หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กร.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กร.ทบ.

พ.ท.วรชาติ ยงทอง

ทีก! ห. : 0405/803

หน่ วยส่ งเงิน : กร.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

600,000.00 11,461.00

60

477,374.36

122,625.64

477,374.36

122,625.64

477,374.36

122,625.64

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

600,000.00
600,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ไพรัตน์ พืชทองหลาง

หนีสิน

มี

ส.อ.วัฒนชัย นภาสกุล

ทีก! ห. : 0443.15.7/661

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

139,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,656.00

60

52,921.58

86,078.42

52,921.58

86,078.42

52,921.58

86,078.42

พ.ค. 62

ส.อ. ธีระพงษ์ ตุลา (2)

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.41

ร.ท.อติศกั ดิ= ธนะวัย

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สมพร นุ่นสกุล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

274,000.00

5,234.00

60

113,939.38

160,060.62

พ.ค. 62

มี

194,000.00

3,706.00

60

72,361.55

121,638.45

พ.ค. 62

186,300.93

281,699.07

186,300.93

281,699.07

ส.ต. เอกลักษณ์ หนูแก้ว

ส.อ.สุ ธี เหมทานนท์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. สุ ทธิประวัติ ขจรชัย

ทีก! ห. : 0484.2/158

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.อ. สรพงษ์ หนูผดุ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

468,000.00
468,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.42

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.42

ผูค้  าํ ส.ต. ชาตรี หนูแก้ว

หนีสิน

มี

ส.อ.บุญญฤทธิ= ทับทอง

ทีก! ห. : 0484.3/147

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

136,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,598.00

60

61,377.48

74,622.52

61,377.48

74,622.52

61,377.48

74,622.52

พ.ค. 62

ส.อ. วิวฒั น์สกรน์ ทองมหา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

136,000.00
136,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.47

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.47

จ.ส.อ.สมพร กูเปี ย

ทีก! ห. : 0484.9/119

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

86,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,643.00

60

57,716.52

28,283.48

57,716.52

28,283.48

57,716.52

28,283.48

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

86,000.00
86,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.1 กส.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กมล ชาตวิทยา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชาญวิทย์ ละวาทิน

ทีก! ห. : 0448.11/280

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

188,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,592.00

60

41,616.62

146,383.38

41,616.62

146,383.38

41,616.62

146,383.38

พ.ค. 62

จ.ส.ต. พงศ์พิสุทธิ= นาภูมิ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

188,000.00
188,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.หน่ วยโอนเงิน : กองคลังยุทโธปกรณ์ สพ.ทบ.
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นันทิภาคย์ ศรี ไพบูลย์ (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.เอกชัย คําอ้าย

ทีก! ห. : 0443.11/409

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
วงเงินกู้

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

22,328.20

87,671.80

22,328.20

87,671.80

22,328.20

87,671.80

พ.ค. 62

จ.ส.ท. กําพลศักดิ= อินตา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กิตติกร เกียรติกอ้ ง

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.หญิง นันทพร รุ่ งโรจน์

ทีก! ห. : 0444/1508

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

15,261.87

84,738.13

15,261.87

84,738.13

15,261.87

84,738.13

มิ.ย. 62

ส.ท. วิศวะ อัมภรัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : คส.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กมลศักดิ= แย้มกมล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สายชน บุญมี

ทีก! ห. : 0443.12/418

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

267,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,101.00

60

114,107.49

152,892.51

114,107.49

152,892.51

114,107.49

152,892.51

พ.ค. 62

จ.ส.อ. วิโรจน์ ศรี วรรณ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

267,000.00
267,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11

จ.ส.อ.เดชวิทย์ แย้มศรี บวั

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อนุศาสตร์ เล่ห์กล
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

299,000.00

5,712.00

60

122,503.11

176,496.89

พ.ค. 62

มี

226,000.00

4,317.00

60

93,224.24

132,775.76

พ.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

พ.ค. 62

215,727.35

419,272.65

215,727.35

419,272.65

จ.ส.อ. สุ พจน์ ปะริ วนั ตา

ส.อ.ธนาธิป ทองบุญมี

ผูค้  าํ ส.อ. อนุสิทธิ= แย้มสรวล

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

จ.ส.อ. ยุทธนา แสงสลับสี

จ.ส.อ.ศักดิ=ชยั สกุลรัตน์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธตรัฐ แกหลิง

ทีก! ห. : 0441.16.1/790

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.

