หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.45

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.45

ผูค้  าํ ร.ต. พรภนา บัวสารบรรณ์

หนีสิน

มี

ร.ท.มีชยั เงินทอง

ทีก! ห. : 0484.6/1

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

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

116,275.04

83,724.96

116,275.04

83,724.96

116,275.04

83,724.96

มี.ค. 62

ส.อ. ไพศาล เทพส่ ง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.49

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.49

จ.ส.อ.กิตติ เกือเพชร

ผูค้  าํ ส.อ.อนุชา พหูโชติ
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

225,000.00

4,298.00

60

81,394.80

143,605.20

มี.ค. 62

มี

148,000.00

2,827.00

60

57,853.78

90,146.22

มี.ค. 62

มี

161,000.00

3,076.00

60

55,439.14

105,560.86

มี.ค. 62

ไม่มี

117,000.00

2,235.00

60

0.00

117,000.00

มี.ค. 62

194,687.72

456,312.28

194,687.72

456,312.28

ส.อ.นวพล พันวัน(2)

ส.อ.พิเชษฐ์ รักสกุล

ผูค้  าํ ส.อ.ยุทธนา ถีราวุฒิ

วงเงินกู้

ส.อ.สมบัติ อักขะระ(2)

ส.อ.อนุรักษ์ จันทร์เพ็ญ

ผูค้  าํ ส.ท.พิเชษฐ์ ยิม แย้ม

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ส.อ.สุ รศกดิ< กาญจนภักดิ<

ส.อ.กิตติพงษ์ พรหมหาญ

ผูค้  าํ ส.อ.ธีระยุทธ หม่อมเย็น(2)

ทีก! ห. : 0484.11/602

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

ส.อ.สุ ริยา มะโนปราง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

651,000.00
651,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม สน.พล.ร.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม สน.พล.ร.15

ผูค้  าํ ร.ต.ขจรศักดิ< สุ ขอนันต์

หนีสิน

มี

ร.ต.ศุภฤกษ์ สุ ขช่วง

ทีก! ห. : 0490.10/7

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

148,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,827.00

60

43,023.10

104,976.90

43,023.10

104,976.90

43,023.10

104,976.90

มี.ค. 62

ร.ต.ปิ ยะณัฐ กาญจนารัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

148,000.00
148,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม สน.พล.ร.9

จ.ส.อ.เกรี ยงไกร โสคันธิกอุบล

ผูค้  าํ ร.ท.ธีระ จันทร์นอ้ ย(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

206,000.00

3,935.00

60

122,594.15

83,405.85

มี.ค. 62

มี

133,000.00

2,541.00

60

99,192.20

33,807.80

มี.ค. 62

221,786.35

117,213.65

221,786.35

117,213.65

ส.อ.นิทศั น์ จารย์อุปการะ(2)

จ.ส.ท.วราวุธ สิ ทธิวงศ์

ผูค้  าํ ส.อ.นพดล ชูศรี จนั ทร์

ทีก! ห. : 0481.3/2803

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9

ส.อ.เมืองรุ ้ง สังขประมุท

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

339,000.00
339,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรมพัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรมพัฒนา 2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธนิสร ศรี หิรัญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พัฒนา ดาวล้อม

ทีก! ห. : 0482.73.16/1803

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

192,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,668.00

60

97,964.10

94,035.90

97,964.10

94,035.90

97,964.10

94,035.90

มี.ค. 62

จ.ส.อ. อดิทตั วรธงไชย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

192,000.00
192,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

จ.ส.อ.ปฏิภาณ หมวกเอียม

ทีก! ห. : 0444/3

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

81,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,884.00

48

32,223.16

48,776.84

32,223.16

48,776.84

32,223.16

48,776.84

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

81,000.00
81,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.2 พัน.201

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.2 พัน.201

ผูค้  าํ ส.อ.สุ รศักดิ< งามสะอาด(2)

หนีสิน

มี

ส.อ.นราธิวฒั น์ บุระ

ทีก! ห. : 0482.69/66

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

57,880.20

72,119.80

57,880.20

72,119.80

57,880.20

72,119.80

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ภาณุเดช อุปสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.2 พัน.202

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.2 พัน.202

ร.ท.ประดิษฐ ดวงสี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วัฒนศักดิ< ดวงจันทร์โชติ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

164,000.00

3,133.00

60

38,372.73

125,627.27

มี.ค. 62

มี

341,000.00

6,514.00

60

66,583.31

274,416.69

มี.ค. 62

104,956.04

400,043.96

104,956.04

400,043.96

ส.ต. พีรพล เขียวประชุม

จ.ส.อ.สุ ทธิพงษ์ ธรรมโกลัง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิทกั ษ์ วงศ์โสภา

ทีก! ห. : 0482.73.16.2/2693

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ.ชัชวาล ปอดจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

505,000.00
505,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.3 พล.ร.3

จ.ส.อ.ภานุวตั ร์ ทบด้าน

ผูค้  าํ ส.อ. นรุ ตม์ พิมพ์จกั ร (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

