หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

ผูค้  าํ ร.อ.ฤทธิรงค์ ศรี โหมดสุ ข

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ณัฐมณฑล นิติพนั ธ์

ทีก! ห. : 0491.5/177

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

104,950.48

75,049.52

104,950.48

75,049.52

104,950.48

75,049.52

เม.ย. 62

ส.ท.จิรายุ คงเกราะ

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! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.36

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.36

ส.อ.เฉลิมพล เจียวัฒนากุล

ผูค้  าํ ส.อ. สิ ทธิเดช ทองแพง (2)

ทีก! ห. : 0483.8/57

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.อ. เสกสรร เทพทอง (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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ต.อัศวิน พรหมสวัสดิC

ผูค้  าํ ส.ต. จักรพันธุ์ กองไกรแก้ว
2

4

5

6

มี

190,000.00

3,630.00

60

116,160.07

73,839.93

เม.ย. 62

มี

163,000.00

3,114.00

60

58,275.94

104,724.06

เม.ย. 62

มี

140,000.00

2,675.00

60

69,735.77

70,264.23

เม.ย. 62

มี

182,000.00

3,477.00

60

81,009.23

100,990.77

เม.ย. 62

มี

143,000.00

2,732.00

60

73,514.08

69,485.92

เม.ย. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

68,424.66

51,575.34

เม.ย. 62

ส.อ. อรรถพล สัมปัญโณ

ส.อ.นพพร ทะมา

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สุ ริยนั ยุติวฒั น์

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.ท. วีระจินดา เขือนแก้ว

ส.อ.ณัฐพล เดชสง

ผูค้  าํ ส.อ. ณรงค์ หมายลึกดี (2)

วงเงินกู้

จ.ส.อ. วีระยุทธ บุญถัด

จ.ส.ท.ภูริชญ์ แก้วแก่นเพชร

ผูค้  าํ จ.ส.ท. กรกฏ จันทร์ศรี

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

ส.ต. ยุทธพล นิธิเลิศพรวิเศษ

จ.ส.ท.พิชยั รัตน์ กิมเฉียง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิวฒั น์ เหล็มเนียม

ทีก! ห. : 0484.2/49

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.ต. อาแม สําลี

จ.ส.อ.สนอง ทองวัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พิศาล เจิงชัยภูมิ
3

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.41

จ.ส.ท. สุ เทพ เกษตรสกุล

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

938,000.00
938,000.00

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

467,119.75

470,880.25

467,119.75

470,880.25

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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.45

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.45

ส.อ.นัทพงษ์ นินชานนท์

ผูค้  าํ ส.อ.สุ รพล หอไชย(2)

ทีก! ห. : 0484.6/52

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

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

เม.ย. 62

ส.อ.อาทิตย์ ศรี แก้ว

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

จ.ส.อ.ระบิล เทศนอก

ผูค้  าํ จ.ส.ต. เด่นชัย ประทุมแฝง
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

79,748.15

100,251.85

เม.ย. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

เม.ย. 62

79,748.15

220,251.85

79,748.15

220,251.85

ส.อ. ณัฐพล พรมวงค์

ส.อ.ธงไชย โตสอย

ผูค้  าํ ส.อ. ชาคริ ส ชลลอก

ทีก! ห. : 0430/111

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.

ส.ท. สวัสดิCรักษ์ สิ ทธิธาํ รงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขว.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขว.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร

ทีก! ห. : 0402/684

หน่ วยส่ งเงิน : ขว.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.112 ช.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.112 ช.1 รอ.

