หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กร.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กร.ทบ.

จ.ส.อ.สนธยา ปูมสี ดา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปวันชาญ กตัญ1ู(2)
2

ทีก! ห. : 0405/1234

หน่ วยส่ งเงิน : กร.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

34,816.33

65,183.67

ก.ค. 62

ไม่มี

122,000.00

2,331.00

60

0.00

122,000.00

ก.ค. 62

34,816.33

187,183.67

34,816.33

187,183.67

ส.ต.ญ.กันต์กนิษฐ์ ทิพเนตร

พ.ท.อนุสิทธิ> เขียวประเสริ ฐ

ผูค้  าํ ร.ต.สมเดช กุลฑลรัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

222,000.00
222,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สําเนียง ประสารศรี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อนวัช สาธรสุ ทธิ>

ทีก! ห. : 0491.5/798

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

41,766.98

158,233.02

41,766.98

158,233.02

41,766.98

158,233.02

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ชลชาติ กาญจนเกษม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.35

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.35

จ.ส.อ.ธรรณ์ สุ ขมหาหลวง

ผูค้  าํ ส.อสุ พจน์ ระวังศรี

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

วงเงินกู้

ไม่มี

142,000.00

ทีก! ห. : 0483.7/465

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,713.00

60

0.00

142,000.00

0.00

142,000.00

0.00

142,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.ภูวทัศน์ เครื อมา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.44

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.44

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จิระ แก้วดวง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ศิริศกั ดิ> ขันทะแพทย์

ทีก! ห. : 0484.5/163

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

119,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,274.00

60

24,348.33

94,651.67

24,348.33

94,651.67

24,348.33

94,651.67

ก.ค. 62

ส.อ. สมพร สวัสดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.45

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.45

ส.ต.ณัฐวุฒิ บุตรทุม

ผูค้  าํ ส.ต. ฮากิม สื อแม

ทีก! ห. : 0484.6/242

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. สัมพันธ์ พันธ์ตนั

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กส.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)จิรวัฒน์ มากทรัพย์

ทีก! ห. : 0448/1082

หน่ วยส่ งเงิน : กส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,349.00

48

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กสษ.2 กส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กสษ.2 กส.ทบ.

จ.ส.อ.วิวฒั น์ ชัยสุ วรรณ

ทีก! ห. : 0448.12/639

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

88,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,047.00

48

0.00

88,000.00

0.00

88,000.00

0.00

88,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

88,000.00
88,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กองพันป้ องกันฐานบิน

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กองพันป้ องกันฐานบิน

ทีก! ห. : 0465.23/434

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.นิกร มุ่งหมาย

มี

124,000.00

2,369.00

60

66,313.44

57,686.56

ก.ค. 62

จ.ส.อ.บัญชา เร่ งรัด

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

66,313.44

237,686.56

66,313.44

237,686.56

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พงษ์พนั ธ์ ใจอาราม
3

จ.ส.อ.พงษ์พนั ธ์ ใจอาราม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิกร อ่วมสุ โข
4

จ.ส.อ.สมโพช เพ็งวิสาภาพพงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศุภโชค เดชศิริ

จ.ส.อ.ยุทธนา หงษ์สวัสดิ>

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

304,000.00
304,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

260,000.00

4,967.00

60

114,360.73

145,639.27

ก.ค. 62

มี

331,000.00

6,323.00

60

152,379.82

178,620.18

ก.ค. 62

พ.ท.มนัส สุ ริยา

ไม่มี

100,000.00

2,326.00

48

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ชาคริ ส ชลลอก

ไม่มี

113,000.00

2,159.00

60

0.00

113,000.00

ก.ค. 62

266,740.55

537,259.45

266,740.55

537,259.45

ร.อ.จิระศักดิ> อ่างหิรัญ

ผูค้  าํ ร.อ. อภิสิทธิ> เกียรติภูมิโสภณ (2)
2

ทีก! ห. : 0430/290

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.