ส.ท. ชาคริ ต จันที

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

635,000.00
635,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.2 พัน.202

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.2 พัน.202

จ.ส.อ.ชยพล มูลธิมา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไฉน ชูมาตย์
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

224,000.00

4,279.00

60

151,849.97

72,150.03

พ.ค. 62

มี

171,000.00

3,267.00

60

88,481.30

82,518.70

พ.ค. 62

มี

144,000.00

2,751.00

60

58,820.05

85,179.95

พ.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

67,065.81

32,934.19

พ.ค. 62

366,217.13

272,782.87

366,217.13

272,782.87

จ.ส.อ. ธนากร ชัยวงษ์ภกั ดี (2)

ส.อ.เสฐียรพงษ์ พรมราช

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นริ นทร์ บุญนฤมิตร

วงเงินกู้

จ.ส.อ. สุ วมิ ล แสงมณี

ส.อ.ณัฐวุฒิ สุ พิพฒั นโมลี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ทศั น์ เจือจันทร์

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

จ.ส.อ. ศตภณ ศิริพงษ์

จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ พิทกั ษ์นอก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมบัติ ศรี มะโรง (2)

ทีก! ห. : 0482.73.16.2/281

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ. ชวัลวุฒน์ สื บสําราญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

639,000.00
639,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.1 พล.1 รอ.

จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ศรี สุข

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สุ ทธิรักษ์ แพแจ่ม (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

130,000.00

2,484.00

60

15,775.78

114,224.22

พ.ค. 62

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

พ.ค. 62

15,775.78

184,224.22

15,775.78

184,224.22

ส.ท. ศรนริ นทร์ บุญจันทร์

จ.ส.ต.สุ ทธิรักษ์ แพแจ่ม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ศรี สุข

ทีก! ห. : 0481.1/394

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

จ.ส.ต. เขตขันธ์ ศรี อินทร์สุทธิ=

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 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

ส.ท.วัลลภ ส่ งสิ งห์

ผูค้  าํ ส.อ. อภิรัฐ บุญศิริ

ทีก! ห. : 0490.5/305

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 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

พ.ค. 62

ส.ท. สุ รินทร์ ทองอินไข่

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.3 พล.ร.3

ส.อ.วชิระ มาพร้อม

ผูค้  าํ ส.ท. ทิพย์ปัญญา ผลทิพย์

ทีก! ห. : 0482.1.34/346

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 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

พ.ค. 62

ส.ท. เทพธนวินท์ ศรี ระษา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.52 ช.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0481.66/256

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.วัชรพล คงดี

ไม่มี

60,000.00

1,396.00

48

0.00

60,000.00

พ.ค. 62

ส.อ.ชนสิ ษฎ์ จีนพก

ไม่มี

35,000.00

814.00

48

0.00

35,000.00

พ.ค. 62

0.00

95,000.00

0.00

95,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.52 ช.1 รอ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมบูรณ์ สงวนศักดิ=

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

95,000.00
95,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ดย.ทบ.

หนีสิน

มี

ส.ต.รชฏ วุฒิเกรี ยงไกร

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.กันตา คงเหมือน

ทีก! ห. : 0436/475

หน่ วยส่ งเงิน : ดย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ดย.ทบ.

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,326.00

48

28,218.17

71,781.83

28,218.17

71,781.83

28,218.17

71,781.83

มิ.ย. 62

พล.อส.วัชริ นทร์ เทียนงูเหลือม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.4

ทีก! ห. : 0484/1096

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.นฤนารถ เมืองแมน

มี

200,000.00

3,821.00

60

45,734.12

154,265.88

พ.ค. 62

จ.ส.อ.วัชระ ปานช่วย

มี

206,000.00

3,935.00

60

59,718.85

146,281.15

พ.ค. 62

105,452.97

300,547.03

105,452.97

300,547.03

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

ส.ต.ภัทรวุฒิ ต้นวงศ์

ผูค้  าํ ส.อ. วีระชัย เดชประเสริ ฐ

ทีก! ห. : 0482.64/417

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 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

พ.ค. 62

ส.ต. โอปอร์ กาญจนจิตติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.31 รอ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

195,000.00

3,725.00

60

42,852.92

152,147.08

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ชาตรี รุ กขชาติ

มี

200,000.00

3,821.00

60

112,812.05

87,187.95

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ประจวบ ศรี นวลสลุง

มี

189,000.00

3,611.00

60

64,663.82

124,336.18

พ.ค. 62

220,328.79

363,671.21

220,328.79

363,671.21

ร.อ.สมคิด นาคสกุล

ผูค้  าํ ร.ท. ประสงค์สิน อนุนาค (2)
2

ทีก! ห. : 0481.1/437

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

จ.ส.อ. ประจวบ ศรี นวลสลุง

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ร.ท. ประสงค์สิน อนุนาค

ร.อ. สมคิด นาคสกุล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

584,000.00
584,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.2 พัน.2 รอ.

