หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.31

ผูค้  าํ ร.ท.นนทวัฒน์ พิศจารย์

หนีสิน

มี

พ.ท.โสภิต สุ ขเจริ ญ

ทีก! ห. : 0483.3/112

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

330,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,304.00

60

145,559.15

184,440.85

145,559.15

184,440.85

145,559.15

184,440.85

ก.ค. 62

ส.อ.ขวัญ ท้าวมณี (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

330,000.00
330,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

จ.ส.อ.มานพ แสงประพาฬ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วัชรพล สุ เมธรัตนศรี

ทีก! ห. : 0444/1874

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 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

จ.ส.อ. เสนี เชียวชูพนั ธ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ทีก! ห. : 0481.66/710

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.1 รอ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ต.อํานวย เทพพิทกั ษ์

มี

172,000.00

3,286.00

60

104,236.94

67,763.06

ก.ค. 62

จ.ส.อ.นาวิน นาสุ วรรณ์

ไม่มี

184,000.00

3,515.00

60

0.00

184,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.เอกราช เกิดสี ทอง

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ท.วัชรนันท์ ปัตตา

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

3,024.00

48

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ร.ต. คณาวิทย์ นากสกุล (2)
3

จ.ส.อ. กรณ์กาํ ภู สมาน

ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ จ.ส.ต. อานนท์ ประกอบแก้ว
5

จ.ส.ต.อานนท์ ประกอบแก้ว

ผูค้  าํ จ.ส.ท. วัชรนันท์ ปัตตา
6

ส.ท. อรรถสิ ทธิD อุระเพ็ญ

ส.ท. อรรถสิ ทธิD อุระเพ็ญ (2)

ส.อ.อุกฤษฎ์ จตุรสุ

ผูค้  าํ ส.อ. อุทยั ด้วงขาว

ส.อ. ธนาวุฒิ พิพฒั น์พฤติกุล (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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

747,000.00
747,000.00

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

104,236.94

642,763.06

104,236.94

642,763.06

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

หน้ าที! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.21 พัน.30

จ.ส.ท.ชนะชัย พรมภา

ผูค้  าํ ส.อ. ภัทรพล ใจเย็น
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

136,000.00

2,598.00

60

66,227.81

69,772.19

ก.ค. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

66,227.81

119,772.19

66,227.81

119,772.19

ส.ท. สมพล ครองเมือง

ส.อ.ภัทรพล ใจเย็น

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชนะชัย พรมภา(2)

ทีก! ห. : 0483.23/271

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

ส.ท.พิศิษฐ แสนแสง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

186,000.00
186,000.00

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

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

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.25

ร.ท.ธีรพงษ์ พงษ์เสม

ทีก! ห. : 0484.1/343

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

5,662.28

94,337.72

ก.ค. 62

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

ก.ค. 62

5,662.28

124,337.72

5,662.28

124,337.72

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เชษฐ บุญปลืม
2

จ.ส.อ.พงศ์ศิลป์ รุ่ งอาญา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.6

ส.อ.อิสรภาพ แก้วบุญเรื อง

ผูค้  าํ จ.ส.ท. พิชิตชัย นาวิชยั
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

132,000.00

2,522.00

60

19,033.39

112,966.61

ก.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

19,033.39

242,966.61

19,033.39

242,966.61

ส.อ. พงศ์พทั ธ์ วรพันธ์

ส.อ.เทพพิทกั ษ์ รักธรรม

ผูค้  าํ ส.อ. อดิศกั ดิD นาคสุ ด

ทีก! ห. : 0482.2/417

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.ท. วรชัย สมบูรณ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พบ.

ทีก! ห. : 0446/2579

หน่ วยส่ งเงิน : พบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.อ.หญิง ชุลีภรณ์ บัวหลวง

มี

400,000.00

7,641.00

60

294,146.59

105,853.41

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สะอาด แก้วโกมล

มี

64,000.00

1,489.00

48

24,379.30

39,620.70

ก.ค. 62

ไม่มี

180,000.00

4,187.00

48

0.00

180,000.00

ก.ค. 62

318,525.89

325,474.11

318,525.89

325,474.11

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

พ.อ.หญิง ดุจอาภา จันทรวงศา

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

644,000.00
644,000.00

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

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

หน้ าที! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ม.3

ผูค้  าํ ส.ท.สถาพร พิเชฐภูรี

หนีสิน

มี

ส.ท.ศุภชาติ น้อยสุ วรรณา

ทีก! ห. : 0482.13/1225

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

60,274.88

39,725.12

60,274.88

39,725.12

60,274.88

39,725.12

ก.ค. 62

ส.ท.ธนภูมิ ฮูมเปื อย(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สัมพันธ์ ศรี นวลจัน

หนีสิน

มี

ส.อ.ฐาปกรณ์ หล้าบุดดา

ทีก! ห. : 0430.7/284

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

21,731.87

108,268.13

21,731.87

108,268.13

21,731.87

108,268.13

ก.ค. 62

ส.อ. ธวัชชัย รังระรื น

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ร.ต.คมเดช จันทร์ขจร

ทีก! ห. : 0465.30/583

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

199,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,802.00

60

90,432.72

108,567.28

90,432.72

108,567.28

90,432.72

108,567.28

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

199,000.00
199,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สท.กส.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ต.ทองคํา ศรี สวัสดิD

