หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.47

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.47

ส.อ.พงษ์ศกั ดิ2 นาคน้อย

ผูค้  าํ ร.ท. ไกรษร ชัยแก้ว
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

146,000.00

2,789.00

60

42,196.05

103,803.95

มิ.ย. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

มิ.ย. 62

42,196.05

204,803.95

42,196.05

204,803.95

ส.อ. ณัฐวัตร เส้งทับ

ส.ต.นพชัย เชียงหนุน้

ผูค้  าํ ส.ต. สรสิ ช เทศเนตร์แจ่ม

ทีก! ห. : 0484.9/114

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ส.ต. นิเวศน์ เกษตรสังข์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

247,000.00
247,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.48

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.48

ผูค้  าํ ส.อ.ศุภชัย แสงศรี จนั ทร์

หนีสิน

มี

ส.อ.ธีรเดช หลักทอง

ทีก! ห. : 0484.10/75

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

1,905.84

118,094.16

1,905.84

118,094.16

1,905.84

118,094.16

มิ.ย. 62

ส.อ.ศราวุธ สงแสง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กสษ.1 กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.1 กส.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอนก อยูด่ ี

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.สุ เมธ ศิริรักษ์

ทีก! ห. : 0448.11/320

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

146,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,789.00

60

35,283.61

110,716.39

35,283.61

110,716.39

35,283.61

110,716.39

มิ.ย. 62

ส.ท.สิ ทธิสาร แก้วเซียงหวาง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

146,000.00
146,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง สพบ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กอง สพบ.1

จ.ส.ต.อดุลย์ ธงโบราณ

ทีก! ห. : 0481.1/307

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11

ทีก! ห. : 0441.16.1/1231

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ไชยศิลป์ สุ ดา

มี

95,000.00

2,210.00

48

50,943.15

44,056.85

มิ.ย. 62

ส.ท.ธนกร แตงรุ่ ง

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มิ.ย. 62

50,943.15

74,056.85

50,943.15

74,056.85

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11 พัน.111

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.111

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นุกลู มหากลิน

หนีสิน

มี

ส.ท.นพพล กระต่ายทอง

ทีก! ห. : 0441.16.1.1/823

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

48,602.49

51,397.51

48,602.49

51,397.51

48,602.49

51,397.51

มิ.ย. 62

ส.อ.นภดล ดึนขุนทด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

จ.ส.อ.สมนึก สุ ขศิริสวัสดิ2

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/627

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

55,375.98

94,624.02

55,375.98

94,624.02

55,375.98

94,624.02

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.1 พล.1 รอ.

ทีก! ห. : 0481.1/538

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.วิษณุ บุญครอบ

มี

100,000.00

1,911.00

60

25,269.01

74,730.99

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ทวีสิทธิ2 เกิดฉาย

ไม่มี

167,000.00

3,190.00

60

0.00

167,000.00

มิ.ย. 62

25,269.01

241,730.99

25,269.01

241,730.99

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

267,000.00
267,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.51

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.51

ส.อ.พงษ์พฒั น์ บุญหู้

ผูค้  าํ ส.อ.ณัฐินนั ท์ ยืนยง

ทีก! ห. : 0441.18/445

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 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

มิ.ย. 62

ส.อ.กรกรต อ่อนแป้ น(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.9 พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.9 พล.ร.9

จ.ส.อ.สุ ขมุ เจริ ญสุ ข

ทีก! ห. : 0481.3/607

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

0.00

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

180,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.2 รอ.

ผูค้  าํ ส.ต.อลัการ ทิมโพธิ2ทอง(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิทวัส ยิม แฉล้ม

ทีก! ห. : 0481.2/359

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

68,922.41

91,077.59

68,922.41

91,077.59

68,922.41

91,077.59

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.วรรณศักดิ2 หงษ์ทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.9

จ.ส.อ.นิรันดร์ ล้อมมหาดไทย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นันทชัย พุฒแย้ม

ทีก! ห. : 0481.3/433

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

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. ประสิ ทธิ2 เมืองนิล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.

