หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กร.ทบ.

ร.ต.หญิง สุ ภาพร แสนสุ ข

ผูค้  าํ ร.ต.ญ.ปริ ณาห์ ลือชา

ทีก! ห. : 0405/1312

หน่ วยส่ งเงิน : กร.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กร.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ส.อ.ญ.สายฝน สุ ขทองหลาง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.11

จ.ส.อ.วิยทุ ธ เขียววรรณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ไพบูลย์ ยางศรี

ทีก! ห. : 0481.5/435

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ส.อ.เอกันต์ จําปี เพ็ชร(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.41

ร.ท.พยัน เพชรล่อง

ทีก! ห. : 0484.2/178

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

มี

วงเงินกู้

460,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

8,787.00

60

210,527.35

249,472.65

210,527.35

249,472.65

210,527.35

249,472.65

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

460,000.00
460,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.43

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.43

ส.อ.ภูเบศวร์ ชมภูนุช

ทีก! ห. : 0484.4/410

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

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กส.ทบ.

หนีสิน

มี

ร.อ.วิระ แสงทอง

ผูค้  าํ ร.อ.เพิมสุ ข รัตนพงศ์

ทีก! ห. : 0448/1238

หน่ วยส่ งเงิน : กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กส.ทบ.

วงเงินกู้

270,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,158.00

60

131,453.26

138,546.74

131,453.26

138,546.74

131,453.26

138,546.74

ก.ค. 62

จ.ส.ต.ธนพล ธรรมนูญรักษ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

270,000.00
270,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กสษ.2 กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.2 กส.ทบ.

ทีก! ห. : 0448.12/639

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.วัยวุฒิ เพ็ชรแสง

มี

288,000.00

6,698.00

48

65,819.47

222,180.53

ก.ค. 62

จ.ส.อ.บุญเทียม สามารถ

มี

100,000.00

1,911.00

60

37,577.45

62,422.55

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ริ นรา อาริ สาโพธิE

ไม่มี

63,000.00

1,466.00

48

0.00

63,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.องอาจ บุญโชติ

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

103,396.92

467,603.08

103,396.92

467,603.08

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ยุทธชัย เจียมตน
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ ส.อ.อรรถพล บุญแก้ว(2)

ส.อ.ปณตภณ เพ็ชรแสง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

571,000.00
571,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

ส.อ.ทนงศักดิE คิดข้างบน

ผูค้  าํ ส.อ.อธิพนั ธ์ ตันกูล

ทีก! ห. : 0430/292

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 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

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สุ นทร เสื อกลับ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 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.ปรี ชาญ เอนกแสน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีระพนธ์ พิมพา

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/646

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ไสว สําริ ดเปี ยม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.15 พล.ร.15

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ทวีศกั ดิE สุ ทธิกุล

หนีสิน

มี

ส.อ.อดิศกั ดิE สารพัฒน์

ทีก! ห. : 0490.5/455

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

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

39,855.98

80,144.02

39,855.98

80,144.02

39,855.98

80,144.02

ก.ค. 62

จ.ส.อ. พิษณุศกั ดิE หาศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.4

ส.อ.ศักดิEศิริ รัตนพันธ์

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ภาณุพนั ธ์ บ้างวิวฒั น์กุล

ทีก! ห. : 0484/2222

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.สิ ทธิชยั แตงทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นปอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : นปอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ชาติ นิมอุรา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พนกวีณ์ ทองดีนิโรจน์

ทีก! ห. : 0488/670

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

28,183.65

161,816.35

28,183.65

161,816.35

28,183.65

161,816.35

ก.ค. 62

ส.ท. ลีนวัฒน์ สมพงษ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.1

จ.ส.อ.สมพร ชัยสาธร

ทีก! ห. : 0481.61/911

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

148,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,442.00

48

41,080.21

106,919.79

41,080.21

106,919.79

41,080.21

106,919.79

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

พ.อ.ทวีป วชิรเกียรติ

ทีก! ห. : 0482.64/598

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี 1,000,000.00 19,102.00

60

826,096.72

173,903.28

826,096.72

173,903.28

826,096.72

173,903.28

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

1,000,000.00
1,000,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.3

พ.อ.(พิเศษ)อํานาจ ศรี มาก

ทีก! ห. : 0483.69/1431

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

290,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,540.00

60

206,289.77

83,710.23

206,289.77

83,710.23

206,289.77

83,710.23

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

290,000.00
290,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.1 พัน.31 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.31 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ภูมิศกั ดิE บัวเหมือน