ร.ต. สงคราม นวลศรี (2)

จ.ส.อ.ฉัตรชัย เอมอ่อง

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ ส.อ. พรมวินยั สี ทนงาม

ส.ท. ปฐวี ชะงาย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

804,000.00
804,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.4 พล.ร.4

ผูค้  าํ ส.อ.พงศ์พนั ธุ์ มธุรส

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กัลป์ ชัย เชิญขวัญมา

ทีก! ห. : 0483.1.6/325

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
วงเงินกู้

325,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,208.00

60

147,889.86

177,110.14

147,889.86

177,110.14

147,889.86

177,110.14

ก.ค. 62

จ.ส.ท.สมบัติ เพชรคีรีรัฐ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

325,000.00
325,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 13 พ.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

จ.ส.ท.ภาณุวฒั น์ เหมือนรัตน์

ผูค้  าํ ส.อ. ปริ ญญา สิ งห์แก้ว

ทีก! ห. : 0482.2/471

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

วงเงินกู้

ไม่มี

157,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,999.00

60

0.00

157,000.00

0.00

157,000.00

0.00

157,000.00

ก.ค. 62

ส.ท. ศักดิ>ณรงค์ บุญสงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

157,000.00
157,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ดย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ดย.ทบ.

จ.ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ ทิพยเวช

ทีก! ห. : 0436/633

หน่ วยส่ งเงิน : ดย.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

290,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,540.00

60

74,712.25

215,287.75

74,712.25

215,287.75

74,712.25

215,287.75

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.2

2

หนีสิน

จ.ส.อ.อนุวฒั น์ เอียมนูญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กฤษณะ จิตธรรม (2)

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

172,000.00

3,286.00

60

83,033.56

88,966.44

ก.ค. 62

ไม่มี

104,000.00

1,987.00

60

0.00

104,000.00

ก.ค. 62

83,033.56

192,966.44

83,033.56

192,966.44

จ.ส.อ. อิฐเชษฐ์ อิทธิชวินทร์

ส.ต.หญิง ทิพรัตน์ โสมโสก

ผูค้  าํ ส.ท. จิรภัทร โชตะมังสะ

ทีก! ห. : 0482/910

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.2

ส.ท. พงษ์พฒั น์ พิทกั ษ์วาณิ ชย์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.1

ส.อ.อนุวชั ศรี ภูมิ

ผูค้  าํ ส.ท.เอกพันธ์ เดชจรัส(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

65,148.20

54,851.80

ก.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

53,627.51

46,372.49

ก.ค. 62

118,775.71

101,224.29

118,775.71

101,224.29

ส.อ.พีรพัฒน์ นรถี

ส.อ.อนุสรณ์ บรรหาร

ผูค้  าํ ส.อ.พีรพัฒน์ นรถี(2)

ทีก! ห. : 0481.61/708

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1

จ.ส.อ.โกญจนาท ลาธิ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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

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

หน้ าที! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.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.

ส.อ.กิตติชยั รัตนงาม

ผูค้  าํ จ.ส.ต. เลอชาติ สี เมฆ (2)

ทีก! ห. : 0481.1/449

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,954.00

48

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

ก.ค. 62

ส.อ. วิชิต ศรี โย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

127,000.00
127,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.3

ร.ท.ชาคริ ต หนุมาร

ทีก! ห. : 0488.1(10)/524

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.5

ส.อ.จักรพันธ์ รัตนะรัต

ผูค้  าํ ส.อ. สุ รศักดิ> นิลเกตุ (2)
2

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

0.00

171,000.00

0.00

171,000.00

ส.ท. สุ วสันต์ นวลเสน (2)

ส.ต.พงศธร เครื อคํา

ผูค้  าํ ส.ต. ณัฐชนะชัย บุญชู

ทีก! ห. : 0488.1(10)/570

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.ต. ธนธร ตะวันเสรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

171,000.00
171,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กนกศักดิ> พาใจ(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ประวิทย์ ช้างจันทร์