ผูค้  าํ ร.ท. ศักดิ=ดา พลศักดิ=

หนีสิน

มี

ร.ท.ธรรมศาสตร์ ช่างปัน

ทีก! ห. : 0481.2/332

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

199,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,802.00

60

77,239.31

121,760.69

77,239.31

121,760.69

77,239.31

121,760.69

พ.ค. 62

ร.ต. มาโนช แม้นชล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

199,000.00
199,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.21 พัน.20

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.21 พัน.20

จ.ส.ต.สุ ริยา ประทอง

ผูค้  าํ ส.อ. สุ ริยะ บุญทอง

ทีก! ห. : 0483.22/102

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 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

พ.ค. 62

ส.อ. ณัฐพล มีเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.5 พัน.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.15

ผูค้  าํ ร.ท. ชัยรัตน์ ทองบ้านโข้ง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ปริ ญญา จิตพรหม

ทีก! ห. : 0484.1/166

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

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

33,501.83

76,498.17

33,501.83

76,498.17

33,501.83

76,498.17

พ.ค. 62

ส.ท. เกียรติศกั ดิ= จิตรอักษร (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.6 พัน.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.23

จ.ส.อ.ธิติ จิตวิจารณ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นคร ชมสุ ข (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

127,000.00

2,426.00

60

82,122.55

44,877.45

พ.ค. 62

ไม่มี

103,000.00

1,968.00

60

0.00

103,000.00

พ.ค. 62

82,122.55

147,877.45

82,122.55

147,877.45

จ.ส.อ. สันติสุข พลวิเศษ (2)

ส.ท.ฎัสกรณ์ จันนา

ผูค้  าํ ส.ท. สุ ขสรรค์ โมคมูล

ทีก! ห. : 0482.2/240

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ท. ดนัย อ่อนสองชัน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.711

ร.ท.ธานัน เจริ ญพานิช

ทีก! ห. : 0487.1/413

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

210,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,884.00

48

46,195.30

163,804.70

46,195.30

163,804.70

46,195.30

163,804.70

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

210,000.00
210,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1 พัน.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ส.อ.ต่อศักดิ= คล้ายสังข์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. เจษฎา ทุตา

ทีก! ห. : 0488.1(10)/364

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

149,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,847.00

60

0.00

149,000.00

0.00

149,000.00

0.00

149,000.00

มิ.ย. 62

ส.ต. เปรมศักดิ= วรสิ ทธิ=

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

149,000.00
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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.7

จ.ส.อ.ธานินทร์ นาคประสาร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชยพล ก้อนใส

ทีก! ห. : 0488.(10)/260

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 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

พ.ค. 62

ส.อ. ศุภณัฐ เพ็ชราวัน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ปตอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ปตอ.

ทีก! ห. : 0488.1/363

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.อ.ชาติชาย บุดดาน้อย

มี

130,000.00

2,484.00

60

35,014.17

94,985.83

พ.ค. 62

ร.ท.บุญ อุวอง

มี

120,000.00

2,293.00

60

24,145.50

95,854.50

พ.ค. 62

ส.อ.ประวิทย์ เทพวงศา

มี

120,000.00

2,293.00

60

58,330.15

61,669.85

พ.ค. 62

117,489.82

252,510.18

117,489.82

252,510.18

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.อ. ราชัน อุปัน

ส.อ. ณัฐพงศ์ โพธิ=ศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

370,000.00
370,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 4

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จรุ งค์ จุลรังษี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อดิกนั ต์ วงศ์ไทย

ทีก! ห. : 0484.71/172

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

154,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,942.00

60

36,952.19

117,047.81

36,952.19

117,047.81

36,952.19

117,047.81

พ.ค. 62

จ.ส.อ. สามารถ ห้องโสภา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

154,000.00
154,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.1

ส.อ.สุ รเชษฐ์ ศรี ชยั ตัน

ผูค้  าํ ส.ท. พงษ์พนา ศิริเลียง

ทีก! ห. : 0483.2/589

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 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

พ.ค. 62

ส.ต. ทัชริ นทร์ ยิม ชาตย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ม.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.2 รอ.

