หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กง.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กง.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ท. ประกาศิต วรนุช

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.หญิง สิ รยา เกษมรัตน์

ทีก! ห. : 0422/1776

หน่ วยส่ งเงิน : กง.ทบ.
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

35,910.98

114,089.02

35,910.98

114,089.02

35,910.98

114,089.02

ก.ค. 62

จ.ส.อ. เดชา ชานนท์เดช

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.46

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.46

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ภาณุพงศ์ พงศ์วชั ร์

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ชินพันธ์ จันทร์แก้ว

ทีก! ห. : 0484.8/257

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

124,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,369.00

60

31,905.19

92,094.81

31,905.19

92,094.81

31,905.19

92,094.81

ก.ค. 62

จ.ส.ท. อภิลกั ษณ์ สมจิตต์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.48

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.48

ผูค้  าํ ส.อ. อมรศักดิ= ช่วยสังข์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สิ ขเรศ ดีสมุทร

ทีก! ห. : 0484.10/97

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)
วงเงินกู้

215,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,107.00

60

76,795.02

138,204.98

76,795.02

138,204.98

76,795.02

138,204.98

ก.ค. 62

จ.ส.ท. ดุษฎี คงพัฒน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

215,000.00
215,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรมพัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรมพัฒนา 1

จ.ส.อ.พงษ์พนั ธ์ พงค์ไพร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สิ ทธิเกียรติ อุดมสิ นวรกุล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

139,000.00

2,656.00

60

69,725.40

69,274.60

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

69,725.40

179,274.60

69,725.40

179,274.60

จ.ส.อ. ปภังกร เสาร์เกิด

จ.ส.อ.ปภังกร เสาร์เกิด

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิรุฬห์พนั ธุ์ ต่วนชะเอม

ทีก! ห. : 0481.72(40)/550

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

พ.ต. สันติ เจริ ญอินทร์พรหม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

249,000.00
249,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรมพัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรมพัฒนา 2

ผูค้  าํ ร.อ.เอกสิ ทธิ= อึงสกุล

หนีสิน

มี

ร.อ.นราชัย พันธ์โบ

ทีก! ห. : 0482.73.16/532

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

270,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,158.00

60

158,241.71

111,758.29

158,241.71

111,758.29

158,241.71

111,758.29

ก.ค. 62

จ.ส.อ.กังวาน อภัยบุรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

270,000.00
270,000.00

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

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

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กสษ.3 กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.3 กส.ทบ.

ร.ต.สุ ริศกั ดิ= จิตใหญ่

ผูค้  าํ ร.ท. พงษ์ศกั ดิ= สุ ภารักษ์

ทีก! ห. : 0448.13/327

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 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

ก.ค. 62

ร.ต. วิทยา ประสานสอน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง รจ.มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กอง รจ.มทบ.11

ส.ต.อาษา จุ่นคต

ทีก! ห. : 0481.62/390

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

103,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,968.00

60

58,851.97

44,148.03

58,851.97

44,148.03

58,851.97

44,148.03

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ณรงฤทธิ= แสงการ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.2

พ.ต.พิสิทธิ= ศรี วชิ า

ผูค้  าํ ส.อ.จีรนันท์ สุ ขมา
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

248,000.00

4,738.00

60

153,548.62

94,451.38

ก.ค. 62

มี

126,000.00

2,407.00

60

68,345.04

57,654.96

ก.ค. 62

221,893.66

152,106.34

221,893.66

152,106.34

ส.ท.วรกาล จอดนอก

จ.ส.อ.ธนากรณ์ โสดาศรี

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ณัฐพงษ์ ประเสริ ฐศักดิ= (2)

ทีก! ห. : 0482.69/580

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ.พยุง บุญประโคม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

374,000.00
374,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.จักรกริ ช สร้อยสี หา

ผูค้  าํ ส.อ. ชาญชัย ศรี จนั ทร์
2

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.15 พล.ร.15

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

151,000.00

2,885.00

60

0.00

151,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

126,000.00

2,407.00

60

0.00

126,000.00

ก.ค. 62

0.00

277,000.00

0.00

277,000.00

ส.อ. สมญา พรหมดิเรก (2)

ส.อ.สมญา พรหมดิเรก

ผูค้  าํ ส.อ.ชาญชัย ศรี จนั ทร์(2)

