หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 1 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยศ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยศ.ทบ.

พ.อ.วันลพ สุ ขจร

ทีก! ห. : 0461/1002

หน่ วยส่ งเงิน : ยศ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

139,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,656.00

60

0.00

139,000.00

0.00

139,000.00

0.00

139,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

139,000.00
139,000.00

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! 1 มี.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สห.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สห.ทบ.

ทีก! ห. : 0424/326

หน่ วยส่ งเงิน : สห.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.ขวัญประชา แก้วแปง

มี

500,000.00

9,551.00

60

258,755.26

241,244.74

เม.ย. 62

พ.อ.ยอดเพชร ภู่แส

มี

400,000.00

7,641.00

60

227,739.13

172,260.87

เม.ย. 62

มี

400,000.00

7,641.00

60

145,598.15

254,401.85

เม.ย. 62

632,092.54

667,907.46

632,092.54

667,907.46

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ พ.อ. สุ พจน์ วงศ์อนันต์ชยั (2)
3

พ.ท.หญิง เพียงพินิจ ศรี สูงเนิน

พ.ท.หญิง เพียงพินิจ ศรี สูงเนิน

ผูค้  าํ พ.อ. ยอดเพชร ภู่แส

พ.อ. สุ พจน์ วงศ์อนันต์ชยั

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

1,300,000.00
1,300,000.00

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

