หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.เจนรบ วงศ์อนันต์

ผูค้  าํ ส.อ. บัญชาการ ลากอก
2

หน่ วยโอนเงิน : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

225,000.00

4,298.00

60

84,981.72

140,018.28

มี.ค. 62

มี

105,000.00

2,006.00

60

19,944.80

85,055.20

มี.ค. 62

104,926.52

225,073.48

104,926.52

225,073.48

ส.อ. ศราวุธ สุ ขสนธิสมบูรณ์

ส.อ.บัญชาการ ลากอก

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ณรงค์ฤทธิ8 นาคเม้า(2)

ทีก! ห. : 0443.15.7/3145

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ.เจนรบ วงศ์อนันต์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม สน.พล.ร.9

ผูค้  าํ พ.ต.อภิเดช สิ มลี

หนีสิน

มี

ร.อ.พิสิษฐ บรรพิบูลย์

ทีก! ห. : 0481.3/61

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
วงเงินกู้

142,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,713.00

60

83,595.38

58,404.62

83,595.38

58,404.62

83,595.38

58,404.62

มี.ค. 62

ร.ท.สมศักดิ8 ก่อกุศล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

142,000.00
142,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

จ.ส.อ.ธิติ ผาสุ ขตระกูล

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/2237

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

128,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,445.00

60

0.00

128,000.00

0.00

128,000.00

0.00

128,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

128,000.00
128,000.00

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

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

หน้ าที! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.6 พล.ร.6

ร.ต.พงษ์ศิริ บัวขาว

ผูค้  าํ จ.ส.ท.พัชริ นทร์ สิ งห์แก้ว

ทีก! ห. : 0482.2/1476

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

วงเงินกู้

ไม่มี

116,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,216.00

60

0.00

116,000.00

0.00

116,000.00

0.00

116,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.ต.วัฒนา พัฒนสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

116,000.00
116,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคบ.บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

ผูค้  าํ จ.ส.ท. อัฐกรณ์ ฝันกอก (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ภิรมย์ ชันโรจน์

ทีก! ห. : 0482.64/3115

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
วงเงินกู้

175,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,343.00

60

132,012.46

42,987.54

132,012.46

42,987.54

132,012.46

42,987.54

มี.ค. 62

ส.ท. กฤษฏา แววจะโปะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 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.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พรพรต โตอรุ ณ

หนีสิน

มี

ร.ท.กตชฬ นามหล้า

ทีก! ห. : 0481.1/24

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

146,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,789.00

60

69,731.37

76,268.63

69,731.37

76,268.63

69,731.37

76,268.63

มี.ค. 62

ส.ต. นิรุตติ8 เลาะไธสง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 รอ.

ผูค้  าํ ร.ต. ศุภโชค บํารุ งชีพ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พัลลภ ตังกิตติพลั ลภ

ทีก! ห. : 0481.1/19

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

84,828.53

65,171.47

84,828.53

65,171.47

84,828.53

65,171.47

มี.ค. 62

จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ ผ่องอินทรี ย ์

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.3 พัน.103

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.103

ส.อ.เศกสรร สระหนองห้าง

ผูค้  าํ ส.อ.จิตรพล กล่อมพระทัย
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

52,971.31

67,028.69

มี.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

52,971.31

187,028.69

52,971.31

187,028.69

ส.อ.เอกพงษ์ ปราณี ต(2)

ส.ท.ณพงศ์ นุเสน

ผูค้  าํ ส.ท.อภิศกั ดิ8 ประพฤติชอบ(2)

ทีก! ห. : 0482.1.404/3198

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.ต.นันทวุฒิ วิเวกกิง

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.721

จ.ส.อ.ไพโรจน์ พาหุรัตน์

ทีก! ห. : 0487.2/1992

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

196,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,744.00

60

122,092.72

73,907.28

122,092.72

73,907.28

122,092.72

73,907.28

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

196,000.00
196,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ เทพ แก้วคําเสนาะ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ดํารงค์ศกั ดิ8 อินเผือก