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กริ น ลําเลิศ

ผูค้  าํ ส.ต. สุ จิน เชือแก้ว

ทีก! ห. : 0481.66/117

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

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

57,078.86

102,921.14

57,078.86

102,921.14

57,078.86

102,921.14

เม.ย. 62

จ.ส.อ. ธนวัฒน์ กุลธนะปรี ดาภรณ์

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

พ.ต.ชัยยุทธ ชูนวล

ทีก! ห. : 0484.64/41

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,977.00

48

165,225.85

134,774.15

165,225.85

134,774.15

165,225.85

134,774.15

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 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

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ไพศาล พิริยะอนันตกุล

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กฤษฎา พุฒกลาง

ทีก! ห. : 0482.2/100

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

181,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,458.00

60

99,013.75

81,986.25

99,013.75

81,986.25

99,013.75

81,986.25

เม.ย. 62

จ.ส.อ.สมมิตร จิตภักดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

181,000.00
181,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.1

พ.ท.อรรถพร ชุมศรี

ผูค้  าํ ส.อ.วิศรุ ต เกษมใจ

ทีก! ห. : 0481.9/55

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

143,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,732.00

60

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

เม.ย. 62

ส.ต.กนต์ธร ทิศทางธรรม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

143,000.00
143,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 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.เหมันต์ ศรี ประเสริ ฐ

ทีก! ห. : 0483.61/269

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

95,150.97

59,849.03

95,150.97

59,849.03

95,150.97

59,849.03

เม.ย. 62

ส.ต.หญิง นุสรา หลวงตุมมา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

155,000.00
155,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.11 รอ.

ร.ท.ไกรสร ศรี สุวรรณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประดิษฐ์ ชัยทิพย์
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

24,902.81

75,097.19

เม.ย. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

38,296.75

81,703.25

เม.ย. 62

มี

120,000.00

2,293.00

60

14,482.05

105,517.95

เม.ย. 62

77,681.61

262,318.39

77,681.61

262,318.39

ส.ท. วรวิทย์ ทองเถา (2)

จ.ส.ต.ไทยรัฐ ดวงบุปผา

ผูค้  าํ ส.อ.จักรพันธุ์ เชือเกตุ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 29 ม.ค. 62

ส.อ.ธวัชชัย สุ กขี

ร.ต.ขันตรี บัวระคร

ผูค้  าํ ส.ท. มนตรี ลือยอด (2)

ทีก! ห. : 0481.1/125

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.อ.วีระ มานะดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

340,000.00
340,000.00

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

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

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.2 พัน.21 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.2 พัน.21 รอ.

จ.ส.อ.วัลลภ จาดเงิน

ผูค้  าํ ร.ท. มนตรี สมบัติบุญ

ทีก! ห. : 0481.2/117

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

202,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,859.00

60

0.00

202,000.00

0.00

202,000.00

0.00

202,000.00

เม.ย. 62

ส.ท. ปิ ยกรานต์ พันแดง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

202,000.00
202,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ส.ท.จรัล กลีบกลาง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สานิตย์ ชาติวเิ ศษ

ทีก! ห. : 0482.1.401/189

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.3

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 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

เม.ย. 62

จ.ส.อ.เจษฎากร ทิมกลางดอน(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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.15

ผูค้  าํ ร.ต. จีรวัฒน์ บุญหาญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ วจิ กั ขณ์ ปภากรดีสวัสดิC

ทีก! ห. : 0484.1/39

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

290,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,540.00

60

79,694.86

210,305.14

79,694.86

210,305.14

79,694.86

210,305.14

เม.ย. 62

จ.ส.อ. วรรณฤทธิC ตรุ ษไชย

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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ส.ท.สารฤทธิC พรมตา

ผูค้  าํ ส.อ. กฤต จันทร์ศกั ดิC (2)

ทีก! ห. : 0488.1(10)/111

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.ท. ประธาน คูหา

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.4

จ.ส.อ.นิพฒั น์ พินิจนันท์

ทีก! ห. : 0488.1(11)/196

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.บ.พล.1 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.1 รอ.

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธรรมนูญ สุ ขท่าหิน

ทีก! ห. : 0481.1/348

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

55,712.67

24,287.33

55,712.67

24,287.33

55,712.67

24,287.33

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

80,000.00
80,000.00

ยอดเงินรวมทั9งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ม.ลว.ที! 1 พล.1รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
2

หน่ วยโอนเงิน : พล.1 รอ.