พ.ต.พราทิตย์ ดีอาํ มาตย์

ผูค้  าํ ส.อ. นราธร เคียงสันเทียะ
2

ทีก! ห. : 0486/621

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ม.2 รอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

178,000.00

3,401.00

60

113,521.39

64,478.61

พ.ค. 62

มี

130,000.00

2,484.00

60

50,624.30

79,375.70

พ.ค. 62

มี

156,000.00

2,980.00

60

50,281.38

105,718.62

พ.ค. 62

ไม่มี

125,000.00

2,388.00

60

0.00

125,000.00

พ.ค. 62

214,427.07

374,572.93

214,427.07

374,572.93

ส.อ. อัศวิน อินทฤทธิ=

จ.ส.อ.ธีรภัทร์ อินธิรถ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศุภชาติ คนขยัน
3

จ.ส.อ.ศุภชาติ คนขยัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธีรภัทร์ อินธิรถ
4

ส.ท. สัมพันธ์ จัน แก้ว

ส.อ.เบญจมินทร์ พรหมสิ ทธิ=

ผูค้  าํ ส.อ. ปรี ดา มีทองเจริ ญ

ส.อ. ศรัณยู พิมพ์มงคล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

589,000.00
589,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ม.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.3

ผูค้  าํ ส.อ. พงษ์ศกั ดิ= นวลเกษา (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.ณัฐพงษ์ เสนาะบรรจง

ทีก! ห. : 0482.13/982

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

34,801.33

65,198.67

34,801.33

65,198.67

34,801.33

65,198.67

พ.ค. 62

ส.ท. ไกรสุ วทิ ย์ ประดิษฐ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

ผูค้  าํ จ.ส.ท. จริ ชาติ อ่อนปุย

หนีสิน

มี

ส.อ.ชาคริ ต แป้ นโพธิ=กลาง

ทีก! ห. : 0482.2/629

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

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

65,637.44

43,362.56

65,637.44

43,362.56

65,637.44

43,362.56

มิ.ย. 62

ส.ต. พงศธร พานคํา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ลว.ไกล.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.9

ส.อ.ณัฏฐกิตติ= จันทวงศ์

ทีก! ห. : 0481.3/561

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 มี.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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.กรม สน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.กรม สน.2

จ.ส.อ.ชุมพล พันธ์สิน

ทีก! ห. : 0481.2/361

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 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

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.1

จ.ส.อ.สุ พจน์ ขีดขัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศรี สมุทร พรหมดี
2

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

145,000.00

2,770.00

60

0.00

145,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

140,000.00

3,256.00

48

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

0.00

285,000.00

0.00

285,000.00

จ.ส.อ. เดชา ทมถา

จ.ส.ต.พีรดนย์ พรมริ นทร์

ผูค้  าํ จ.ส.ต. นัฐชลิต รักษ์มณี (2)

ทีก! ห. : 0465.24/569

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

ส.อ. ยุทธนา สุ ทธานันท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

285,000.00
285,000.00

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! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.9

ส.อ.ขวัญชัย ภูสดศรี

ผูค้  าํ ร.อ. เอกภพ กฐินทิพย์

ทีก! ห. : 0465.27/1034

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ยุทธพงษ์ สื บใจถา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 1

จ.ส.อ.เผดิมสิ ทธิ= ทองลิม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สราวุธ พุ่มบุญทริ ก

ทีก! ห. : 0481.72(43)/387

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ธรรมนูญ ครุ ธไทย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

140,000.00
140,000.00

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

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

หน้ าที! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 2

จ.ส.อ.เหรี ยญ ศรี เพชร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วีระพันธ์ สี หาทิพย์
2

ทีก! ห. : 0482.73.101/644

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

197,000.00

3,763.00

60

42,518.80

154,481.20

พ.ค. 62

ไม่มี

252,000.00

4,814.00

60

0.00

252,000.00

พ.ค. 62

42,518.80

406,481.20

42,518.80

406,481.20

จ.ส.อ. ภาณุวตั ร เสาวภาคย์

ร.ต.อุกฤษฏ์ บุญวรสถิต

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

449,000.00
449,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ ส.อ. ชาคริ ต คงสุ ขมาก

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ รเดช เรี ยบสําเร็ จ

ทีก! ห. : 0481.61(03)/340

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

59,837.93

60,162.07

59,837.93

60,162.07

59,837.93

60,162.07

พ.ค. 62

ส.อ. ยงยศพัทธ แก้วศรี งาม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 22 บชร.2 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 22 บชร.2
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สิ ทธิชยั เชิงคีรี

หนีสิน

มี

ร.ต.สมบูรณ์ ไชยช่อฟ้ า

ทีก! ห. : 0482.64.24/284

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

51,952.42

48,047.58

51,952.42

48,047.58

51,952.42

48,047.58

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ทองดํา ทองห่อ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 23 บชร.3 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 23 บชร.3
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.สุ รศักดิ= ดํามินเศก