ร.อ.สงกรานต์ กลินภู่

ทีก! ห. : 0445/3448

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,815.00

48

26,574.26

223,425.74

26,574.26

223,425.74

26,574.26

223,425.74

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 4

จ.ส.ต.อิทธินนั ท์ สําคัญจิตร์

ผูค้  าํ ร.ท.ปริ ญญา ขุนมี

ทีก! ห. : 0484.71/380

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

106,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,025.00

60

0.00

106,000.00

0.00

106,000.00

0.00

106,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ.อาทิตย์ สายลุน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

106,000.00
106,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อนุรักษ์ เสาวดี(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.บรรจง พลเยีย ม

ทีก! ห. : 0441.16.2/312

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
วงเงินกู้

225,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,298.00

60

65,376.13

159,623.87

65,376.13

159,623.87

65,376.13

159,623.87

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.สันติ ชากลาง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

225,000.00
225,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บริการ กบร.ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บริการ กบร.ศร.

ร.อ.วินยั เอียมสําอางค์

ทีก! ห. : 0461.1/338

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

47,542.63

110,457.37

47,542.63

110,457.37

47,542.63

110,457.37

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

158,000.00
158,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 3

พ.ต.สิ ริวฒั น์ ยิง ยืน

ทีก! ห. : 0483.67.1/268

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

3,770.76

146,229.24

3,770.76

146,229.24

3,770.76

146,229.24

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สท.กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สท.กส.ทบ.

ส.ต.เจษฎา ทวันเวท

ผูค้  าํ พล.อส.จรู ญวิทย์ มณฑาสุ วรรณ
2

3

4

5

6

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

170,000.00

3,248.00

60

0.00

170,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

พล.อส.ธนา ยืนยิง

พล.อส.ไวทยา คิดกิง

ผูค้  าํ พล.อส.ประกาศิต ประทีปอมฤต

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พล.อส.คมสันต์ นิกรสุ ข

พล.อส.วทัญKู ลมูล

ผูค้  าํ พล.อส.กิตติพล อ้นขวัญเมือง(2)

วงเงินกู้

พล.อส.วงศกร สายประสิ ทธิ2ผล

พล.อส.ประกาศิต ประทีปอมฤต

ผูค้  าํ พล.อส.ไวทยา คิดกิง

หนีสิน

พล.อส.วิทยา คําทอน(2)

พล.อส.กิตติพชั ญ์ กิตติพฒั น์วรากุล

ผูค้  าํ พล.อส.ชูศกั ดิ2 แข่งขัน

ลง ว/ด/ป : 5 เม.ย. 62

พล.อส.ภูวนารถ ตุม้ สุ ก(2)

ส.ต.สันต์ชยั สุ ทธิประภา

ผูค้  าํ พล.อส.วิษณุ เขียวเนตร

ทีก! ห. : 0448.20/628

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.

พล.อส.คมสันต์ นิกรสุ ข(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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

680,000.00
680,000.00

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

0.00

680,000.00

0.00

680,000.00

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! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สบร.21 บชร.1

จ.ส.อ.รังสันต์ ทิพย์จอ้ ย

ทีก! ห. : 0481.61(08)/452

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
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

1,879.52

68,120.48

1,879.52

68,120.48

1,879.52

68,120.48

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.1 พัน.17 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.1 พัน.17 รอ.

ร.ท.เกชา ผิวนาม

ผูค้  าํ ร.ท. วิเชียร จัน โตกุล

ทีก! ห. : 0486.1.3/559

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 เม.ย. 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

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. เฉลิม คุม้ ครอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.12 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.12 พล.ม.1

จ.ส.อ.ภัทรพล ยิม แฉล้ม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เอกสิ ทธิ2 ทิพย์สิงห์
2

ทีก! ห. : 0483.15/486

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

84,705.46

55,294.54

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

84,705.46

155,294.54

84,705.46

155,294.54

ส.อ. คมสัน ไพจิตรกุญชร (2)

จ.ส.อ.อนันคต์ ใจใส

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.31 พล.ร.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.ท.พิทวัส ละอองเทพ

ผูค้  าํ ส.ท.ศุภชัย มุสิกะเจริ ญ
2

4

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

2,326.00

48

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

400,000.00

0.00

400,000.00

ส.ท. วัชริ นทร์ แดนไธสงค์

ส.ต.อนุสรณ์ หมัดเล

ผูค้  าํ ส.ท.วิชิตชัย เอียมสอาด(2)