200,000.00

3,821.00

60

53,478.90

146,521.10

มี.ค. 62

มี

137,000.00

2,617.00

60

80,153.66

56,846.34

มี.ค. 62

133,632.56

203,367.44

133,632.56

203,367.44

ส.ต. เทพธนวินท์ ศรี ระษา

จ.ส.ต.ไพฑูรย์ จันทร์หอม

ผูค้  าํ ส.ท. ศิวพงษ์ สมพงษ์

ทีก! ห. : 0482.1.34/1

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ท. ธนโชติ ศรี เรื อง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.8 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.8 พล.ม.1

จ.ส.อ.เทวัญ คําทองสุ ข

ทีก! ห. : 0483.24/2411

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

วงเงินกู้

ไม่มี

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

0.00

230,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชวลิต ออแสงสุ วรรณ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พัชรพล คล้ายโอภาส

ทีก! ห. : 0482/31

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

71,926.78

58,073.22

71,926.78

58,073.22

71,926.78

58,073.22

มี.ค. 62

ส.ต.พงษ์พฒั น์ พิทกั ษ์วาณิ ชย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.1 รอ.

จ.ส.อ.สกนธ์ หาดทะเล

ผูค้  าํ ร.ท. สาธิต สมบูรณ์ (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

212,000.00

4,050.00

60

139,543.33

72,456.67

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

139,543.33

172,456.67

139,543.33

172,456.67

จ.ส.อ. อรุ ณ ระลึกดี (2)

ส.อ.พรหมศิลป์ อํายะธรรม

ผูค้  าํ ส.อ. ศุภชัย พวงอินทร์

ทีก! ห. : 0481.1/39

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.ท. เมธพนธ์ ดวงจิตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

312,000.00
312,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.1 พัน.31 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.31 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เจษฎา อ้วนอินทร์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ไพโรจน์ ใช้เจริ ญ

ทีก! ห. : 0481.1/008

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

192,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,668.00

60

77,329.95

114,670.05

77,329.95

114,670.05

77,329.95

114,670.05

มี.ค. 62

จ.ส.อ.อภิชาติ สิ ริสุวรรณา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

192,000.00
192,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.4 พัน.104

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.4 พัน.104

จ.ส.ต.พร้อมรบ นุ่มอิม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อรรคพล จันทร์บ่อโพธิ<
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

53,664.56

66,335.44

มี.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

53,664.56

196,335.44

53,664.56

196,335.44

ส.ท. พงศธร คล้ายแดง (2)

จ.ส.อ.อรรคพล จันทร์บ่อโพธิ<

ผูค้  าํ จ.ส.ต. พร้อมรบ นุ่มอิม (2)

ทีก! ห. : 0483.1.4.4/1608

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ส.ท. พงศธร คล้ายแดง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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

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

หน้ าที! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.25

ส.อ.ชาคริ ต สิ งห์กนั ยา

ผูค้  าํ ส.อ.ธีรพล โทมา

ทีก! ห. : 0484.1/4

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

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.ทัศนัย ปราบนอก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

110,000.00
110,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.5

ร.ต.สุ รพงษ์ วรรณสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.โกสิ นทร์ ดีสงคราม
2

ทีก! ห. : 0484.1/474

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

167,000.00

3,190.00

60

0.00

167,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

267,000.00

0.00

267,000.00

ส.ท.พิรุณเทพ ขาวผ่อง

จ.ส.อ.โกสิ นทร์ ดีสงคราม

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

267,000.00
267,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71

จ.ส.อ.ธนโชติ ไพราม

ทีก! ห. : 0487.1/1775

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

171,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,267.00

60

80,970.12

90,029.88

80,970.12

90,029.88

80,970.12

90,029.88

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71 พัน.712

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.712

ผูค้  าํ ส.อ.ชวลิต จันทร์ทิพย์

หนีสิน

มี

ร.ท.สุ ทธิ< คํายิง

ทีก! ห. : 0487.1/17

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

288,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,502.00

60

156,670.20

131,329.80

156,670.20

131,329.80

156,670.20

131,329.80

มี.ค. 62

ส.ท.อภิชาติ จบดี(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

288,000.00
288,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิศาล สร้อยสุ ก

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชาติชาย แก้วพรหม

ทีก! ห. : 0487.2/42

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

534,000.00 10,201.00

60

279,842.67

254,157.33

279,842.67

254,157.33

279,842.67

254,157.33

มี.ค. 62

จ.ส.อ.พิษณุ ชืนสกุล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

534,000.00
534,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72 พัน.723

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.723

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พรสวรรค์ ชาฎา(2)

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ รชัย สมัครการ

ทีก! ห. : 0487.2/44

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

33,025.43

106,974.57

33,025.43

106,974.57

33,025.43

106,974.57

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สมศักดิ< สกุลทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

140,000.00
140,000.00

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

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

หน้ าที! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.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 ส.อ.พีรพล จําปา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เสฎฐพันธ์ พรมสบุตร

