หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.ธนากรณ์ ขันธชัย

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อานนท์ แสงสันต์
2

หน่ วยโอนเงิน : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

ลง ว/ด/ป : 21 ม.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

เม.ย. 62

ไม่มี

118,000.00

2,254.00

60

0.00

118,000.00

เม.ย. 62

0.00

218,000.00

0.00

218,000.00

ส.ท. สันติ ช้างน้อย

ส.ท.เอกไชย จุลเจิม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัยศักดิ8 พรรณขาม

ทีก! ห. : 0443.15.7/167

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ. ศราวุธ สุ ขสนธิสมบูรณ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

218,000.00
218,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

จ.ส.ท.สิ นธู ชุ่มกมล

ผูค้  าํ ส.ท. ศุภชัย บุญประเทือง

ทีก! ห. : 0491.5/70

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.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

เม.ย. 62

ส.ท. วริ ศ สี หาเสน (2)

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.35

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.35

พ.ต.ปรี ชา ชมชาติ

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

วงเงินกู้

ไม่มี

30,000.00

ทีก! ห. : 0483.7/24

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

698.00

48

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

30,000.00
30,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

ส.อ.เอกสิ ทธิ8 ลาโซ

ทีก! ห. : 0430/90

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

97,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,256.00

48

43,395.32

53,604.68

43,395.32

53,604.68

43,395.32

53,604.68

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

97,000.00
97,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

พ.ท.สิ ทธิชยั ศิริลว้ น

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ปิ ติภทั ร มูลโต
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

221,000.00

4,222.00

60

65,108.06

155,891.94

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

65,108.06

255,891.94

65,108.06

255,891.94

ส.อ. วีรยุทธ พรหมประทีป

ส.อ.กิตติศกั ดิ8 สนองรัมย์

ผูค้  าํ ส.อ. ธฐนนท์ ขอเทียม (2)

ทีก! ห. : 0444/461

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.

ส.อ. วรรธนพล หารบุรุษ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

321,000.00
321,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

ผูค้  าํ จ.ส.อ.คํารณ ดีมา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ประชาทิพย์ พืนผา

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/098

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

43,475.92

114,524.08

43,475.92

114,524.08

43,475.92

114,524.08

เม.ย. 62

จ.ส.อ.พิเศษ ขันโสม

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.3

จ.ส.อ.พิษณุชยั จันทร์หอม

ทีก! ห. : 0483.65/99

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

30,000.00

698.00

48

21,957.52

8,042.48

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

21,957.52

108,042.48

21,957.52

108,042.48

ผูค้  าํ
2

ร.ท.รังสรรค์ คํานวณศร

ผูค้  าํ

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.1

ทีก! ห. : 0481.9/38

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.วิชาติ บุญสายบัว

มี

380,000.00

7,259.00

60

173,434.81

206,565.19

เม.ย. 62

จ.ส.ท.ศรัณย์ โตชูวงศ์

มี

152,000.00

2,904.00

60

49,695.83

102,304.17

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

223,130.64

408,869.36

223,130.64

408,869.36

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.ต.ศักดิ8ดา ศรัทธาธรรม
3

ส.ท.พิชิตพงษ์ แดงโสภา

ส.ท.พิชิตพงษ์ แดงโสภา

ผูค้  าํ ส.ท.ทินกร สากลวารี (2)

ส.ต.สาวิตร ฤทธิ8เรื องเดช

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

632,000.00
632,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.2

จ.ส.อ.จํานงค์ แขนโพธิ8

ผูค้  าํ ร.ท. นิวฒั น์ ระติขาํ ภะ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

249,000.00

4,757.00

60

30,339.46

218,660.54

เม.ย. 62

มี

157,000.00

2,999.00

60

60,346.71

96,653.29

เม.ย. 62

90,686.17

315,313.83

90,686.17

315,313.83

ร.ต. อภินนั ท์ อาจฤทธิ8

จ.ส.ท.ประสิ ทธิ8 โมกมะเริ ง

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ทวีศกั ดิ8 จัดแก้ว (2)

ทีก! ห. : 0482.11/62

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ. ธัญพิสิษฐ์ ศาลาแดง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

