หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.11

ผูค้  าํ ส.ต. ธีรยุทธ คงฉิม

หนีสิน

มี

ร.ท.สยาม สิ งห์สถิตย์

ทีก! ห. : 0481.5/219

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
วงเงินกู้

370,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,068.00

60

97,525.06

272,474.94

97,525.06

272,474.94

97,525.06

272,474.94

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. อนุวทิ ย์ บุญมี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

370,000.00
370,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.36

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.36

ส.อ.สัญญพงษ์ นาควิบูลย์

ผูค้  าํ จ.ส.ท.รัชภู พิเศษกุล
2

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.อ.พงศธร ปิ นทอง

ส.อ.สิ ทธิเดช ทองแพง

ผูค้  าํ ส.อ. สวาท ธรรมมงคล

ทีก! ห. : 0483.8/129

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33

ส.ต. สิ ริชยั ไกรกิจราษฎร์

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.42

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.42

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 4 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

230,000.00

4,394.00

60

41,281.14

188,718.86

มิ.ย. 62

จ.ส.ต.ประยูร หลักชัย

ไม่มี

90,000.00

2,094.00

48

0.00

90,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ.ศุภชัย รุ่ งเต็ม

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มิ.ย. 62

41,281.14

538,718.86

41,281.14

538,718.86

ร.ท.พิวฒั นา ศรี เกตุ

ผูค้  าํ ร.อ. ประพันธ์ เยาว์นุ่น (2)
2

ทีก! ห. : 0484.3/110

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ร.ท. เกรี ยง จันทร์สุขศรี

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.อ. นราธิป ชูโชติ
4

ส.อ. อภิวฒั น์ ทองแก้ว (2)

ส.อ.สามารถ แป้ นเอียด

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ภิศาล ลาวเลิศ

ส.ท. สังวาล ปัญญาศานติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

580,000.00
580,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.48

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.48

ผูค้  าํ ส.อ. อนุชาต ณรงค์นอ้ ย

หนีสิน

มี

ส.อ.รัชพงษ์ ทองมากกุล

ทีก! ห. : 0484.10/71

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

171,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,267.00

60

57,901.98

113,098.02

57,901.98

113,098.02

57,901.98

113,098.02

มิ.ย. 62

ส.อ. คธาวุฒิ ลิมเรื องวงศ์ (2)

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง สพบ.พล.ปตอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กอง สพบ.พล.ปตอ.

จ.ส.อ.ธวัชชัย ทวีศกั ดิF

ผูค้  าํ ส.อ. ยุทธพงษ์ คงคล้าย

ทีก! ห. : 0488.1(03)/364

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

0.00

145,000.00

0.00

145,000.00

0.00

145,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ. ธีระรัตน์ อินดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

145,000.00
145,000.00

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

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

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สถาพร สาธิตพรกุล (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.ฉลองยศ หยงสตาร์

ทีก! ห. : 0430/478

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
วงเงินกู้

166,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,171.00

60

76,341.48

89,658.52

76,341.48

89,658.52

76,341.48

89,658.52

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. ชาญรบ อัตวาณิ ช (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

166,000.00
166,000.00

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

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

หน้ าที! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ท. ศักดิFศิริ ภูมิแสนโคตร

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สนัน ทองอยู่

ทีก! ห. : 0444/1873

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

103,938.22

96,061.78

103,938.22

96,061.78

103,938.22

96,061.78

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. สมโภชน์ มีพนั ธ์

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

ร.ต.ประไพร จิตนิยม

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/550

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

80,000.00
80,000.00

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

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

หน้ าที! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.2 พัน.202

จ.ส.อ.คธา ตมิศานนท์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กันตวิชญ์ เติมฤทธิกุล
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

137,000.00

2,617.00

60

76,872.25

60,127.75

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

76,872.25

160,127.75

76,872.25

160,127.75

จ.ส.อ.สถาพร ปะตังถาโต

ส.ต.สุ รมิตร ด้วงนิล

ผูค้  าํ ส.ท.อาเดียว ภักดีจอหอ

ทีก! ห. : 0482.73.16.2/579

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ต.วัชราชัย วินิจชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

237,000.00
237,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.6 พล.ร.6

ผูค้  าํ จ.ส.ต. วัฒนา พัฒนสาร (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ทศพล สุ วรรณไตร