ทีก! ห. : 0490.5/456

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.อ.จักรกริ ช สร้อยสี หา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.3

จ.ส.อ.สุ รเดช รวบยอด

ผูค้  าํ พ.อ. จุลยุทธ พิสุทธานนท์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

313,000.00

5,979.00

60

188,975.98

124,024.02

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

188,975.98

224,024.02

188,975.98

224,024.02

จ.ส.อ. อรรณพ พรรณะ

ส.ต.สุ ทธิพร รวบยอด

ผูค้  าํ พ.อ. จุลยุทธ พิสุทธานนท์ (2)

ทีก! ห. : 0483.27/274

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.ท. ณัฐพล ทองปาน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

413,000.00
413,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.1

ส.ต.สาทิต อยูถ่ าวร

ผูค้  าํ ส.ต. อมฤต เมืองตัง

ทีก! ห. : 0481/3831

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,930.00

60

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ส.อ. พีรเดช ได้เจริ ญสุ ข (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

101,000.00
101,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. รณธิชยั เพิมพล (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ยุทธนา เกษสาคร

ทีก! ห. : 0483.61/1207

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

33,478.25

116,521.75

33,478.25

116,521.75

33,478.25

116,521.75

ก.ค. 62

ส.อ. บุญเกิด เยาวนา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.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.ท. มานิด สละทาน (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมศักดิ= สาวะจันทร์

ทีก! ห. : 0481.2/473

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

24,626.12

120,373.88

24,626.12

120,373.88

24,626.12

120,373.88

ก.ค. 62

จ.ส.อ. นิกร กันธิยะ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

145,000.00
145,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.21 พัน.30

ผูค้  าํ จ.ส.ท. สุ รบดี ศรี กนั ทะ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กิตติเชรษฐ์ สี พรม

ทีก! ห. : 0483.23/228

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

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

14,985.49

125,014.51

14,985.49

125,014.51

14,985.49

125,014.51

ก.ค. 62

จ.ส.อ. จรัล จันทร์คง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.3

ผูค้  าํ ส.อ. พันธ์พงศ์ ทาทอง

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ไชยพันธุ์ ไพรเขียว

ทีก! ห. : 0482.1.401/810

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

41,766.98

108,233.02

41,766.98

108,233.02

41,766.98

108,233.02

ก.ค. 62

ส.ท. ชยณัฐ จันทะเข้

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.5 พัน.25

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.25

จ.ส.อ.คมกริ ช แก้ววารี

ผูค้  าํ ร.ท.กอบศักดิ= นาคหาญ
2

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

190,000.00

3,630.00

60

0.00

190,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

290,000.00

0.00

290,000.00

จ.ส.อ.ยุติมิตร แดงละอุ่น

จ.ส.ต.สรเกษ นพชํานาญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ถนอมศักดิ= นุชเนียม

ทีก! ห. : 0484.1/318

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

ส.อ.มงคล เดชวรภัทรุ ล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.711

ส.อ.จิโรจ สุ ขสําราญ

ผูค้  าํ ส.ท.กล้าณรงค์ แก้วมะเริ ง(2)

ทีก! ห. : 0487.1/480

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ธนากร ทองเย็น(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.721

ผูค้  าํ จ.ส.ท.สุ รพงศ์ รสโหมด(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.วินยั หน่ายโศรก

ทีก! ห. : 0487.2/467

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

146,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,789.00

60

81,354.62

64,645.38

81,354.62

64,645.38

81,354.62

64,645.38

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ณัฐพล ช่องสว่าง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

146,000.00
146,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ร.อ.บุญยิง ซือสัตย์

ผูค้  าํ ร.ต. วสันต์ เดชศรี

ทีก! ห. : 0488.1(10)/414

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

136,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,598.00

60

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ต. เปรมโกมล เอียมหุ่น

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.2

ส.อ.รังสิ วฒ
ุ ิ ชุบสุ วรรณ

ผูค้  าํ ส.อ.วรพล ชนะพันธ์
2

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.อ.จิรฐา ชาวนา(2)

ส.อ.วัฒนา แช่มสู งเนิน

ผูค้  าํ ส.อ.ยงยุทธ นิลนัน

ทีก! ห. : 0488.1(11)/610

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ต.รพีพฒั น์ ทินกูล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.2 รอ.