หนีสิน

มี

ส.อ.กิตติพงษ์ อินไผ่

ทีก! ห. : 0481.1/460

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

118,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,254.00

60

29,990.50

88,009.50

29,990.50

88,009.50

29,990.50

88,009.50

ก.ค. 62

ส.อ. สายชล สี สังข์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

118,000.00
118,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.21 พัน.30

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.21 พัน.30

ผูค้  าํ ส.อ.ธาดาพงศ์ เขินพลกรัง

หนีสิน

มี

ส.อ.ธวัชชัย พุทธชาติ

ทีก! ห. : 0483.23/335

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

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

11,756.04

138,243.96

11,756.04

138,243.96

11,756.04

138,243.96

ก.ค. 62

ส.อ.ประณต เหวขุนทด(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.8

ผูค้  าํ ร.ท. จักรพงศ์ ศิริพนั ธ์

หนีสิน

มี

ร.ท.ไกรวุฒิ คําศรี พล

ทีก! ห. : 0482.1.402/275

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

64,861.55

75,138.45

64,861.55

75,138.45

64,861.55

75,138.45

ก.ค. 62

ส.ท. ศิริวฒั น์ โมราราษฎร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.6

ผูค้  าํ ส.ท. นราธิป คําประวัติ (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.จิรวัฒน์ ละออจันทร์

ทีก! ห. : 0482.2/299

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
วงเงินกู้

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

17,971.17

32,028.83

17,971.17

32,028.83

17,971.17

32,028.83

ก.ค. 62

จ.ส.ต. เอกชัย ประชุมแดง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71

ร.อ.ดําหริ ห์ สุ ภาตรี

ทีก! ห. : 0487.1/666

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

360,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,877.00

60

205,288.38

154,711.62

205,288.38

154,711.62

205,288.38

154,711.62

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72 พัน.723

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.723

ส.อ.อโนเชาว์ นาเจริ ญ

ผูค้  าํ ส.อ.ภคิน ชัยจันทร์

ทีก! ห. : 0487.2/672

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,930.00

60

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ธนภัทร เฉลิมสุ ข

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

101,000.00
101,000.00

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 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.9 พัน.9

จ.ส.ต.ศักริ นทร์ โพธิEพืช

ทีก! ห. : 0481.3/589

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ ส.อ. วัชชิรพงษ์ กิงวรรณ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.4

ส.อ.ปิ ยพงษ์ จันเสนา

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ธนาสันต์ สายเพ็ชร

ทีก! ห. : 0488.1(11)/757

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 พ.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

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ศรชัย จันทปัญญา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.

หนีสิน

มี

พ.ท.ประโชติ เขียนทอง

330,000.00

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,304.00

60

330,000.00
330,000.00

ยอดเงินรวมทั4งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : กก.พธ.ทบ.

2

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

207,543.05

122,456.95

207,543.05

122,456.95

207,543.05

122,456.95

ก.ค. 62

ร.อ. ณรงค์ เกษรชืน (2)

ผูค้  าํ ร.อ. สงกรานต์ กลินภู่

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ

ทีก! ห. : 0445/2705

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.

จ.ส.อ.บรรพต แก้ววิทย์

ทีก! ห. : 0445/3066

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

6,018.56

73,981.44

6,018.56

73,981.44

213,561.61

196,438.39

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

80,000.00
410,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ร.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.15

ร.ท.สิ ทธิชยั คีรีรัตน์

ทีก! ห. : 0490/1254

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

วงเงินกู้

ไม่มี

480,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

9,169.00

60

0.00

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

480,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

480,000.00
480,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ร.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บุญทรง สี หาวงค์