ทีก! ห. : 0482.2/234

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

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

53,189.03

91,810.97

53,189.03

91,810.97

53,189.03

91,810.97

มิ.ย. 62

ส.อ. พงษ์พฒั น์ อันทะแขก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

145,000.00
145,000.00

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

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

หน้ าที! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.1

พ.ท.สุ พล เกินโนนกอก

ทีก! ห. : 0481.61/636

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,791.00

48

15,775.78

104,224.22

15,775.78

104,224.22

15,775.78

104,224.22

มิ.ย. 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! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

ผูค้  าํ ส.อ.นิกร พระเสมา(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมศักดิF คมจอหอ

ทีก! ห. : 0482.64/507

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

27,738.86

92,261.14

27,738.86

92,261.14

27,738.86

92,261.14

มิ.ย. 62

ส.ท.อนุวฒั น์ พลจันทึก

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.4

ผูค้  าํ พ.ต. สมเดช หงษ์ชุมแพ (2)

หนีสิน

มี

พ.ท.นพพล แคล่วคล่อง

ทีก! ห. : 0484.62/331

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
วงเงินกู้

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,349.00

48

93,405.66

136,594.34

93,405.66

136,594.34

93,405.66

136,594.34

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. บุญรัตน์ ขณะรัตน์ (2)

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! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 รอ.

ส.อ.ประวิทย์ จอมใจธิปิ

ทีก! ห. : 0481.1/258

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

83,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,931.00

48

0.00

83,000.00

0.00

83,000.00

0.00

83,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.ท.บุญธรรม กริ งกระโทก(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

83,000.00
83,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3

ผูค้  าํ ส.ท.ศุภชัย ดําจะโปะ(2)

หนีสิน

มี

ร.ท.มานพ กุยแก้ว

ทีก! ห. : 0482.1.40/421

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

237,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,527.00

60

105,894.92

131,105.08

105,894.92

131,105.08

105,894.92

131,105.08

มิ.ย. 62

ส.ท.โพธิFชัย แดนกาไสย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

237,000.00
237,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.103

จ.ส.อ.ภาคิน เคล้าเหลือง

ผูค้  าํ ส.ท. วรวุฒิ สุ ทธมาตย์
2

ทีก! ห. : 0482.1.404/446

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

55,000.00

1,280.00

48

0.00

55,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

53,000.00

1,233.00

48

0.00

53,000.00

มิ.ย. 62

0.00

108,000.00

0.00

108,000.00

ส.ท. ยุทธนากร ช่วยนา (2)

จ.ส.ท.วัชริ นทร์ เรไรสระน้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ เหลาสา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.4

ร.ต.ไกร มัน เจริ ญ

ทีก! ห. : 0483.1.4/448

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

88,000.00

2,047.00

48

33,076.20

54,923.80

มิ.ย. 62

ไม่มี

117,000.00

2,235.00

60

0.00

117,000.00

มิ.ย. 62

33,076.20

171,923.80

33,076.20

171,923.80

ผูค้  าํ
2

จ.ส.อ.จอมพจน์ ประสาทเงินธนะ

ผูค้  าํ ส.ต.ปิ โยรส ด้วงวิเศษ(2)

ส.ต.อาทิตศักดิF ดาพัวพันธ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

205,000.00
205,000.00

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

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

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.5

จ.ส.อ.อุดม ชูเมือง

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ภราดร พลอยบุตร
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

7,546.95

92,453.05

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

7,546.95

192,453.05

7,546.95

192,453.05

ส.อ. วีระชัย ศรแก้ว

จ.ส.อ.กฤตภาส ดอนพล

ผูค้  าํ ส.อ. สุ รศักดิF นิลเกตุ

ทีก! ห. : 0488.1(10)/164

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.

ส.อ. ฐิรเมศวร์ พวงมาลัย

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ผูค้  าํ ร.ต.สัญญา สิ ทธิสร(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.เจษฎา ทุตา

ทีก! ห. : 0488.1(10)/370

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

17,183.80

92,816.20

17,183.80

92,816.20

17,183.80

92,816.20

มิ.ย. 62

ส.ต.ศุภวัฒน์ ทองกลาง

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กก.พธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิF คํานวน

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ยอดชาย นิมหนู

ทีก! ห. : 0445/1993

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.
วงเงินกู้

148,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,827.00

60

13,493.97

134,506.03

13,493.97

134,506.03

13,493.97

134,506.03

มิ.ย. 62

จ.ส.ต.ญ.เกสริ น อนุจนั ทร์

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 1

ร.ท.สุ ทธิพงษ์ อยูส่ วัสดิF

ทีก! ห. : 0481.72/559

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 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