จ.ส.อ.สามิต กะโนนสี

ทีก! ห. : 0481.2/608

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บก.พล.ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4

ส.ท.นพพร อ้วนสะอาด

ผูค้  าํ ส.ท.ธนะพงษ์ จาระมีชยั (2)

ทีก! ห. : 0483.1/1340

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

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,930.00

60

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.สราวุธ เมฆเลือม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

101,000.00
101,000.00

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

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

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

จ.ส.อ.จักรปวินท์ ถนอมสัตย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พลลภัตม์ เมษา (2)

ทีก! ห. : 0482.2/962

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

วงเงินกู้

ไม่มี

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. สุ รินทร์ สายเทพ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.จจ.รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.จจ.รอ.

ร.ท.พันธ์โชติ กลินชะเอม

ทีก! ห. : 0485.1.32/575

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

248,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,738.00

60

136,214.18

111,785.82

136,214.18

111,785.82

136,214.18

111,785.82

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

248,000.00
248,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ยงยุทธ ช่วยออก

ผูค้  าํ ร.อ.ณรงค์ชยั มากนวล
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.24 บชร.4

ทีก! ห. : 0484.62/587

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

148,000.00

2,827.00

60

90,947.70

57,052.30

ก.ค. 62

มี

160,000.00

3,722.00

48

53,164.31

106,835.69

ก.ค. 62

144,112.01

163,887.99

144,112.01

163,887.99

จ.ส.อ.เอดิสันต์ เอียดวิจิตร์

จ.ส.อ.สมนึก สุ วรรณรัตน์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ลําดับ
1

ส.ท.จักรกฤษณ์ แก้วจันทร์

ผูค้  าํ ส.ต. พชรพล ไชยแก้ว (2)
2

3

4

5

6

ไม่มี

102,000.00

1,949.00

60

0.00

102,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

102,000.00

1,949.00

60

0.00

102,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ส.ท. สนัน คล้ายเส้ง

ส.ต.สิ ทธิ=ชัย เกิดพุ่ม

ผูค้  าํ ส.ต. ชัยพร ผองแก้ว

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.ต. ชัยพร ผองแก้ว (2)

ส.ต.พชรพล ไชยแก้ว

ผูค้  าํ ส.ท. จักรกฤษณ์ แก้วจันทร์ (2)

วงเงินกู้

ส.ต. ดลธรรม วิลยั เลิศ (2)

ส.ต.ดลธรรม วิลยั เลิศ

ผูค้  าํ ส.ต. สิ ทธิชยั เกิดพุ่ม (2)

หนีสิน

ส.ต. พชรพล ไชยแก้ว

ส.ต.ชัยพร ผองแก้ว

ผูค้  าํ ส.ต. สิ ทธิชยั เกิดพุ่ม

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ส.ท. สนัน คล้ายเส้ง (2)

ส.ท.สนัน คล้ายเส้ง

ผูค้  าํ ส.ท. จักรกฤษณ์ แก้วจันทร์

ทีก! ห. : 0490.10.2/423

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ส.ต. ดลธรรม วิลยั เลิศ

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

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

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

หน้ าที! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

608,000.00
608,000.00

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

0.00

608,000.00

0.00

608,000.00

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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.2

ส.อ.ไชยพัฒน์ พวงแก้ว

ผูค้  าํ ส.อ.เริ งศักดิ= มิม ทอง

ทีก! ห. : 0465.25/424

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.จักรนรา ทองดา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.41

ผูค้  าํ ส.ท. วัชรพล ขําบุญ (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.ปริ ญญา ศรี เกษม

ทีก! ห. : 0465.29/423

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

193,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,687.00

60

79,709.90

113,290.10

79,709.90

113,290.10

79,709.90

113,290.10

ก.ค. 62

จ.ส.ท. อลงกต ศรี พุฒ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

193,000.00
193,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 1

ร.อ.บรรจง นิลขาว

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรชาติ มณี จนั ทร์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 5 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

195,000.00

3,725.00

60

40,980.37

154,019.63

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

40,980.37

254,019.63

40,980.37

254,019.63

ส.ท.วรพจน์ หมีทอง

ส.อ.อัศวานนท์ นาเครื อ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กิตติกร แพงอุ่ม

ทีก! ห. : 0481.72(43)/666

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

จ.ส.อ. ราชัน นิยะมะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

295,000.00
295,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อภินนั ท์ มัน อยู่

