หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.45

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.45

ร.ท.เทิดไทย รักกิจ

ผูค้  าํ ร.ต. จิรัฏฐ์ บูรณัติ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

81,234.16

98,765.84

มี.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

5,987.75

104,012.25

มี.ค. 62

87,221.91

202,778.09

87,221.91

202,778.09

ส.ต. วรวิทย์ เลิศศิริวบิ ูลย์

ร.ต.จิรัฏฐ์ บูรณัติ

ผูค้  าํ ร.ท.เทิดไทย รักกิจ

ทีก! ห. : 0484.6/861

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

ส.ต.วรวิทย์ เลิศศิริวบิ ูลย์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

290,000.00
290,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.1 กส.ทบ.

ร.ท.มาโนช ใจเก่งดี

ทีก! ห. : 0448.11/1986

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

วงเงินกู้

ไม่มี

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,977.00

48

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

พ.ต.สายชล หสตังไทรแก้ว

ทีก! ห. : 0430/2023

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

516,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

9,857.00

60

360,574.16

155,425.84

360,574.16

155,425.84

360,574.16

155,425.84

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

516,000.00
516,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11

ร.ต.ไวโรจน์ นิลตา

ผูค้  าํ ร.อ.ณัญธิสิฐ บุญช่วย

ทีก! ห. : 0441.16.1/4407

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

220,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,203.00

60

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ประทีป โพธิAทองนาค

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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

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

หน้ าที! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.1

จ.ส.อ.ณรงกรณ์ สระทองมา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เพทาย จําเรื อง

ทีก! ห. : 0481.9/1063

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

มี.ค. 62

ส.ต. ฤทธิพร ศุภรางกูล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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

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

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.2

ผูค้  าํ ส.อ. โยธิน พงษ์สุวรรณ

หนีสิน

มี

ส.อ.หญิง ลําพู ลีศรี

ทีก! ห. : 0482/10907

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

207,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,954.00

60

126,002.73

80,997.27

126,002.73

80,997.27

126,002.73

80,997.27

มี.ค. 62

ส.ท. วัฒนา ศรี โชติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

207,000.00
207,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.4

2

หนีสิน

ส.อ.ชิษณุพงศ์ นรปัญญา

ผูค้  าํ ส.ท. วัฒนา ขําวงษ์

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

212,000.00

4,050.00

60

104,232.23

107,767.77

มี.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

61,905.77

48,094.23

มี.ค. 62

166,138.00

155,862.00

166,138.00

155,862.00

ส.ท.หญิง ศิริรัตน์ เพชรหนองชุม

ส.ท.หญิง ศิริรัตน์ สัตย์ซือ

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.ซาปูเร๊ าะห์ เจ๊ะปูเต๊ะ(2)

ทีก! ห. : 0484.62/3007

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.4

ส.ท.ญ.นิสุไรยา เจ๊ะแว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

322,000.00
322,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.1 รอ.

ร.อ.ชํานาญ พลายละเอียด

ผูค้  าํ ส.อ. พัฒนพงษ์ เปี ยงใจ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

138,000.00

2,636.00

60

86,835.08

51,164.92

มี.ค. 62

ไม่มี

115,000.00

2,197.00

60

0.00

115,000.00

มี.ค. 62

86,835.08

166,164.92

86,835.08

166,164.92

ส.อ. สุ รศักดิA ขันทอง

ส.อ.ศุภชัย พวงอินทร์

ผูค้  าํ ส.อ.นรภัทร ถินฐาน

ทีก! ห. : 0481.1/1380

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.อ.พรหมศิลป์ อํายะธรรม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

253,000.00
253,000.00

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

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

หน้ าที! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.2 พัน.102 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.2 พัน.102 รอ.

ผูค้  าํ ร.ตพิสุทธิA ภาธินทร์พงศธร

หนีสิน

มี

ร.ท.มานิด สละทาน

ทีก! ห. : 0481.2/1448

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

86,296.34

163,703.66

86,296.34

163,703.66

86,296.34

163,703.66

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สมศักดิA สาวะจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.6

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

141,000.00

2,694.00

60

80,153.66

60,846.34

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ไกรเพชร ตุม้ ทอง

มี

170,000.00

3,248.00

60

88,193.08

81,806.92

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ณรงค์ศกั ดิA ศรี ธญ
ั รัตน์

มี

200,000.00

3,821.00

60

107,361.41

92,638.59

มี.ค. 62

275,708.15

235,291.85

275,708.15

235,291.85

ร.ท.ยุทธนา ทาระหอม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โกวิทย์ พันธ์คาํ (2)
2