จ.ส.อ.พิโชติ ไชยเนตร

ทีก! ห. : 0481.1/154

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

56,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,303.00

48

0.00

56,000.00

0.00

56,000.00

55,712.67

80,287.33

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

56,000.00
136,000.00

ยอดเงินรวมทั9งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.1 รอ.
ลําดับ

หน่ วยโอนเงิน : พล.1 รอ.
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

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

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ทีก! ห. : 0481.1/348

ลง ว/ด/ป : 5 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
3

จ.ส.ต.ภาณุพงศ์ แก้วช่วย

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

55,712.67

110,287.33

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ. ศรายุทธ ลักแดง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

30,000.00
166,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ร.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.5

จ.ส.อ.วิทยา ยงใหญ่

ทีก! ห. : 0484.1/149

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 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

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

ร.ต.โสภณ ศรี ปัตตา

ผูค้  าํ ร.ต.ประเวช มินยะกาดี

ทีก! ห. : 0482.2/252

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

วงเงินกู้

ไม่มี

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

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

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ศราวุธ ฤทธิบาล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

ผูค้  าํ ร.ท.อัศว์พชั ร์ คะเชนทร์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ศุภการ ศิริวงษ์

ทีก! ห. : 0430.7/128

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
วงเงินกู้

235,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,489.00

60

30,390.13

204,609.87

30,390.13

204,609.87

30,390.13

204,609.87

เม.ย. 62

จ.ส.อ.พนม อาสาพนม

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.23 บชร.3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณเรศ บัวเขียว

หนีสิน

มี

ส.อ.บุญชนะ โพธิCคง

ทีก! ห. : 0483.61.23/123

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
วงเงินกู้

125,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,388.00

60

57,172.49

67,827.51

57,172.49

67,827.51

57,172.49

67,827.51

เม.ย. 62

จ.ส.อ.กองเกิน บาลีใหญ่(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

125,000.00
125,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 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

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สามัญ จันทร์สิงห์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อภิศกั ดิC ศุภดล

ทีก! ห. : 0481.3/153

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
วงเงินกู้

176,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,362.00

60

89,041.03

86,958.97

89,041.03

86,958.97

89,041.03

86,958.97

เม.ย. 62

จ.ส.ต. ชุมพล ไกรเทพ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ฤทธิรงค์ สุ ขศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธีระพนธ์ กุลใส(2)
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

ทีก! ห. : 0441.16.2/157

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

176,000.00

3,362.00

60

50,287.50

125,712.50

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

50,287.50

225,712.50

50,287.50

225,712.50

ส.อ.ชิตณรงค์ เองเจริ ญชัย

ส.อ.ชิตณรงค์ เองเจริ ญชัย

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมบุญ มุสิกบัณฑิตย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

276,000.00
276,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.21 บชร.1

ร.อ.กิตติศกั ดิC แก้วกสิ กิจ

ทีก! ห. : 0481.61(07)/140

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

148,000.00

2,827.00

60

77,837.69

70,162.31

เม.ย. 62

มี

199,000.00

3,802.00

60

84,449.47

114,550.53

เม.ย. 62

มี

169,000.00

3,229.00

60

100,964.40

68,035.60

เม.ย. 62

ไม่มี

133,000.00

2,541.00

60

0.00

133,000.00

เม.ย. 62

263,251.56

385,748.44

263,251.56

385,748.44

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อิทธินนั ท์ ผิวสอาด(2)
2

ร.ท.ธรรมดา เกตุดอน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ฉลวย เนตรสว่าง (2)
3

จ.ส.อ.นิกร แสงจันทร์

ผูค้  าํ จ.ส.ต. แสนสุ ข พึงวาน (2)
4

จ.ส.อ. วินยั บุญมา (2)

ส.อ. เทพมงคล ปานกลาง (2)