หนีสิน

มี

ร.ท.สมศักดิD พงษ์จีน

ทีก! ห. : 0448.20/527

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.
วงเงินกู้

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,731.00

60

140,806.64

159,193.36

140,806.64

159,193.36

140,806.64

159,193.36

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ชัยประเสริ ฐ เทพแสง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกตุ วิยาสิ งห์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อดุล แก้ววิชยั

ทีก! ห. : 0486.17/242

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

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

39,431.33

160,568.67

39,431.33

160,568.67

39,431.33

160,568.67

ก.ค. 62

ส.อ. วิสิทธิD วิสิษฐ์ศาสตร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

พ.อ.กฤษณพงศ์ วิมลศิลป์

ทีก! ห. : 0481.73/1655

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

87,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,024.00

48

0.00

87,000.00

0.00

87,000.00

0.00

87,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

87,000.00
87,000.00

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

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

หน้ าที! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.18

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พงษ์เทพ โพธิDสาวัง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.พีระ กลางมณี

ทีก! ห. : 0481.76/1143

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

153,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,923.00

60

85,011.69

67,988.31

85,011.69

67,988.31

85,011.69

67,988.31

ก.ค. 62

จ.ส.ท. อนุรักษ์ คําแฝง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

153,000.00
153,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

ส.อ.หญิง อังคนา ภูทองทิพย์

ผูค้  าํ จ.ส.ต.พงศ์เลิศ พูสุภา(2)

ทีก! ห. : 0483.62/1136

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

129,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,465.00

60

0.00

129,000.00

0.00

129,000.00

0.00

129,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.อรรณพ สร้อยภู่ระย้า(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

129,000.00
129,000.00

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

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

หน้ าที! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.43

จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ คล้ายสมบัติ

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ทิวาวัฒน์ พรหมพฤกษ์

ทีก! ห. : 0484.74/868

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

วงเงินกู้

ไม่มี

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,426.00

60

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. กิตติศกั ดิD วรรณมณี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

127,000.00
127,000.00

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

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

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยก.ทบ.

พ.ท.วุฒิ พรสัจจา

ทีก! ห. : 0403/6580

หน่ วยส่ งเงิน : ยก.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี 2,200,000.00 42,023.00

60

0.00

2,200,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

2,200,000.00
2,200,000.00

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

0.00 2,200,000.00
0.00 2,200,000.00

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

หน้ าที! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.13 พัน.3

ส.ต.ธนากร อุดมลาภ

ผูค้  าํ ส.ต. สุ ขสันติD เพียงสุ วรรณ์

ทีก! ห. : 0482.1.393/607

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. ธนพล ช่วยรักษา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.153 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.153 พัน.2

ส.อ.วรรณกร จันทร์สุวรรณ

ผูค้  าํ ร.ต.กิตติ ภูทอง(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

130,000.00

2,484.00

60

53,627.51

76,372.49

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

53,627.51

176,372.49

53,627.51

176,372.49

ส.ท.คฑาวุธ ฝันมงคล

ส.ท.คฑาวุธ ฝันมงคล

ผูค้  าํ ร.ต.กิตติ ภูทอง

ทีก! ห. : 0490.4.3/220

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

ส.อ.วรรณกร จันทร์สุวรรณ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วสันต์ เวชยันต์วาณิ ชชัย

หนีสิน

มี

พ.ต.พงศกร นิลใจพงษ์

ทีก! ห. : 0481.1/567

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

115,470.18

84,529.82

115,470.18

84,529.82

115,470.18

84,529.82

ก.ค. 62

จ.ส.อ.จีระสิ ทธิD พวงดอกไม้

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.3

จ.ส.ท.ประวิทย์ โสภา

ผูค้  าํ ส.อ.อาชัญนัฐ ศรี นวล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

86,008.29

63,991.71

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

86,008.29

173,991.71

86,008.29

173,991.71

ส.ท.ทิวา สุ ขศรี (2)

ส.อ.รัตนศักดิD ทับทา

ผูค้  าํ ส.อ.อดิศกั ดิD ดวงคําจันทร์

ทีก! ห. : 0482.2.373/585

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.ท.ชาญยุทธ อุณศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

260,000.00
260,000.00

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

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

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0482.74.10/703

หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายสมเด็จเจ้ าพระยามหากษั
หน่ ตวยโอนเงิ
ริย์ศึก น : รพ.ค่ ายสมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตหน่
ริย์วศยส่
ึก งเงิน : มทบ.26 (จทบ.บ.ร.)
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