ทีก! ห. : 0482.2/1701

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.อ. พิชยั ยุทธ นาวิชยั (2)

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธวัชชัย สายแวว (2)

จ.ส.ท. คีรีขนั ธ์ เพ็งจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

511,000.00
511,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72 พัน.721

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.721

ส.ท.ณัฐวุฒิ อร่ ามศรี

ทีก! ห. : 0487.2/1974

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

64,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,489.00

48

0.00

64,000.00

0.00

64,000.00

0.00

64,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

64,000.00
64,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

จ.ส.อ.พีระวุฒิ ศรี จนั ทร์

ผูค้  าํ ส.อ.พีรยุทธ หลงปรางค์
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

220,000.00

4,203.00

60

117,285.91

102,714.09

มี.ค. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

117,285.91

422,714.09

117,285.91

422,714.09

ส.อ. จักรพันธ์ ก๋ าติLบ

ส.ท.ศุภชัย ทิณพัฒน์

ผูค้  าํ ส.ท. ณัฐธิเบศ ภูพานทอง

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ส.อ.ไกรวิทย์ อาจหาญ(2)

จ.ส.อ.มานิตย์ ศรี ภูนอ้ ย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ประเสริ ฐ แก้วประสิ ทธิA

ทีก! ห. : 0488.1(10)/1515

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.ต. ชัยพงษ์ ชาญนอก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

540,000.00
540,000.00

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

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

หน้ าที! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.1

จ.ส.อ.วัชราช วรรณทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สถิต ดําดง

ทีก! ห. : 0483.2/4105

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

วงเงินกู้

ไม่มี

191,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,649.00

60

0.00

191,000.00

0.00

191,000.00

0.00

191,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ราชัน แก้วผิดอาจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

191,000.00
191,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.2 รอ.

ร.อ.กัมปนาท หนูหอม

ทีก! ห. : 0486/4282

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ม.2 รอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

306,000.00

5,845.00

60

227,879.10

78,120.90

มี.ค. 62

มี

180,000.00

3,439.00

60

78,168.12

101,831.88

มี.ค. 62

มี

238,000.00

4,547.00

60

172,464.16

65,535.84

มี.ค. 62

478,511.38

245,488.62

478,511.38

245,488.62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เชิดเกียรติ ศิริรัตน์
2

ร.ต.ไพริ น รอเซ็น

ผูค้  าํ ร.ต.สมหมาย โตปิ ติ
3

จ.ส.อ.วชิระ เรื องกําเนิด

ร.ต.สมหมาย โตปิ ติ

ผูค้  าํ ร.ต.ไพลิน รอเซ็น

จ.ส.อ.ปิ ติพนธ์ ฉิมสุ ด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

724,000.00
724,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ม.ลว.ที! 6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

ส.อ.พีรพันธุ์ สว่างอารมย์

ผูค้  าํ ส.อ. นภา เถือนไพล

ทีก! ห. : 0482.2/3376

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

วงเงินกู้

ไม่มี

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

มี.ค. 62

ส.อ. อดิศกั ดิA เทียงพาน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

114,000.00
114,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.ณัฐฐารุ ทธ์ แถมมี

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ยอดลักษณ์ เอียมสาย
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

141,000.00

2,694.00

60

89,582.75

51,417.25

มี.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

63,524.67

36,475.33

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

153,107.42

187,892.58

153,107.42

187,892.58

ส.อ. เกียรติศกั ดิA เซซ่ง

ส.อ.ณภดล โฆษณา

ผูค้  าํ ส.ต. จําลอง แสนดี

ทีก! ห. : 0481.3/2638

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9

จ.ส.ท. โกวิทย์ สนโศก

ส.อ.สุ นนั ต์ สวาทห้อง

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐพงษ์ ไชยขันธ์
3

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

ส.ท. ยุทธภูมิ นักระนาด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

341,000.00
341,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

ผูค้  าํ ร.ท.คะเนนัย อรัญพันธ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อุดม เอียมสมบูรณ์

ทีก! ห. : 0441.16.2/2727

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
วงเงินกู้

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

14,995.11

155,004.89

14,995.11

155,004.89

14,995.11

155,004.89

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สุ วทิ ย์ เปลียนขํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.21 บชร.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.นิพนธ์ ศิริสุวรรณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พรประสิ ทธิA อยูบ่ ุญ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