ลง ว/ด/ป : 31 มี.ค. 62

ส.ต. ธนสิ ทธุ์ ศรี หิรัญ

ส.ต.ธนสิ นธุ์ ศรี หิรัญ

ผูค้  าํ ส.ท. วิชิตชัย เอียมสอาด

ทีก! ห. : 0490.11/238

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.ท.นิธิวฒ
ุ ิ จันทร์แย้ม

ส.ท.วิชิตชัย เอียมสอาด

ผูค้  าํ ส.ต. อนุสรณ์ หมัดเล
3

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.31 พล.ร.15

ส.ท.ธนภัทร ท่าดีสม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.4 พล.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.4 พล.1 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิชาญ พัฒนโภครัตนา

หนีสิน

มี

ร.ท.สนธยา สิ นธุวงศ์

ทีก! ห. : 0481.1/422

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

182,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,477.00

60

93,769.97

88,230.03

93,769.97

88,230.03

93,769.97

88,230.03

มิ.ย. 62

ส.ท. นัตทพล เหิกขุนทด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.11

จ.ส.อ.ธวัชชัย พวงแก้ว

ทีก! ห. : 0481.62/2474

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

104,554.26

65,445.74

104,554.26

65,445.74

104,554.26

65,445.74

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ พ.ต.หญิง รัชพร ผุดผาด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

ผูค้  าํ ส.อ.ทวีชยั พริ กมาก

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ชริ นทร์ ทวีชยั

ทีก! ห. : 0481.63/1571

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

124,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,369.00

60

32,165.71

91,834.29

32,165.71

91,834.29

32,165.71

91,834.29

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ไตรภพ สุ ระขุนทด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

124,000.00
124,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

จ.ส.อ.เสถียร ม่วงทอง

ผูค้  าํ ส.อ. พูลพิพฒั น์ จําปารัตน์ (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

223,000.00

4,260.00

60

87,347.40

135,652.60

มิ.ย. 62

ไม่มี

105,000.00

2,006.00

60

0.00

105,000.00

มิ.ย. 62

87,347.40

240,652.60

87,347.40

240,652.60

ส.อ. คมกริ ช สี ทา

ส.อ.พิษณุ รุ่ งจรู ญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ขวัญเมือง เจริ ญเรื องสกุล

ทีก! ห. : 0481.73/843

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15

ส.ต. สุ รเชษฐ์ แสนสวัสดิ2

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

328,000.00
328,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.21

ทีก! ห. : 0482.61/1667

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ประกอบ หัสโน

มี

150,000.00

3,489.00

48

40,813.03

109,186.97

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ยุทธนา นามวงศ์

มี

227,000.00

4,336.00

60

102,666.96

124,333.04

มิ.ย. 62

143,479.99

233,520.01

143,479.99

233,520.01

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ พ.ต.นิยม พรขุนทด(2)

จ.ส.ต.ญ.พัชร์นริ นทร์ ผินโพธิ2

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

377,000.00
377,000.00

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.210 (จทบ.น.พ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.210

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ศักดิ2ชยั พิกุลศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อัจฉริ ยะ อาจเดช(2)

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.210 (จทบ.น.พ.)
วงเงินกู้

110,000.00

ทีก! ห. : 0482.76/1006

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

12,340.59

97,659.41

12,340.59

97,659.41

12,340.59

97,659.41

มิ.ย. 62

ส.อ.อัครัช กุดแถลง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.24

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.24

ทีก! ห. : 0482.63/1003

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

31,001.04

148,998.96

มิ.ย. 62

พ.ต.ขัติยะ คําวันดี

ไม่มี

34,000.00

791.00

48

0.00

34,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.ชัทภากร ศิริพฤกษ์

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มิ.ย. 62

31,001.04

212,998.96

31,001.04

212,998.96

ร.อ.เทอดทอง แก้วทอง

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

244,000.00
244,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ระเด่น วาหะมงคล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.หญิง สุ ชญ
ั ญา ผดุงเจริ ญ

ทีก! ห. : 0482.67/770

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)
วงเงินกู้

262,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,005.00

60

95,565.69

166,434.31

95,565.69

166,434.31

95,565.69

166,434.31

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ญ.กนกวรรณ ขวัญทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

262,000.00
262,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ต.วรพงษ์ ภัทรศิริพงษ์

ผูค้  าํ ร.ต. สมพร สายบัว
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.29