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ฉกรรจ์ ฟูจนั ทร์ใหม่

ทีก! ห. : 0483.67.1/175

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
วงเงินกู้

149,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,847.00

60

40,470.09

108,529.91

40,470.09

108,529.91

40,470.09

108,529.91

ก.ค. 62

จ.ส.ท.ณรงค์ วงศ์พุทธิสิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สบร.21 บชร.1

ส.อ.ยอดชาย อินทนาม

ทีก! ห. : 0481.61(08)/688

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

113,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,159.00

60

66,645.12

46,354.88

66,645.12

46,354.88

66,645.12

46,354.88

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

113,000.00
113,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สบร.22 บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0482.64.20/607

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

273,000.00

5,215.00

60

99,211.11

173,788.89

ก.ค. 62

ร.ต.วิวฒั น์ แต้มกระโทก

มี

143,000.00

2,732.00

60

40,049.10

102,950.90

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ธวัชชัย ชูชีพ

มี

130,000.00

2,484.00

60

5,662.28

124,337.72

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

144,922.49

501,077.51

144,922.49

501,077.51

พ.ต.ประภาษ สวาทที

ผูค้  าํ ร.อ. สมพร คําริ นทร์
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สบร.22 บชร.2

ร.อ. รพีพงษ์ ศรี ละพันธ์ (2)

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สายชล ปรุ งกระโทก (2)
4

จ.ส.อ. ชวน กลองสู งเนิน

จ.ส.อ.สายชล ปรุ งกระโทก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูชีพ (2)

จ.ส.อ. ชวน กลองสู งเนิน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

646,000.00
646,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.13

จ.ส.อ.รุ่ งศักดิ= ศรี ดาวงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วิทยา ทิพยรัตน์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

230,000.00

4,394.00

60

32,327.34

197,672.66

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

32,327.34

297,672.66

32,327.34

297,672.66

ส.อ.ณรงค์ พานสง่า

จ.ส.ต.ชัยณรงค์ นาคศรี

ผูค้  าํ จ.ส.ต. อนุชา สี ลาดเลา

ทีก! ห. : 0488.1(04)/539

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.อ. อภิสิทธิ= สี มา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

330,000.00
330,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

230,000.00

4,394.00

60

92,365.14

137,634.86

ก.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

53,459.48

56,540.52

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ดํารงค์ คุม้ เมือง

ไม่มี

500,000.00

9,551.00

60

0.00

500,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.นพรัฐ กาญจนรัช

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

145,824.62

794,175.38

145,824.62

794,175.38

จ.ส.อ. อร่ าม คําปาน (2)

จ.ส.อ.อร่ าม คําปาน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมชาย เกษสุ วงษ์ (2)
3

ทีก! ห. : 0481.3/366

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
มี

จ.ส.อ.ชาญวิทย์ เบ้าสาธร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ต่อกฤต วัฒนสุ นทร
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

จ.ส.อ. เชิญ สิ วนัด (2)

ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ จ.ส.ต. เอกชัย พลายงาม

จ.ส.ต. สิ ขริ นทร์ แก้วด้วง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

940,000.00
940,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.12

พล.อส.ณรงค์เดช บุญหล้า

ผูค้  าํ พล.อส.โสภณ สถิตย์(2)

ทีก! ห. : 0481.78/577

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

พล.อส.อิทธิพล ศรี จาํ ปา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.3

จ.ส.อ.วิทยา สุ ดชัยพร

ทีก! ห. : 0483.11/533

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

มี

วงเงินกู้

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,426.00

60

34,967.00

92,033.00

34,967.00

92,033.00

34,967.00

92,033.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

127,000.00
127,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.4 พัน.11 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 พัน.11 รอ.

ร.ท.สมัคร ปิ ยะนุช

ทีก! ห. : 0486.4.2/374

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

มี

วงเงินกู้

193,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,489.00

48

133,985.42

59,014.58

133,985.42

59,014.58

133,985.42

59,014.58

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ พฒั น์ เหล่าเขตกิจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

193,000.00
193,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.4 พัน.25 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 พัน.25 รอ.