ทีก! ห. : 0488.1(10)/439

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

126,882.09

73,117.91

126,882.09

73,117.91

126,882.09

73,117.91

ก.ค. 62

ส.อ.ไพฑูรย์ อําพรพงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.2

ส.อ.ธนภัทร สมดอก

ผูค้  าํ ส.ท. ยงยุทธ นิลนัน (2)

ทีก! ห. : 0488.1(11)/608

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. รพีพฒั น์ ทินกูล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย ม.ลว.ที! 4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4

ส.อ.ธีรพล บรรทัดทอง

ผูค้  าํ ส.ท. ธนกร บุตรลพ

ทีก! ห. : 0483.1/1374

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

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,930.00

60

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. ภัทร หมอกนุ่ม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

101,000.00
101,000.00

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

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

หน้ าที! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ถาวร ไชยสุ ข

210,000.00

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,012.00

60

210,000.00
210,000.00

ยอดเงินรวมทั8งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ม.ลว.ที! 6

2

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 มี.ค. 62

103,461.36

106,538.64

103,461.36

106,538.64

103,461.36

106,538.64

ก.ค. 62

ส.อ.ตรี เทพ รักทิพย์

ผูค้  าํ จ.ส.ต.นิรุจน์ คํางูเหลือม

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ

ทีก! ห. : 0482.2/324

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ศราวุฒิ สาริ กา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ นทร แสงงาม

ทีก! ห. : 0482.2/593

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

117,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,235.00

60

61,393.02

55,606.98

61,393.02

55,606.98

164,854.38

162,145.62

ก.ค. 62

จ.ส.ต. ธีระพงษ์ นามวงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

117,000.00
327,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 13 พ.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

ผูค้  าํ ร.ท. เกียรติอนันท์ สุ ขประเสริ ฐ

หนีสิน

มี

ร.ท.สุ รยุทธ นริ นทร์

ทีก! ห. : 0481.3/662

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
วงเงินกู้

259,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,948.00

60

130,070.93

128,929.07

130,070.93

128,929.07

130,070.93

128,929.07

ก.ค. 62

จ.ส.อ. วัลลภ วิชา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0441.16.2/943

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.กําธร อินทจักรี

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สุ นทร กงซุย

ไม่มี

222,000.00

4,241.00

60

0.00

222,000.00

ก.ค. 62

0.00

322,000.00

0.00

322,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชาตรี กะรัมย์

จ.ส.อ. ศิริโรจน์ โยรี อ่าง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

322,000.00
322,000.00

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

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

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.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

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอกศิษฐ์ โชติธนะวรวัฒน์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ณัฐนนท์ สุ พจนารถ

ทีก! ห. : 0481.61(07)/664

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
วงเงินกู้

351,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,705.00

60

193,292.48

157,707.52

193,292.48

157,707.52

193,292.48

157,707.52

ก.ค. 62

จ.ส.อ.โยธี นิยม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

351,000.00
351,000.00

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

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

ลําดับ
1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อธิษฐ์ ศาสตร์ศิริ(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ ริยา โพชนกิจ

ทีก! ห. : 0490.10.2/423

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

14,631.90

143,368.10

14,631.90

143,368.10

14,631.90

143,368.10

ก.ค. 62

ส.อ.ทรงยศ ปะกิโถ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

158,000.00
158,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ร.มทบ.11

จ.ส.อ.จักรกฤษ เนียรศิริ

ผูค้  าํ ส.อ. ธนาธิป เณรรอด
2

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

125,000.00

2,388.00

60

0.00

125,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

0.00

255,000.00

0.00

255,000.00

ส.ท. ประทีป ผ่องนุสนธิ> (2)

จ.ส.อ.เทวินทร์ ฉิมพลี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วิชยั เลไธสงค์(2)

ทีก! ห. : 0481.62/493

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ร.มทบ.11

ส.ท.พีระวัฒน์ บุญประกอบ()2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

255,000.00
255,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.2

จ.ส.อ.สุ รศักดิ> ทามล

ผูค้  าํ ร.ท.ธนณัฏฐ์ ลิมเอกนันท์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