ส.อ.ชัชนันท์ บุญเลียง

ผูค้  าํ ส.อ. ชูชาติ แสนจันศรี

ส.ท. นนทภพ บุญกอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

649,000.00
649,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.จตุรงค์ มัน คง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธีรพงษ์ จันทราสิ นธุ์(2)
2

4

5

6

มี

200,000.00

3,821.00

60

65,849.06

134,150.94

เม.ย. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

65,221.37

84,778.63

เม.ย. 62

มี

250,000.00

4,776.00

60

78,273.48

171,726.52

เม.ย. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

33,465.57

116,534.43

เม.ย. 62

มี

250,000.00

4,776.00

60

68,946.12

181,053.88

เม.ย. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

46,968.32

153,031.68

เม.ย. 62

ส.ท.นภัทร เอียมเฉย

จ.ส.อ.อดิศกั ดิC นิงนึก

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พยุงศักดิC สุ ขศรี วงษ์มนั (2)

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.อดุลศักดิC คําสิ งห์

จ.ส.อ.วาณิ ชย์ หมืนยุทธ

ผูค้  าํ จ.ส.ต.รัชธวิทย์ ปิ ยะธนันท์รัฐ(2)

วงเงินกู้

จ.ส.อ.เกศตระกูล บุญมี

จ.ส.อ.พนม ต่อแต้ม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอนก วาระโว(2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 12 ก.พ. 62

ส.อ.เมธาสิ ทธิC อรรคธาตลี

จ.ส.อ.ประเสริ ฐ จันทราช

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ รศักดิC มีฤกษ์(2)

ทีก! ห. : 0481.2/267

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ.ยุทธศักดิC ช่วยเมืองปักษ์

จ.ส.อ.โชคธนวัฒน์ สุ ขทอง

ผูค้  าํ ส.อ.อภิชาติ ชาติวงศ์(2)
3

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.กรม สน.2

ส.อ.วัฒนพงศ์ บุญอร่ าม

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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.อดุลศักดิC คําสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พนม ต่อแต้ม
8

9

3,439.00

60

26,691.47

153,308.53

เม.ย. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

50,117.91

109,882.09

เม.ย. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

39,674.09

160,325.91

เม.ย. 62

จ.ส.ต.วัชระ นวลฤกษ์

จ.ส.ท.วิโรจน์ นึกถึง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วาณิ ชย์ หมืนยุทธ

180,000.00

จ.ส.อ.ธนัญชัย จําเริ ญ

จ.ส.อ.อโนชา เอียมทรัพย์

ผูค้  าํ ร.ต.ณัฐพงษ์ เมรัตน์

มี

ส.อ.ทนงศักดิC ทาดา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,740,000.00
1,740,000.00

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

475,207.39 1,264,792.61
475,207.39 1,264,792.61

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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.3

ร.อ.นรสิ งห์ ยศทรัพย์

ผูค้  าํ ร.อ. นราธิป อินจันทร์

ทีก! ห. : 0465.26/265

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

เม.ย. 62

ร.ต. ณัฐวุฒิ พันพิทกั ษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

155,000.00
155,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บริการ กบร.ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บริการ กบร.ศร.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมเพ็ชร จีนมหันต์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วรานนท์ ธรรมรักษ์

ทีก! ห. : 0461.1/124

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

100,163.52

149,836.48

100,163.52

149,836.48

100,163.52

149,836.48

เม.ย. 62

จ.ส.ต.ปารวัฒน์ ระยับศรี

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

308,000.00

5,884.00

60

172,344.18

135,655.82

เม.ย. 62

จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิC ชอบสวน

มี

120,000.00

2,293.00

60

25,630.83

94,369.17

เม.ย. 62

จ.ส.อ.จักรพันธุ์ พรมลาย

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

เม.ย. 62

197,975.01

280,024.99

197,975.01

280,024.99

ร.อ.เลิศชัย กองม่วง

ผูค้  าํ ร.อ. อนุสรณ์ สุ ดา
2

ทีก! ห. : 0482.73.101/124

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ. นราธิป ทองแดง

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

478,000.00
478,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ทีก! ห. : 0482.10.13/191