จ.ส.อ.นพอนนต์ ธนัตย์พุทธิพร

ผูค้  าํ ส.ต.ทรงภณ เตมีศกั ดิ=

ทีก! ห. : 0486.4.3/656

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

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.ศิริบูรณ์ ดวงประสาท

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.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

ส.อ.กรัสนัย โรจน์บุญถึง

ผูค้  าํ ส.อ. วิรุต วิชุมา
2

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

ส.อ. สุ รัช เสาหล้า

ส.อ.ศุภณัฐ ลิมแดงสกุล

ผูค้  าํ ส.อ. อภิวฒั น์ อ้นประเสริ ฐ

ทีก! ห. : 0481.3/602

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9

ส.อ. มงคล คันทะภูมิ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.18

ทีก! ห. : 0481.76/1538

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ท.รุ่ งศักดิ= ขวัญอยู่

มี

300,000.00

5,731.00

60

165,209.58

134,790.42

ก.ค. 62

จ.ส.อ.วิรัตน์ นามพันธ์

มี

130,000.00

2,484.00

60

12,311.54

117,688.46

ก.ค. 62

มี

306,000.00

5,845.00

60

166,461.07

139,538.93

ก.ค. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

300,000.00

5,731.00

60

0.00

300,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สิ ทธิชยั กมลฤกษ์
3

จ.ส.อ.ธีระพงษ์ วงศ์วานดุสิต

จ.ส.อ.(พิเศษ)สิ ทธิชยั กมลฤกษ์

ผูค้  าํ
4

จ.ส.อ.ปรารภ บุญสร้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มานิตย์ ปรี สาํ เนียง
5

จ.ส.อ.มานิตย์ ปรี สาํ เนียง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ปรารถ บุญสร้อย
6

ส.ต. อนุชา ทนงค์

พล.อส. นภดล ช้างแรงการ

ส.ท.กฤษณะ เขียวอรุ ณ

ผูค้  าํ ส.ท.กิตติ ยุวพรม

พล.อส.นฤเบศน์ ทศพร

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

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

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

หน้ าที! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.ท.กิตติ ยุวพรม

ผูค้  าํ ส.ท.กฤษณะ เขียวอรุ ณ
8

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

พล.อส.นฤเบศน์ ทศพร(2)

พล.อส.นฤเบศน์ ทศพร

ผูค้  าํ ส.ท.กฤษณะ เขียวอรุ ณ(2)

ไม่มี

ส.ท.กิตติ ยุวพรม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,486,000.00
1,486,000.00

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

343,982.19 1,142,017.81
343,982.19 1,142,017.81

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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.22

พ.ท.ศักดิ=สิทธิ= เพชรไกร

ผูค้  าํ ร.อ.นิคม โคตรสมพงษ์
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

353,000.00

6,743.00

60

209,023.15

143,976.85

ก.ค. 62

มี

184,000.00

3,515.00

60

64,598.94

119,401.06

ก.ค. 62

มี

295,000.00

5,635.00

60

78,267.44

216,732.56

ก.ค. 62

351,889.53

480,110.47

351,889.53

480,110.47

ส.ต.สัจจาวุฒิ รัตนศรี (2)

พล.อส.สุ ทธิชยั โมฬิชาติ

ผูค้  าํ พล.อส.ภูวเดช สมดี(2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ส.อ.เอกรัฐ ชืนมะเริ ง(2)

พล.อส.ภูวเดช สมดี

ผูค้  าํ พล.อส.ชัยอนันต์ จําปารัตน์(2)

ทีก! ห. : 0482.62/498

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

พล.อส.วัชรพล วันใส

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

832,000.00
832,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.38

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ศตวรรษ จิตอารี (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พีระวัตร มณี รัตน์