406,000.00
406,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.3

จ.ส.อ.เกรี ยงไกร สุ ขกล้า

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิลาศ อุ่นไพร
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

270,000.00

5,158.00

60

119,096.26

150,903.74

เม.ย. 62

มี

135,000.00

2,579.00

60

54,254.36

80,745.64

เม.ย. 62

มี

135,000.00

2,579.00

60

65,513.35

69,486.65

เม.ย. 62

238,863.97

301,136.03

238,863.97

301,136.03

ส.อ.อัฐพล นุ่มเมือง(2)

จ.ส.ท.ฐิติพงศ์ เย็นฉํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกรี ยงไกร สุ ขกล้า

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

จ.ส.ท. ฐิติพงศ์ เย็นฉํา

จ.ส.อ.ธนกร ทองเอม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรสิ ทธิ8 คงปาน

ทีก! ห. : 0483.27/59

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.ต. วจนะ สุ ดแก้ว (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

540,000.00
540,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นปอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : นปอ.

จ.ส.ต.มนตรี ไชยพันธ์

ทีก! ห. : 0488/103

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

40,000.00
40,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.2

จ.ส.ต.ครองศิลป์ ฉิมณรงค์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ยุทธพล สุ คนธชาติ

ทีก! ห. : 0482.64/89

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.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

เม.ย. 62

จ.ส.ท.บวรพจน์ ไพรพฤกษ์(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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.1 รอ.

ส.อ.วิชิต ศรี ใย

ผูค้  าํ ส.อ.ปราโมช คล้ายสุ ขพงษ์(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

133,000.00

3,094.00

48

47,192.79

85,807.21

เม.ย. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

เม.ย. 62

47,192.79

285,807.21

47,192.79

285,807.21

ส.อ.กิตติชยั รัตนงาม

ส.อ.สิ ทธิชยั แสงจันฉาย

ผูค้  าํ ส.ท. ฉัตรดนัย โพธิ8งาม (2)

ทีก! ห. : 0481.1/63

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.ท. ณัฐวุฒิ ป้ องกัน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

333,000.00
333,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.6 พัน.106

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.106

ร.ต.ปฏิภาณ บวรชาติ

ผูค้  าํ ร.ต.จิรัฎฐ์ แก่นสุ ข(2)

ทีก! ห. : 0482.2/39

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

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

เม.ย. 62

ร.ต.สงบ จันทร์ศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71 พัน.711

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.711

จ.ส.อ.บุญเชิด ทับทรวง

ทีก! ห. : 0487.1/70

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

81,295.55

32,704.45

81,295.55

32,704.45

81,295.55

32,704.45

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71 พัน.712

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.712

ร.ท.ประเสริ ฐ สุ ริวงศ์ษา

ทีก! ห. : 0487.1/96

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,791.00

48

13,805.26

106,194.74

13,805.26

106,194.74

13,805.26

106,194.74

เม.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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เสามัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิ8 โทจําปา

ทีก! ห. : 0488.1(10)/117

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.7

วงเงินกู้

128,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,445.00

60

37,565.14

90,434.86

37,565.14

90,434.86

37,565.14

90,434.86

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ธวัชชัย เกียรติอมรเวช(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

128,000.00
128,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.

จ.ส.ท.หญิง นิลเนตร ยิม อ่อน

ผูค้  าํ ส.ต.หญิง สมสนิท จันทร์ขจร

ทีก! ห. : 0445/747

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 ม.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

เม.ย. 62

จ.ส.อ. อดุลย์ จูปรางค์

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 2

จ.ส.อ.มนตรี ครองบุญ

ผูค้  าํ ส.อ. วัชรพล ดวงแก้ว
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

258,000.00

4,929.00

60

91,474.13

166,525.87

เม.ย. 62

มี

127,000.00

2,426.00

60

62,082.69

64,917.31

เม.ย. 62

153,556.82

231,443.18

153,556.82

231,443.18

ส.ท. วิศนุ บุญรอด

ส.ท.วิศนุ บุญรอด

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มนตรี ครองบุญ (2)

ทีก! ห. : 0482.73/58

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ท. จักกริ น พรมรัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.15

ผูค้  าํ ร.ต.กิตติ ศรี โกตะเพชร(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สัณหพงษ์ สมศักดิ8