ทีก! ห. : 0488.1(10)/1654

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

128,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,445.00

60

66,852.09

61,147.91

66,852.09

61,147.91

66,852.09

61,147.91

มี.ค. 62

ส.ท.ณัฐธิเบศ ภูพานทอง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

128,000.00
128,000.00

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

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

หน้ าที! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ปตอ.1 พัน.7

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.7

จ.ส.อ.ศราวุธ ใสสะอาด

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธงชัย ปานขวาน้อย(2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

41,715.48

108,284.52

มี.ค. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

18,707.28

81,292.72

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

60,422.76

289,577.24

60,422.76

289,577.24

จ.ส.อ. ไพรัตน์ อินทร์สวาท

จ.ส.อ.วัชระ แดงบุญมี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.โกศล บุญวิจตร

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ส.อ.อัศศิริ เกิดมนต์(2)

จ.ส.อ.สุ เชาว์ สุ มหิรัญ

ผูค้  าํ ร.ท. ประเสริ ฐ เจตมาศ

ทีก! ห. : 0488.1(10)/2394

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

จ.ส.อ.ธัญญา สี นวล(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.2 พัน.2

จ.ส.อ.สุ ริยะ สิ งหะสุ ริยะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ขจรชัย มาพิทกั ษ์
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

208,000.00

3,974.00

60

104,677.45

103,322.55

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

133,000.00

2,541.00

60

0.00

133,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

142,000.00

2,713.00

60

0.00

142,000.00

มี.ค. 62

104,677.45

478,322.55

104,677.45

478,322.55

ส.ท.เอกสิ ทธิ< จิตต์แจ่ม

ส.อ.โพธิ<ศรี ขันรุ่ ง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เมธี ศรี หาพล

วงเงินกู้

ส.อ. กฤติพงศ์ ธรรมวิเศษ

ส.อ.ชาญวิทย์ มณฑาวิทย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ริยะ สิ งหสุ ริยะ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

จ.ส.อ.สัมฤทธิ< ขอนเกษม(2)

จ.ส.อ.เมธี ศรี หาพล

ผูค้  าํ ส.อ. โพธิ<ศรี ขันรุ่ ง

ทีก! ห. : 0488.1(11)/55

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.อ. กฤติพงศ์ ธรรมวิเศษ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

583,000.00
583,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.24 บชร.4

จ.ส.อ.ไพรัช อัมพฤกษ์

ทีก! ห. : 0484.62/2066

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

120,000.00
120,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.จจ.รอ.

ร.ท.ทวีชยั ทับทิม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธนกฤต กองสุ ข
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

208,000.00

3,974.00

60

148,742.51

59,257.49

มี.ค. 62

มี

180,000.00

3,439.00

60

87,450.29

92,549.71

มี.ค. 62

มี

256,000.00

4,890.00

60

102,386.05

153,613.95

มี.ค. 62

มี

246,000.00

4,699.00

60

172,464.16

73,535.84

มี.ค. 62

511,043.01

378,956.99

511,043.01

378,956.99

จ.ส.อ.ณรงค์เวทย์ วิเศษชาติ

จ.ส.อ.วีรพจน์ ชอบแก้ว

ผูค้  าํ ร.ท.เอกธร สลุงสุ ข

วงเงินกู้

จ.ส.อ.รุ่ งเรื อง เฟื องอักษร

จ.ส.อ.ธนกฤต กองสุ ข

ผูค้  าํ ร.ท.ทวีชยั ทับทิม

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ร.ต.พิชิต ฉายแสง

ร.ท.เอกธร สลุงสุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรพจน์ ชอบแก้ว

ทีก! ห. : 0485.1.32/40

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.

ส.อ.กฤษชนก แนบชิด(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

890,000.00
890,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ทีก! ห. : 0465.30/2801

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.คําผง กลินจันทร์

มี

110,000.00

2,102.00

60

22,311.25

87,688.75

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ณรงค์เวทย์ บรรดาศักดิ<

มี

370,000.00

7,068.00

60

61,623.02

308,376.98

มี.ค. 62

ส.ท.พงศ์พิสุทธิ< ภูผานี

มี

104,000.00

1,987.00

60

69,994.50

34,005.50

มี.ค. 62

ไม่มี

45,000.00

1,047.00

48

0.00

45,000.00

มี.ค. 62

153,928.77

475,071.23

153,928.77

475,071.23

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ รัติ อิมสําราญ (2)
4

จ.ส.ต. วราห์ เพยพจน์

จ.ส.อ.มารุ ตพงศ์ ประดับ

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

629,000.00
629,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.คทาวุธ จงยี( 2)

หนีสิน

มี

ส.อ.อัฐชัย พาสันเทียะ

ทีก! ห. : 0465.24/2843

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

41,783.25

58,216.75

41,783.25

58,216.75

41,783.25

58,216.75

มี.ค. 62

ส.อ.เอกลักษณ์ ห้อยระย้า(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.3

จ.ส.อ.วิริยะ ใสหยด

ผูค้  าํ จ.ส.อ.บัญชา น้อยพันธ์

ทีก! ห. : 0465.26/25

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 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