ทีก! ห. : 0483.72/1174

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

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

74,152.75

65,847.25

74,152.75

65,847.25

74,152.75

65,847.25

ก.ค. 62

ส.อ.ยุทธศักดิ= สมนาม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.42

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.42

จ.ส.อ.สุ วทิ ย์ บุสโร

ทีก! ห. : 0484.63/816

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.45

ทีก! ห. : 0484.76/945

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,628.00

48

12,762.12

57,237.88

ก.ค. 62

มี

900,000.00 17,192.00

60

559,297.15

340,702.85

ก.ค. 62

มี

130,000.00

2,484.00

60

31,304.37

98,695.63

ก.ค. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

41,101.82

108,898.18

ก.ค. 62

ร.ต.ศุภกร สมศักดิ=

ไม่มี

110,000.00

2,559.00

48

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ต.ณัฐวรรธน์ พรหมหิตาทร

ไม่มี

89,000.00

2,070.00

48

0.00

89,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.คเชนทร์ ศรี เกิด

มี

จ.ส.อ.วัลลภ จันทร์อุดม

ส.อ.สิ ทธิศกั ดิ= ผิวหอม

70,000.00

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.อ.อิสระ บุญโญ(2)
4

ส.ท.นิเวศน์ อ่อนเกตุพล

ผูค้  าํ ส.ท.อนุชา มีมุสิก
5

ส.ต.วชิระ บุญเกษม

ส.ต.รุ สลี กาจิ

ผูค้  าํ
6
ผูค้  าํ

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

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

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

หน้ าที! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.ท.อนุชา มีมุสิก

ผูค้  าํ ส.ท.นิเวศน์ อ่อนเกตุพล(2)
8

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

117,000.00

2,235.00

60

0.00

117,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.รุ สลี กาจิ(2)

พล.อส.วุฒิศกั ดิ= รักษายศ

ผูค้  าํ ส.อ.ชัยพฤกษ์ มะกรู ดอินทร์(2)

ไม่มี

พล.อส.ธนรัตน์ ณ พิทกั ษ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,706,000.00
1,706,000.00

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

644,465.46 1,061,534.54
644,465.46 1,061,534.54

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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยก.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ต.วิชยั มณี ประดับวงศ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ราชันย์ แข็งงาน

ทีก! ห. : 0403/6154

หน่ วยส่ งเงิน : ยก.ทบ.
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

22,116.65

97,883.35

22,116.65

97,883.35

22,116.65

97,883.35

ก.ค. 62

ส.ท.วรวิช พินชนะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยย.ทบ.

จ.ส.อ.จีรภัทร เชือชิล

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จีรพันธ์ เชือชิล

ทีก! ห. : 0447/02406

หน่ วยส่ งเงิน : ยย.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ชัยพร คงกรุ ด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14

จ.ส.ท.นพนัฐ ชินพะวอ

ผูค้  าํ จ.ส.ท.อนุรักษ์ ปราบชมภู
2

ทีก! ห. : 0483.1.2/259

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

ส.อ.สุ ทธิโชค สุ ทธสาร(2)

จ.ส.ต.มนู จารเมือง

ผูค้  าํ ส.อ.จักพงศ์ รู นบาง

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)

ส.ท.พงศกร ขัดธินนท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.15 พัน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.15 พัน.4

จ.ส.อ.สิ ทธชัย ศิริโรจน์

ผูค้  าํ ส.อ.สุ รศักดิ= เดโชศาสตร์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

190,000.00

3,630.00

60

111,221.26

78,778.74

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

111,221.26

178,778.74

111,221.26

178,778.74

ส.อ.กัมปนาท แป้ นด้วง

จ.ส.ต.อโนชา ประสมศรี

ผูค้  าํ ส.อ.มนตรี เส้งเอียด

ทีก! ห. : 0484.1/222

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

ส.อ.ณัฐธิพงศ์ บุญยนิตย์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.2

จ.ส.อ.อภิชาติ สุ ภะนานัย

ผูค้  าํ ส.ท.สุ ทธิพงศ์ จันทอง

ทีก! ห. : 0490.2.3/251

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.รณชิต ยิม แย้ม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.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.เอกชัย คงเจริ ญ

ทีก! ห. : 0490.2.4/370

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

มี

วงเงินกู้

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

4,344.92

55,655.08

4,344.92

55,655.08

4,344.92

55,655.08

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.17 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.17 พัน.2

ร.ต.บุญทวี ปราบสงบ

ทีก! ห. : 0483.29.2.1/313

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.32
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

144,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,751.00

60

78,662.73

65,337.27

78,662.73

65,337.27

78,662.73

65,337.27

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

144,000.00
144,000.00

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

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

หน้ าที! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.19 พัน.1

จ.ส.อ.อิทธิ กลินมานพ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โสภณ ชืนสุ วรรณ

ทีก! ห. : 0481.3/615

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ส.อ. ไพฑูรย์ แสงหิรัญ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.29

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.29

จ.ส.ต.อนิรุทธิ= ธงจันทร์

ผูค้  าํ ส.ท.พิชิตชัย ผลสิ น(2)