145,000.00

2,770.00

60

60,380.18

84,619.82

มี.ค. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

97,716.19

62,283.81

มี.ค. 62

มี

290,000.00

5,540.00

60

158,346.04

131,653.96

มี.ค. 62

316,442.41

278,557.59

316,442.41

278,557.59

จ.ส.ต.กมล พวงนอก

จ.ส.อ.สุ ชาติ ละออจิตร์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิพนธ์ ศิริสุวรรณ

ทีก! ห. : 0481.61(07)/1852

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1

จ.ส.อ.วิทูร ปวงประชัง

จ.ส.อ.ปกรณ์ยทุ ธ์ รุ่ งศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สากล คุม้ บัวบาน
3

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.21 บชร.1

จ.ส.อ.วิทูร ปวงประชัง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

595,000.00
595,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.3

พ.ต.ธนารักษ์ นามบัณฑิต

ทีก! ห. : 0465.26/2651

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

600,000.00 13,954.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

48

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ป.ศป.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อํานวย แข็งแรง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.มิตรชัย คําเกิด

ทีก! ห. : 0461.3/1267

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
วงเงินกู้

260,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,967.00

60

138,349.44

121,650.56

138,349.44

121,650.56

138,349.44

121,650.56

มี.ค. 62

จ.ส.อ. ธีระยุทธ จินดารักษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

260,000.00
260,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ร.มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ร.มทบ.21

จ.ส.อ.ปรี ชา พาภักดี

ทีก! ห. : 0482.61.37/2894

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

9,253.35

100,746.65

9,253.35

100,746.65

9,253.35

100,746.65

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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

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

หน้ าที! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 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

ส.ท.ศราวุธ เสี ยงหวาน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จิระศักดิA เสมียนชัย(2)

ทีก! ห. : 0482.64.24/1827

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

มี.ค. 62

ส.ต.นนทเดช เปาริ ก(2 )

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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

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

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ลําดับ
1

ส.ท.ยศพัทธ์ วงศ์วาสนา

ผูค้  าํ ส.ท. นัทธพงศ์ เฮ่าตระกูล

ทีก! ห. : 0484.62/1784

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

มี.ค. 62

ส.ท. ทยากร หนูพรหม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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

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

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.23 บชร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.23 บชร.3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บุญเลิศ ดีอินทร์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วรเชษฐ์ ทิมเปี ย

ทีก! ห. : 0483.61.24/1936

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

143,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,732.00

60

77,462.02

65,537.98

77,462.02

65,537.98

77,462.02

65,537.98

มี.ค. 62

จ.ส.อ. พิเชษฐ์ เนียมสวรรค์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

143,000.00
143,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

พ.ต.วิโรจน์ จงใจภักดี

ทีก! ห. : 0481.3/2857

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

25,956.87

74,043.13

25,956.87

74,043.13

25,956.87

74,043.13

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 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.เอกราช สู งนาฝาย

ทีก! ห. : 0483.18/1699

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

วงเงินกู้

ไม่มี

25,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

582.00

48

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

25,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

25,000.00
25,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.19 พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.19 พล.ร.9

จ.ส.อ.ปิ ยะชาติ ชูรัตน์

ทีก! ห. : 0481.3/2467

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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

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

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ.จิตกร คงเขียน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมโภช โภคประเสริ ฐ
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

163,000.00

3,114.00

60

105,002.27

57,997.73

มี.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

43,890.73

56,109.27

มี.ค. 62

มี

258,000.00

4,929.00

60

148,611.05

109,388.95

มี.ค. 62

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

มี.ค. 62

297,504.05

293,495.95

297,504.05

293,495.95

จ.ส.ต. สุ รเชษฐ์ สัจวุฒิ

จ.ส.ท.สุ รเชษฐ์ สัจวุฒิ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองจันทร์

วงเงินกู้

จ.ส.ต.สุ รเชษฐ์ สัจวุฒิ(2)

จ.ส.อ.นรเสฎฐ์ โสสื บ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จรุ ณ ยิง ยงค์

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ส.อ.ศตวรรษ พูลเจริ ญ

จ.ส.อ.ธวัชชัย ทองจันทร์

ผูค้  าํ ร.ท.นาวิก จินดาวงษ์(2)