หนีสิน

มี

ร.ต.วิทยา สุ โพภาค

ทีก! ห. : 0482.2/781

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

187,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,572.00

60

34,937.32

152,062.68

34,937.32

152,062.68

34,937.32

152,062.68

ก.ค. 62

ส.อ. ธนากร สอนโพนงาม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

จ.ส.อ.สุ ขเกษม เขมาภิรักษ์

ทีก! ห. : 0441.16.2/1069

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 พ.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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ส.อ.วัชรพงษ์ เชิดชู

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิยม สมาคม
2

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.ต. ศุภกิจ พ่วงเจริ ญ

ส.ต.ศุภกิจ พ่วงเจริ ญ

ผูค้  าํ ส.ต. อรรตชัย ต้นบุญคลี

ทีก! ห. : 0465.30/527

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.ต. ศิวจั น์ รุ่ งสิ ริวฒั นะชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บริการ กบร.ศร.

จ.ส.อ.อาทิตย์ หอมกลิน

ทีก! ห. : 0461.1/303

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.12

ส.ต.หญิง สุ ชาดา ศรี กะสา

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.ดวงเดือน พรมเคน

ทีก! ห. : 0481.78/156

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 พ.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

ก.ค. 62

ส.ต.ญ.สาธิมา พรานเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.41

ร.ต.เฉลิมพล ทองดีเพ็ง

ทีก! ห. : 0484.78/316

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.28 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.28 พล.ม.1

จ.ส.อ.วรรณจักร คล้ายกรุ ด

ผูค้  าํ ส.อ. จีระศักดิE มัน สมใจ

ทีก! ห. : 0483.21/732

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

วงเงินกู้

ไม่มี

175,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,343.00

60

0.00

175,000.00

0.00

175,000.00

0.00

175,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. นพพร ค้ากลาง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

175,000.00
175,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.9 พล.ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.9 พล.ร.4

ส.ท.ประทิน สิ งห์โตศิริ

ผูค้  าํ ส.อ.ศรัณญ์ จันทร์ฉาย

ทีก! ห. : 0483.1.5/612

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

117,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,235.00

60

0.00

117,000.00

0.00

117,000.00

0.00

117,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.จุลดิส พวงจิตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

117,000.00
117,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.11

จ.ส.อ.อิทธิพล ประจําเมือง

ทีก! ห. : 0481.62/3144

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

4,569.67

245,430.33

4,569.67

245,430.33

4,569.67

245,430.33

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.17

ผูค้  าํ จ.ส.อ. รามฤทธิE เดชธิดา (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.หญิง จุฑามาศ ดอนยังไพร

ทีก! ห. : 0481.75/1554

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

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

62,092.23

46,907.77

62,092.23

46,907.77

62,092.23

46,907.77

ก.ค. 62

ส.ต. คนธพัฒน์ พึงพล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.23

จ.ส.อ.อภิวชิ ญ์ คําหว่าน

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ธนนาถ เสนาไชย (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

190,000.00

3,630.00

60

38,367.29

151,632.71

ก.ค. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

9,926.62

140,073.38

ก.ค. 62

48,293.91

291,706.09

48,293.91

291,706.09

ส.อ. จิรวัฒน์ สี จนั ฮด

จ.ส.ต.ธวัชชัย ปรุ งชัยภูมิ

ผูค้  าํ ส.ต. ดีเซลซ์ เมสัง

ทีก! ห. : 0482.66/1025

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23

พล.อส. ธงชัย สุ วรรณคาม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

340,000.00
340,000.00

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 พ.ค. 62

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

2

หนีสิน

จ.ส.อ.ทนงศักดิE อาทร

ผูค้  าํ ส.อ.รัตน์ หนูเทศ

ทีก! ห. : 0483.73/1870

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.39

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

143,000.00

2,732.00

60

79,120.83

63,879.17

ก.ค. 62

มี

218,000.00

4,165.00

60

151,269.90

66,730.10

ก.ค. 62

ไม่มี

175,000.00

3,343.00

60

0.00

175,000.00

ก.ค. 62

230,390.73

305,609.27

230,390.73

305,609.27

พล.อส.พิเชฐ แก้วเลิศประสิ ทธิE(2)

จ.ส.อ.นเรศ ยิม สบาย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จีรวัฒน์ มียวน
3

ร.ต.ธีรพล วัชรพุทธ

ผูค้  าํ ส.อ.ภาคิน เมฆลอย

ส.อ.ชัชวัฒน์ สุ วรรณโกสี ย(์ 2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

536,000.00
536,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.42

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.42

ส.อ.จิรายุ พรหมชนะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชริ นทร์ สุ ขมาก

ทีก! ห. : 0484.63/1140

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

105,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,006.00

60

0.00

105,000.00

0.00

105,000.00

0.00

105,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.ภาณุกิต แก้วชูชืน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

105,000.00
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! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยก.ทบ.