ทีก! ห. : 0481.3/336

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

วงเงินกู้

ไม่มี

168,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,209.00

60

0.00

168,000.00

0.00

168,000.00

0.00

168,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ต.เดชณรงค์ ฉิมสุ ข(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

168,000.00
168,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

จ.ส.อ.สมชาย โชคศรี ละออ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เพียงใจ อ้นที
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

250,000.00

4,776.00

60

4,548.87

245,451.13

ก.ค. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

58,322.70

91,677.30

ก.ค. 62

62,871.57

337,128.43

62,871.57

337,128.43

จ.ส.อ.สมภาร สื บพงษ์

ส.อ.จิรศักดิ= ทองปลัง

ผูค้  าํ ส.อ. สุ รศักดิ= ฉิมพาลี (2)

ทีก! ห. : 0481.1/1035

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.ท. ธีระ วรรณจาโร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

400,000.00
400,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธนินทร์ ทองบุญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ประเวช อ่องดา

ทีก! ห. : 0483.1.1/239

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

62,670.71

117,329.29

62,670.71

117,329.29

62,670.71

117,329.29

ก.ค. 62

ส.อ. ณพนันท์ นนทวิลาศ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 59

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.6 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.3

ส.อ.อดิศกั ดิ= ดวงคําจันทร์

ผูค้  าํ ส.อ. รัตนศักดิ= ทับทา (2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

182,000.00

3,477.00

60

74,619.33

107,380.67

ก.ค. 62

ไม่มี

220,000.00

4,203.00

60

0.00

220,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

174,000.00

3,324.00

60

0.00

174,000.00

ก.ค. 62

74,619.33

501,380.67

74,619.33

501,380.67

จ.ส.อ. พงษ์ดนัย คําตา

จ.ส.อ.ศราวุธ คําน้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กมล ศรี ทอง (2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

จ.ส.ต. ณัฎฐพล พ่อลา

ร.ต.ธีระชัย วรวงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธณัฐชัย ตันติสัมพันธ์

ทีก! ห. : 0482.2.373/585

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.ท. กฤษดา สี โส (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

576,000.00
576,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายศรีสองรัก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายศรีสองรัก

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ลือชัย วงศ์ลา

หนีสิน

มี

ร.ท.จิระพงษ์ อาจปาสา

ทีก! ห. : 0482.75.16/474

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

194,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,706.00

60

75,077.49

118,922.51

75,077.49

118,922.51

75,077.49

118,922.51

ก.ค. 62

ส.อ.ณัฐพงษ์ ดอนประเพ็ง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

194,000.00
194,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ทีก! ห. : 0446.16/6072

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.กันตินนั ท์ เอียมวิจารณ์

มี

100,000.00

1,911.00

60

36,496.66

63,503.34

ก.ค. 62

จ.ส.อ.หญิง นันธิภา แป้ นโก๋

มี

135,000.00

2,579.00

60

84,033.81

50,966.19

ก.ค. 62

120,530.47

114,469.53

120,530.47

114,469.53

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

235,000.00
235,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

จ.ส.ต.อภิชยั สอนตะคุ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศักริ นทร์ คําสมมาตร์(2)

ทีก! ห. : 0465.13/623

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.วิกร เติมแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศซส.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิ= สุ ขสําราญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิชาญ นาคมีศรี

ทีก! ห. : 0443.15/842

หน่ วยส่ งเงิน : ศซส.สพ.ทบ.
วงเงินกู้

218,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,165.00

60

138,125.69

79,874.31

138,125.69

79,874.31

138,125.69

79,874.31

ก.ค. 62

จ.ส.อ.คมกฤษ อุดแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศป.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศป.

ส.ท.ณัตพล ทาชาติ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ท คุณมงคล

ทีก! ห. : 0461.3/717

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.เจษฎากร กริ งกลับ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ธีรวัฒน์ เพชรฤทธิ=

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.มงคล ทุนดี

ทีก! ห. : 0461.1/673

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

33,283.87

86,716.13

33,283.87

86,716.13

33,283.87

86,716.13

ก.ค. 62

ส.อ.ธันยบูรณ์ ชินพานิชย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.พัน.2

จ.ส.อ.กฤต บุญเสริ ม

ผูค้  าํ ร.อ.เจริ ญ ค่ายสงคราม(2)

ทีก! ห. : 0461.1/373

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

278,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,311.00

60

0.00

278,000.00

0.00

278,000.00

0.00

278,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สันชัย คงด้วง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

278,000.00
278,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง พธ.สกอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศสพ.