ทีก! ห. : 0488.1(10)/1547

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

103,568.87

86,431.13

103,568.87

86,431.13

103,568.87

86,431.13

มี.ค. 62

จ.ส.อ.มนัสพงศ์ ศรี ทอง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

190,000.00
190,000.00

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

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

หน้ าที! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.5

ส.ท.กฤตภาส ปาลวัฒน์

ผูค้  าํ ส.ต. สถาพร ทับแสง
2

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.ต. ธนกฤต แสงอรุ ณทอง

ส.ต.ธนกฤต แสงอรุ ณทอง

ผูค้  าํ ส.ต.สถาพร ทับแสง(2)

ทีก! ห. : 0488.1(10)/1547

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.ท.กฤตภาส ปาลวัฒน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0488.1(11)/54

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.ขจร ครเกษม

ไม่มี

300,000.00

5,731.00

60

0.00

300,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.พิชิต สงค์คาํ เหลา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.2

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.อ. จารุ วฒั น์ แจ้งกรณ์
3

ส.อ. ธวัชชัย เจริ ญสุ ข

ส.อ.ธวัชชัย เจริ ญสุ ข

ผูค้  าํ ร.อ. จารุ วฒั น์ แจ้งกรณ์ (2)

จ.ส.อ. พิชิต สงค์คาํ เหลา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

500,000.00
500,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.4

จ.ส.ท.อนุชา บุญพจน์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สามารถ นาเทวี(2)

ทีก! ห. : 0488.1(11)/2127

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.จันทร์ลา หาญตับเหล็ก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

109,000.00
109,000.00

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

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

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ทีก! ห. : 0481.1/4043

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.1 รอ.

หนีสิน

ร.อ.วีระเดช บุญมาก

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

139,000.00

2,656.00

60

15,716.19

123,283.81

มี.ค. 62

มี

140,000.00

2,675.00

60

36,086.77

103,913.23

มี.ค. 62

มี

190,000.00

3,630.00

60

105,002.27

84,997.73

มี.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

42,000.00

977.00

48

0.00

42,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ ร.ต.ทวีศกั ดิ8 ปักษีเลิศ
2

ร.ต.ทวีศกั ดิ8 ปักษีเลิศ

ผูค้  าํ ร.อ.วีระเดช บุญมาก
3

ส.อ.ณัฏฐพล หงษ์ไทย

ผูค้  าํ ร.อ.วีระเดช บุญมาก(2)
4

จ.ส.ต.เอกพัชร อินทรไพโรจน์

จ.ส.อ.พรธนารัตน์ คํารัตน์

ผูค้  าํ ร.ต.ทวีศกั ดิ8 ปักษีเลิศ(2)
6

ส.อ.พิสิษฐ์ ชูใจ

พ.ต.สุ ธีร์ดนย์ ณ โมรา

ผูค้  าํ ร.ต.สมภพ แก้วมณี
5

จ.ส.อ.พรธนารัตน์ คํารัตน์(2)

ส.อ.ณัฏฐพล หงษ์ไทย

จ.ส.ต.เอกพัชร อินทรไพไรจน์

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

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

771,000.00
771,000.00

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

156,805.23

614,194.77

156,805.23

614,194.77

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! 14 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.สถิต ดําดง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วัชราช วรรณทอง

ทีก! ห. : 0483.2/4105

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

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

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

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ราชัน แก้วผิวอาจ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.3

ร.ต.ภูสิทธิ8 อุ่นอาสา

ทีก! ห. : 0482.13/1912

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

94,541.59

45,458.41

94,541.59

45,458.41

94,541.59

45,458.41

มี.ค. 62

ผูค้  าํ ส.อ. พงษ์สวัสดิ8 สรรพสอน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ลว.ไกล.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

