สุ ทธิพงษ์ อินทแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

200,000.00
200,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 68

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.22

พ.ต.สุ รสิ ทธิ1 ชมชืน

ทีก! ห. : 0482.62.30/181

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

274,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,373.00

48

32,732.34

241,267.66

32,732.34

241,267.66

32,732.34

241,267.66

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

274,000.00
274,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 69

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

ร.ต.ทรงพล เอียมทิม

ทีก! ห. : 0461.1/428

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

58,000.00

1,349.00

48

25,195.91

32,804.09

พ.ค. 62

มี

238,000.00

4,547.00

60

107,825.37

130,174.63

พ.ค. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

58,004.07

61,995.93

พ.ค. 62

มี

60,000.00

1,396.00

48

47,355.17

12,644.83

พ.ค. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ ร.ต. ฐิติวฒั น์ อ่อนแก้ว
2

จ.ส.อ.ฉัตรชัย เกิดก้าน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พรหมมา นวลพลกรัง(2)
3

จ.ส.อ.ไพรัช สามเกลียว

จ.ส.อ.บัญญัติ เงินแพ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ภราดร แท่นเผือก
4

จ.ส.อ.ไพรัช สามเกลียว

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ฉัตรชัย เกิดก้าน
5

ส.อ.ยุทธจักร มัน เขตกิจ

ผูค้  าํ ส.อ.ฤทธิ1รงค์ บริ บูรณ์
6

ส.ท.ทัตธน ปานไพรเวช(2)

ส.อ.ฤทธิรงค์ บริ บูรณ์

ผูค้  าํ ส.อ.ยุทธจักร มัน เขตกิจ

ส.ท.เมธัส ลําดังพังค์

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 70

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

716,000.00
716,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

238,380.52

477,619.48

238,380.52

477,619.48

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 71

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.พัน.1

ผูค้  าํ ส.ท. จิรายุส ยิม แย้ม

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สันติ ผ่องศรี

ทีก! ห. : 0461.1/347

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

38,122.30

81,877.70

38,122.30

81,877.70

38,122.30

81,877.70

พ.ค. 62

ส.ท. ณัชพล ทองกลิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

120,000.00
120,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 72

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.22 ทภ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.22 ทภ.2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ ทิพขันธ์

หนีสิน

มี

ร.ท.สายันต์ ดวงผุยทอง

ทีก! ห. : 0482.78/347

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

273,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,215.00

60

153,675.68

119,324.32

153,675.68

119,324.32

153,675.68

119,324.32

พ.ค. 62

ส.อ. พีระพัฒน์ เคลือบหมืนไว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

273,000.00
273,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 73

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ข.ก.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.

ผูค้  าํ ร.ท. ธีระพล นครไธสง (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.รุ่ งสาง อินทร์สูงเนิน

ทีก! ห. : 0482.66.7/129

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.
วงเงินกู้

229,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,375.00

60

152,931.43

76,068.57

152,931.43

76,068.57

152,931.43

76,068.57

พ.ค. 62

ส.ท. ณัฐวุฒิ ซาเสน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

229,000.00
229,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 74

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ส.ฎ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ฎ.

ผูค้  าํ ร.อ. วัชริ นทร์ บุญฤทธิ1

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ ทธิพนั ธ์ บุญเมือง

ทีก! ห. : 0484.76/152

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.ฎ.
วงเงินกู้

275,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,253.00

60

174,804.33

100,195.67

174,804.33

100,195.67

174,804.33

100,195.67

พ.ค. 62

ร.ต. จักรกริ ศน์ ศรี ทองคํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

275,000.00
275,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 75

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สตน.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สตน.ทบ.

พ.อ.หญิง มาริ ษา รังคดิลก

ทีก! ห. : 0427/511

หน่ วยส่ งเงิน : สตน.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

231,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,373.00

48

161,473.18

69,526.82

161,473.18

69,526.82

161,473.18

69,526.82

พ.ค. 62

ผูค้  าํ พ.ท. กิตติพงศ์ พูนขํา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

231,000.00
231,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

หน้ าที! : 76

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สปช.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สปช.ทบ.

พ.ต.ประวิทย์ โตบัณฑิต

ทีก! ห. : 0406/868

หน่ วยส่ งเงิน : สปช.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

90,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,094.00

48

1,853.49

88,146.51

1,853.49

88,146.51

1,853.49

88,146.51

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

ลงชื! อ นาง ประครอง สุ ดดี
ประครอง สุ ดดี
( ...................................................
)
เจ้ าหน้ าทีต! รวจสอบ

90,000.00
90,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
ธงชั ย ปรีแย้ ม
( ...................................................
)
เสมียนแผนกเงินกู้

ลงชื! อ พ.ต. จันญะ เอีย! มสอาด
จันญะ เอีย! มสอาด
( ...................................................
)
ประจําแผนก สก.ทบ.
ทําการแทน หน.เงินกู้ ฯ