มิ.ย. 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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศักดิFสิทธิF โพธิFสู ง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ไชยา คงอุดม

ทีก! ห. : 0482.73/478

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

181,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,458.00

60

90,706.54

90,293.46

90,706.54

90,293.46

90,706.54

90,293.46

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. กันติทตั เข็มนอก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

181,000.00
181,000.00

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

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

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ลว.ไกล.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ พัฒนา

หนีสิน

มี

ส.อ.พันธ์นุพงษ์ พิมพโมทย์

ทีก! ห. : 0483.1/800

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

106,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,025.00

60

17,001.41

88,998.59

17,001.41

88,998.59

17,001.41

88,998.59

มิ.ย. 62

ส.อ. มนตรี พรหมณี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

106,000.00
106,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.24 บชร.4

ส.ท.พัฒนพงษ์ พลศักดิF

ผูค้  าํ ส.ท. ศตนันทร์ พงษ์สาลี

ทีก! ห. : 0484.62/246

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

102,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,949.00

60

0.00

102,000.00

0.00

102,000.00

0.00

102,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. อานนท์ พรหมกา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

102,000.00
102,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9

ผูค้  าํ ส.อ.อภินนั ท์ สิ มารักษ์

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.จิรายุทธ เนือแตงเย็น

ทีก! ห. : 0481.3/396

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
วงเงินกู้

151,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,885.00

60

46,491.36

104,508.64

46,491.36

104,508.64

46,491.36

104,508.64

มิ.ย. 62

ส.อ.สมพงษ์ ปิ นศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

151,000.00
151,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.21 บชร.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ปานเพชร บวรรัมย์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เอนก มะโรงมืด

ทีก! ห. : 0481.61(07)/402

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
วงเงินกู้

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

77,417.24

77,582.76

77,417.24

77,582.76

77,417.24

77,582.76

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.สัจจา มาตรนอก(2)

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ส.อ.ประเสริ ฐศักดิF ศรี นวลจันทร์

ผูค้  าํ ส.ท.ณัฐวัสส์ สุ ขประเสริ ฐ(2)

ทีก! ห. : 0465.30/394

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,628.00

48

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

มิ.ย. 62

ส.ท.กัมปนาท ป้ านภูมิ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

70,000.00
70,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.21

จ.ส.อ.ทราย ทองดี

ทีก! ห. : 0465.28/634

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

195,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,725.00

60

0.00

195,000.00

0.00

195,000.00

0.00

195,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

195,000.00
195,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ทวีศกั ดิF สง่างาม(2)

หนีสิน

มี

ร.ต.ทิวตั ต์ คุณสมบัติ

ทีก! ห. : 0465.26/527

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

100,845.28

139,154.72

100,845.28

139,154.72

100,845.28

139,154.72

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.อิทธิชยั เชิงเทิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

240,000.00
240,000.00

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

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

หน้ าที! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.41

จ.ส.อ.นวมาตย์ กะเนรุ พนั ธ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อดุลย์ ปลีกลํา

ทีก! ห. : 0465.29/779

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

168,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,209.00

60

0.00

168,000.00

0.00

168,000.00

0.00

168,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.ต.สมคิด สมศักดิFดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

168,000.00
168,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.บร.กบร.ศบบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บร.กบร.ศบบ.

ร.ต.ภูกิจ บุญอินทร์

ทีก! ห. : 0465.16/277

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

112,858.10

77,141.90

112,858.10

77,141.90

112,858.10

77,141.90

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 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

ร.ต.ภัทธนินทร์ เกตุคา้ งพลู

ผูค้  าํ ร.ต. ฉัตรโยธิน มากกุญชร
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

83,963.37

56,036.63

มิ.ย. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

มิ.ย. 62

83,963.37

157,036.63

83,963.37

157,036.63

ร.ต. กฤติเดช เหมะธุลิน

ร.ต.ฉัตรโยธิน มากกุญชร

ผูค้  าํ ร.ต. ภัทธนินทร์ เกตุคา้ งพูล

ทีก! ห. : 0482.64.24/326

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2

ร.ต. กฤติเดช เหมะธุลิน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

241,000.00
241,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.1

ร.อ.สุ จินต์ รักใคร่

ทีก! ห. : 0481.1/254

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

167,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,190.00

60

40,233.82

126,766.18

40,233.82

126,766.18

40,233.82

126,766.18

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

167,000.00
167,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0490.10.4/321