100,000.00

2,326.00

48

56,969.97

43,030.03

มี.ค. 62

มี

170,000.00

3,248.00

60

38,685.31

131,314.69

มี.ค. 62

ร.ต.สังวร หนูทรัพย์

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.วิทยา กลอนดอน

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

95,655.28

424,344.72

95,655.28

424,344.72

ส.อ. วีรพงษ์ นามหาชัย

ส.อ.ศิวดล โคตรสุ โพธิ8

ผูค้  าํ ส.อ. เฉลิมศักดิ8 ฟูนนั
3

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

มี

ส.อ.พงษ์พฒั น์ คิรินทร์

ผูค้  าํ ส.อ. วิทยา กลอนดอน
2

ทีก! ห. : 0482.1/3377

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ. นที เรื องสมบัติ

ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ ส.อ. พงษ์พฒั น์ คิรินทร์

ส.อ. วีรพงษ์ นามหาชัย (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

520,000.00
520,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ เทพ ไกรสร

หนีสิน

มี

ร.อ.ธนบดี มีทว้ ม

ทีก! ห. : 0483.1/6823

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

156,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,980.00

60

76,497.74

79,502.26

76,497.74

79,502.26

76,497.74

79,502.26

มี.ค. 62

จ.ส.อ.วิสุทธิพงษ์ จันทร์ทป

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

156,000.00
156,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.9

พ.อ.วินิจ สว่างเนตร

ทีก! ห. : 0481.3/3639

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

400,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,641.00

60

0.00

400,000.00

0.00

400,000.00

0.00

400,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

ร.ต.จําเนียร ดอกแก้ว

ทีก! ห. : 0481.3/2706

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.21 บชร.1

ส.อ.นิคม สุ ขสรรค์

ผูค้  าํ ส.อ. วรายุทธ รักพวกกลาง

ทีก! ห. : 0481.61(07)/1856

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

134,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,560.00

60

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

มี.ค. 62

ส.อ. ธาดา แกว่นการไถ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

134,000.00
134,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.9

จ.ส.อ.นพพล อําจุย้

ทีก! ห. : 0465.27/453

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

177,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,381.00

60

0.00

177,000.00

0.00

177,000.00

0.00

177,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

177,000.00
177,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สต.กส.ทบ.

จ.ส.อ.สมพงษ์ มีแดนไผ่

ทีก! ห. : 0448.19/3439

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ธ.ค. 61

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

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 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. สถาพร มณี รัตน์

หนีสิน

มี

ร.ท.มานะ ทับประทุม

ทีก! ห. : 0483.61.24/1918

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

207,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,954.00

60

126,923.52

80,076.48

126,923.52

80,076.48

126,923.52

80,076.48

มี.ค. 62

จ.ส.อ. ทันวิน ทวีรัตน์ (2)

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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0486.1/583

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ม.2 รอ.

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.พิทกั ษ์ สว่างประเสริ ฐ

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.พรภัทร์ สุ ภทั ร์วนั

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.1 รอ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วิเชียร ปรื อปรัก

ส.ท.ภควัต คีมอง(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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0483.18/1732

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.นิมิตร ทิมแหง

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.ปวริ ศร์ คีรีสัตยกุล

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มี.ค. 62

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.2 พัน.15

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

230,000.00
230,000.00

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

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

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.6 พัน.6

จ.ส.อ.เดช ทองวร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วสันต์ นาคาธร
2

3

4

5

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

314,000.00

5,998.00

60

184,476.43

129,523.57

มี.ค. 62

มี

226,000.00

4,317.00

60

99,994.19

126,005.81

มี.ค. 62

มี

237,000.00

4,527.00

60

141,795.82

95,204.18

มี.ค. 62

มี

175,000.00

3,343.00

60

35,350.59

139,649.41

มี.ค. 62

ส.ท.จักรกฤษณ์ ยอดสิ งห์

จ.ส.ท.ชูศกั ดิ8 หมัน กิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อุวรรตน์ แหลมสวาท