ทีก! ห. : 0490/149

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

271,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 พ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,177.00

60

146,297.40

124,702.60

146,297.40

124,702.60

146,297.40

124,702.60

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ชาญชัย เพิมพูล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

271,000.00
271,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

จ.ส.อ.ณกรณ์ เหมืองพุน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วุทธิพฒั น์ สิ นโพธิ8 (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

440,000.00

8,405.00

60

117,223.91

322,776.09

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

117,223.91

422,776.09

117,223.91

422,776.09

จ.ส.อ. คมสัน สาระติ

ส.อ.สกฤษฎ์ แก้วเกิดมี

ผูค้  าํ ร.ท.สมชาย เมนะสิ ทธุ์

ทีก! ห. : 0430.7/049

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.

ส.อ.ดุษฎี ราชา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

540,000.00
540,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.24 บชร.4

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีระศักดิ8 สลําเส้ง

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.สมมาศ นุย้ พานิช

ทีก! ห. : 0484.62/69

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
วงเงินกู้

105,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,006.00

60

467.94

104,532.06

467.94

104,532.06

467.94

104,532.06

เม.ย. 62

ส.ท.อภินนั ท์ ส้มแป้ น

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.21

จ.ส.อ.วิทยา จําปารัตน์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ริยะ อัฒจักร

ทีก! ห. : 0465.28/76

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

ส.อ. เชิดศักดิ8 โยธะการี

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ปจว.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ปจว.

ส.ท.วันเฉลิม พูลแสวง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ฤทธิเดช เงินห้อย

ทีก! ห. : 0485.4/144

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.อ.ภิญโญ สัมมาชีพ

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! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 1

จ.ส.ท.นิพล ห้วยลําโก

ทีก! ห. : 0481.72(43)/159

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

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,489.00

48

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

เม.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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สท.กส.ทบ.

ร.ท.ศิวาวุธ สุ ธาพจน์

ผูค้  าํ ร.อ.พงศ์พสั พนมผา(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

230,000.00

4,394.00

60

149,884.85

80,115.15

เม.ย. 62

มี

122,000.00

2,331.00

60

53,635.48

68,364.52

เม.ย. 62

203,520.33

148,479.67

203,520.33

148,479.67

ร.อ.ถนอมศักดิ8 เมฆสงค์

พล.อส.นพคุณ พลหล้า

ผูค้  าํ พล.อส.อาภากร คูณขุนทด

ทีก! ห. : 0448.20/42

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.

พล.อส.บุญจฤทธิ8 ดูเรื องรํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

352,000.00
352,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ลําดับ
1

ผูค้  าํ ร.ท.ธีรยุทธ พิมพ์ดี(2)

หนีสิน

มี

ร.ท.สันติ สุ กุมลนันทน์

ทีก! ห. : 0490.10.3/1831

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

135,750.55

64,249.45

135,750.55

64,249.45

135,750.55

64,249.45

เม.ย. 62

ร.ท.จริ นทร์ ทรงบัณฑิต

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 24 บชร.4 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 24 บชร.4
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.เสกสันติ8 สุ วรรณไตร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรยุทธ แสงจันทร์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

52,065.08

87,934.92

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

52,065.08

187,934.92

52,065.08

187,934.92

จ.ส.อ.จิรพงษ์ อุบล(2)

ส.ต.ตรี รัฐ บัวแก้ว

ผูค้  าํ ส.ท.พีระพงศ์ กุลเมือง

ทีก! ห. : 0484.62/065

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4

ส.ท.ธชาพงศ์ ดิสรา

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ลําดับ
1

จ.ส.อ.วุฒิพงษ์ สื บสิ มมา

ผูค้  าํ ส.อ. พรหมมงคล คํากัมพล
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

166,000.00

3,171.00

60

92,796.28

73,203.72

เม.ย. 62

มี

140,000.00

2,675.00

60

22,292.44

117,707.56

เม.ย. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

เม.ย. 62

115,088.72

300,911.28

115,088.72

300,911.28

ส.ต. ปัญญาโชติ สุ วรรณพันธ์

ส.ท.เจนณรงค์ อุดม

ผูค้  าํ ส.อ. ปิ ตุรงค์ เชือเจ็ดตน

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ส.ท. วิสิษฐ์ อุทยั

ส.อ.ณัฐพล ใจสุ ข

ผูค้  าํ ส.ท. วราธร สิ งห์ยม

ทีก! ห. : 0490.10.4/43

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ส.ท. วิสิษฐ์ อุทยั (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