149,000.00

2,847.00

60

77,353.64

71,646.36

ก.ค. 62

มี

223,000.00

4,260.00

60

126,015.82

96,984.18

ก.ค. 62

203,369.46

168,630.54

203,369.46

168,630.54

จ.ส.อ.ชัยชนะ มัง มี

ส.อ.อมรเทพ พูลทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศรี อุบล ศรี พิราม(2)

ทีก! ห. : 0481.2/458

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

จ.ส.อ.ธนศักดิ> น้อยคําแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

372,000.00
372,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.22 บชร.2

ส.ท.ธีระยุทธ ดาบพิมศรี

ผูค้  าํ ส.ท. อิทธิพล ประเสริ ฐแก้ว

ทีก! ห. : 0482.64.23/128

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

103,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,968.00

60

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

ก.ค. 62

ส.อ. อุเทน สุ ขหมืนไวย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

103,000.00
103,000.00

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

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

หน้ าที! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.3

ผูค้  าํ จ.ส.ท.นราธิป คําชู

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เรื องสิ ทธิ> จันทเขต

ทีก! ห. : 0482.1.36/421

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

49,887.28

150,112.72

49,887.28

150,112.72

49,887.28

150,112.72

ก.ค. 62

จ.ส.ต.วสันต์ แจ้งบ้าน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.11 มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.นพดล พันธ์จบสิ งห์

ผูค้  าํ พล.อส.เกรี ยงไกร จินดานิล
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.11 มทบ.11

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

180,000.00

3,439.00

60

65,262.19

114,737.81

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

65,262.19

214,737.81

65,262.19

214,737.81

พล.อส.วัชรพงษ์ วรรโณ

ส.อ.ธาดา เสมอไวย์

ผูค้  าํ พล.อส. ชยพล พิบูลย์

ทีก! ห. : 0481.62/638

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

พล.อส. วรภพ กงชัยภูมิ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

280,000.00
280,000.00

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

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

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.2 พัน.15

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กิติพงษ์ ริ นฤทธิ>(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมชาย สิ งตะนะ

ทีก! ห. : 0483.18/466

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

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

25,307.04

124,692.96

25,307.04

124,692.96

25,307.04

124,692.96

ก.ค. 62

ส.อ.กิตติวฒ
ุ ิ จันต๊ะวงค์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.3 พัน.18

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.3 พัน.18

ทีก! ห. : 0483.19/290

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ฤทธิชยั โอสถศรี

มี

210,000.00

4,012.00

60

22,320.00

187,680.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สมยศ ยอดหล้า

มี

170,000.00

3,248.00

60

71,665.48

98,334.52

ก.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

10,027.77

99,972.23

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ขวัญชัย ถุงแก้ว
3

จ.ส.ท.คุณาพจน์ เพชรบัว

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อดุลย์ แรงแสง
4

จ.ส.อ.ธีรพงษ์ เฉือยฉํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สัญชัย พึงสู งเนิน
5

จ.ส.อ. วรจักร มากอง

จ.ส.อ.เลอพงษ์ ปันนา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ดํารงค์ วิวรชัย
6

จ.ส.อ. ขวัญชัย ถุงแก้ว (2)

จ.ส.อ.นเรศ สิ งห์กวาง

จ.ส.อ.วีรยุทธ ยิม คง

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! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.สัญชัย พึงสู งเนิน

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ต.จักรพันธุ์ สองเมือง

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ตวงสิ ทธิ> มุงคุณคําชาว

ไม่มี

29,000.00

675.00

48

0.00

29,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.นคริ นทร์ สมใจ

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

104,013.25

994,986.75

104,013.25

994,986.75

ผูค้  าํ
8

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ทิวากรณ์ ปิ นทุมา
9

จ.ส.อ.จีรศักดิ> ไตยนํา

ผูค้  าํ
10

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พิชิต คําตัน

ส.อ. ธีระวัฒน์ ด้วงมาก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

1,099,000.00
1,099,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.28 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.28 พล.ม.1