มี.ค. 62

จ.ส.อ.เฉลิมพล งอสอน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.9

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

129,000.00

2,465.00

60

68,387.96

60,612.04

มี.ค. 62

มี

60,000.00

1,396.00

48

18,998.90

41,001.10

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สมศักดิ< บัวหลวง

ไม่มี

38,000.00

884.00

48

0.00

38,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.ต.ณรงค์พล ขาวนวล

ไม่มี

65,000.00

1,512.00

48

0.00

65,000.00

มี.ค. 62

87,386.86

204,613.14

87,386.86

204,613.14

จ.ส.อ.พนม นกดํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมศักดิ< บัวหลวง
2

ทีก! ห. : 0465.27/507

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

จ.ส.อ. ทักษิณ ประจุทรัพย์

ส.อ.วัชรพงศ์ หุ่นแสวง

ผูค้  าํ ส.ท.วีระพล ยอดยิง
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ศุกิตติ< สอสุ ดใจ

ส.ท. นัฐพล สุ รําไพ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

292,000.00
292,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.รพศ.ศสพ.

ร.ต.สมชาย ฉิมแม้นพันธุ์

ทีก! ห. : 0485.3/65

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

189,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,611.00

60

36,310.84

152,689.16

36,310.84

152,689.16

36,310.84

152,689.16

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

189,000.00
189,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 22 บชร.2 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 22 บชร.2
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0482.64.24/1886

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.จิระศักดิ< เสมียนชัย

มี

140,000.00

2,675.00

60

40,641.46

99,358.54

มี.ค. 62

ส.อ.ศิริยทุ ธ พินิจเครดิต

ไม่มี

119,000.00

2,274.00

60

0.00

119,000.00

มี.ค. 62

40,641.46

218,358.54

40,641.46

218,358.54

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.อ.พงศกร ทิพนัส(2)

ส.อ.จักรพันธ์ ศรี โคตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.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

ร.อ.โสภณวิชญ์ สารบรรณ

ผูค้  าํ พ.ต.ทรงวุฒิ เกือกูล
2

ทีก! ห. : 0482.64.23/57

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

270,000.00

5,158.00

60

147,275.37

122,724.63

มี.ค. 62

ไม่มี

80,000.00

1,861.00

48

0.00

80,000.00

มี.ค. 62

147,275.37

202,724.63

147,275.37

202,724.63

จ.ส.อ.ภาคภูมิ อรุ ณพาส

ร.ท.นพกร จันทร์แจ้ง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 พัน.11 รอ.

จ.ส.อ.ธนู รักสมบัติ

ทีก! ห. : 0486.4.2/1610

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0481.64/10087

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ลง ว/ด/ป : 22 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.ต.นัฐพล กลินขจร

ไม่มี

144,000.00

3,349.00

48

0.00

144,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.เด่นชัย กาจันทร์

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

244,000.00

0.00

244,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.13

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

244,000.00
244,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0481.73/16

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

172,000.00

3,286.00

60

125,584.48

46,415.52

มี.ค. 62

จ.ส.อ.อนันต์ ชุ่มเพ็งพันธุ์

มี

196,000.00

3,744.00

60

151,084.55

44,915.45

มี.ค. 62

จ.ส.ท.ทองหล่อ แสนสําราญ

มี

173,000.00

3,305.00

60

93,822.96

79,177.04

มี.ค. 62

มี

138,000.00

2,636.00

60

50,311.05

87,688.95

มี.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

พ.ต.ธีระพงษ์ นามสละ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อรุ ณ โฉมงาม (2)
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ส.อ. โสภณ ทองเพชร (2)

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ พจน์ โวหาร (2)
4

ส.อ.เจษฏา จิตภูธโรจน์

ผูค้  าํ พ.อ. ศักดิ<สิทธิ< รื นนอก
5

จ.ส.อ. มานะชัย พิทยาพันธ์ (2)

ส.อ.โสภณ ทองเพชร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อนุชิต เทียมทอง
6

จ.ส.อ. ชานนท์ จันทร์ลาด

ส.ท.ธนวัฒน์ เกตุมณี

ส.ต.สัมพันธ์ แดงหล้า

ผูค้  าํ ส.ต.อตินนท์ เอิบอิม

ส.ท.จิรพันธ์ เจิมจันทร์

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

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

909,000.00
909,000.00

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

420,803.04

488,196.96

420,803.04

488,196.96

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! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.23

ทีก! ห. : 0482.66/5822

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.เทพวิฑูรย์ แท่งทอง

มี

368,000.00

7,030.00

60

232,161.34

135,838.66

มี.ค. 62

ส.ต.นาคร กาบคํา

มี

16,000.00

373.00

48

7,406.84

8,593.16

มี.ค. 62

239,568.18

144,431.82

239,568.18

144,431.82

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

384,000.00
384,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.29

ทีก! ห. : 0482.77/3911

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.29 (จทบ.ส.น.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.มานิตย์ พลเยีย ม