ทีก! ห. : 0483.61.25/467

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

89,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,070.00

48

0.00

89,000.00

0.00

89,000.00

0.00

89,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

89,000.00
89,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.2

จ.ส.อ.พล ยูปานนท์

ทีก! ห. : 0481.2/272

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

218,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,165.00

60

102,422.35

115,577.65

102,422.35

115,577.65

102,422.35

115,577.65

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.5

ส.อ.ยศธร เปรมปรี ด= ิ

ผูค้  าํ ส.ท. เดชพรเทพ เพ็ชรทิพย์

ทีก! ห. : 0484.1/147

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

วงเงินกู้

ไม่มี

103,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,968.00

60

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

พ.ค. 62

ส.อ. ศราวุฒิ ปลัง กลาง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

103,000.00
103,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.8

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.8

ร.ต.รงรัชฏ์ สังเกตการณ์

ทีก! ห. : 0483.26/257

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

มี

วงเงินกู้

196,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,744.00

60

87,071.15

108,928.85

87,071.15

108,928.85

87,071.15

108,928.85

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

196,000.00
196,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.31

จ.ส.ต.อมรเทพ คล้ายเครื อ

ผูค้  าํ ส.อ. ศักดา จักษุศรี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

43,483.78

56,516.22

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

43,483.78

156,516.22

43,483.78

156,516.22

พล.อส. อภิชาติ อยูเ่ บิก

ส.อ.ปฐวี แนวสวัสดิ=

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วันชนะ พรมจันทร์ (2)

ทีก! ห. : 0483.77/156

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.ท. จอย กันสิ งห์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.1 พัน.3 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.1 พัน.3 รอ.

จ.ส.อ.ถวิล สําราญดี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อภิชาติ เลขยันต์

ทีก! ห. : 0486.1.2/390

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ม.2 รอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.นิติธร ตรุ ษไทย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 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.โชติวริ ทธิ= ศรี ธนะภูวชั ร์

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ชริ นทร์ สุ ขประกอบ
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

127,000.00

2,426.00

60

75,208.82

51,791.18

มิ.ย. 62

มี

128,000.00

2,445.00

60

63,524.22

64,475.78

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

138,733.04

316,266.96

138,733.04

316,266.96

ส.อ. ธนชาติ ขันจะนันท์ (2)

ส.อ.วีรพล ศิริบุญมี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัยชนะ เทสมุทร์ (2)

วงเงินกู้

ส.อ. วีรพล ศิริบุญมี

จ.ส.อ.ชัยชนะ เทสมุทร์

ผูค้  าํ ส.อ. วีรพล ศิริบุญมี (2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ส.อ. แสนยากร อุ่นพิกุล

ส.อ.ธนชาติ ขันจะนันท์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โชติวริ ทธิ= ศรี ธนะภูวชั ร์

ทีก! ห. : 0483.18/330

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

ส.อ. ธนชาติ ขันจะนันท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

455,000.00
455,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.3

จ.ส.อ.เด่นชัย กันมะ

ทีก! ห. : 0483.11/318

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

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.4 พัน.5 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 พัน.5 รอ.

ส.อ.ทิชากร ไพรยงค์

ทีก! ห. : 0486.4.1/372

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

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ ส.ท. ภาณุพงศ์ นาไชย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.5 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.5 รอ.

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ เอกอ่อน

ทีก! ห. : 0486.5/316

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

มี

วงเงินกู้

217,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,145.00

60

34,801.33

182,198.67

34,801.33

182,198.67

34,801.33

182,198.67

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

217,000.00
217,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.7 พัน.8

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0482.1.33/366

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.วัชรพล ชาพล

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

พ.ค. 62

จ.ส.อ.สุ ชาติ เชียงแสงทอง

ไม่มี

480,000.00

9,169.00

60

0.00

480,000.00

พ.ค. 62

0.00

550,000.00

0.00

550,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.7 พัน.8

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

550,000.00
550,000.00

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

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

หน้ าที! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

ส.ท.อภิชาติ รอดบาง

ผูค้  าํ ส.ท. วีรพงษ์ พลบุตร

ทีก! ห. : 0486.17/477

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

วงเงินกู้

ไม่มี

103,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,968.00

60

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

พ.ค. 62

ส.ต. สุ ทธิศกั ดิ= หัตถมา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

103,000.00
103,000.00

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! 3 เม.ย. 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