จ.ส.อ.นพพร ค้ากลาง

ผูค้  าํ จ.ส.ต.อนุศิษย์ คําเรื อง(2)

ทีก! ห. : 0483.21/666

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

วงเงินกู้

ไม่มี

136,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,598.00

60

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.อนุพงศ์ อาจปาสา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

136,000.00
136,000.00

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

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

หน้ าที! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

หนีสิน

มี

ร.ท.หญิง ปาริ ชาติ ทองเนียม

ผูค้  าํ ร.ท.หญิง ดลหทัย อนุตรโต

ทีก! ห. : 0481.63/1509

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

43,625.30

86,374.70

43,625.30

86,374.70

43,625.30

86,374.70

ก.ค. 62

ส.ท.หญิง ออนนพาวดี วงค์กลม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ส.อ.มัสรอง กัญญา

ผูค้  าํ ส.อ.มานพ บุตรเนตร(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

26,177.96

113,822.04

ก.ค. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

30,482.48

169,517.52

ก.ค. 62

56,660.44

283,339.56

56,660.44

283,339.56

ส.ต.โชติ บัวล้อม

ส.ต.โชติ บัวล้อม

ผูค้  าํ ส.อ.มานพ บุตรเนตร

ทีก! ห. : 0481.73/1473

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15

พล.อส.มานะ แสงเดือน(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.อ.หญิง ดรรชนี อ่อนมิง

ผูค้  าํ พ.ท.ญ.อัญญาลักษณ์ จันทร
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.16

ลง ว/ด/ป : 5 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

290,000.00

5,540.00

60

0.00

290,000.00

ก.ค. 62

0.00

490,000.00

0.00

490,000.00

ส.ท.ญ.สุ ปวีณ์ อ่อนมิง

พ.ท.หญิง อัญญาลักขณ์ จันทร

ผูค้  าํ พ.อ.ญ.ดรรชนี อ่อนมิง

ทีก! ห. : 0481.74/1883

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ส.ต.กิตติ ศุกระเศรณี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

490,000.00
490,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.18

ทีก! ห. : 0481.76/1540

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

110,000.00

2,102.00

60

2,643.01

107,356.99

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ฉัตรชัย แก้วสถิตย์

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.เอกลักษณ์ โต๊ะสุ วรรณ

ไม่มี

96,000.00

2,233.00

48

0.00

96,000.00

ก.ค. 62

2,643.01

273,356.99

2,643.01

273,356.99

พ.ท.ธนศักดิ> แสงภักดี

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.จักรกฤษณ์ คงมี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิษณุพงษ์ สอนจันทร์(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

132,000.00

2,522.00

60

51,307.73

80,692.27

ก.ค. 62

มี

214,000.00

4,088.00

60

76,959.46

137,040.54

ก.ค. 62

มี

152,000.00

2,904.00

60

96,674.48

55,325.52

ก.ค. 62

224,941.67

273,058.33

224,941.67

273,058.33

ส.ท.ญ.ธนภรณ์ พะนิรัมย์(2)

ส.ท.บรรจง ทองสะอาด

ผูค้  าํ พล.อส.สมคิด เงินดี

ทีก! ห. : 0482.67/925

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

ส.อ.กันตชัย สุ ขสงวน(2)

จ.ส.อ.ชัยยุทธ บุตรกินรี

ผูค้  าํ จ.ส.ต.เฉลิมชัย พวงวงษ์
3

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

พล.อส.จตุภูมิ บุญภา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

498,000.00
498,000.00

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

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

2

หนีสิน

จ.ส.อ.หญิง จินตนา เสาวภา

ั ญา คํามะรัก (2)
ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง สุ กญ

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

164,000.00

3,133.00

60

84,079.64

79,920.36

ก.ค. 62

มี

155,000.00

2,961.00

60

79,740.87

75,259.13

ก.ค. 62

163,820.51

155,179.49

163,820.51

155,179.49

จ.ส.ท. หญิง สุ ธินี สี สอด (2)