มี

130,000.00

2,484.00

60

29,905.72

100,094.28

มี.ค. 62

จ.ส.อ.นิกร ริ ยะบุตร

มี

60,000.00

1,396.00

48

39,702.46

20,297.54

มี.ค. 62

จ.ส.อ.วัชระ ธิโสภา

มี

270,000.00

5,158.00

60

41,063.67

228,936.33

มี.ค. 62

จ.ส.อ.นาพร มาตวิชิต

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

110,671.85

499,328.15

110,671.85

499,328.15

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ
4
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

610,000.00
610,000.00

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

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

หน้ าที! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.34

จ.ส.อ.วัชริ นทร์ เลียมขาว

ทีก! ห. : 0483.68/3307

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

98,783.43

41,216.57

98,783.43

41,216.57

98,783.43

41,216.57

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

140,000.00
140,000.00

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

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

หน้ าที! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.37

จ.ส.อ.ชูชาติ แสงโรจน์

ทีก! ห. : 0483.71/43

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

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 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

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.38

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประจวบ กรรมชะนะ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เศกสรร ทัดนุ่ม

ทีก! ห. : 0483.72/4104

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

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

5,668.35

144,331.65

5,668.35

144,331.65

5,668.35

144,331.65

มี.ค. 62

จ.ส.ต.อรุ ณ มาศวิจิตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

150,000.00
150,000.00

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

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

หน้ าที! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.43

ผูค้  าํ ส.ต.สรายุทธ เดชอรัญ

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ศุภชัย คําตัน

ทีก! ห. : 0484.74/4225

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

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

41,379.63

113,620.37

41,379.63

113,620.37

41,379.63

113,620.37

มี.ค. 62

ส.ต.ปรมินทร์ พูลเกิด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.1 พัน.3 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.1 พัน.3 รอ.

ทีก! ห. : 0481.1/047

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ชัชวาล แสวงสุ ข

มี

206,000.00

3,935.00

60

103,299.69

102,700.31

มี.ค. 62

จ.ส.อ.ไมตรี เกาะจันทึก

ไม่มี

47,000.00

1,094.00

48

0.00

47,000.00

มี.ค. 62

103,299.69

149,700.31

103,299.69

149,700.31

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

253,000.00
253,000.00

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

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

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.1 รอ.

จ.ส.อ.จักรพงศ์ ศรี ทอง

ทีก! ห. : 0481.1/28

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

57,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,326.00

48

0.00

57,000.00

0.00

57,000.00

0.00

57,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

57,000.00
57,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.112

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.112

จ.ส.ต.บุญชู พิกุล

ทีก! ห. : 0489.2/1541

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.12 พัน.3 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.12 พัน.3 รอ.

จ.ส.อ.สมบูรณ์ เพชรเด็ด

ทีก! ห. : 0481.2/45

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.19 (จทบ.ส.ก.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,326.00

48

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.13 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.13 พัน.3

ส.อ.ชัยณรงค์ ชินบุตร

ผูค้  าํ ส.อ.เจริ ญชัย มะลัยคํา
2

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

จ.ส.อ.ธรรมนูญ กระวานชิด

ส.อ.พงศกร นครศรี

ผูค้  าํ ส.ท.วิทวัส เสนาอุดร

ทีก! ห. : 0482.1.393/2500

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24

ส.อ.ภูวนัย จาตุมา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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

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

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0484.1/14

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ร.ท.สารัตน์ แซ่อ งั

ไม่มี

300,000.00

5,731.00

60

0.00

300,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สมพงษ์ อึงทอง

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

0.00

450,000.00

0.00

450,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.15 พัน.4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

450,000.00
450,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.1

ผูค้  าํ ส.อ. สุ วทิ ย์ หนูชู

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมาน บุญสอาด

ทีก! ห. : 0490.2.2/2035

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

480,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

9,169.00

60

122,094.45

357,905.55

122,094.45

357,905.55

122,094.45

357,905.55

มี.ค. 62

ส.ต. วัชรพล รังษีสาคร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

480,000.00
480,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.2

ผูค้  าํ ส.อ. บวร รักษ์ศิริพงษ์

หนีสิน

มี

ส.อ.อภิศกั ดิ< มูลลา

ทีก! ห. : 0490.2.3/2

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

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

82,424.22

37,575.78

82,424.22

37,575.78

82,424.22

37,575.78

มี.ค. 62

ส.ท. อภิวฒั น์ นามไพร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

120,000.00
120,000.00

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

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

หน้ าที! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.3

ส.อ.อภินนั ท์ คําภา

ผูค้  าํ ส.ท. ประทีป เมืองโคร
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