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.6 พัน.6

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ชวินทร์ โครตจันดี

มี

455,000.00

8,692.00

60

321,182.74

133,817.26

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ญาโณทัย ดาสะอาด

มี

360,000.00

6,877.00

60

207,668.26

152,331.74

เม.ย. 62

มี

204,000.00

3,897.00

60

103,119.11

100,880.89

เม.ย. 62

มี

156,000.00

2,980.00

60

95,165.73

60,834.27

เม.ย. 62

ไม่มี

156,000.00

2,980.00

60

0.00

156,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

172,000.00

3,286.00

60

0.00

172,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ภูมิสิทธิC นริ นวงษ์ (2)
3

จ.ส.อ.ศุภชัย ศรี มุกดา

ผูค้  าํ ร.ท. อภิวฒั น์ ทองจันดี (2)
4

ส.อ. สุ พจน์ ปวันเทา (2)

จ.ส.อ.ทศพล หาญอาสา

ผูค้  าํ ส.อ. พงษ์ยทุ ธ บริ บูรณ์ (2)
6

ร.ท. ทรงชัย สี โชติ

จ.ส.อ.อนุรักษ์ กรรษา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ตระกูลเพ็ชร ศรี ธงไชย
5

จ.ส.อ. อดิศกั ดิC โสภาราษฎร์ (2)

ส.ท. สุ ริยนั เฮามาชัย

จ.ส.อ.ธีรยุทธ แสงคุณเมือง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ปริ ญญา สิ งห์เสนา

ส.ท. บุญญฤทธิC สายาพัฒน์ (2)

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

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

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

หน้ าที! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.สุ ชาติ พรมสา

ไม่มี

118,000.00

2,254.00

60

0.00

118,000.00

727,135.84

893,864.16

727,135.84

893,864.16

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,621,000.00
1,621,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.11

พ.ท.รัชชัย ยีส าร

ทีก! ห. : 0481.62/964

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

32,859.92

67,140.08

32,859.92

67,140.08

32,859.92

67,140.08

เม.ย. 62

ผูค้  าํ พ.ท.นรากร นิมนวล

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ.จิรเดช สุ วรรณเลิศ

ผูค้  าํ ร.ท.ชาลี เจิมถาวร(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 4 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

77,451.18

102,548.82

เม.ย. 62

มี

170,000.00

3,248.00

60

104,260.36

65,739.64

เม.ย. 62

181,711.54

168,288.46

181,711.54

168,288.46

จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ สอนทรง(2)

จ.ส.อ.สมคิด สมสกุล

ผูค้  าํ ร.ต. ชาลี เจิมถาวร (2)

ทีก! ห. : 0481.63/578

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ. จตุพล คําเผือก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

350,000.00
350,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.14

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง สายสมร พลเภา

หนีสิน

มี

ส.อ.หญิง ดรุ ณรัตน์ ทิพย์ทอง

ทีก! ห. : 0481.65/195

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

38,551.88

61,448.12

38,551.88

61,448.12

38,551.88

61,448.12

เม.ย. 62

ส.อ.หญิง อมรรัตน์ บํารุ งสุ ข

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! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.22

2

หนีสิน

จ.ส.อ.วันชัย คําสุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.ต. เอกริ นทร์ ผุดผ่อง (2)

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

160,000.00

3,057.00

60

85,022.68

74,977.32

เม.ย. 62

ไม่มี

156,000.00

2,980.00

60

0.00

156,000.00

เม.ย. 62

85,022.68

230,977.32

85,022.68

230,977.32

ส.ท. ธณสุ วมิญ แก้ววารี (2)

จ.ส.อ.เอกริ นทร์ ผุดผ่อง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วันชัย คําสุ ข (2)