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.อ.สมศักดิF กําหลง

มี

190,000.00

3,630.00

60

55,602.97

134,397.03

มิ.ย. 62

ส.อ.กิตติ สุ ทธิแสน

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

115,000.00

2,197.00

60

0.00

115,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

156,000.00

2,980.00

60

0.00

156,000.00

มิ.ย. 62

55,602.97

525,397.03

55,602.97

525,397.03

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.อ.พิสิฐ พลายลําทวน(2)
3

ส.อ.ชัยฤทธิF ลุตะภาค

ผูค้  าํ ส.อ.นพกิรสิ ชจ์ ไชยดี
4

ส.อ.วัฏจักร ภูถินดอน(2)

ส.ท.นิติศาสตร์ อุ่นคํา(2)

ส.อ.นพกิรสิ ชจ์ ไชยดี

ผูค้  าํ ส.อ.ชัยฤทธิF ลุตะภาค(2)

ส.ต.อังกูรเกียรติ ศรี บา้ นโพน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

581,000.00
581,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.2 พัน.15

จ.ส.อ.แอ๊ดชัย ต๊ะน้อย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ รารักษ์ ตาเต็ง (2)
2

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

จ.ส.อ. ปิ ยะณัฐ ปิ จดี (2)

ส.อ.ถนิต สิ งไธสง

ผูค้  าํ ส.อ. ธวัชชัย ปรี จิตร

ทีก! ห. : 0483.18/417

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

ส.อ. วิทยา วันสัมพันธ์

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.16 พล.ร.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.16 พล.ร.5

จ.ส.อ.ประเสริ ฐ เศรษฐรักษา

ทีก! ห. : 0484.1/353

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

มี

วงเงินกู้

267,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,101.00

60

161,938.23

105,061.77

161,938.23

105,061.77

161,938.23

105,061.77

มิ.ย. 62

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! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.13

พ.ท.มนตรี มารศรี

ทีก! ห. : 0481.64/1663

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

213,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,069.00

60

130,353.04

82,646.96

130,353.04

82,646.96

130,353.04

82,646.96

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อําพร ชืนชม

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! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

จ.ส.อ.แผน ใจเสงียม

ทีก! ห. : 0481.73/844

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

77,828.96

102,171.04

77,828.96

102,171.04

77,828.96

102,171.04

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

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! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.21

ส.อ.นิวฒั น์ อินธิสิทธิF

ผูค้  าํ ส.ท. ทรงชัย บุญยงค์ (2)

ทีก! ห. : 0482.61/1932

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

123,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,350.00

60

0.00

123,000.00

0.00

123,000.00

0.00

123,000.00

มิ.ย. 62

ส.ท. วิชชากร ปัดทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

123,000.00
123,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.22

จ.ส.อ.สมบัติ ทองลาด

ผูค้  าํ ส.อ.บัณฑิต ธนสารกุล
2

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

147,000.00

2,808.00

60

0.00

147,000.00

มิ.ย. 62

0.00

247,000.00

0.00

247,000.00

ส.อ.เจษฎารัส ผลดี

ส.อ.พงษ์พิทกั ษ์ ไตรยมาตย์

ผูค้  าํ ส.อ.อําพล วิมลพันธ์

ทีก! ห. : 0482.62/317

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.อ.เจษฎารัฐ ผลดี(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

247,000.00
247,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.สําเริ ง ไชยหาญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชาญณรงค์ สุ ขใส
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

ทีก! ห. : 0482.67/789

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

173,000.00

3,305.00

60

112,149.14

60,850.86

มิ.ย. 62

มี

166,000.00

3,171.00

60

105,566.87

60,433.13

มิ.ย. 62

มี

149,000.00

2,847.00

60

19,981.11

129,018.89

มิ.ย. 62

237,697.12

250,302.88

237,697.12

250,302.88

ส.ต.กฤษฎา ทรงวิชา

จ.ส.อ.สิ ทธิพร พรหนองแสน

ผูค้  าํ ส.ต.จักรพล ใจหนึง
3

จ.ส.ท.ดุลย์ สวนงาม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิวฒั น์ ทองใบ

จ.ส.อ.ภัทรชัย เปล่งแสง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

488,000.00
488,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.27

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กิตติ สี หาวงค์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.มงคล สุ วรรณเพ็ง

ทีก! ห. : 0482.68/1518

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

128,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,445.00

60

18,841.23

109,158.77

18,841.23

109,158.77

18,841.23

109,158.77

มิ.ย. 62

ส.อ.สุ ริโย แสนภูงา

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! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