ทีก! ห. : 0481.63/03

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

ร.ท.นาวิก จินดาวงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

591,000.00
591,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ทีก! ห. : 0481.73/9125

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.ท.กิตติAธเนศ ทรัพย์แสนล้าน

มี

190,000.00

3,630.00

60

95,308.92

94,691.08

มี.ค. 62

พล.อส.อนุสรณ์ รื นอารมย์

มี

107,000.00

2,044.00

60

56,071.97

50,928.03

มี.ค. 62

ไม่มี

25,000.00

582.00

48

0.00

25,000.00

มี.ค. 62

151,380.89

170,619.11

151,380.89

170,619.11

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.ต.อลงกรณ์ บัวสุ่ ม
3

พล.อส.ณัฐพร วงศ์สิงห์

พล.อส.อาณัติ กาฬนิล

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

322,000.00
322,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.18

ร.อ.พิทกั ษ์ ประพันธมิตร

ทีก! ห. : 0481.76/4839

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

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ธ.ค. 61

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

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

150,000.00
150,000.00

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

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

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

หนีสิน

มี

ร.ต.ชวกร สุ พรรณ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กันต์ธนวุฒิ ทองลมุล (2)

ทีก! ห. : 0482.67/3734

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

วงเงินกู้

197,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,763.00

60

60,364.60

136,635.40

60,364.60

136,635.40

60,364.60

136,635.40

มี.ค. 62

จ.ส.อ.หญิง บุปผา สุ ขบรรเทิง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

197,000.00
197,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.26

จ.ส.อ.เฉลียว กิมประโคน

ทีก! ห. : 0482.74/4208

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.อดุลย์ เจริ ญไพบูลย์ลาภ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มารุ ต เพชรรัตน์
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

157,000.00

2,999.00

60

87,367.79

69,632.21

มี.ค. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

42,823.13

77,176.87

มี.ค. 62

130,190.92

146,809.08

130,190.92

146,809.08

ส.อ.นริ ศ กันทะหมืน

ส.ต.กฤษณะ เจนประกอบกิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สําราญ เสี ยมขุนทด

ทีก! ห. : 0483.70/4559

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

ส.ท.อํานาจ วงษานิจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

277,000.00
277,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.38

ร.อ.สถิตย์ อินแฝง

ทีก! ห. : 0483.72/4052

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

มี

วงเงินกู้

220,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,203.00

60

133,604.91

86,395.09

133,604.91

86,395.09

133,604.91

86,395.09

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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

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

หน้ าที! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.11 พัน.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.11 พัน.1 รอ.

จ.ส.อ.เชวงศักดิA แก้วอนันต์

ทีก! ห. : 0481.1/006

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

181,520.47

58,479.53

181,520.47

58,479.53

181,520.47

58,479.53

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

240,000.00
240,000.00

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

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

หน้ าที! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.3

จ.ส.อ.ไชยวัฒน์ ถัว สวัสดิA

ทีก! ห. : 0490.2.4/160

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

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

40,000.00
40,000.00

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

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

หน้ าที! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152 พัน.1

ผูค้  าํ ส.อ.ทศพร อุกนั ทา

หนีสิน

มี

ร.ท.วัชรพงษ์ เหมืองจา

ทีก! ห. : 0490.3.2/879

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

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

94,799.13

75,200.87

94,799.13

75,200.87

94,799.13

75,200.87

มี.ค. 62

ส.ต.สุ ริยะ คงพูน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.153

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.153

ร.ต.ธรรมศักดิA จิตสุ คนธ์

ผูค้  าํ ร.ท. บุรินทร์ คุม้ พ่วง
2

3

4

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

160,000.00

3,057.00

60

56,427.25

103,572.75

มี.ค. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

58,535.60

141,464.40

มี.ค. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

52,323.93

147,676.07

มี.ค. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

มี.ค. 62

167,286.78

442,713.22

167,286.78

442,713.22

ส.ท. วรวิทย์ ก้อนทอง

จ.ส.อ.โสภณ จันทร์ศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ประธาน ไชยน้อย

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

จ.ส.อ. สุ รสิ ทธิA กาญจนเพชร

ร.ต.สมมิตร นวนผ่อง

ผูค้  าํ ส.อ. อธิวฒั น์ แนบนิมิตร

ทีก! ห. : 0490.4/1063

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.ต. รังศิมณั พลอยสมบูรณ์

จ.ส.อ.สุ รสิ ทธิA กาญจนเพชร

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

610,000.00
610,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.210 (จทบ.น.พ.)