416,000.00
416,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.11 มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.11 มทบ.11

จ.ส.ท.บุญล้อม เจียงภูเขียว

ทีก! ห. : 0481.62/160

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 29 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

60,346.71

59,653.29

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

60,346.71

159,653.29

60,346.71

159,653.29

ผูค้  าํ ร.ท.เสถียร ลาภประเสริ ฐ(2)
2

ส.อ.ทรรศนะ โสดาทิพย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นริ นทร์ รัตนพล

ส.อ. วิทยา นามเสนา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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

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

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.2 พัน.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.2 พัน.15

จ.ส.อ.พยุง วงศ์พุฒ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมบัติ อินสองใจ

ทีก! ห. : 0483.18/110

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

วงเงินกู้

ไม่มี

144,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,751.00

60

0.00

144,000.00

0.00

144,000.00

0.00

144,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. วิทย์ ฟองสี จนั ทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

144,000.00
144,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.23

ทีก! ห. : 0482.66/125

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ท.วสันต์ ขุนสวัสดิ8

มี

350,000.00

6,686.00

60

72,774.46

277,225.54

เม.ย. 62

ร.ต.ธวัชชัย จันทร์ภิรมย์

มี

184,000.00

3,515.00

60

129,979.86

54,020.14

เม.ย. 62

ส.อ.เขียวสด แสนคํา

มี

73,000.00

1,698.00

48

37,680.62

35,319.38

เม.ย. 62

จ.ส.ท.เก่งกาจ สุ ระคาย

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

240,434.94

466,565.06

240,434.94

466,565.06

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ชัยพันธ์ เพียรใหม่

ส.อ.ญ.วุรณรัตน์ นาทัน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

707,000.00
707,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

ส.อ.ณรงค์เดช แสนเพือน

ผูค้  าํ พล.อส. ดุษฎี เกตุจาํ ปา

ทีก! ห. : 0482.67/66

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

วงเงินกู้

ไม่มี

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

เม.ย. 62

พล.อส. อุเทน จันทร์หา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.ท.จิรเมธ เอียมประไพ

ผูค้  าํ ร.ท.อภิเดช เชือสิ งห์
2

ทีก! ห. : 0483.69/124

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

508,000.00

9,704.00

60

361,623.54

146,376.46

เม.ย. 62

มี

245,000.00

4,680.00

60

80,491.92

164,508.08

เม.ย. 62

มี

276,000.00

5,272.00

60

210,564.74

65,435.26

เม.ย. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

51,098.75

68,901.25

เม.ย. 62

703,778.95

445,221.05

703,778.95

445,221.05

ส.ท.สุ ภพนธ์ คุม้ กัน

ร.ท.อภิเดช เชือสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศรายุทธ ผาวันดี
3

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.35

ส.ท. วีระภัทร ศรี พรหมมา

จ.ส.อ.มานัส มีบุญอนันต์

ผูค้  าํ ร.ท.ญ.ปิ ยภัทร สําราญจิตต์
4

จ.ส.ต.ชัยณรงค์ ตุนาโป่ ง

ผูค้  าํ ส.อ.ทนงศักดิ8 กันทะหมืน

จ.ส.ต.ชัยยันต์ กุลไข

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

1,149,000.00
1,149,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.37

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สาธิยะ เรื องศรี (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธานัท ปิ ติปาละ

ทีก! ห. : 0483.71/21

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

47,818.55

52,181.45

47,818.55

52,181.45

47,818.55

52,181.45

เม.ย. 62

ส.ต.บุญรบ มโนวงศ์

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.43

ส.ท.ราชันย์ สุ ริยะสาร

ผูค้  าํ ส.ต. วุฒิรินทร์ วุน่ ศิริ

ทีก! ห. : 0484.74/4161

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

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

เม.ย. 62

ส.อ. ชุติพงศ์ ไชยศรี

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! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.45

พล.อส.ดนัยวัฒน์ เรื องเกิด

ผูค้  าํ ส.อ.เอนกพงศ์ พิบูลย์(2)

ทีก! ห. : 0484.76/3844

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

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

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

เม.ย. 62

พล.อส.ธนรัตน์ ณ พิทกั ษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยศ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยศ.ทบ.