69,994.50

30,005.50

มี.ค. 62

มี

110,000.00

2,102.00

60

55,321.13

54,678.87

มี.ค. 62

125,315.63

84,684.37

125,315.63

84,684.37

ส.ท. กิตติพงศ์ ผอมเสน

ส.อ.อลังการ ขวัญศิริมงคล

ผูค้  าํ ส.อ. สุ ทธิรัตน์ สุ คาํ หล้า

ทีก! ห. : 0490.2.4/160

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.อ. อภินนั ท์ คําภา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

210,000.00
210,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.กําพล สุ ภะเสถียร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โชคชัย มารยา
2

4

5

6

มี

129,000.00

2,465.00

60

53,786.91

75,213.09

มี.ค. 62

มี

176,000.00

3,362.00

60

109,529.43

66,470.57

มี.ค. 62

มี

124,000.00

2,369.00

60

61,969.60

62,030.40

มี.ค. 62

มี

122,000.00

2,331.00

60

63,815.97

58,184.03

มี.ค. 62

ไม่มี

102,000.00

1,949.00

60

0.00

102,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

111,000.00

2,121.00

60

0.00

111,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.จันทวีศกั ดิ< วงศ์ที

ส.ท.วาริ นทร์ บุญพิทกั ษ์

ผูค้  าํ ส.อ.ประยุทธ อนาตแตร

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.อ.จักรกฤษ ศรี ดวงดี

ร.ต.ธนพล ฉลองบุญ

ผูค้  าํ ร.ต.อังคเดช ภูศรี ฐาน

วงเงินกู้

ส.ต.พีระพงษ์ เนตรถาวร

จ.ส.ท.เอกนริ นทร์ อินทะโส

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ศรเพชร หล่อแหลม

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ส.อ.อภินนั ท์ ส่ วนน้อย

จ.ส.ท.นิติศกั ดิ< เสี ยงลํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิลยา สี ดาํ

ทีก! ห. : 0482.2.383/15

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

จ.ส.อ. ปัญญา สื บเหล่างิว

จ.ส.อ.หัสตะชัย เนตรวงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธีรวัฒน์ ธุระกิจ
3

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.3

ส.ท.สิ รภพ ทํานักสุ ข(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! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

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

764,000.00
764,000.00

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

289,101.91

474,898.09

289,101.91

474,898.09

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! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.4

ผูค้  าํ จ.ส.ต. นันทพล สื บสิ งห์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธนนท์ กรอบพุดซา

ทีก! ห. : 0482.2.393/1613

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

118,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,254.00

60

66,262.69

51,737.31

66,262.69

51,737.31

66,262.69

51,737.31

มี.ค. 62

ส.ท. สรายุทธ์ ศรี วงศ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

118,000.00
118,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.25 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0484.1/5

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.บุญเจือ เพชรยังพลู

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.ณัฐพงษ์ บุญประสิ ทธิ<

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มี.ค. 62

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.25 พัน.2

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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

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

หน้ าที! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5

ส.อ.อนุพล จันทฆาต

ทีก! ห. : 0484.1/1497

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สรศักดิ< โกญจา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

60,000.00
60,000.00

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

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

หน้ าที! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.1

ส.อ.สรศักดิ< ภู่ระย้า

ผูค้  าํ ส.อ.อภิลกั ษณ์ เกือสง(2)

ทีก! ห. : 0484.1/1749

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.กฤษดา รัตนวงค์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.2

ส.อ.อรรถพล เสนหนู

ทีก! ห. : 0484.1/1626

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

44,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,024.00

48

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

0.00

44,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

44,000.00
44,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.ท.หญิง ปานรดา อยูโ่ สนะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นรากรณ์ แสนกล้า (2)
2

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

312,000.00

7,257.00

48

114,455.12

197,544.88

มี.ค. 62

มี

248,000.00

4,738.00

60

124,186.39

123,813.61

มี.ค. 62

238,641.51

321,358.49

238,641.51

321,358.49

จ.ส.อ. หญิง สุ จิตรา คุณชม (2)

ส.อ.สุ รศักดิ< จํานงเป็ น

ผูค้  าํ จ.ส.อ.มิตราเสรี พันธ์ยาง(2)

ทีก! ห. : 0482.67.10/2481

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จ.ส.อ.นรากรณ์ แสนกล้า

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

560,000.00
560,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รศักดิKมนตรี

จ.ส.อ.วิสุทธิ< เปี ยเหมย

ทีก! ห. : 0483.63.4/5727

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.32
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2

ส.ท.เวชรัตน์ จันทร์กลิน

ผูค้  าํ ส.ท.เทเวทย์ กุณพันธ์

ทีก! ห. : 0485.1.2/38

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 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

มี.ค. 62

ส.ท.จิรทีปต์ สุ พร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.2 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.ท.เอกพล มัน เจริ ญ

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.สายฝน โตพิทกั ษ์

ทีก! ห. : 0485.1.21/2003

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

49,021.01

140,978.99

49,021.01

140,978.99

49,021.01

140,978.99

มี.ค. 62

ส.อ.ฐิติพงษ์ กุศล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

190,000.00
190,000.00

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

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

หน้ าที! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.2

ร.ท.บรรเจิด คําพัน

ทีก! ห. : 0485.1.22/8

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

190,769.65

59,230.35

190,769.65

59,230.35

190,769.65

59,230.35

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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