ทีก! ห. : 0482.1.373/1277

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ร.ต.ศรายุทธ วะชุม

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.มนตรี หอมสมบัติ

ไม่มี

56,000.00

1,303.00

48

0.00

56,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.เอกรัตน์ สมบัติหล้า

ไม่มี

7,000.00

163.00

48

0.00

7,000.00

มี.ค. 62

0.00

213,000.00

0.00

213,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3 พัน.3

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

213,000.00
213,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.3

จ.ส.ต.ธีรยุทธ ทองหวาน

ผูค้  าํ ส.อ. ฐิรชัย ฤกธิชยั

ทีก! ห. : 0484.1/1727

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

126,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,407.00

60

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

0.00

126,000.00

มี.ค. 62

ส.อ. ปริ ญญา มะลิ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

126,000.00
126,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.7 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.7 พัน.2

จ.ส.อ.สัมพันธ์ ชูกาํ ลัง

ทีก! ห. : 0483.29.1.2/852

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,815.00

48

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล

ทีก! ห. : 0482.68.30/2528

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

จ.ส.อ.หญิง เกตุแก้ว มัน คง

ผูค้  าํ พ.ต.หญิง ธนุตรา วรรณชนะ

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

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

มี.ค. 62

พ.ต.หญิง อรวรรณ ชูชุมพล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ช.กช.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ช.กช.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วีระ ตาก้อง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.นฤนาท โพธิAดอกไม้

ทีก! ห. : 0441.15/2277

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
วงเงินกู้

227,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,336.00

60

62,885.89

164,114.11

62,885.89

164,114.11

62,885.89

164,114.11

มี.ค. 62

จ.ส.อ. อดิศกั ดิA งามแจ่ม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

227,000.00
227,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ม.ศม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ม.ศม.

ผูค้  าํ ร.ต. ธัญพิสิษฐ์ จงสื บสุ ข

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.ภูมิดล ดอนศรี จนั ทร์

ทีก! ห. : 0461.2/2425

หน่ วยส่ งเงิน : ศม.
วงเงินกู้

125,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,388.00

60

85,209.79

39,790.21

85,209.79

39,790.21

85,209.79

39,790.21

มี.ค. 62

จ.ส.อ. จิรวัฒน์ เล็กมนตรา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

125,000.00
125,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.

พ.ต.กันธินนั ท์ ล้วนโกศล

ทีก! ห. : 0488.2/1356

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

40,000.00
40,000.00

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

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

หน้ าที! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.1

พ.ต.สุ ชิน เชนไร้

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อัฒพล วงศ์โหง่น
2

3

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

126,000.00

2,407.00

60

62,669.96

63,330.04

มี.ค. 62

มี

176,000.00

3,362.00

60

104,886.27

71,113.73

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

167,556.23

234,443.77

167,556.23

234,443.77

ส.อ. กฤษณพงศ์ ศรี เดช

ส.อ.กฤษณพงษ์ ศรี เดช

ผูค้  าํ พ.ต.สุ ชิน เชนไร้

ทีก! ห. : 0488.2.1/1625

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

จ.ส.อ.ชาญชัย บุญริ นทร์

จ.ส.อ.สุ ชาติ ไชยหงส์สา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

402,000.00
402,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.33

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.33

ผูค้  าํ ร.อ. ปราโมทย์ วจนะพิศุทธิA

หนีสิน

มี

พ.ต.จํานงค์ นันทะเรื อน

ทีก! ห. : 0483.64.6/1457

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

57,257.22

122,742.78

57,257.22

122,742.78

57,257.22

122,742.78

มี.ค. 62

ร.ท. รรรรวีร์ จันทร์เลิศ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

180,000.00
180,000.00

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

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

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

ทีก! ห. : 0461.1/7797

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.กิตติธชั เพ็งสอน

มี

280,000.00

5,349.00

60

140,119.63

139,880.37

มี.ค. 62

พ.ต.อุดม รักษาภักดี

ไม่มี

75,000.00

1,745.00

48

0.00

75,000.00

มี.ค. 62

140,119.63

214,880.37

140,119.63

214,880.37

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

355,000.00
355,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.1 พัน.101

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.1 พัน.101

ส.อ.รวมพล ปูนทอง

ทีก! ห. : 0442.17/2123

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

15,000.00

349.00

48

675.14

14,324.86

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

20,000.00

466.00

48

0.00

20,000.00

มี.ค. 62

675.14

134,324.86

675.14

134,324.86

ผูค้  าํ
2

จ.ส.อ.ชัชวาล ชมภูอภัย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ดํารงค์ คุณารักษ์ (2)
3