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

269,000.00

5,139.00

60

142,383.69

126,616.31

มิ.ย. 62

มี

373,000.00

7,125.00

60

222,457.06

150,542.94

มิ.ย. 62

364,840.75

277,159.25

364,840.75

277,159.25

จ.ส.อ. กฤษฎา สุ วรรณแทน

จ.ส.อ.ทรงศักดิ2 ชุมโรจน์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. นิพล ทวีสุข

ทีก! ห. : 0482.77/1230

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

ส.ต. ยุทธพล มูลสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

642,000.00
642,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

ส.อ.ประดิษฐ กลธนเสพย์

ทีก! ห. : 0483.62/976

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

54,906.53

65,093.47

54,906.53

65,093.47

54,906.53

65,093.47

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พงษ์ไทย เนียมณรงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.33

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.33

จ.ส.อ.กสิ ต พรหมณี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วชิรชัย ไชยลอม
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

290,000.00

5,540.00

60

120,020.43

169,979.57

มิ.ย. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มิ.ย. 62

120,020.43

319,979.57

120,020.43

319,979.57

ส.ต. เอราวัณ โอดบาง

ส.อ.มณเฑียร เกิดโชติ

ผูค้  าํ ส.ท.ทวีวฒั น์ บุญทะวงค์(2)

ทีก! ห. : 0483.64/894

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33

จ.ส.ต.พยุหะ พงศ์พยุหะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

440,000.00
440,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.35

ผูค้  าํ ส.ท.นพศร ศรี การะเกตุ

หนีสิน

มี

ส.อ.ไตรภูมิ ครามวิชิต

ทีก! ห. : 0483.69/1075

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

59,365.87

70,634.13

59,365.87

70,634.13

59,365.87

70,634.13

มิ.ย. 62

ส.ต.สิ ทธิพงษ์ กาบบุดศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.42

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.42

ร.ต.ภาวัต อุไรรัตน์

ทีก! ห. : 0484.63/813

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

1,323.43

78,676.57

1,323.43

78,676.57

1,323.43

78,676.57

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

80,000.00
80,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.46

จ.ส.อ.ประสาน อาจหาญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิมิตร ดุลย์ชาติ

ทีก! ห. : 0484.77/1107

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 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

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.อมรเทพ ชูสุทธิ2

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยศ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยศ.ทบ.

ทีก! ห. : 0461/1625

หน่ วยส่ งเงิน : ยศ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ณชพล พร้อมสุ ข

มี

455,000.00

8,692.00

60

72,921.60

382,078.40

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.ธัญลักษณ์ แนวบุตร

มี

200,000.00

3,821.00

60

9,483.45

190,516.55

มิ.ย. 62

82,405.05

572,594.95

82,405.05

572,594.95

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

655,000.00
655,000.00

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! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151

จ.ส.อ.กิติพงษ์ สายสร้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ดนุพล พลแสน
2

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

169,000.00

3,229.00

60

0.00

169,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

269,000.00

0.00

269,000.00

ส.อ. อชิระ วงศ์หน่อแก้ว

ส.ท.เทวฤทธิ2 เทวา

ผูค้  าํ ส.อ.อนุรักษ์ อาดํา(2)

ทีก! ห. : 0490.2/285

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.ท.อภิเชษฐ์ มังคลาด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

269,000.00
269,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.17 พัน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.17 พัน.4

จ.ส.อ.ราชัน ปัญญาหล้า

ทีก! ห. : 0483.29.2.3/615

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

19,481.84

80,518.16

19,481.84

80,518.16

19,481.84

80,518.16

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.21 พัน.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.21 พัน.2 รอ.

จ.ส.อ.ชัยณรงค์ พงษ์สุวรรณ์

ทีก! ห. : 0481.2/626

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

144,174.55

105,825.45

144,174.55

105,825.45

144,174.55

105,825.45

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.3 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3 พัน.2

ส.อ.กฤษณ แก้วขุนทด

ผูค้  าํ ส.ท. ปิ ยวัฒน์ ติMบคํา

ทีก! ห. : 0482.1.372/617

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

115,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,197.00

60

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

มิ.ย. 62

ส.ท. ปฏิหารย์ มลาวัน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

115,000.00
115,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.31 พัน.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

จ.ส.ท.วีระยุทธ กลินสุ คนธ์

ผูค้  าํ ส.อ.กิตติพงษ์ สนุ่นดี
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