ผูค้  าํ ร.ต. วราพงศ์ อุ่นเรื อน

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วรชาติ โตพุ่ม

ทีก! ห. : 0483.21/466

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

124,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,369.00

60

61,826.41

62,173.59

61,826.41

62,173.59

61,826.41

62,173.59

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ฉัตรชัย ชอบใจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 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

ร.ต.อนุวชั ร หงษ์ยนต์

ทีก! ห. : 0483.1.5/339

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.16

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อําพร ธีระวัฒน์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อดิเรก เสมสวัสดิ=

ทีก! ห. : 0481.74/933

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

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

57,273.39

82,726.61

57,273.39

82,726.61

57,273.39

82,726.61

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ศักดิ=เดช เติมคิด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ.ส่ องทัศน์ คล่องขยัน

ทีก! ห. : 0482.61/1315

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

66,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,535.00

48

0.00

66,000.00

0.00

66,000.00

0.00

66,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

66,000.00
66,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.33

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.33

จ.ส.อ.อติวทิ ย์ โยคะสิ งห์กมล

ทีก! ห. : 0483.64/839

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.35

ผูค้  าํ จ.ส.อ. แดนชัย ขําฉา (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ตะวัน สิ งห์ตุย้

ทีก! ห. : 0483.69/971

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

167,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,190.00

60

108,164.23

58,835.77

108,164.23

58,835.77

108,164.23

58,835.77

พ.ค. 62

จ.ส.อ. กิตติภณ โยธานันท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

167,000.00
167,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

ร.ต.สุ ชาติ ศรี นอก

ทีก! ห. : 0483.70/730

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

วงเงินกู้

ไม่มี

90,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,094.00

48

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

90,000.00
90,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยย.ทบ.

จ.ส.อ.ณรงค์ชยั พึงเพาะปลูก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ปิ ติ ประจันตะเสน
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

160,000.00

3,057.00

60

81,697.66

78,302.34

พ.ค. 62

มี

124,000.00

2,369.00

60

11,232.09

112,767.91

พ.ค. 62

92,929.75

191,070.25

92,929.75

191,070.25

ส.ท. วีรชน บาสมวงศ์

จ.ส.อ.ปิ ติ ประจันตะเสน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ณรงค์ชยั พึงเพาะปลูก

ทีก! ห. : 0447/01393

หน่ วยส่ งเงิน : ยย.ทบ.

จ.ส.อ. สมศักดิ= พรหมศาสตร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

284,000.00
284,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.111

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.111

จ.ส.อ.สุ ริยะ อินอร่ าม

ทีก! ห. : 0489.1/482

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,652.00

48

35,981.45

164,018.55

35,981.45

164,018.55

35,981.45

164,018.55

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.111 พัน.1

ร.ต.สมคิด คามีศกั ดิ=

ทีก! ห. : 0489.1.1/373

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.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

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14

ส.อ.อภิวฒั น์ ป้ องกัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. คมกฤช สลีวงศ์ (2)

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

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ทีก! ห. : 0483.1.2/98

ลง ว/ด/ป : 16 ก.พ. 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

พ.ค. 62

ส.อ. เกรี ยงศักดิ= บู่ทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.19 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.19 พัน.1

ส.อ.ดวง ขุมทอง

ผูค้  าํ ส.อ. บุญทวี บุญฤทธิ=เดโชชัย

ทีก! ห. : 0481.3/387

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ. สมพล อุทธาเครื อ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 65

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.2 พัน.3 รอ.

ส.อ.จักรพงศ์ อุตโม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กฤษฎา ฉัตรแก้ว(2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

68,369.63

51,630.37

มิ.ย. 62

มี

120,000.00

0.00

0

60,228.51

59,771.49

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

128,598.14

211,401.86

128,598.14

211,401.86

ส.อ.จักรพงศ์ อุตโม

จ.ส.อ.ณัฐนริ นทร์ รักษาศิลป์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมโชติ สักกะตะ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 9 มี.ค. 62

ส.ต.วัชรพงษ์ สร้อยตะคุ

ส.อ.ธงชัย รุ่ งสันเทียะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เลอสรรค์ โสริ วงค์

ทีก! ห. : 0481.2/499

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ.วิษิฐฎ์ ไขกล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.21 พัน.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.21 พัน.1 รอ.

