หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 26 ธ.ค. 61

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กง.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กง.ทบ.

ร.ต.สุ ภาพ พชนะ

ผูค้  าํ ร.ต.ปิ ยภัทร สี ใหม
2

3

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

170,000.00

3,248.00

60

88,531.16

81,468.84

ก.พ. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

50,415.64

69,584.36

ก.พ. 62

ไม่มี

260,000.00

4,967.00

60

0.00

260,000.00

ก.พ. 62

138,946.80

411,053.20

138,946.80

411,053.20

ส.ต.ฉัรมงคล บัวเลิง

จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ชูยศ

ผูค้  าํ จ.ส.ท.จีรพันธ์ ขันทองชัย

ทีก! ห. : 0422/6568

หน่ วยส่ งเงิน : กง.ทบ.

ส.อ.พิไชยลักษณ์ ตังจิตวิสุทธิ@

พ.อ.ณรงค์ ศรี จิตแจ่ม

ผูค้  าํ พ.ต.รัชกฤต อาจศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

550,000.00
550,000.00

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! 26 ธ.ค. 61

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บ.21

2

หนีสิน

จ.ส.อ.ประจวบ เอียมสอาด

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เพลิน พูนชัย

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 17 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

185,000.00

3,534.00

60

105,236.96

79,763.04

ก.พ. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

137,354.34

62,645.66

ก.พ. 62

242,591.30

142,408.70

242,591.30

142,408.70

จ.ส.อ.วนสณฑ์ บุญเจือจันทร์(2)

จ.ส.อ.อนุรักษ์ วิเชียรสาร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ รศักดิ@ เฉลิมสุ ข(2)

ทีก! ห. : 0465.28/2497

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.21

จ.ส.อ.ประจวบ เอียมสอาด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

385,000.00
385,000.00

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! 26 ธ.ค. 61

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กง.กง.ทบ.

พ.อ.เริ งศานติ@ ทยามันทิรนันท์

ผูค้  าํ พ.อ.สมกฤช อินทรพงษ์สกุล

ทีก! ห. : 0422/6566

หน่ วยส่ งเงิน : รร.กง.กง.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

ก.พ. 62

พ.อ.ศักดา ภุมริ นทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

230,000.00
230,000.00

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