จ.ส.ท.หญิง สุ ธินี สี สอด

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง จินตนา เสาวภา (2)

ทีก! ห. : 0483.69/973

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.35

ั ญา คํามะรัก (2)
จ.ส.อ.หญิง สุ กญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

319,000.00
319,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.บารมี เต็งศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เกรี ยงไกร เคียมก้อม
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

155,000.00

2,961.00

60

46,909.60

108,090.40

ก.ค. 62

มี

132,000.00

2,522.00

60

5,662.28

126,337.72

ก.ค. 62

52,571.88

234,428.12

52,571.88

234,428.12

ส.ท.ปิ ยะพงษ์ นาคง

ส.อ.ปริ ยะวริ น ศรี วงรักษ์

ผูค้  าํ ส.ท. เศกสรร นําใจธาร (2)

ทีก! ห. : 0483.70/1398

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

ส.ต. ศุภฤกษ์ ติงฉิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

287,000.00
287,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.37

ทีก! ห. : 0483.71/966

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ต.ภาคภูมิ พิมพ์พิจิตต์

มี

100,000.00

1,911.00

60

46,917.52

53,082.48

ก.ค. 62

จ.ส.อ.จีระพันธ์ บุญเต็ม

มี

150,000.00

2,866.00

60

95,317.96

54,682.04

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

142,235.48

217,764.52

142,235.48

217,764.52

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ พล.อส.สิ ปปนนท์ เจริ ญสุ ข
3

พล.อส.ผไท ตุม้ พลอย

จ.ส.อ.ปรี ดา คณฑา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

360,000.00
360,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.46

ผูค้  าํ พ.ต.ปรี ชา เกลียงเมือง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สะรี สาและ

ทีก! ห. : 0484.77/1079

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

280,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,349.00

60

120,239.38

159,760.62

120,239.38

159,760.62

120,239.38

159,760.62

ก.ค. 62

ส.ต.วรวิทย์ สิ งห์โต

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

280,000.00
280,000.00

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

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

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยก.ทบ.

พ.ท.ชัยนริ นท์ ชมภูทรัพย์ศิริ

ผูค้  าํ พ.ท.ญ.กมลภัส อุดมพันธุ์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

130,000.00

2,484.00

60

36,061.73

93,938.27

ก.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

36,061.73

213,938.27

36,061.73

213,938.27

ร.ท.ประจักษ์ อาจวิชยั

ร.ต.ชัยยงค์ เสี ยงวิเวก

ผูค้  าํ พ.ต. สุ ชาย คงสง่า (2)

ทีก! ห. : 0403/6155

หน่ วยส่ งเงิน : ยก.ทบ.

ร.อ. ธนาเศรษฐ์ กล้าหาญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0447/02535

หน่ วยส่ งเงิน : ยย.ทบ.

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.จีรพันธ์ เชือชิล

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ชัยพร คงกรุ ด

ไม่มี

131,000.00

2,503.00

60

0.00

131,000.00

ก.ค. 62

0.00

181,000.00

0.00

181,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยย.ทบ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. จีรภัทร เชือชิล

จ.ส.อ. จีรพันธ์ เชือชิล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.19 พัน.1

ผูค้  าํ ส.อ. บุญทวี บุญฤทธิ>เดโชชัย (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ธรนันท์ อนันต์สุข

ทีก! ห. : 0481.3/431

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

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

4,004.00

95,996.00

4,004.00

95,996.00

4,004.00

95,996.00

ก.ค. 62

ส.ท. ทศพร เนติพฒั น์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23

ส.อ.กิตติศกั ดิ> เลียนอย่าง

ทีก! ห. : 0482.2.39/449

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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

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

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.3

ส.อ.กัมปนาท ระยับศรี

ผูค้  าํ ส.อ. พงศธร ดอนกระจ่าง
2

3

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

127,000.00

2,426.00

60

0.00

127,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

103,000.00

1,968.00

60

0.00

103,000.00

ก.ค. 62

0.00

370,000.00

0.00

370,000.00

ส.อ. อนุพงษ์ ผิวเรื อง (2)