ส.อ.สุ กฤษฏิ8 พูลวงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วีรชัย เพ็ชรรัตน์

ทีก! ห. : 0461/0284

หน่ วยส่ งเงิน : ยศ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

108,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,063.00

60

0.00

108,000.00

0.00

108,000.00

0.00

108,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. คุณากร สุ วาส

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

108,000.00
108,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.1 รอ.

จ.ส.อ.อํานวย คิดซือ

ทีก! ห. : 0481.1/51

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

121,404.11

108,595.89

121,404.11

108,595.89

121,404.11

108,595.89

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

หน้ าที! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.111 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.111 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จรัญ สุ พล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พัฒนชัย ยิม เจริ ญ

ทีก! ห. : 0489.1.1/118

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

20,601.74

129,398.26

20,601.74

129,398.26

20,601.74

129,398.26

เม.ย. 62

ส.ท.สันติภาพ สี เนหะ

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! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ยุทธการ น้อยเอียม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.คมกฤช สลีวงศ์

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

169,000.00

ทีก! ห. : 0483.1.2/36

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,229.00

60

117,503.74

51,496.26

117,503.74

51,496.26

117,503.74

51,496.26

เม.ย. 62

ส.อ.เกรี ยงศักดิ8 บู่ทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

169,000.00
169,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151

จ.ส.อ.ชัยพล ศรี โดน

ทีก! ห. : 0490.2/89

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อาเพนดี มะเย็ง(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! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.3

จ.ส.ท.อนันดา อุดร

ผูค้  าํ ส.อ. สมโภช ชิงชัย (2)

ทีก! ห. : 0482.2/59

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

วงเงินกู้

ไม่มี

143,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,732.00

60

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

เม.ย. 62

ส.อ. นฤชา บุญตา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

143,000.00
143,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.19 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.19 พัน.3

จ.ส.อ.ฉัฐชม บุญเติมเต็ม

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อโนทัย จันทร์ฉาย
2

3

4

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

17,981.08

182,018.92

เม.ย. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

72,303.05

47,696.95

เม.ย. 62

มี

113,000.00

2,159.00

60

18,641.18

94,358.82

เม.ย. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

27,976.21

72,023.79

เม.ย. 62

136,901.52

396,098.48

136,901.52

396,098.48

จ.ส.อ. เสกสรรค์ คําสระคู

ส.อ.ไกรสิ ทธิ8 ถาคํา

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สรายุธ บุญชู

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ส.ต. อนุสรณ์ กล่อมเพชร

จ.ส.อ.สมร อุทาวงศ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไชยพัสตร์ มีบุศย์ (2)

ทีก! ห. : 0481.3/113

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.17 (จทบ.ก.จ.)

ส.อ. จักรี ลิมสกุล

ส.อ.สมบัติ สุ ขเอียม

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

533,000.00
533,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.2 พัน.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.2 พัน.1 รอ.

ร.ต.ชัชฤทธิ8 ภูลบั

ผูค้  าํ ร.ท.คมกริ ช ชูเจริ ญ (2)
2

ทีก! ห. : 0481.2/36

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

204,000.00

3,897.00

60

144,099.49

59,900.51

เม.ย. 62

มี

271,000.00

5,177.00

60

151,778.14

119,221.86

เม.ย. 62

มี

228,000.00

4,356.00

60

120,590.94

107,409.06

เม.ย. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

28,035.72

121,964.28

เม.ย. 62

444,504.29

408,495.71

444,504.29

408,495.71

ร.ท.วิจารย์ สิ ทธิพล

ร.ต.นําพล ชาวเมือง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สิ ทธิพงษ์ ศรี ศกั ดา
3

จ.ส.อ.มิตรภาพ แวงดา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สิ ทธิพงษ์ ศรี ศกั ดา(2)
4