พล.อส.ครรศร บัวศรี

ทีก! ห. : 0483.62/993

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

34,127.76

85,872.24

มิ.ย. 62

ไม่มี

170,000.00

3,248.00

60

0.00

170,000.00

มิ.ย. 62

34,127.76

255,872.24

34,127.76

255,872.24

ผูค้  าํ
2

จ.ส.อ.พงษ์ไทย เนียมณรงค์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

290,000.00
290,000.00

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

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

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.นิพล มงคล

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ทองศิริ
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.38

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

160,000.00

3,057.00

60

0.00

160,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

มิ.ย. 62

0.00

290,000.00

0.00

290,000.00

ส.อ.ปิ ยะพงษ์ ไชยคํา(2)

จ.ส.อ.สมบูรณ์ ทองศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิพล มงคล

ทีก! ห. : 0483.72/915

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)

ส.อ. ปิ ยะพงษ์ ไชยคํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

290,000.00
290,000.00

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

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

หน้ าที! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.ท.นพน สิ ทธิฤทธิF

ผูค้  าํ ส.อ. เจษฎา หะยอ
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.46

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

มิ.ย. 62

0.00

211,000.00

0.00

211,000.00

ส.ท. ณัฐพล อักษรกาญจน์ (2)

ส.ท.หญิง รุ สมีนา เจ๊ะเต๊ะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อับดุลรอมัน แวหะมะ

ทีก! ห. : 0484.77/975

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จ.ส.อ. สะรี สาและ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

211,000.00
211,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยก.ทบ.

ผูค้  าํ พ.ต.เฉลิมพล ปาปะโข

หนีสิน

มี

ร.ต.โชดก สุ นทรเมือง

ทีก! ห. : 0403/4192

หน่ วยส่ งเงิน : ยก.ทบ.
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

55,321.56

64,678.44

55,321.56

64,678.44

55,321.56

64,678.44

มิ.ย. 62

ส.ต.ศุภวิชญ์ ประพฤติธรรม

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! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ยย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ยย.ทบ.

จ.ส.อ.นิทศั น์ ทองเรื อง

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ภาพ ศรี ละวรรณโณ

ทีก! ห. : 0447/02097

หน่ วยส่ งเงิน : ยย.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. สุ เมธ ทิพยรัตน์

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! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.13 พัน.3

จ.ส.ท.พรชัย สี ลาดเลา

ผูค้  าํ ส.ท.ยุทธพิชยั ประดับเพชร

ทีก! ห. : 0482.1.393/580

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

มิ.ย. 62

ส.ท.ภานุเดช จําปา

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! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.151

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151

ผูค้  าํ จ.ส.อ. มีเกียรติ ยงค์หนู (2)

หนีสิน

มี

ส.อ.อนุรักษ์ อาดํา

ทีก! ห. : 0490.2/235

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

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

42,030.87

112,969.13

42,030.87

112,969.13

42,030.87

112,969.13

มิ.ย. 62

ส.ท. เทวฤทธิF เทวา (2)

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! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.151 พัน.3

จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิF ปะหินา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อรรถพร พราหมชูบวั
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 1 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

190,000.00

3,630.00

60

106,824.04

83,175.96

มิ.ย. 62

มี

235,000.00

4,489.00

60

133,535.84

101,464.16

มิ.ย. 62

240,359.88

184,640.12

240,359.88

184,640.12

จ.ส.อ.สวรรค์ ย้อยดวงชัย(2)

จ.ส.ท.อรรถพร พราหมชูบวั

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิF ปะหินา (2)

ทีก! ห. : 0490.2.4/311

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จ.ส.อ. สวรรค์ ย้อยดวงชัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

425,000.00
425,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.17 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.17 พัน.3

จ.ส.อ.ฤทธิไกร วงศ์อินทร์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกรี ยงไกร แสนใจ

ทีก! ห. : 0483.29.2.2/210

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

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

140,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.ต. ศุภกฤต ขาเหล็ก (2)

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! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.25 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ธนาชัย ศรี มุข

ผูค้  าํ ร.ต.สุ ธานนท์ พุ่มสร้าง
2

4

5

6

มี

210,000.00

4,012.00

60

68,964.55

141,035.45

มิ.ย. 62

มี

138,000.00

2,636.00

60

50,281.38

87,718.62

มิ.ย. 62

มี

150,000.00

2,866.00

60

8,542.21

141,457.79

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

135,000.00

2,579.00

60

0.00

135,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ปิ ติ ชูปาน

จ.ส.ต.จตุรงค์ เพ็งคล้าย

ผูค้  าํ ส.ต. บัณฑิต อนุรักษ์

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.อ.อังคาร สุ่ ยหล้า

จ.ส.อ.วันเฉลิม หอมหวล

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สราวุธ กันพล

วงเงินกู้

จ.ส.ท.อภิชาติ อุ่ยประโค

จ.ส.อ.กิตตศักดิF จรเสนาะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.มนิตย์ รสมาลา