ทีก! ห. : 0482.62/5267

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.22

จ.ส.อ. ทินนิกรณ์ กุมภาพงษ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

316,000.00
316,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

ร.ต.ฤกษ์ เย็นเสมอ

ทีก! ห. : 0482.67/309

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

มี

วงเงินกู้

308,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,163.00

48

164,242.10

143,757.90

164,242.10

143,757.90

164,242.10

143,757.90

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ.ไชยนันท์ นามโคตร

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! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.32

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.32

พ.ท.บุญยิง สิ นสันธิเทศ

ทีก! ห. : 0483.63/308

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.32
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

143,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,732.00

60

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

0.00

143,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

143,000.00
143,000.00

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

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

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.43

จ.ส.อ.สุ ชาติ อําลอย

ทีก! ห. : 0484.74/251

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.ท. วีรชัย ฉากพิมาย

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! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0483.1.8/3

หน่ วยต้ นสังกัด : มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4
หน่ วยโอนเงิน : มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4 หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

มี

จ.ส.ต.อภิสิทธิC สถาน

ผูค้  าํ ส.ท. ทนงศักดิC ยะปิ ว

หนีสิน

วงเงินกู้

119,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,274.00

60

55,314.95

63,685.05

55,314.95

63,685.05

55,314.95

63,685.05

เม.ย. 62

จ.ส.อ. สุ รชัย ควรสมาคม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

119,000.00
119,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152

ส.ท.นิวตั ิ หมืนบาง

ผูค้  าํ ส.ท.คธาวุฒิ เสวะกะ(2)

ทีก! ห. : 0490.3/33

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.ท.พงษ์ภูมิ ช่วงรัตน์

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! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.16

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ทนงศักดิC คงกระพันธ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.บํารุ ง ผิวหอม

ทีก! ห. : 0482.2.38/100

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

205,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,916.00

60

122,570.39

82,429.61

122,570.39

82,429.61

122,570.39

82,429.61

เม.ย. 62

จ.ส.อ.วิศรุ ธ ถวิล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

205,000.00
205,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายนวมินทราชินี

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

3

4

มี

220,000.00

4,203.00

60

76,114.34

143,885.66

เม.ย. 62

ไม่มี

340,000.00

7,908.00

48

0.00

340,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

230,000.00

4,394.00

60

0.00

230,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

เม.ย. 62

76,114.34

853,885.66

76,114.34

853,885.66

ส.อ.ปิ ยวัฒน์ แช่มช้องจิรกุล(2)

ส.อ.ปิ ยะวัฒน์ แช่มช้อยจิรกุล

ผูค้  าํ พ.ต.ญ.อุดมรักษ์ รัตนจันทร์(2)

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.อ.ญ.โกสุ ม ภู่อุ่น

พ.ต.หญิง อุดมรักษ์ รัตนจันทร์

ผูค้  าํ พ.ต.ญ.ไตรรัตน์ วงศ์กนั ยา

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ส.อ.ปิ ยะวัฒน์ แช่มช้อยจิรกุล

พ.ต.หญิง ไตรรัตน์ วงศ์กนั ยา

ผูค้  าํ ร.ท.ญ.พรนภา ชาญเชียว

ทีก! ห. : 0481.65/105

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

จ.ส.อ.ธีรรัตน์ ผิว เกลียง

ผูค้  าํ พ.ต.ญ.อุดมรักษ์ รัตนจันทร์
2

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายนวมินทราชินี

จ.ส.อ.ธีรรัตน์ ผิวเกลียง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

930,000.00
930,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายสุ รนารี

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รนารี

ร.ท.สุ นทร คําหอม

ผูค้  าํ ร.ท. จิรายุ สุ พรรณเภสัช
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

210,000.00

4,012.00

60

74,604.15

135,395.85

เม.ย. 62

มี

284,000.00

5,425.00

60

97,018.77

186,981.23

เม.ย. 62

171,622.92

322,377.08

171,622.92

322,377.08

ร.ท. สมยศ เจนไธสง (2)

ส.อ.วสันต์ ศรี ทองสุ ข

ผูค้  าํ ร.ท.พิสิทธิC ษรสุ ข

ทีก! ห. : 0482.65/418

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ.วันชัย อินทชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

494,000.00
494,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0441.15/0160

หน่ วยส่ งเงิน : กช.