จ.ส.อ.กนกศักดิ8 ปลืมใจ

จ.ส.อ.สุ ทดั คร้ามไพบูลย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อิสระ คําลุน

จส.ต.อธิวฒั ฯ◌์ วงศ์ที

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

853,000.00
853,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3

จ.ส.อ.ณรงค์ มงคลเคลือบ

ทีก! ห. : 0482.1.37/17

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

304,000.00

5,807.00

60

164,242.10

139,757.90

เม.ย. 62

มี

280,000.00

5,349.00

60

71,887.96

208,112.04

เม.ย. 62

ไม่มี

142,000.00

2,713.00

60

0.00

142,000.00

เม.ย. 62

236,130.06

489,869.94

236,130.06

489,869.94

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประพิณ พละศักดิ8(2)
2

จ.ส.อ.ภาณุพร สอิงแก้ว

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ทรงศักดิ8 สัพโส (2)
3

จ.ส.อ. วัฒนา ภูโอบ (2)

จ.ส.อ.ทรงศักดิ8 สัพโส

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ภาณุพร สอิงแก้ว(2)

จ.ส.อ.ธนูเดช เพียรดํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

726,000.00
726,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.1

ส.ท.วรปัญญ์ สิ นปรุ

ผูค้  าํ ส.อ. ภิญโญ เพชรชนะเลิศ

ทีก! ห. : 0484.1/54

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.ท.ภาสุ สุ ขแสน

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.2

ส.ท.สุ ภกิจ ยันตาภรณ์

ทีก! ห. : 0484.1/1562

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ. ธราดล ขวัญศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

40,000.00
40,000.00

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

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

หน้ าที! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.7 พัน.5

ส.อ.สุ กิจจา ก๋ าคํา

ผูค้  าํ ส.อ.จักรกฤษณ์ ยอดคํา

ทีก! ห. : 0483.29.1.3/1402

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

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

เม.ย. 62

ส.อ.อนุชล ฟองคํา(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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายวิภาวดีรังสิต

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.ต.หญิง กัญญ์โฉม บัวช่วย

ผูค้  าํ พ.ต.หญิง บุญเอือ ศุภลักษณ์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

98,486.52

101,513.48

เม.ย. 62

มี

270,000.00

5,158.00

60

103,088.22

166,911.78

เม.ย. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

34,686.96

125,313.04

เม.ย. 62

236,261.70

393,738.30

236,261.70

393,738.30

พ.ต.หญิง พรภิมล วงมุสิก

จ.ส.อ.หญิง พลอยรัตน์ เพชรเรี ยง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง จุฬารัตน์ เพชรรัตน์

ทีก! ห. : 0484.76/63

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

พ.ต.หญิง พรภิมล วงมุสิก (2)

พ.ต.หญิง บุญเอือ ศุภลักษณ์

ผูค้  าํ พ.ต.หญิง กัญญ์โฉม บัวช่วย
3

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวิภาวดีรังสิต

จ.ส.อ.หญิง จิตติมา มีเพียร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

630,000.00
630,000.00

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

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

หน้ าที! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายอิงคยุทธบริหาร

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายอิงคยุทธบริหาร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ครรชิต เพ็ชรด้วง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ศุภชัย พงษ์ธนู

ทีก! ห. : 0484.77/2654

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

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

84,460.08

45,539.92

84,460.08

45,539.92

84,460.08

45,539.92

เม.ย. 62

จ.ส.อ.อายุ เจ๊ะดือราแม

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! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กบ.ทบ.

พ.อ.ภัคชาติ ศุภกรโกศัย

ทีก! ห. : 0404.5/30

หน่ วยส่ งเงิน : รร.กบ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

146,336.78

53,663.22

146,336.78

53,663.22

146,336.78

53,663.22

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

จ.ส.อ.นิตินนั ท์ สุ ทธิกาญจน์กุล

ผูค้  าํ พ.ท. มนต์ศกั ดิ8 ประเสริ ฐสังข์

ทีก! ห. : 0465.13/106

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

185,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,534.00

60

0.00

185,000.00

0.00

185,000.00

0.00

185,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. นาวิน สุ วรรณเวศม์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