วงเงินกู้

ส.อ.วศิน หล้าจันทร์ดา

จ.ส.อ.นโรดม ไปแดน

ผูค้  าํ ส.อ.อนุชา วงษ์นาจ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

จ.ส.อ.ชินวัตร เวชพิทกั ษ์

จ.ส.อ.ทนาธร ดอนคอนขวา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ทิวานนท์ เหลาสะอาด

ทีก! ห. : 0482.10.13/1680

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23

จ.ส.ท.ปรี ชา ธนะโชติ

จ.ส.อ.เตชลักษณ์ สุ ขศรี

ไม่มี

604,000.00 11,538.00

60

0.00

604,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.พีรพงศ์ ปัญจรักษ์

ไม่มี

111,000.00

2,121.00

60

0.00

111,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ
6

ผูค้  าํ ส.ท.บุญญฤทธิ8 สายาพัฒน์

ส.ต.ทิวากร ชาวนา

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

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

1,667,000.00
1,667,000.00

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

461,617.03 1,205,382.97
461,617.03 1,205,382.97

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! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.7 พัน.8

จ.ส.อ.ประดิษฐ์ บุญอ่อน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิรันดร์ ฉันทะโส
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

68,078.73

81,921.27

มี.ค. 62

มี

152,000.00

2,904.00

60

93,516.48

58,483.52

มี.ค. 62

161,595.21

140,404.79

161,595.21

140,404.79

จ.ส.อ. บงกช โนใหม่

จ.ส.อ.วิโรจน์ เชียรพิมาย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไพโรจน์ เพียรสู งเนิน (2)

ทีก! ห. : 0482.133/2631

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ. สยาม ทวีจิตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

302,000.00
302,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

ผูค้  าํ จ.ส.ต. อัฐพล แสนยะมูล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อิศรานัฎ พลนอก

ทีก! ห. : 0481.63/125

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

92,134.90

67,865.10

92,134.90

67,865.10

92,134.90

67,865.10

มี.ค. 62

ส.ต. ชาญชัย วงษ์อินทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.310

ส.อ.เฉลิมวุฒิ เชือนุ่น

ผูค้  าํ ส.อ.ทินรัตน์ แก้วโมรา

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ทีก! ห. : 0483.74/059

ลง ว/ด/ป : 4 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,326.00

48

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

พล.อส.ภาณุพงศ์ ปันคํา

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! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ท.พิชยั เทพ น้อยผา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ดนัย ไชยเทพ
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.38

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

22,003.76

117,996.24

มี.ค. 62

มี

130,000.00

2,484.00

60

4,565.69

125,434.31

มี.ค. 62

26,569.45

243,430.55

26,569.45

243,430.55

ส.ท.ญ.พิจิตรา ทองไหล(2)

จ.ส.อ.เดชา เกรัมย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.คมสัน ศิริรัตน์

ทีก! ห. : 0483.72/4051

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

จ.ส.อ.มานัส เวียงยา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ไชยา ชัยยาเจริ ญ

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ประเจต มาน้อย(2)
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

73,168.96

64,831.04

มี.ค. 62

มี

176,000.00

3,362.00

60

120,750.39

55,249.61

มี.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

193,919.35

250,080.65

193,919.35

250,080.65

ร.ต.ศิรพงศ์ เอียมทิพย์

จ.ส.อ.ประเจต มาน้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พลภัทร อินทร์แสง

ทีก! ห. : 0483.73/7376

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

จ.ส.อ.พีรพัฒน์ ขจีจิต

จ.ส.อ.พลภัทร อินทร์แสง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประเจต มาน้อย
3

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.39

จ.ส.อ.ไชยา ชัยยาเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

444,000.00
444,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชาครี ช นุชบุญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ เทพ พันธ์ศรี