จ.ส.อ.ราวี มะลิซอ้ น

ทีก! ห. : 0403/6908

หน่ วยส่ งเงิน : ยก.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ขสันต์ สถิรชาติ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.12 พัน.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.12 พัน.1 รอ.

ส.อ.อรรถพล นนตพันธ์

ผูค้  าํ ส.อ.อภิรัฐ บุตรกูล
2

ทีก! ห. : 0481.2/483

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 31 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

69,954.93

30,045.07

ก.ค. 62

ไม่มี

48,000.00

1,117.00

48

0.00

48,000.00

ก.ค. 62

69,954.93

78,045.07

69,954.93

78,045.07

ส.อ.สุ เมธ ฤาชัย

ร.ต.บุญหลาย ฟองบุบผา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152

ร.อ.ฐิติวฒั น์ แกล้วทนงค์

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ธีรยุทธ ใสสุ ข
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

46,659.00

53,341.00

ก.ค. 62

มี

400,000.00

7,641.00

60

213,935.69

186,064.31

ก.ค. 62

260,594.69

239,405.31

260,594.69

239,405.31

ส.ต.ตุแววิลายัต นิเน

ร.ท.นพพงค์ กองสุ ข

ผูค้  าํ ร.ท. แวฮัสซัน กุลคํา (2)

ทีก! ห. : 0490.3/300

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ร.ท. นิติกร มูลพัฒน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23 พัน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.4

ส.อ.เกียรติศกั ดิE อุดมพงษ์

ผูค้  าํ ส.อ.ธงทอง โคมารัมย์

ทีก! ห. : 0482.2.393/380

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

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 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

ก.ค. 62

จ.ส.ต.ประพาส ศุกริ นทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.25

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.25

ผูค้  าํ ส.อ.ชัชพิรวิชญ์ สุ ภาพโรจน์(2)

หนีสิน

มี

ส.อ.วีระยุทธ โต๊ะโส๊ ะ

ทีก! ห. : 0484.1/231

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

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

13,145.65

86,854.35

13,145.65

86,854.35

13,145.65

86,854.35

ก.ค. 62

ส.อ.สิ ทธิศกั ดิE สื บรอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.29 พัน.2

ส.ท.สรรเสริ ญ เรื องจุย้

ผูค้  าํ ส.ท. พงษ์ศกั ดิE โพธิEแสวง

ทีก! ห. : 0481.3/793

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.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

ก.ค. 62

ส.ท. กายต์ สุ ภาเลิศ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3 พัน.3

ส.อ.จิตรกร กรไธสง

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

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ทีก! ห. : 0482.1.373/608

ลง ว/ด/ป : 29 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ ส.อ. กิตติศกั ดิE กิติยะ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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 พ.ค. 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.ธรรมศักดิE บุญทรง

ทีก! ห. : 0484.1/567

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

153,000.00

2,923.00

60

71,553.53

81,446.47

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

71,553.53

181,446.47

71,553.53

181,446.47

ผูค้  าํ ส.อ.เอกสิ ทธิE แสนซาว
2

ส.อ.เอกสิ ทธิ แสนซาว

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

253,000.00
253,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.8 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.8 พัน.1

ทีก! ห. : 0482.1.381/393

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.กล้าหาญ เจนจัด

มี

250,000.00

4,776.00

60

100,584.89

149,415.11

ก.ค. 62

จ.ส.อ.แสง ศรี หาภูธร

มี

250,000.00

4,776.00

60

84,033.81

165,966.19

ก.ค. 62

184,618.70

315,381.30

184,618.70

315,381.30

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รนารี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อนุวฒั น์ เร่ งศักษา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.จักรพันธ์ งอกศิลป์

ทีก! ห. : 0482.65/2451

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

475.13

113,524.87

475.13

113,524.87

475.13

113,524.87

ก.ค. 62

ส.อ. ศักดา ประชากลาง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

114,000.00
114,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2

ส.อ.กิตติกร วงละคร

ผูค้  าํ ส.อ.กิตติพล ผลสอาด(2)

ทีก! ห. : 0485.1.2/462

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 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

ก.ค. 62

ส.ท.อนุกลู จันติวงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.นส.ทบ.