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 2 มี.ค. 62

จ.ส.อ.ณัฐพงศ์ องอาจ

จ.ส.อ.อภิรักษ์ นุย้ สุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เอนก นิลนนท์

ทีก! ห. : 0484.1/273

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

ส.ท.กนกศักดิF ประสิ ทธิFวัธนะ

จ.ส.อ.อนันท์ เด็จดวง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สราวุธ กันพล(2)
3

หน่ วยโอนเงิน : ร.25 พัน.1

ส.ท. ประเสริ ฐ คงเจริ ญ

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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.อ.สราวุธ สุ ขกรง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ฉัตรชัย แก้วมณี จนั ทร์
8

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

127,788.14

905,211.86

127,788.14

905,211.86

จ.ส.ต.สกล ก่อสกุล

ส.ท.ประเสริ ฐ คงเจริ ญ

ผูค้  าํ จ.ส.ต. จตุรงค์ เพ็งคล้าย

ไม่มี

ส.อ. วรพจน์ หมัดตรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

1,033,000.00
1,033,000.00

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

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

หน้ าที! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.25 พัน.2

ส.ท.อภิรักษ์ สามัญ

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐพงษ์ บุญประสิ ทธิF

ทีก! ห. : 0484.1/217

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 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

มิ.ย. 62

ส.ท. ชนันราช รัญนุรักษ์

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! : 55

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

ส.อ.วัชริ นทร์ โคนะบาล

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐวุฒิ วงษ์อุบล

ทีก! ห. : 0481.1/917

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.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

มิ.ย. 62

ส.อ. สุ รศักดิF มุ่งหมาย

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! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 รอ.

ส.อ.รัฐนินท์ ทิมมุกดา

ผูค้  าํ ส.อ. อริ ยธ์ ชั บุตรดี
2

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มิ.ย. 62

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

ส.อ. จามร บุญชม้อย (2)

ส.อ.อภิสิทธิF เทียงเรื อง

ผูค้  าํ ร.อ.เด่นดวง ฟองเขียว

ทีก! ห. : 0481.1/516

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

จ.ส.ต.ปัญญา การะทอน(2)

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! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4 พัน.2

จ.ส.อ.ไพบูลย์ อิมสมบัติ

ทีก! ห. : 0483.1.1.2/240

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
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

67,100.60

52,899.40

67,100.60

52,899.40

67,100.60

52,899.40

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมศักดิF พลอยเจริ ญ

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! : 58

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.5 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.3

ผูค้  าํ ส.อ.ณัฐชัย อ่อนปลอด(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.เกรี ยงไกร สุ ขสว่าง

ทีก! ห. : 0484.1/355

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
วงเงินกู้

194,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,706.00

60

73,153.48

120,846.52

73,153.48

120,846.52

73,153.48

120,846.52

มิ.ย. 62

ส.อ.ขจรศักดิF เนินพล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

194,000.00
194,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายธนะรัชต์

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายธนะรัชต์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อภิรัตน์ มีตุม้

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ทรรศนะ สี หาสุ ข

ทีก! ห. : 0461.1/534

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
วงเงินกู้

209,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,993.00

60

127,073.92

81,926.08

127,073.92

81,926.08

127,073.92

81,926.08

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. ปฏิพทั ธ์ เฉลิมบุญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

209,000.00
209,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน

จ.ส.อ.หญิง กมลพร ฉลวยศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. หญิง วรรณธนา ชัยมงคล

ทีก! ห. : 0482.67.10/454

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

วงเงินกู้

ไม่มี

169,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,229.00

60

0.00

169,000.00

0.00

169,000.00

0.00

169,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ. พินิจ เตือยมา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

169,000.00
169,000.00

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

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

หน้ าที! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0482.74.10/392

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

จ.ส.อ.หญิง สุ มลยา สถานพงศ์

หนีสิน

มี

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

73,848.97

126,151.03

73,848.97

126,151.03

73,848.97

126,151.03

มิ.ย. 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! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ส.อ.ชาญชัย ประเสริ ฐสงข์