130,000.00

2,484.00

60

22,335.79

107,664.21

มิ.ย. 62

มี

130,000.00

2,484.00

60

3,770.76

126,229.24

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

26,106.55

333,893.45

26,106.55

333,893.45

ส.อ. สุ รชัย บุญโย

ส.อ.ณรงค์ฤทธิ2 หอทอง

ผูค้  าํ ส.อ.เทวิน บัวทอง

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ส.อ.นิวตั ร บุญมาดี

ส.อ.นิวตั ร บุญมาดี

ผูค้  าํ จ.ส.ท. วีระยุทธ กลินสุ คนธ์

ทีก! ห. : 0481.1/925

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.อ.สุ รเชษฎ์ พลมณี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

360,000.00
360,000.00

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! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4 พัน.2

จ.ส.อ.สมศักดิ2 พลอยเจริ ญ

ทีก! ห. : 0483.1.1.2/248

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

60,000.00
60,000.00

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! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.2

จ.ส.อ.จตุพล พันธ์พาณิ ช

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ปริ ญญา เคยอาษา (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

192,000.00

3,668.00

60

93,769.97

98,230.03

มิ.ย. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มิ.ย. 62

93,769.97

298,230.03

93,769.97

298,230.03

ส.อ. วรเทพ สุ ดถาวรกุล

จ.ส.ท.สุ พจน์ พงไทยสงค์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. เขมชาติ จันทพัฒน์ (2)

ทีก! ห. : 0484.1/266

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ2 จันทร์เพชร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

392,000.00
392,000.00

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! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.6

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

15,501.12

184,498.88

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.บํารุ ง อยูส่ ุ ข

มี

200,000.00

3,821.00

60

69,663.52

130,336.48

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ยุทธภูมิ โคกลือชา

มี

172,000.00

3,286.00

60

93,988.56

78,011.44

มิ.ย. 62

มี

218,000.00

4,165.00

60

92,440.58

125,559.42

มิ.ย. 62

271,593.78

518,406.22

271,593.78

518,406.22

พ.ต.สายหยุด คุม้ เจริ ญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ยุทธภูมิ โคกลือชา (2)
2

ทีก! ห. : 0482.2/917

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6

ส.ต. วันชัย ยุระตา

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ พ.ต. สายหยุด คุม้ เจริ ญ
4

ส.ต. วันชัย ยุระตา (2)

จ.ส.ต.ชุมพล มิงชัย

ผูค้  าํ จ.ส.ต. เอกสิ ทธิ2 บุญทาป (2)

ส.ท. อุณากรรรณ วัชราภรณ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

790,000.00
790,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.7 พัน.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.7 พัน.5

จ.ส.ต.กมล รอดใหม่

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ธนวัฒน์ ศิริแก่นทราย

ทีก! ห. : 0483.29.1.3/167

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 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

มิ.ย. 62

ส.ท. สาลวิน วงศ์พนาไพร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายสุ ริยพงษ์

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ ริยพงษ์

ร.ต.พงษ์ศกั ดิ2 ลอยนอก

ทีก! ห. : 0483.72.1/678

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.1 พัน.1

จ.ส.อ.ภาณุวตั สุ ริยะเสน

ทีก! ห. : 0485.1.11/345

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

3,770.76

154,229.24

3,770.76

154,229.24

3,770.76

154,229.24

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

158,000.00
158,000.00

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! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.1

ร.ต.อํานวย เกสโร

ทีก! ห. : 0485.1.21/578

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

42,981.33

97,018.67

42,981.33

97,018.67

42,981.33

97,018.67

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.5 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.5 พัน.2

ทีก! ห. : 0485.1.52/220

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.พิษณุ คําก้อนแก้ว

มี

80,000.00

1,861.00

48

10,778.02

69,221.98

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.อนุชา กนิษฐานนท์

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มิ.ย. 62

10,778.02

99,221.98

10,778.02

99,221.98

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

จ.ส.ท.อนุชิต ไชยวัง

ทีก! ห. : 0465.13/582

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,628.00

48

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ป.ศป.

จ.ส.อ.วสันต์ ธรรมสิ ทธิ2

ทีก! ห. : 0461.3/519

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชลชัย เต็งวงศ์เดิม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

60,000.00
60,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ม.ศม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ม.ศม.

ร.ต.สมพงษ์ หลงแป้ น

ทีก! ห. : 0461.2/658

หน่ วยส่ งเงิน : ศม.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

186,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,553.00

60

115,803.99

70,196.01

115,803.99

70,196.01

115,803.99

70,196.01

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ส.สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0442.16/451

หน่ วยส่ งเงิน : สส.