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

พ.ต.ปรี ชา ขุนชํานิ

ไม่มี

177,000.00

3,381.00

60

0.00

177,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.สิ ทธิพนั ธ์ สุ ขเกษม

ไม่มี

160,000.00

3,057.00

60

0.00

160,000.00

เม.ย. 62

0.00

337,000.00

0.00

337,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ช.กช.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ มัน ใจ (2)

ส.อ.หญิง ปวีณา ดาราศาสตร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

337,000.00
337,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.อ.เทอดชัย รักพรม(2)

หนีสิน

มี

ร.ต.ณธัชพงศ์ จินตนา

ทีก! ห. : 044.16/134

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
วงเงินกู้

159,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,038.00

60

17,539.88

141,460.12

17,539.88

141,460.12

17,539.88

141,460.12

เม.ย. 62

จ.ส.อ.นริ นทร์ธร ตรี โอสถ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

159,000.00
159,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศป.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศป.

จ.ส.อ.ชาตินุกลู ทองดอนเหมือน

ทีก! ห. : 0461.3/192

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

0.00

180,000.00

0.00

180,000.00

0.00

180,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.ส.

พ.ท.สุ ริยา ม่วงนิกร

ทีก! ห. : 0482.66.8/137

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ก.ส.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

445,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

8,501.00

60

247,414.79

197,585.21

247,414.79

197,585.21

247,414.79

197,585.21

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ร.อ. นราธิป ทิมินกุล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

445,000.00
445,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ช.ร.

ส.อ.กนกศักดิC สุ ภาวรรณ์

ผูค้  าํ ส.อ.วุฒิพนั ธ์ แปงปัน
2

ทีก! ห. : 0483.71.2/108

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ช.ร.

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

เม.ย. 62

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ส.อ.พิสิษฐ์พร เอกจิตร

ส.อ.พิสิษฐ์พร เอกจิตร

ผูค้  าํ ส.อ.กนกศักดิC สุ ภาวรรณ์(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! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพธ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพธ.

ร.ท.ชาญณรงค์ สุ กริ นทร์

ทีก! ห. : 0446.12/0150

หน่ วยส่ งเงิน : สพธ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

119,780.63

60,219.37

เม.ย. 62

มี

79,000.00

1,838.00

48

63,406.10

15,593.90

เม.ย. 62

183,186.73

75,813.27

183,186.73

75,813.27

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อุทิศ โชพลกรัง(2)
2

จ.ส.อ.อุทิศ โชพลกรัง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

259,000.00
259,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สสน.บก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สสน.บก.ทบ.

จ.ส.อ.อัศวิน สุ ขใส

ทีก! ห. : 0431/422

หน่ วยส่ งเงิน : สสน.บก.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

29,004.33

30,995.67

29,004.33

30,995.67

29,004.33

30,995.67

เม.ย. 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! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สห.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สห.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

190,000.00

3,630.00

60

57,231.23

132,768.77

เม.ย. 62

พ.ต.สุ ธน ศิริวฒั น์

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

ร.ท.วริ นทร จัน หยง

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.อําพร ศรี โยธี

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.หญิง กัณนิกา สังข์บุญชู

ไม่มี

80,000.00

1,861.00

48

0.00

80,000.00

เม.ย. 62

ส.ท.ชิตพล แช่มล้วน

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.สายทอง แสงจันทร์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อําพร ศรี โยธี (2)
2

ทีก! ห. : 0424/167

หน่ วยส่ งเงิน : สห.ทบ.

จ.ส.อ. สุ พจน์ ฤาชาบุตร (2)

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.โอฬาร ศุภจัตุรัส
4

จ.ส.อ.สุ ทธิพงษ์ ชูวเิ ศษสุ ข

ผูค้  าํ
5
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! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

800,000.00
800,000.00

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

57,231.23

742,768.77

57,231.23

742,768.77

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