ผูค้  าํ ส.อ.พนมพร สี ลกันตสู ติ
2

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ทีก! ห. : 0446.16/5055

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

มิ.ย. 62

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

ส.ท.ธนวัฒน์ บุตรแสน

ส.อ.หญิง พรวลัย บุณะสุ วรรณ์

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! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0485.1.2/440

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.ต.นันทวัฒน์ โกศัยกานนท์

ไม่มี

55,000.00

1,280.00

48

0.00

55,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ.จิรพันธ์ นากองศรี

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

0.00

175,000.00

0.00

175,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.ต. นันทวัฒน์ โกศัยกานนท์

ส.อ. อาทิตย์ พลรัตน์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

175,000.00
175,000.00

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

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

หน้ าที! : 64

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กง.กง.ทบ.

พ.อ.สุ พฒั น์ สุ ขี

ทีก! ห. : 0422/1850

หน่ วยส่ งเงิน : รร.กง.กง.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

516,000.00 12,001.00

48

414,639.57

101,360.43

414,639.57

101,360.43

414,639.57

101,360.43

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

516,000.00
516,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

จ.ส.ท.เทพประทาน บุรีวงศ์

ทีก! ห. : 0465.13/519

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 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

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ. ไพฑูรย์ ประภาสะวัต

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! : 66

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ร.ศร.

ร.อ.สมชาย ศรี เมฆ

ทีก! ห. : 0461.1/1044

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

300,000.00

6,977.00

48

5,774.51

294,225.49

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

5,774.51

394,225.49

5,774.51

394,225.49

ผูค้  าํ
2

จ.ส.อ.สาทิศ จอดนอก

ผูค้  าํ จ.ส.ท.มนัส อัตรัง

ส.อ.สุ รักษ์ พรมหงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

400,000.00
400,000.00

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

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

หน้ าที! : 67

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.อ.กิตติFธเนศ วิศิษฎ์ศิลป์

หนีสิน

มี

ร.ต.กิตติศกั ดิF เชือวงศ์งาม

ทีก! ห. : 0443.16/335

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
วงเงินกู้

236,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,508.00

60

28,832.82

207,167.18

28,832.82

207,167.18

28,832.82

207,167.18

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.ชัยณรงค์ คงจันทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

236,000.00
236,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สพศ.ศสพ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพศ.ศสพ.

ทีก! ห. : 0485.3/425

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

พ.ต.ชลิต ด้วงค่อม

มี

164,000.00

3,133.00

60

12,526.02

151,473.98

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.บุญหนา สุ ริย ์

มี

300,000.00

5,731.00

60

106,481.24

193,518.76

มิ.ย. 62

จ.ส.ต.ทวีศกั ดิF สาครวาสี

มี

119,000.00

2,274.00

60

75,444.57

43,555.43

มิ.ย. 62

ไม่มี

34,000.00

791.00

48

0.00

34,000.00

มิ.ย. 62

194,451.83

422,548.17

194,451.83

422,548.17

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ ส.ท.สมหมาย ไชยศักดิF
4

ส.ท.พิษณุ ปันเงิน

ส.อ.นคริ นทร์ ทับทิมทอง

ผูค้  าํ ส.ท.สุ รศักดิF ไพพร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

617,000.00
617,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สร.พบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สร.พบ.

จ.ส.อ.สายชล ประดับแก้ว

ทีก! ห. : 0446.19/491

หน่ วยส่ งเงิน : พบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

30,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

698.00

48

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

30,000.00
30,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วทบ.

ผูค้  าํ ร.ต.ธนะเดช มโนทัย(2)

หนีสิน

มี

ร.ท.รัชพล รัตนวรยศ

ทีก! ห. : 0461.4/342

หน่ วยส่ งเงิน : วทบ.
วงเงินกู้

125,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,388.00

60

59,243.76

65,756.24

59,243.76

65,756.24

59,243.76

65,756.24

มิ.ย. 62

ส.ต.ญ.จิรนันท์ เพียรกิจสกุล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

125,000.00
125,000.00

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

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

หน้ าที! : 71

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วศ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วศ.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)พรชัย เศรษฐบุตร

ทีก! ห. : 0449/1263

หน่ วยส่ งเงิน : วศ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

400,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

9,303.00

48

74,961.45

325,038.55

74,961.45

325,038.55

74,961.45

325,038.55

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

400,000.00
400,000.00

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

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

หน้ าที! : 72

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศพม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศพม.