ส.ท.พงศกร ยาหิรัญ

ทีก! ห. : 0481.2/225

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

90,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,094.00

48

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

90,000.00
90,000.00

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! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.29 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.29 พัน.1

ทีก! ห. : 0481.3/392

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.เกือกูล มงคล

มี

249,000.00

4,757.00

60

162,861.75

86,138.25

พ.ค. 62

ร.ต.ธวัชชัย เจริ ญผล

มี

150,000.00

2,866.00

60

80,466.09

69,533.91

พ.ค. 62

243,327.84

155,672.16

243,327.84

155,672.16

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มิง พิมพิลา

จ.ส.อ. โกศล ทองธานี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

399,000.00
399,000.00

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! : 68

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

ส.อ.ชัชชัย สกุลศักดิ=

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ขเกษม เอมพรหม
2

ลง ว/ด/ป : 23 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

ส.ท. พีรพล กานสันเทียะ (2)

ส.อ.สุ รศักดิ= ฉิมพาลี

ผูค้  าํ ส.อ. นพรัตน์ ฉงสกุล

ทีก! ห. : 0481.1/887

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.อ. จิรศักดิ= ทองปลัง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

210,000.00
210,000.00

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! : 69

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4

ผูค้  าํ จ.ส.ท. นพดล สุ นอ้ ง

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.วสันต์ พึงร่ มเย็น

ทีก! ห. : 0483.1.1/235

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

60,344.53

59,655.47

60,344.53

59,655.47

60,344.53

59,655.47

พ.ค. 62

จ.ส.อ. ธวัชชัย เนตรคํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 70

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4 พัน.2

จ.ส.ต.กิตติศกั ดิ= กุลศรี

ผูค้  าํ ส.ท. ศักดิ=สิทธิ= แย้มเกษร (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

240,000.00

4,585.00

60

66,756.29

173,243.71

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

66,756.29

273,243.71

66,756.29

273,243.71

ส.ท. ภณชนก เครื ออินตา (2)

ส.อ.ราชัน นิยมญาติ

ผูค้  าํ ส.อ. ศักดิ=สิทธิ= แย้มเกษร

ทีก! ห. : 0483.1.1.2/312

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31

ส.ท. ภัทรพล สังเวียนวงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 71

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.6 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.2

ส.อ.วิเชียร เฉลิมสุ ข

ผูค้  าํ ส.อ. ถาวร พิลา
2

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

พ.ค. 62

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

ส.ท. เศรษฐโชติ เสมอภักดิ=

ส.อ.อรรคพล กากแก้ว

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิกร ศรี วบิ ูลย์

ทีก! ห. : 0482.2.372/219

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.ท. วันชัย มีชาญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 72

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายวชิรปราการ

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวชิรปราการ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมพร พูลเขตกิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิรันดร์ ผาเม่น

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

280,000.00

ทีก! ห. : 0483.74.1/272

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,349.00

60

142,431.67

137,568.33

142,431.67

137,568.33

142,431.67

137,568.33

พ.ค. 62

จ.ส.อ. สุ ริโย เร็ วรุ ด (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

280,000.00
280,000.00

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! : 73

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0482.68.30/449

หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายสมเด็จพระพุทธยอดฟหน่
้ าจุวฬยโอนเงิ
าโลกมหาราช
น : รพ.ค่ ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ
หน่าโลกมหาราช
วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

มี

ส.ท.หญิง สุ จิตรา กาลวรรณา

ผูค้  าํ ส.อ. หญิง ปภัสสร ทมเจริ ญ

หนีสิน

วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,791.00

48

58,595.42

61,404.58

58,595.42

61,404.58

58,595.42

61,404.58

พ.ค. 62

ส.ท.หญิง ทิวานันท์ บุญจอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 74

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.จปร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.จปร.

ทีก! ห. : 0460/693

หน่ วยส่ งเงิน : รร.จปร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ท.พรไพบูลย์ ธนูศิลป์

มี

600,000.00 11,461.00

60

234,139.08

365,860.92

พ.ค. 62

จ.ส.อ.ธงชัย ภูมิลา

มี

167,000.00

3,190.00

60

64,791.93

102,208.07

พ.ค. 62

298,931.01

468,068.99

298,931.01

468,068.99

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สัมฤทธิ= จันทร์แดง

ส.อ. กฤษฎากรณ์ ปาละสิ ทธิ=

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

767,000.00
767,000.00

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! : 75

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ร.ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ร.ศร.