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

หน้ าที! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.จปร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.จปร.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.รัตติ โป๊ ฮง

หนีสิน

มี

พ.ท.ไวพจน์ ปาจะกัง

ทีก! ห. : 0460/4537

หน่ วยส่ งเงิน : รร.จปร.
วงเงินกู้

213,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,069.00

60

61,924.72

151,075.28

61,924.72

151,075.28

61,924.72

151,075.28

มี.ค. 62

พ.ต.สมโภชน์ สายพิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

213,000.00
213,000.00

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

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

หน้ าที! : 65

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ป.ศป.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิทูร กสิ ใจ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ดํารัส มีชูเกตุ

ทีก! ห. : 0461.3/2981

หน่ วยส่ งเงิน : ศป.
วงเงินกู้

296,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,654.00

60

165,946.79

130,053.21

165,946.79

130,053.21

165,946.79

130,053.21

มี.ค. 62

จ.ส.อ. อภิชยั ชินไธสง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

296,000.00
296,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.4

จ.ส.อ.พีระเดช บัวทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สาคร เรื องรักษ์
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

174,000.00

3,324.00

60

74,603.07

99,396.93

มี.ค. 62

มี

158,000.00

3,018.00

60

100,868.37

57,131.63

มี.ค. 62

มี

156,000.00

2,980.00

60

37,490.91

118,509.09

มี.ค. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

212,962.35

475,037.65

212,962.35

475,037.65

จ.ส.อ. พีระเดช บัวทอง

จ.ส.อ.สุ ทธิ อินใหม่

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ดนัยศักดิ< ถาวงค์

วงเงินกู้

จ.ส.อ.ชาญณรงค์ พรหมทัด

จ.ส.อ.สาคร เรื องรักษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ประกิต ขวัญพะงุน้ (2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

จ.ส.อ. สุ ทธิ อินใหม่

จ.ส.อ.สมชาย ขําปราง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประกิต ขวัญพะงุน้ (2)

ทีก! ห. : 0488.2.4/1563

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

จ.ส.อ. สาคร เรื องรักษ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

688,000.00
688,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

ร.อ.ประเวส วิเชียรทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชุมพล ทนุวรรณ์
2

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

112,000.00

2,140.00

60

0.00

112,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

0.00

262,000.00

0.00

262,000.00

ส.ท.จิตรภาณุ มัทมิฬ

จ.ส.อ.ธนภัทร อ่อนเย็น

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วุฒิกร ศรี สุกใส

ทีก! ห. : 0461.1/7877

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.

ส.ท.เทพทัต เสวียงชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

262,000.00
262,000.00

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

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

หน้ าที! : 68

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศอ.สพ.ทบ.

ร.ท.วสันต์ ดีเส็ง

ผูค้  าํ พ.ท.ญ.วิไลพร ศรี สุข(2)
2

ทีก! ห. : 0443.14/2947

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

152,000.00

2,904.00

60

0.00

152,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

51,000.00

1,187.00

48

0.00

51,000.00

มี.ค. 62

0.00

203,000.00

0.00

203,000.00

จ.ส.อ.อัญชลี เนียมรัศมี(2)

จ.ส.ต.ฉัตรชัย รามจาตุ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิติ บินติอินทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

203,000.00
203,000.00

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

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

หน้ าที! : 69

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.จิรณุ คล้ายดวง

ผูค้  าํ จ.ส.ต. วรากร ชัยชนะ
2

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.15 พล.ร.15

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

121,000.00

2,815.00

48

39,484.34

81,515.66

มี.ค. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มี.ค. 62

39,484.34

231,515.66

39,484.34

231,515.66

จ.ส.ต. วิทวัส ศรี สุวรรณ

จ.ส.ต.วรากร ชัยชนะ

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ยุทธนา แสงชมภู

ทีก! ห. : 0490.6/15

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.อ. จิรณุ คล้ายดวง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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! : 70

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.6 พล.ร.6

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ทรงวิทย์ ไพรโสภา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธณัฐพงศ์ คําพมัย

ทีก! ห. : 0482.2/1685

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

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

80,181.00

33,819.00

80,181.00

33,819.00

80,181.00

33,819.00

มี.ค. 62

ส.อ.ศักดิ<ชาย ทวีชีพ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

114,000.00
114,000.00

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

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

หน้ าที! : 71

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ช.ม.

จ.ส.อ.ชุมพล ว่นเครื อ

ทีก! ห. : 0483.64.3/03

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ช.ม.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

188,319.91

41,680.09

188,319.91

41,680.09

188,319.91

41,680.09

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

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! : 72

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ม.

ร.ท.นริ นทร์ ชัยปัญหา

ทีก! ห. : 0482.61.39/49

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ม.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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

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

หน้ าที! : 73

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ป.จ.