จ.ส.อ.สนัน ศรี สุข

ทีก! ห. : 0446.21/854

หน่ วยส่ งเงิน : ศพม.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

175,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,343.00

60

90,853.13

84,146.87

90,853.13

84,146.87

90,853.13

84,146.87

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ยา สมพิทกั ษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

175,000.00
175,000.00

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

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

หน้ าที! : 73

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.11 พล.ม.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.11 พล.ม.1

ส.ท.กฤษฎา สุ ขใจ

ผูค้  าํ ส.ท. พลอธิป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ทีก! ห. : 0483.25/341

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 6 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

มิ.ย. 62

ส.ท. จารุ เดช เปรมจิตต์ (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! : 74

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ประทวน พุ่มศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พินิจ ใจมัน
2

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.15 พล.ร.15

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 27 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

167,000.00

3,190.00

60

95,726.30

71,273.70

มิ.ย. 62

มี

279,000.00

5,330.00

60

173,603.49

105,396.51

มิ.ย. 62

269,329.79

176,670.21

269,329.79

176,670.21

จ.ส.อ. พาเนตร เวทการ (2)

จ.ส.อ.พินิจ ใจมัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประทวน พุ่มศรี

ทีก! ห. : 0490.6/292

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.46 (จทบ.ป.น.)

จ.ส.อ.พาเนตร เวทการ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

446,000.00
446,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.24 ทภ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.24 ทภ.4

ส.อ.พงศธร รักรัษฎา

ผูค้  าํ ส.อ. พงศ์นิรนทร์ อนุสรณ์

ทีก! ห. : 0484.67/209

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.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

มิ.ย. 62

ส.อ. อภิสิทธิF ชูสุข

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! : 76

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ต.ง.

ส.ท.นพดล ไชยขาว

ผูค้  าํ ส.อ. พิรุณห์ ด้วงรัก (2)

ทีก! ห. : 0484.74/196

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ต.ง.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,722.00

48

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ. เกรี ยงศักดิF ไกรมุ่ย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

160,000.00
160,000.00

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

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

หน้ าที! : 77

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ม.ค.

พ.ต.ชูชาติ สี เทา

ผูค้  าํ ร.ต.อภิคม ปิ ดสายะ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

229,000.00

4,375.00

60

103,167.11

125,832.89

มิ.ย. 62

มี

225,000.00

4,298.00

60

152,130.78

72,869.22

มิ.ย. 62

255,297.89

198,702.11

255,297.89

198,702.11

จ.ส.ท.สันติ ไชยวารี

จ.ส.อ.ปฏิภาณ มุยเขียว

ผูค้  าํ พ.ต.ชูชาติ สี เทา

ทีก! ห. : 0482.66.9/228

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ม.ค.

ร.ท.พิษณุ หอมทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

454,000.00
454,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.

ผูค้  าํ ร.ต.สุ ริยา ดาศรี (2)

หนีสิน

มี

ร.ต.จรัญ เทพสุ ระ

ทีก! ห. : 0482.75.30/230

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ล.ย.
วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

121,376.41

128,623.59

121,376.41

128,623.59

121,376.41

128,623.59

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.อมร ขันธวุธ(2)

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! : 79

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.พ.

ผูค้  าํ พ.ท.เดชา หานาม

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ฉัตรชัย อภิวฒั นะสิ ริสกุล

ทีก! ห. : 0481.75/151

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

266,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,081.00

60

172,663.11

93,336.89

172,663.11

93,336.89

172,663.11

93,336.89

มิ.ย. 62

ร.ต.ศิริพงษ์ นักตร์จนั ทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

266,000.00
266,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพ.ทบ.

พ.ท.พรชัย โพธิFแจ้ง

ผูค้  าํ พ.ท. พงษ์พนั ธ์ แจ่มสว่าง
2

ทีก! ห. : 0443/1645

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

157,000.00

2,999.00

60

60,610.46

96,389.54

มิ.ย. 62

มี

283,000.00

5,406.00

60

174,362.41

108,637.59

มิ.ย. 62

234,972.87

205,027.13

234,972.87

205,027.13

พ.ท. ขจร บํารุ งเจริ ญ

จ.ส.อ.สมศักดิF สุ นยานัย

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั;งหมด :

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

440,000.00
440,000.00

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

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

หน้ าที! : 81

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 18 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สวพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สวพ.ทบ.

พ.อ.รังสี นิลศาสตร์

ทีก! ห. : 0428/522

หน่ วยส่ งเงิน : สวพ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

1,374.98

128,625.02

1,374.98

128,625.02

1,374.98

128,625.02

มิ.ย. 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