พ.ท.เมธากรณ์ อินธิแสง

ทีก! ห. : 0461.1/735

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

600,000.00 11,461.00

60

127,207.07

472,792.93

127,207.07

472,792.93

127,207.07

472,792.93

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

600,000.00
600,000.00

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! : 76

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ฝรพ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร้ อย.ฝรพ.4

ผูค้  าํ จ.ส.ท. จเร คิดโปร่ ง (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พรพิทกั ษ์ ฉิมครบุรี

ทีก! ห. : 0484.68/209

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
วงเงินกู้

172,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,286.00

60

37,486.74

134,513.26

37,486.74

134,513.26

37,486.74

134,513.26

พ.ค. 62

จ.ส.ต. ศรันย์ เพชรดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

172,000.00
172,000.00

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! : 77

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วพม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วพม.

จ.ส.อ.สุ เทน แก้วสมนึก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ พจน์ พูลเจริ ญศิลป์

ทีก! ห. : 0446.17/443

หน่ วยส่ งเงิน : วพม.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 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

พ.ค. 62

ส.ท. จิรวัฒน์ ปริ กฉิม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 78

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วศ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วศ.ทบ.

พ.อ.สมนึก ไวมาลา

ทีก! ห. : 0449/967

หน่ วยส่ งเงิน : วศ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

90,356.55

99,643.45

90,356.55

99,643.45

90,356.55

99,643.45

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 79

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.4

ส.อ.ณรงศักดิ= สังข์ทอง

ผูค้  าํ ส.ท. ณัฐวุฒิ วงศ์สุวฒั น์
2

ลง ว/ด/ป : 20 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

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.อ. อลงกรณ์ บุญเพ็ชร์

ส.ท.ณัฐวุฒิ วงศ์สุวฒั น์

ผูค้  าํ ส.อ. ณรงศักดิ= สังข์ทอง (2)

ทีก! ห. : 0488.2.4/677

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

ส.ท. อัตกร ฤทธิ=รุ่ ง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 80

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 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.สุ รชาติ ทรัพย์อุดมโชค

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิรันดร ศรไชย
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

58,595.42

81,404.58

พ.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

พ.ค. 62

58,595.42

181,404.58

58,595.42

181,404.58

ส.ต. ธีรภัทร์ แก้วปรางค์ (2)

ส.ต.ทรงพล สุ ทธิคณะ

ผูค้  าํ ส.อ. เนรมิต คงดัน

ทีก! ห. : 0481.62/599

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.ต. ธีรภัทร์ แก้วปรางค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 81

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ฉ.ช.

จ.ส.อ.นวคุณ เทียนทอง

ทีก! ห. : 0481.63/218

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ฉ.ช.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

182,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,477.00

60

114,107.49

67,892.51

114,107.49

67,892.51

114,107.49

67,892.51

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

182,000.00
182,000.00

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

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

หน้ าที! : 82

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.น.

ร.อ.สานิตย์ ห่วงศร

ผูค้  าํ ร.อ. บรรลือศักดิ= คันทะลือ
2

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

พ.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

พ.ค. 62

0.00

320,000.00

0.00

320,000.00

ร.ต. ปภาวิน เผากันทะ (2)

ส.ท.อิสราพงษ์ พงษ์ตุ่น

ผูค้  าํ ส.ท. กฤษณ ฉิมพลี

ทีก! ห. : 0483.72.2/229

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.น.

ส.ท. ณัฐภูมิ อินตุย้

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

320,000.00
320,000.00

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! : 83

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ต.

พ.ท.สุ ชาติ คุม้ ผล

ทีก! ห. : 0483/986

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.ต.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

515,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

9,838.00

60

361,133.39

153,866.61

361,133.39

153,866.61

361,133.39

153,866.61

พ.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

515,000.00
515,000.00

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! : 84

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.น.

ผูค้  าํ ร.อ. ยงค์ยทุ ธิ= บุญเรื อง (2)

หนีสิน

มี

ร.ท.วีระพล อารี รมย์

ทีก! ห. : 0482.77.26/124

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

308,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,884.00

60

65,572.04

242,427.96

65,572.04

242,427.96

65,572.04

242,427.96

พ.ค. 62

ร.ต. ยุติวชิ ญ์ โฉมที (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

308,000.00
308,000.00

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! : 85

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ต. สามารถ ประทุมทอง (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ปานจิต ภู่มาลา

ทีก! ห. : 0443/1801

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

105,650.67

54,349.33

105,650.67

54,349.33

105,650.67

54,349.33

พ.ค. 62

จ.ส.อ. พฤหัส ยะคะเสม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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! : 86

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 3 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อนุชา โตมะโน (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชาญศักดิ= ประสิ ทธิ=สุ วรรณ

ทีก! ห. : 0400/858

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

94,314.64

85,685.36

94,314.64

85,685.36

94,314.64

85,685.36

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. นริ ศ อจลานนท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั7งหมด :

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