จ.ส.อ.อนุวฒั น์ เกิดสุ วรรณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศราวุธ แสงชมภู
2

ทีก! ห. : 0461.7/727

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

119,000.00

2,274.00

60

24,213.06

94,786.94

ก.ค. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

24,213.06

244,786.94

24,213.06

244,786.94

จ.ส.อ. พรสวรรค์ เซรัมย์

ส.อ.จิรบูรณ์ ปันจัน

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐภูมิ วาดประเสริ ฐ
3

ส.อ.อรรถพล ด่านนิรภัย

ผูค้  าํ ส.ท. ณัฐภัทร โต้ตอบ

ส.ท. ธนากร ท บุญแท้

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

พ.อ.ธงชัย ช่วยรักษา

ทีก! ห. : 0443.16/437

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

418,000.00

7,985.00

60

263,806.71

154,193.29

ก.ค. 62

ไม่มี

107,000.00

2,044.00

60

0.00

107,000.00

ก.ค. 62

263,806.71

261,193.29

263,806.71

261,193.29

ผูค้  าํ พ.อ. วรพงศ์ พุ่มขจร
2

ร.ต.หญิง ณศิกาญจน์ ยูนิพนั ธ์

ผูค้  าํ ส.อ.ญ.ชลนิกานต์ คําฟัก

ส.ต.วรยศ เพิมพูล(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

525,000.00
525,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วพบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วพบ.

พ.ท.หญิง นงลักษณ์ อินทร์วลิ ยั

ทีก! ห. : 0446.20/876

หน่ วยส่ งเงิน : วพบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

281,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,368.00

60

138,736.25

142,263.75

138,736.25

142,263.75

138,736.25

142,263.75

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

281,000.00
281,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศบบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศบบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

240,000.00

4,585.00

60

33,231.61

206,768.39

ก.ค. 62

ร.ต.ถนอมศักดิE อําสุ ข

มี

300,000.00

5,731.00

60

51,289.02

248,710.98

ก.ค. 62

พ.ท.พิชิต อินทร์เอียม

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ร.ท.ปัญญา สอนสุ ภาพ

ไม่มี

172,000.00

3,286.00

60

0.00

172,000.00

ก.ค. 62

84,520.63

727,479.37

84,520.63

727,479.37

พ.ท.อดิศกั ดิE ลาดเงิน

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ภาณุวฒั น์ บุญทับ
2

ทีก! ห. : 0465/1056

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

ส.อ.ธนวัฒน์ ชมนิม

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ ส.อ.ธวัชชัย จัน รักษ์

ส.อ.สุ รศักดิE คงชาติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

812,000.00
812,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.31

ส.อ.จรุ ง บํารุ งจิตต์

ผูค้  าํ ร.ต.อาทิตย์ แช่มชืน

ทีก! ห. : 0483.62.8/770

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 พ.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

ก.ค. 62

ส.อ.ทองใบ เกตุเนตร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศม.

พ.ท.เกษียร อนุโรจน์

ทีก! ห. : 0461.2/982

หน่ วยส่ งเงิน : ศม.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

350,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,686.00

60

31,393.79

318,606.21

31,393.79

318,606.21

31,393.79

318,606.21

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

350,000.00
350,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศศท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศศท.