ส.อ.อนุพงษ์ ผิวเรื อง

ผูค้  าํ ส.อ. กัมปนาท ระยับศรี (2)

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ส.อ. อนุพงษ์ ผิวเรื อง

ส.อ.พงศธร ดอนกระจ่าง

ผูค้  าํ ส.อ. กัมปนาท ระยับศรี

ทีก! ห. : 0482.2.392/201

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

ส.อ. พงศธร ดอนกระจ่าง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

370,000.00
370,000.00

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

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

หน้ าที! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23 พัน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.4

ส.ต.ธรรมฤทธิ> ตองติดรัมย์

ผูค้  าํ ส.อ.ธีระพงษ์ พานอนันต์(2)

ทีก! ห. : 0482.2.393/361

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.สรายุทธ์ ศรี วงศ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

ผูค้  าํ ส.อ. ชินวีร์ คล้ายปัน

หนีสิน

มี

ส.อ.นพฤทธิ> พุ่มมะลิ

ทีก! ห. : 0481.1/1038

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

34,811.98

65,188.02

34,811.98

65,188.02

34,811.98

65,188.02

ก.ค. 62

ส.อ. ชลากร พรหมอ่อน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.9 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.9 พัน.1

จ.ส.อ.ครรชิต จันทะคา

ทีก! ห. : 0481.3/287

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

วงเงินกู้

ไม่มี

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

80,000.00
80,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.พิกุล แสงทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประวัติ สุ วรรณศรี (2)
2

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

85,568.12

114,431.88

ก.ค. 62

ไม่มี

240,000.00

4,585.00

60

0.00

240,000.00

ก.ค. 62

85,568.12

354,431.88

85,568.12

354,431.88

จ.ส.อ.ศุภกั ษร วรฉัตรวิทยา(2)

ร.ท.ชูเกียรติ พุ่มสุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สื บศักดิ> เจริ ญวงค์

ทีก! ห. : 0446.16/6073

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ส.ท. รุ่ งโรจน์ ถมยา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

440,000.00
440,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.2

ผูค้  าํ ร.ต. ณกรณ์ มาตขาว

หนีสิน

มี

ร.ท.ถนอม กาละปัด

ทีก! ห. : 0485.1.22/286

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

420,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

8,023.00

60

295,240.26

124,759.74

295,240.26

124,759.74

295,240.26

124,759.74

ก.ค. 62

จ.ส.อ. สิ ชฌ์ภวิศ ศรี ประวัติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

420,000.00
420,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0461.1/1308

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

พ.ต.สมพงษ์ ศักดิ>ประเสริ ฐ

ไม่มี

250,000.00

4,776.00

60

0.00

250,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ชาตรี สี สังชุม

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

0.00

360,000.00

0.00

360,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ร.ศร.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

360,000.00
360,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วทบ.

พ.ท.สุ ขมุ ฉินนะโสต

ทีก! ห. : 0461.4/370

หน่ วยส่ งเงิน : วทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

111,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,121.00

60

61,840.11

49,159.89

61,840.11

49,159.89

61,840.11

49,159.89

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศซส.สพ.ทบ.