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

176,000.00

ทีก! ห. : 0483.1.2/11

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,362.00

60

111,493.00

64,507.00

111,493.00

64,507.00

111,493.00

64,507.00

มี.ค. 62

จ.ส.ต.นพนัฐ ชินพะวอ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

176,000.00
176,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14 พัน.1

จ.ส.อ.ดอกรัก ยอดเกตุ

ผูค้  าํ ส.อ.นรากร กาแก้ว

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

วงเงินกู้

ไม่มี

240,000.00

ทีก! ห. : 0483.1.2.1/1525

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

240,000.00

มี.ค. 62

ส.ท.ญาณวรุ ตม์ คงเรื อง

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! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.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.ท.เอกสิ ทธิ8 เสี ยมไหม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ รศักดิ8 พุ่มมาลี
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

146,000.00

2,789.00

60

88,911.00

57,089.00

มี.ค. 62

ไม่มี

135,000.00

2,579.00

60

0.00

135,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

88,911.00

412,089.00

88,911.00

412,089.00

ส.อ.ไพศาล ดวงแก้ว

ส.อ.ไพศาล ดวงแก้ว

ผูค้  าํ ส.อ.จิรวัฒน์ โชติถิรสมพงศ์(2)

วงเงินกู้

จ.ส.อ.เอกสิ ทธิ8 เสี ยมไหม

ส.อ.กิตติชยั อ่อนคู

ผูค้  าํ ส.อ.จีรวัฒน์ โชติถิรสมพงศ์

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

จ.ส.ท.วัชรันดร์ ศรี เกรี ยน

จ.ส.อ.สุ รศักดิ8 พุ่มมาลี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรวัฒน์ รอดวงษ์

ทีก! ห. : 0484.1/1279

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

ส.อ.ภูมินทร์ วิไลศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

501,000.00
501,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สาโรจน์ บุญณาวงค์

หนีสิน

มี

ร.ท.จักรเพชร นนทวงศ์

ทีก! ห. : 0490.2.2/1997

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

146,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,789.00

60

36,979.57

109,020.43

36,979.57

109,020.43

36,979.57

109,020.43

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สมาน บุญสอาด(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152 พัน.3

ผูค้  าํ ส.ท. เกษม ปานเผือก

หนีสิน

มี

ส.อ.อภิสิทธิ8 ทนุราช

ทีก! ห. : 0490.3.4/34

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

111,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,121.00

60

46,926.73

64,073.27

46,926.73

64,073.27

46,926.73

64,073.27

มี.ค. 62

จ.ส.ท. ซาการี ยา เจ๊ะดาโอ๊ะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

111,000.00
111,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.153 พัน.1

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วัชระ หย่องนุย้

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ไตรเวทย์

ทีก! ห. : 0490.4.2/1004

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.153 พัน.1

วงเงินกู้

122,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,331.00

60

86,708.44

35,291.56

86,708.44

35,291.56

86,708.44

35,291.56

มี.ค. 62

จ.ส.ต. หมัดอนุวาร์ โต๊ะสามารถ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

122,000.00
122,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.3

จ.ส.อ.มนตรี อุทก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บุญมี แวงวรรณ
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

166,000.00

3,171.00

60

86,807.15

79,192.85

มี.ค. 62

มี

196,000.00

3,744.00

60

111,572.53

84,427.47

มี.ค. 62

มี

152,000.00

2,904.00

60

65,414.76

86,585.24

มี.ค. 62

ไม่มี

114,000.00

2,178.00

60

0.00

114,000.00

มี.ค. 62

263,794.44

364,205.56

263,794.44

364,205.56

จ.ส.อ.กําพล สุ ภะเสถียร(2)

ส.ต.พีระพงษ์ เนตรถาวร

ผูค้  าํ จ.ส.ท.นิติศกั ดิ8 เสี ยงลํา

วงเงินกู้

ส.ท.สิ รภพ ทํานักสุ ข

จ.ส.ท.ศรเพชร หล่อแหลม

ผูค้  าํ จ.ส.ท.เอกนริ นทร์ อินทะโส

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ส.อ. วิโรจน์ อ่อนพุทธา (2)

จ.ส.อ.เอกรัตน์ ลุนชิตร

ผูค้  าํ ส.อ.ภานุพงษ์ กันหา

ทีก! ห. : 0482.2.383/1607

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ส.อ.ถาวร นามวงษา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