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

พ.ท.สุ ทธิสาร แก้วเกตุ

ไม่มี

200,000.00

4,652.00

48

0.00

200,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ไพบูลย์ เบียวทุ่งน้อย

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ.สุ รสิ ทธิ2 ธนากลาง

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ส.สส.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.อ.ธนศักดิ2 สมีส่อง

ส.อ.อาทิตย์ สมศรี (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

500,000.00
500,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นทน.รร.สธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สธ.ทบ.

พ.ต.ฉลอง เหมาะดี

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

244,000.00

4,661.00

60

78,577.32

165,422.68

มิ.ย. 62

มี

175,000.00

3,343.00

60

68,561.37

106,438.63

มิ.ย. 62

147,138.69

271,861.31

147,138.69

271,861.31

พ.ต.สุ เมฆ ศุภเลิศ

ผูค้  าํ พ.ต.นิมล มงคลลัภย์
2

ทีก! ห. : 0461.5/449

หน่ วยส่ งเงิน : รร.สธ.ทบ.

พ.ต.นิมล มงคลลัภย์

ผูค้  าํ พ.ต.ฉลอง เหมาะดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

419,000.00
419,000.00

ยอดเงินรวมทั<งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
3

ส.อ.ปรี ชาพล อินทร์ตุ่น

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธราธาร แสงดอกไม้
4

หน่ วยโอนเงิน : รร.สธ.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

2,326.00

48

1,932.12

98,067.88

มิ.ย. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ.สุ ชาติ ทองทรัพย์ใหญ่

ส.อ.ธราธาร แสงดอกไม้

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ภาณุวชิ ญ์ แดงอําพล

ทีก! ห. : 0461.5/449

หน่ วยส่ งเงิน : รร.สธ.ทบ.

ส.ท.อดินนั ท์ ผังรักษ์

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! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

240,000.00
659,000.00

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

1,932.12

238,067.88

149,070.81

509,929.19

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.2

จ.ส.อ.สุ ธนท์ ครึ บกระโทก

ผูค้  าํ ร.ต. วันชัย ลิศนันท์

ทีก! ห. : 0488.2.2/221

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 ก.พ. 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

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. ชัยนาท เสยกระโทก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 59

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศศท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศศท.

ผูค้  าํ ร.ต.ญ.ณัฎฐนันท์ สวนสาลี(2)

หนีสิน

มี

ร.อ.นพกรณ์ ทะอุทยั

ทีก! ห. : 0462.1/676

หน่ วยส่ งเงิน : ศศท.
วงเงินกู้

137,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,617.00

60

39,766.57

97,233.43

39,766.57

97,233.43

39,766.57

97,233.43

มิ.ย. 62

ร.ต.สยามรัฐ บุตรเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

137,000.00
137,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศสท.กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศสท.กส.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ท.นพดล วงศ์นิล

หนีสิน

มี

ส.อ.ทักษ์ดนัย ยอดเพชร

ทีก! ห. : 0448.18/613

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

16,514.89

83,485.11

16,514.89

83,485.11

16,514.89

83,485.11

มิ.ย. 62

ส.อ.วิชยั สี หาบุตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศอ.สพ.ทบ.

จ.ส.อ.สายันต์ รัตนสุ ข

ทีก! ห. : 0443.14/570

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

16,826.81

93,173.19

16,826.81

93,173.19

16,826.81

93,173.19

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.11 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.11 พล.ม.1

ส.อ.เสริ มศักดิ2 สุ กรี อนันท์

ผูค้  าํ ส.ท.กฤษฎา สุ ขใจ

ทีก! ห. : 0483.25/395

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 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

มิ.ย. 62

ส.อ.กิตติศกั ดิ2 กันหาเขียว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.น.ศ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ศ.

ผูค้  าํ ส.ท. อัครวิชญ์ อัคกาญจน์ (2)

หนีสิน

มี

ส.ท.ทวีศกั ดิ2 แสงสว่าง

ทีก! ห. : 0484.61/377

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ศ.
วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

88,868.10

69,131.90

88,868.10

69,131.90

88,868.10

69,131.90

มิ.ย. 62

ส.ท. ชวกิจ หนูหวาน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

158,000.00
158,000.00

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