185,000.00
185,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ส.สส.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ระลึก อิมชาลี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ขวัญชัย ฤทธิชยั

ทีก! ห. : 0442.16/25

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

67,817.08

122,182.92

67,817.08

122,182.92

67,817.08

122,182.92

เม.ย. 62

จ.ส.อ.เอกภาพ สมอินเอก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.24

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.24

ส.ต.สุ รพงษ์ ศรี ชยั ชนะ

ผูค้  าํ จ.ส.ต.จักรี จันทร์เขียว

ทีก! ห. : 0482.63.26/35

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 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

เม.ย. 62

ส.อ.พันธ์ศกั ดิ8 แก้วศรี (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศพม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศพม.

ทีก! ห. : 0446.21/235

หน่ วยส่ งเงิน : ศพม.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ฉัตรชัย กาญจนาโรจน์พนั ธ์

มี

69,000.00

1,605.00

48

50,776.59

18,223.41

เม.ย. 62

จ.ส.อ.หญิง ธัญชุพรกัญ อรชุน

มี

200,000.00

3,821.00

60

168,084.16

31,915.84

เม.ย. 62

218,860.75

50,139.25

218,860.75

50,139.25

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

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! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.15 พล.ร.15

จ.ส.อ.อนุวฒั น์ จักรวรรณพร

ผูค้  าํ ร.ท. พิษณุ มุงธิราช

ทีก! ห. : 0490.6/57

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. ถาวร กันทา (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! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.บ.

จ.ส.อ.ธนากร กองธรรม

ทีก! ห. : 0484.74/52

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ก.บ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

462,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

8,825.00

60

344,733.65

117,266.35

344,733.65

117,266.35

344,733.65

117,266.35

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

462,000.00
462,000.00

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.ส.

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อดิศกั ดิ8 สงวนรัตน์

หนีสิน

มี

พ.ต.ภูติ แทบพล

ทีก! ห. : 0482.66.8/39

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

416,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,947.00

60

186,880.75

229,119.25

186,880.75

229,119.25

186,880.75

229,119.25

เม.ย. 62

จ.ส.อ. อนุกลู บัวศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

416,000.00
416,000.00

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ช.พ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ช.พ.

ผูค้  าํ ส.อ.สมโภชน์ สี ดาํ อ่อน

หนีสิน

มี

ส.อ.ฐานันต์ แซ่ต นั

ทีก! ห. : 0484.75/22

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ช.พ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

26,708.36

73,291.64

26,708.36

73,291.64

26,708.36

73,291.64

เม.ย. 62

ส.ท.เอกวุฒิ สิ งห์เจริ ญ

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! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ศ.

ทีก! ห. : 0484.61/31

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ศ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ท.ณรงค์ชยั อัครกานต์

มี

250,000.00

4,776.00

60

32,028.16

217,971.84

เม.ย. 62

พ.ต.โกวิทย์ ทองทุม

มี

233,000.00

4,451.00

60

159,449.05

73,550.95

เม.ย. 62

มี

346,000.00

6,610.00

60

165,231.74

180,768.26

เม.ย. 62

มี

186,000.00

3,553.00

60

57,095.59

128,904.41

เม.ย. 62

มี

298,000.00

5,693.00

60

140,836.27

157,163.73

เม.ย. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

29,682.42

120,317.58

เม.ย. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.อ. ชาคริ ส รักสํารวจ (2)
3

ร.อ.ชาคริ ส รักสํารวจ

ผูค้  าํ พ.ต. โกวิทย์ ทองทุม
4

ส.ต. ประสิ ทธิ8 กุยคุ าํ

จ.ส.อ.วรวิทย์ ชัยสงค์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัชตะวัน ตาวัน
6

ส.อ. รณพี ศิริสาขา

จ.ส.อ.ชัชตะวัน ตาวัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จิรัฐิชยั สามารถ
5

จ.ส.อ. ชัชตะวัน ตาวัน

จ.ส.ต. วรณัฐ รัตนโชติ (2)

จ.ส.ต.ทักษ์ติราษฎร์ พูนเกิด

ผูค้  าํ ส.ท. อัครวิชญ์ อัคกาญจน์ (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! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

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

1,463,000.00
1,463,000.00

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

584,323.23

878,676.77

584,323.23

878,676.77

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! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ล.ย.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.