628,000.00
628,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3

ร.ท.ลิขิตร กองแก้ว

ผูค้  าํ จส.อ.พิชิต กวยตะคุ
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

146,356.75

53,643.25

มี.ค. 62

มี

230,000.00

4,394.00

60

85,896.48

144,103.52

มี.ค. 62

ไม่มี

107,000.00

2,044.00

60

0.00

107,000.00

มี.ค. 62

232,253.23

304,746.77

232,253.23

304,746.77

จ.ส.ต.เหมราช สุ วรรณเรื อง

ส.อ.ภูษิต สาเกตุ

ผูค้  าํ ส.อ. ภาณุวฒั น์ ศิริประเสริ ฐ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

จ.ส.ต.กําพล แสนคํา

จ.ส.อ.พิชิต กวยตะคุ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กฤษฎา แก้วพาดี(2)

ทีก! ห. : 0482.1.37/2705

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

ส.อ. ธวัชชัย พรมวิเศษ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

537,000.00
537,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4 พัน.2

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐวุฒิ แก้วคํา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.หิรัญ จันทะคูณ

ทีก! ห. : 0483.1.1.2/1720

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
วงเงินกู้

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

9,311.51

100,688.49

9,311.51

100,688.49

9,311.51

100,688.49

มี.ค. 62

ส.อ. อาทิตย์ ชินดา

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! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5

ส.อ.วุฒิชยั เหลือจันทร์

ทีก! ห. : 0484.1/1896

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

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

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.1

จ.ส.อ.คเชนทร์ กาเลียง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศราวุธ อุราภิรมย์

ทีก! ห. : 0484.1/1723

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

0.00

145,000.00

0.00

145,000.00

0.00

145,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ชัชชัย จันทร์ประดับ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุ ข

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.คณิ ศนันท์ บาลเวช

ทีก! ห. : 0482.2.371/1987

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
วงเงินกู้

212,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,050.00

60

122,158.29

89,841.71

122,158.29

89,841.71

122,158.29

89,841.71

มี.ค. 62

ส.อ. จักริ นทร์ ระสาโสม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

212,000.00
212,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ภูรินท์ ผิวทน

ผูค้  าํ ส.อ. สุ รเชษฐ์ สุ ขจันดี
2

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

160,000.00

3,057.00

60

95,252.71

64,747.29

มี.ค. 62

มี

139,000.00

2,656.00

60

90,056.04

48,943.96

มี.ค. 62

185,308.75

113,691.25

185,308.75

113,691.25

จ.ส.อ. มิตรเสรี พันธ์ยาง

ส.อ.สุ รเชษฐ์ สุ ขจันดี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ เกิดศิลป์

ทีก! ห. : 0482.67.10/2485

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จ.ส.อ. ภูรินท์ ผิวทน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

299,000.00
299,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

พ.ท.พิชยั ลักษณ์ รตนปลอบโยน

ทีก! ห. : 0465.13/28

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

115,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,197.00

60

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

0.00

115,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

115,000.00
115,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

จ.ส.อ.ปิ ยะวัลย์ อาษารอด

ผูค้  าํ พ.ท.บุญลือ คีตวัฒนกุล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

510,000.00

9,742.00

60

341,606.32

168,393.68

มี.ค. 62

มี

162,000.00

3,095.00

60

106,879.32

55,120.68

มี.ค. 62

448,485.64

223,514.36

448,485.64

223,514.36

จ.ส.อ.นพดล สาวิเศษ

จ.ส.อ.สกนธ์ สภาพพร

ผูค้  าํ ร.ท.กิตติชยั กิงแก้ว

ทีก! ห. : 0443.16/21

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.