ร.ท.นคริ นทร์ แสงใสแก้ว

ทีก! ห. : 0485.3/506

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 68

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อภิชาติ จุลเกตุ

ผูค้  าํ ร.อ. อภิวฒั น์ นุ่นโชติ

ทีก! ห. : 0443.14/804

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศอ.สพ.ทบ.

วงเงินกู้

175,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,343.00

60

69,732.77

105,267.23

69,732.77

105,267.23

69,732.77

105,267.23

ก.ค. 62

จ.ส.อ. สถาพร ธนบดีพรพรรณ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

175,000.00
175,000.00

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

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

หน้ าที! : 69

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.15 พล.ร.15

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ คุม้ ศรี ไชย (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อรรถชัย เรี ยนเวช

ทีก! ห. : 0490.6/344

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

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

5,318.12

144,681.88

5,318.12

144,681.88

5,318.12

144,681.88

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ธนสรณ์ พุทธทอง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 70

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.3 พล.ร.3

จ.ส.อ.เนตร เหง้าพรหมมินทร์

ทีก! ห. : 0482.1.35/758

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 71

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.ปรมน.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.ปรมน.ทบ.

พ.อ.หญิง ณัฐฐ์จิตน์ วัยวุฒิ

ทีก! ห. : 0408/552

หน่ วยส่ งเงิน : สง.ปรมน.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

600,000.00 11,461.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

60

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 72

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.บ.

ผูค้  าํ ร.อ.รณกร ร้อยไพ

หนีสิน

มี

ร.อ.วีระยุทธ ละอองแก้ว

ทีก! ห. : 0484.74/224

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

187,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,572.00

60

122,389.89

64,610.11

122,389.89

64,610.11

122,389.89

64,610.11

ก.ค. 62

ร.ต.สุ รินทร์ อินทรสุ วรรณ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

187,000.00
187,000.00

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

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

หน้ าที! : 73

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ย.ส.

ผูค้  าํ ร.ต.คณาธิป โพธิ=สื บ

หนีสิน

มี

ร.ต.บุญธรรม สี สง่า

ทีก! ห. : 0482.68.32/239

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

194,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,706.00

60

86,077.18

107,922.82

86,077.18

107,922.82

86,077.18

107,922.82

ก.ค. 62

ร.ต.ธารายุทธ ทองจิตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

194,000.00
194,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.อ.ต.

จ.ส.อ.นพพร ทองกลม

ผูค้  าํ พ.ต.สมบัติสิริว ์ ศักดิ=สม(2)
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

208,000.00

3,974.00

60

58,452.13

149,547.87

ก.ค. 62

ไม่มี

360,000.00

6,877.00

60

0.00

360,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

202,000.00

3,859.00

60

0.00

202,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

180,000.00

3,439.00

60

0.00

180,000.00

ก.ค. 62

58,452.13

891,547.87

58,452.13

891,547.87

พ.ต.สมบัติสิริว ์ ศักดิ=สม

จ.ส.อ.สากล จิQวจันทร์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นพพร ทองกลม

วงเงินกู้

จ.ส.อ.นพพร ทองกลม(2)

จ.ส.อ.สวงค์ คําแย้ม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สากล จิQวจันทร์

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

จ.ส.อ.สวงค์ คําแย้ม

พ.ต.สมบัติสิริว ์ ศักดิ=สม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สากล จิQวจันทร์(2)

ทีก! ห. : 0483.69.2/334

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.อ.ต.

จ.ส.อ.สวงค์ คําแย้ม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

950,000.00
950,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 8 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

ร.อ.บัญชา โพธิ=งาม

ทีก! ห. : 0400/1806

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

131,000.00

3,047.00

48

87,778.82

43,221.18

ก.ค. 62

ไม่มี

93,000.00

2,163.00

48

0.00

93,000.00

ก.ค. 62

87,778.82

136,221.18

87,778.82

136,221.18

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชาญณรงค์ เชาว์วลั แล่น
2

ส.อ.หญิง นภาพร ชีพอยูย่ นื

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

224,000.00
224,000.00

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

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