ร.ต.สมนึก เอือวิบูลย์

ทีก! ห. : 0482.75.30/33

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

327,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,247.00

60

126,570.22

200,429.78

126,570.22

200,429.78

126,570.22

200,429.78

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

327,000.00
327,000.00

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

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

หน้ าที! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ศ.ก.

จ.ส.อ.ยุทธนา อินอุเทน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สถิตย์ วงศ์สุวรรณ(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

275,000.00

5,253.00

60

152,115.83

122,884.17

เม.ย. 62

มี

210,000.00

4,012.00

60

151,666.03

58,333.97

เม.ย. 62

303,781.86

181,218.14

303,781.86

181,218.14

ส.ท.ทรงศิริ อุทยั (2)

จ.ส.อ.สมโภช โอรสรัมย์

ผูค้  าํ พ.ต.สุ ริยา พัฒทัยสง

ทีก! ห. : 0482.67.50/1130

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ศ.ก.

จ.ส.อ.ธนาดล พลเทพ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

485,000.00
485,000.00

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

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

หน้ าที! : 65

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพ.ทบ.

2

4

มี

263,000.00

5,024.00

60

108,390.94

154,609.06

เม.ย. 62

มี

125,000.00

2,388.00

60

36,074.72

88,925.28

เม.ย. 62

มี

143,000.00

2,732.00

60

11,356.97

131,643.03

เม.ย. 62

มี

172,000.00

3,286.00

60

14,098.95

157,901.05

เม.ย. 62

169,921.58

533,078.42

169,921.58

533,078.42

จ.ส.อ.หญิง วิมลรัตน์ สุ ริยะมณี

จ.ส.อ.หญิง วิมลรัตน์ สุ ริยะมณี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง มณี วรรณ เวฬุโพธิ8

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.ต. ปิ ยวัจน์ มีประเสริ ฐโชค (2)

จ.ส.อ.หญิง มณี วรรณ เวฬุโพธิ8

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญช่วย (2)

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

จ.ส.อ.หญิง วิมลรัตน์ สุ ริยะมณี (2)

จ.ส.อ.บุญลือ ชืนเกษม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศราวุธ ดวงเดือน
3

หนีสิน

จ.ส.อ.ธานินทร์ บุญช่วย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง มณี วรรณ เวฬุโพธิ8 (2)

ทีก! ห. : 0443/271

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพ.ทบ.

จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญช่วย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

703,000.00
703,000.00

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

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

หน้ าที! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

พ.อ.หญิง นาถอนงค์ สรรประดิษฐ์

ผูค้  าํ พ.อ.ญ.กุลชุลี ทองศรี นวล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

321,000.00

6,132.00

60

226,752.78

94,247.22

เม.ย. 62

มี

140,000.00

2,675.00

60

76,917.21

63,082.79

เม.ย. 62

303,669.99

157,330.01

303,669.99

157,330.01

จ.ส.อ.ไพฑูรญ์ วิบูลย์พนั ธุ์

จ.ส.อ.หญิง ถวิล บุญเกิด

ผูค้  าํ พ.อ.หญิง นาถอนงค์ สรรประดิษฐ์

ทีก! ห. : 0400/6314

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.

จ.ส.อ. นันทพัฒน์ สุ คนธสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

461,000.00
461,000.00

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

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

หน้ าที! : 67

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 4 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สส.

จ.ส.ต.หญิง อุษณา เจริ ญพันธุ์

ผูค้  าํ ร.ต.มนตรี ศรี สัมพันธ์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

145,000.00

2,770.00

60

63,491.81

81,508.19

เม.ย. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

เม.ย. 62

63,491.81

201,508.19

63,491.81

201,508.19

ส.ท.ญ.ชญาภา ฤดีเลิศวรกุล

ร.ต.มนตรี ศรี สัมพันธ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประเสริ ฐศักดิ8 มาลัยศรี

ทีก! ห. : 0442/354

หน่ วยส่ งเงิน : สส.

จ.ส.อ.ณัฐวัจน์ วัฒนเดช

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

265,000.00
265,000.00

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