มี

จ.ส.อ.วรรัตน์ บัวมาตย์

ผูค้  าํ ส.อ. อนุชา วิดประโคน

หนีสิน

วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

10,240.07

119,759.93

10,240.07

119,759.93

10,240.07

119,759.93

ก.ค. 62

ส.อ. นราธิป ปัดนา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รนารี

จ.ส.อ.วงศกร ศักดิDสถาพร

ทีก! ห. : 0482.65/2005

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

56,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,303.00

48

0.00

56,000.00

0.00

56,000.00

0.00

56,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

56,000.00
56,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.อานันทมหิดล

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.อานันทมหิดล

ทีก! ห. : 0446.18/1558

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ต.หญิง อัจฉราวรรณ สุ ขอนนท์

มี

250,000.00

4,776.00

60

22,507.66

227,492.34

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ทวีศกั ดิD อ่วมทับทิม

มี

40,000.00

931.00

48

15,890.77

24,109.23

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ปรี ดา ประดับมุข

มี

100,000.00

1,911.00

60

53,627.51

46,372.49

ก.ค. 62

จ.ส.อ.วสรรค์ เดชบุญมา

มี

230,000.00

4,394.00

60

108,030.46

121,969.54

ก.ค. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

52,527.50

147,472.50

ก.ค. 62

ไม่มี

28,000.00

652.00

48

0.00

28,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อภิชาติ นาคสุ ข
5

จ.ส.อ.อภิชาติ นาคสุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วสรรค์ เดชบุญมา
6

ส.อ. ธนัชชนม์ บุญชม (2)

พ.ต.หญิง อนัญญา พันละภะ

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! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.อ.อติพร ชัยมัน

ไม่มี

119,000.00

2,274.00

60

0.00

119,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

ก.ค. 62

252,583.90

784,416.10

252,583.90

784,416.10

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง นรารัตน์ สุ ขเหลือ
8

จ.ส.อ.หญิง กฤติกา นิลวัฒน์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง ศรี รัตน์ ศรี สวัสดิD

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,037,000.00
1,037,000.00

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

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

หน้ าที! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.5 พัน.2

ผูค้  าํ ส.ท. เสกสรรค์ มีมิตรภาพ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.โชคชัย บุญนาค

ทีก! ห. : 0485.1.52/220

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
วงเงินกู้

170,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,248.00

60

104,989.88

65,010.12

104,989.88

65,010.12

104,989.88

65,010.12

ก.ค. 62

ส.อ. พงศ์กนั รัตนาดารา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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

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

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กส.กส.ทบ.

จ.ส.อ.วิศณุ หล่อเงิน

ทีก! ห. : 0448.17/378

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

19,562.60

100,437.40

19,562.60

100,437.40

19,562.60

100,437.40

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นพดล หรังศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

120,000.00
120,000.00

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

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

หน้ าที! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

จ.ส.อ.ณรงวิทย์ วรสาร

ผูค้  าํ ร.ต.ฐิติวฒั น์ อ่อนแก้ว(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 1 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

15,670.99

84,329.01

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

15,670.99

184,329.01

15,670.99

184,329.01

ส.ท.ญ.ออมสิ น เครื อวัลย์

ส.ท.หญิง ออมสิ น เครื อวัลย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณรงวิทย์ วรสาร

ทีก! ห. : 0461.1/980

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.

ส.อ.ปฐมพร อารี รักษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.1 พัน.101

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.1 พัน.101

จ.ส.อ.สายยุทธ์ คิอินธิ

ทีก! ห. : 0442.17/611

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

65,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,512.00

48

0.00

65,000.00

0.00

65,000.00

0.00

65,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อาคม เทียงพูลวงศ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

65,000.00
65,000.00

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

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

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.15 พล.ร.15

ส.ท.อุมรั ตนคลัง

ผูค้  าํ ส.ท.นันทวัต ทองสี

ทีก! ห. : 0490.6/345

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

วงเงินกู้

ไม่มี

108,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,063.00

60

0.00

108,000.00

0.00

108,000.00

0.00

108,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.ธนาณัฐ เพชรโรจน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

108,000.00
108,000.00

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

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

หน้ าที! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.พ.จ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พงศ์พล วิสวิสูตร

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ธัชเศรษฐ์ อุดมสุ ริยโชติ

ทีก! ห. : 0483.70.3/256

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

132,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,522.00

60

84,101.54

47,898.46

84,101.54

47,898.46

84,101.54

47,898.46

ก.ค. 62

จ.ส.อ.อนุชา พิชยั

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

132,000.00
132,000.00

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

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

หน้ าที! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.อ.ด.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไพบูลย์กฤษณ์ พสุ มาตร

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชยุต โนนลือชา

ทีก! ห. : 0482.63.32/376

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.อ.ด.
วงเงินกู้

148,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,827.00

60

91,217.24

56,782.76

91,217.24

56,782.76

91,217.24

56,782.76

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ธวัชชัย วงศ์โคกสู ง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 15 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

หนีสิน

มี

ส.อ.อิทธิเดช จันทร์ประโคน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ชิณ ทองเต็ม (2)

ทีก! ห. : 0400/1295

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

24,136.94

75,863.06

24,136.94

75,863.06

24,136.94

75,863.06

ก.ค. 62

ส.ท.หญิง สุ ภารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