ทีก! ห. : 0462.1/768

หน่ วยส่ งเงิน : ศศท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.อัฑต์ ต้นมาลี

มี

168,000.00

3,209.00

60

100,801.13

67,198.87

ก.ค. 62

พ.ท.หญิง แวววัน รัตนพฤกษ์

มี

150,000.00

2,866.00

60

74,042.95

75,957.05

ก.ค. 62

มี

170,000.00

3,248.00

60

70,382.85

99,617.15

ก.ค. 62

ร.ต.จรัญ คุม้ ไพรี

มี

255,000.00

4,871.00

60

149,872.48

105,127.52

ก.ค. 62

จ.ส.อ.จุมพล คําหวาน

มี

150,000.00

2,866.00

60

84,033.81

65,966.19

ก.ค. 62

มี

190,000.00

3,630.00

60

43,819.92

146,180.08

ก.ค. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.อ.ชนะ แฉ่งใน(2)
3

ร.ท.สุ เมต ผลเกลียง

ผูค้  าํ ร.ท.ธีรพงษ์ หงถาวงค์
4

จ.ส.อ.จิพงษ์ ปานเหม

จ.ส.อ.อภินนั ท์ ปักกาเวสา

ผูค้  าํ
5

ผูค้  าํ จ.ส.อ.บรรจง สวาทพงษ์
6

จ.ส.อ.ชาติชาย พยัคฆพงษ์

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! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.ปิ ยะเชษฐ์ ศรี วะรมย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วิสทวัฒน์ ธานีโรจน์
8

9

168,000.00

3,209.00

60

49,253.63

118,746.37

ก.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

197,000.00

3,763.00

60

0.00

197,000.00

ก.ค. 62

572,206.77

995,793.23

572,206.77

995,793.23

จ.ส.อ.ญ.ธีราภรณ์ มีแก้ว

จ.ส.อ.วิสทวัฒน์ ธานีโรจน์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปิ ยะเชษฐ์ ศรี วะรมย์

มี

จ.ส.อ.ญ.ธีราภรณ์ มีแก้ว(2)

จ.ส.อ.หญิง ประยูรวรรณ แสงสุ รินทร์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

1,568,000.00
1,568,000.00

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! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศสพ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศสพ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อนุพล หนุนภักดี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชูเกียรติ ชืนชม

ทีก! ห. : 0485.3/1050

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

29,390.14

70,609.86

29,390.14

70,609.86

29,390.14

70,609.86

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ยุทธศิลป์ นิสสะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 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

ผูค้  าํ ร.ท.ธิษย์ ศรไชย

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.บุญส่ ง ปะนิทานะโต

ทีก! ห. : 0483.25/360

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

226,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,317.00

60

29,873.50

196,126.50

29,873.50

196,126.50

29,873.50

196,126.50

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ภาสกร พระหันธงชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

226,000.00
226,000.00

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 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.ก.ท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.ก.ท.

จ.ส.อ.ศิริเชษฐ์ วงศ์สุขสมบัติ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พิรุณ บุญพร้อม

ทีก! ห. : 0481.62/597

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

124,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,369.00

60

0.00

124,000.00

0.00

124,000.00

0.00

124,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. พรพจน์ ลิขิตเนียมกุล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 60

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ว.

ส.ท.สุ เมธ สุ ทธิประภา

ผูค้  าํ ส.อ. อภิเษก จิตมะกลํา

ทีก! ห. : 0483.62.5/303

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ว.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. ธนาณพ กาศเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

114,000.00
114,000.00

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 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ก.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เฉลิม ขวานทอง

หนีสิน

มี

ร.ต.ครรชิต เวินชุม

ทีก! ห. : 0481.77/311

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

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

104,251.76

75,748.24

104,251.76

75,748.24

104,251.76

75,748.24

ก.ค. 62

จ.ส.อ. สันติ ดาโรจน์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 29 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สส.

ทีก! ห. : 0442/1494

หน่ วยส่ งเงิน : สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ร.ต.ธีรพร พูนเกษม

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.คณิ ศร์กุล จันทร์วงค์

ไม่มี

125,000.00

2,388.00

60

0.00

125,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.พรวินดั ลุนชิตร

ไม่มี

148,000.00

2,827.00

60

0.00

148,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

473,000.00

0.00

473,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สส.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.อ. วิศรุ ษ ภิรมย์จิตร
4

จ.ส.อ. พัฒนา เกริ นกระโทก

ส.อ.วิศรุ ษ ภิรมย์จิตร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พรวินดั ลุนชิตร

จ.ส.อ. พัฒนา เกริ นกระโทก (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

473,000.00
473,000.00

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