ร.ต.สุ รัตน์ รุ่ งโรจน์

ทีก! ห. : 0443.15/920

หน่ วยส่ งเงิน : ศซส.สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

179,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,420.00

60

0.00

179,000.00

0.00

179,000.00

0.00

179,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

179,000.00
179,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.3

ทีก! ห. : 0488.2.3/394

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.อ.สุ เนตร ธูปเทียน

มี

98,000.00

2,280.00

48

71,325.20

26,674.80

ก.ค. 62

จ.ส.อ.บุญนํา กริ งทอง

มี

173,000.00

4,024.00

48

45,197.31

127,802.69

ก.ค. 62

116,522.51

154,477.49

116,522.51

154,477.49

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศุภณัฐ คําชุ่ม

จ.ส.ท.สุ ริยนั ตาแก้ว(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

271,000.00
271,000.00

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

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

หน้ าที! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.21

ผูค้  าํ ร.ท. บุญเจริ ญ พุจารย์

หนีสิน

มี

ร.ท.นริ นทร์ ใจบุญ

ทีก! ห. : 0482.61.42/544

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

50,745.34

189,254.66

50,745.34

189,254.66

50,745.34

189,254.66

ก.ค. 62

ร.อ. โรจนะ สิ งหวรรณุรัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 59

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ฤกษ์ชยั มิงเมือง

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ศรายุทธ ภพภูวฤณ

ทีก! ห. : 0461.1/861

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

41,847.37

58,152.63

41,847.37

58,152.63

41,847.37

58,152.63

ก.ค. 62

ส.อ.ชยุตม์ แย้มสุ วรรณ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 60

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.13 พล.ปตอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.13 พล.ปตอ.

ส.อ.จรัญ แก้วบุญธรรม

ผูค้  าํ ส.อ.ฐานันดร สุ ริยา(2)

ทีก! ห. : 0488.1(05)/543

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.อานนท์ เปรมฤทธิ>(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.5 พล.ร.5

ผูค้  าํ ส.อ.ศักริ นทร์ คงศรี

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมหมาย รอดบาง

ทีก! ห. : 0484.1/530

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

162,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,095.00

60

49,786.04

112,213.96

49,786.04

112,213.96

49,786.04

112,213.96

ก.ค. 62

ส.ท.อนุวฒั น์ แก้วมาก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

162,000.00
162,000.00

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

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

หน้ าที! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.ปรมน.ทบ.

ทีก! ห. : 0408/538

หน่ วยส่ งเงิน : สง.ปรมน.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พล.ต.มนัส จันดี

มี 1,500,000.00 28,652.00

60

601,339.55

898,660.45

ก.ค. 62

พ.ท.อนิรุท ละอองพันธ์

มี

2,094.00

48

70,737.80

19,262.20

ก.ค. 62

672,077.35

917,922.65

672,077.35

917,922.65

ผูค้  าํ
2

90,000.00

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

1,590,000.00
1,590,000.00

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

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

หน้ าที! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ย.ล.

ส.อ.อัศจรรย์ กฤษณเปโตร

ผูค้  าํ พ.ต.ชัยยศ เภรี กล

ทีก! ห. : 0484.77/296

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ย.ล.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

144,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,751.00

60

0.00

144,000.00

0.00

144,000.00

0.00

144,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.อุทยั ประดิษฐ์สรรค์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

144,000.00
144,000.00

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

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

หน้ าที! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สบ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สบ.ทบ.

ร.ท.หญิง คุณาสิ น โชตนาสิ น

ทีก! ห. : 0421/2662

หน่ วยส่ งเงิน : สบ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,731.00

60

83,590.48

216,409.52

83,590.48

216,409.52

83,590.48

216,409.52

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 65

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพธ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพธ.

จ.ส.อ.หญิง เฉลียม บุตรอินทร์

ทีก! ห. : 0446.12/0411

หน่ วยส่ งเงิน : สพธ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

39,670.78

60,329.22

39,670.78

60,329.22

39,670.78

60,329.22

ก.ค. 62

ผูค้  าํ ร.ท. ชาญณรงค์ สุ กริ นทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

พ.อ.หญิง ณภัทร มณี วงศ์

ทีก! ห. : 0400/1417

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

410,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,832.00

60

173,400.18

236,599.82

173,400.18

236,599.82

173,400.18

236,599.82

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

410,000.00
410,000.00

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

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

หน้ าที! : 67

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 13 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สส.

จ.ส.อ.สมโชค แพรกเมือง

ทีก! ห. : 0442/1493

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

4,580.01

45,419.99

4,580.01

45,419.99

4,580.01

45,419.99

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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

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