จ.ส.ต.ชูเกียรติ ปิ วะพงศ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

672,000.00
672,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.23

ร.อ.คํารณ หนวดเปี ย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอกสิ ทธิ8 จํานงค์กิจ
2

3

4

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

419,000.00

8,004.00

60

286,340.38

132,659.62

มี.ค. 62

มี

276,000.00

5,272.00

60

67,017.15

208,982.85

มี.ค. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

67,587.79

92,412.21

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

420,945.32

534,054.68

420,945.32

534,054.68

จ.ส.ต.กรกฤษ วงษ์ชยั เพ็ง(2)

จ.ส.ต.กรกฤต วงษ์ชยั เพ็ง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอกสิ ทธิ8 จํานงค์กิจ(2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 23 ธ.ค. 61

จ.ส.ต.กรกฤต วงษ์ชยั เพ็ง

จ.ส.อ.เอกสิ ทธิ8 จํานงค์กิจ

ผูค้  าํ ร.อ.คํารณ หนวดเปื ย

ทีก! ห. : 0482.66.5/1774

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23

จ.ส.ท.สุ รกานต์ วรานนท์

ร.ต.ทวีศกั ดิ8 วาทโยธา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

955,000.00
955,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศอ.สพ.ทบ.

ส.ท.ชนกนันท์ เป้ าบ้านเช่า

ผูค้  าํ จ.ส.อ.มงคล เนตรพ่วง

ทีก! ห. : 0443.14/2985

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

105,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,006.00

60

0.00

105,000.00

0.00

105,000.00

0.00

105,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ภูวนาถ จุจิปราญช์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

105,000.00
105,000.00

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

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

หน้ าที! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.ส.

ผูค้  าํ พ.ท.ประวิตร จงอุตส่ าห์(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิทยา วิเศษสา

ทีก! ห. : 0482.66.8/2

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

169,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,229.00

60

43,706.53

125,293.47

43,706.53

125,293.47

43,706.53

125,293.47

มี.ค. 62

จ.ส.อ.บุญหลาย อุทโท

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

169,000.00
169,000.00

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

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

หน้ าที! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.พ.ท.

ผูค้  าํ จ.ส.ต.จีระพงค์ คงดํา

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.ศิวะ เฟื องรอด

ทีก! ห. : 0484.63/1048

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

199,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,802.00

60

139,643.91

59,356.09

139,643.91

59,356.09

139,643.91

59,356.09

มี.ค. 62

ส.ท.นัฐพล เลือนแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

199,000.00
199,000.00

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

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

หน้ าที! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.บ.

ทีก! ห. : 0481.76/13

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.บ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ประเสริ ฐ จิระกิจ

มี

303,000.00

5,788.00

60

135,664.75

167,335.25

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ยงค์ยทุ ธ ไชยกุล

มี

152,000.00

2,904.00

60

101,426.61

50,573.39

มี.ค. 62

237,091.36

217,908.64

237,091.36

217,908.64

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.ท.สุ ทิศ ใจพินิจ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

455,000.00
455,000.00

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

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

หน้ าที! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ป.

ผูค้  าํ พ.อ. ยุทธนา วีชะรังสรรค์ (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สักริ นทร์ ศรี ดามาตย์

ทีก! ห. : 0481.62/28

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

132,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,522.00

60

22,016.97

109,983.03

22,016.97

109,983.03

22,016.97

109,983.03

มี.ค. 62

จ.ส.อ. สุ รชัย โต๊ะแสง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

132,000.00
132,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สตน.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สตน.ทบ.

พ.ท.กิตติพงศ์ พูนขํา

ทีก! ห. : 0427/39

หน่ วยส่ งเงิน : สตน.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

6,102.94

93,897.06

6,102.94

93,897.06

6,102.94

93,897.06

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! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 14 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพ.ทบ.

จ.ส.อ.โยธิน สิ ทธิปรุ

ผูค้  าํ ส.อ.ศรุ ต ซือต่อวงศ์

ทีก! ห. : 0443/26

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

204,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,897.00

60

0.00

204,000.00

0.00

204,000.00

0.00

204,000.00

มี.ค. 62

ส.ต.สถาพร พรมบุตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั=งหมด :

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

204,000.00
204,000.00

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

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