ร.ต.อุทยั เวียงสิ มมา

ส.อ.ศราวุฒิ บุตรพิมพา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

135,000.00
135,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กุมภา นามหานวล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อุทยั บุตรด้วง

ทีก! ห. : 0482.66.7/1020

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

390,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,450.00

60

262,547.70

127,452.30

262,547.70

127,452.30

262,547.70

127,452.30

มี.ค. 62

ส.อ.วีระชัย กังสันเทียะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

390,000.00
390,000.00

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! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.จ.บ.

พ.ท.อาณัติ บูรณะเรข

ผูค้  าํ ร.ต.วรเพชร ชูเพ็ง
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

460,000.00

8,787.00

60

272,475.67

187,524.33

มี.ค. 62

มี

123,000.00

2,350.00

60

95,271.10

27,728.90

มี.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

367,746.77

335,253.23

367,746.77

335,253.23

จ.ส.อ.จรัญ วรรณศิรานนท์

ส.อ.สันติ กิงเกษ

ผูค้  าํ จ.ส.ออภิชยั แดงหาญ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ส.อ.สุ รัตน์ พุกรอด

จ.ส.อ.จิรายุ สกุลโน

ผูค้  าํ ร.ท.ธงชัย สิ งห์ตา

ทีก! ห. : 0481.77/1034

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.จ.บ.

ส.ท.มณเฑียร สุ ขผล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

703,000.00
703,000.00

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

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

หน้ าที! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ม.

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อนันต์ เจริ ญสุ ข

หนีสิน

มี

ส.อ.ชาคริ ต เสพสุ ข

ทีก! ห. : 0482.61.39/1412

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

138,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,210.00

48

22,596.92

115,403.08

22,596.92

115,403.08

22,596.92

115,403.08

มี.ค. 62

ส.อ. มาโนช ขาวจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

138,000.00
138,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ป.จ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ป.จ.

จ.ส.อ.กฤชปภพ โพนสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เพ็ชรซ้อน วิลยั
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

204,000.00

3,897.00

60

127,411.43

76,588.57

มี.ค. 62

ไม่มี

134,000.00

3,117.00

48

0.00

134,000.00

มี.ค. 62

127,411.43

210,588.57

127,411.43

210,588.57

ส.ต.วีระวัฒน์ อินทร์จนั ทร์

จ.ส.อ.เพ็ชรซ้อน วิลยั

ผูค้  าํ ร.ต.เชษฐา สี ดาพล

ทีก! ห. : 0481.63/800

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ป.จ.

จ.ส.อ.กฤชปภพ โพนสิ งห์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

338,000.00
338,000.00

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! 9 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.จว.ม.ค.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ม.ค.

ผูค้  าํ ส.อ.ก้องไกร ไชยป่ ายาง(2)

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ รสิ ทธิA สุ ยะลา

ทีก! ห. : 0482.66.9/1193

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ม.ค.
วงเงินกู้

185,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,534.00

60

100,676.03

84,323.97

100,676.03

84,323.97

100,676.03

84,323.97

มี.ค. 62

จ.ส.ต.ปฏิภาณ มุยเขียว(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

185,000.00
185,000.00

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

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

หน้ าที! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 9 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ร.น.

ทีก! ห. : 0484.75/899

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ร.น.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ต.ธนงชัย หีตช่วย

มี

100,000.00

2,326.00

48

66,210.31

33,789.69

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิA ปัทมโรจน์

มี

187,000.00

4,349.00

48

84,667.12

102,332.88

มี.ค. 62

มี

227,000.00

5,280.00

48

95,033.65

131,966.35

มี.ค. 62

245,911.08

268,088.92

245,911.08

268,088.92

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.ต.ธนงชัย หีตช่วย
3

จ.ส.อ.อนุชา รักวงศ์ไทย

จ.ส.อ.อนุชา รักวงศ์ไทย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิA ปัทมโรจน์

จ.ส.อ.กัมปนาท หนูแป้ น

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

514,000.00
514,000.00

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