ผูค้  าํ ร.ต. ยศพงศ์ คําชุ่ม

หนีสิน

มี

ร.ต.เชษฐา สี ดาพล

ทีก! ห. : 0481.63/12

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

233,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,451.00

60

119,669.91

113,330.09

119,669.91

113,330.09

119,669.91

113,330.09

มี.ค. 62

จ.ส.อ. เพ็ชรซ้อน วิลยั (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

233,000.00
233,000.00

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

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

หน้ าที! : 74

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.พ.ง.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชํานาญ เผ่าคนชม

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ ดใจ แก้วมาตร

ทีก! ห. : 0484.76/696

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

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

68,269.50

111,730.50

68,269.50

111,730.50

68,269.50

111,730.50

มี.ค. 62

จ.ส.ต. พิทกั พงค์ ศรี สุขใส (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

180,000.00
180,000.00

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

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

หน้ าที! : 75

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.พ.บ.

ผูค้  าํ พ.ท. เกียรติศกั ดิ< พรหมรักษ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กิตติพศ เกษมสิ ทธิ<

ทีก! ห. : 0481.73/876

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

314,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,998.00

60

192,898.77

121,101.23

192,898.77

121,101.23

192,898.77

121,101.23

มี.ค. 62

ร.อ. ไพโรจน์ เอียมปา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

314,000.00
314,000.00

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

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

หน้ าที! : 76

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.

พ.ต.สุ พจน์ ชัชวาลย์

ผูค้  าํ จ.ส.ต. พิทกั ษ์ ทองเย้า (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 2 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

393,000.00

7,507.00

60

281,582.24

111,417.76

มี.ค. 62

มี

315,000.00

6,017.00

60

144,791.63

170,208.37

มี.ค. 62

426,373.87

281,626.13

426,373.87

281,626.13

ส.ท. มนต์ธร ดีขวาน้อย (2)

ร.ต.วัชระ ธนาจิตภิรมย์

ผูค้  าํ ร.ต.คณิ น วินทะไชย

ทีก! ห. : 0482.75.30/1101

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.

ร.ต.เดชชัย เมืองศรี มาตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

708,000.00
708,000.00

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

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

หน้ าที! : 77

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ก.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สําราญ ประทุมวงษ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สันติ ดาโรจน์

ทีก! ห. : 0481.77/1258

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

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

97,225.78

72,774.22

97,225.78

72,774.22

97,225.78

72,774.22

มี.ค. 62

ส.อ. ปรี ชา บุญมาตย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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

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

หน้ าที! : 78

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.ข.

ร.ท.สุ เหรน กาเหย็ม

ทีก! ห. : 0484.63/1188

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.ข.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

324,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,189.00

60

107,366.59

216,633.41

107,366.59

216,633.41

107,366.59

216,633.41

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

324,000.00
324,000.00

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

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

หน้ าที! : 79

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สสน.บก.ทบ.

จ.ส.อ.วรายุท พงษ์ภมร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บุญญรัตน์ รัตนกาญจน์

ทีก! ห. : 0431/1647

หน่ วยส่ งเงิน : สสน.บก.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

ส.อ. นฤดม โองเพ็ชร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั<งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 80

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สห.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สห.ทบ.

จ.ส.อ.สุ รัตน์ สี หะ

ผูค้  าํ ส.อ. สิ ทธิพร ไชยวงษา
2

3

4

5

6

176,000.00

3,362.00

60

128,802.94

47,197.06

มี.ค. 62

มี

500,000.00

9,551.00

60

297,041.39

202,958.61

มี.ค. 62

ไม่มี

113,000.00

2,159.00

60

0.00

113,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ส.ต. ชยพล ตาหล้า (2)

ส.ต.ทศพร พยุงวงษ์

ผูค้  าํ ส.อ. เพชราวุธ ฤกษ์สาํ ราญ (2)

มี

ส.ต. ทศพร พยุงวงษ์ (2)

ส.ต.ชัยณรงค์ ศรี สมบูรณ์

ผูค้  าํ ส.ท. อนันต์ ไผ่ลอ้ ม

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.ต. ชยพล ตาหล้า

ส.ต.ชยพล ตาหล้า

ผูค้  าํ ส.ต. ชัยณรงค์ ศรี สมบูรณ์ (2)

วงเงินกู้

จ.ส.อ. อําพร ศรี โยธี

ส.ท.อนันต์ ไผ่ลอ้ ม

ผูค้  าํ ส.ต. ชัยณรงค์ ศรี สมบูรณ์

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

จ.ส.อ. สุ พจน์ ฤาชาบุตร

จ.ส.อ.อานนท์ การัมย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธนูเทพ ธนาคุณ

ทีก! ห. : 0424/99

หน่ วยส่ งเงิน : สห.ทบ.

ส.ต. ศักดิ<นิกร กองม่วง

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! : 81

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 17 ม.ค. 62

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

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

1,089,000.00
1,089,000.00

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

425,844.33

663,155.67

425,844.33

663,155.67

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

