หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ต.รชต ทิพยุทธ(2)

หนีสิน

มี

ร.ต.พรหมานนท์ ราษฎร์บณ
ั ฑิต

ทีก! ห. : 0443.15.7/084

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

177,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,381.00

60

123,921.18

53,078.82

123,921.18

53,078.82

123,921.18

53,078.82

มี.ค. 62

ร.ต.ธีระพล ศรี อุดร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

177,000.00
177,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

จ.ส.ต.สุ รศักดิ= ไชยวงค์

ผูค้  าํ ส.อ.ถนอม ชาแสน
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

148,000.00

2,827.00

60

43,922.61

104,077.39

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

43,922.61

204,077.39

43,922.61

204,077.39

ส.ต.ศิวกร ทองนพ

ส.ท.ศุภชัย บุญประเทือง

ผูค้  าํ จ.ส.ท.สิ นธู ชุ่มกมล

ทีก! ห. : 0491.5/62

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.

ส.ท.วริ ศ สี หาเสน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

248,000.00
248,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.31

ส.อ.สุ บรรณ หุมอาจ

ผูค้  าํ ส.อ.พชรพล ย้อยฝอย
2

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.อ.เสกสรรค์ สันป่ าแก้ว

ส.อ.เสกสรรค์ สันป่ าแก้ว

ผูค้  าํ ส.อ.บุญทวัฒน์ มานะ

ทีก! ห. : 0483.3/171

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.34 (จทบ.พ.ย.)

ส.อ.สุ บรรณ หุมอาจ

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.35

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.35

จ.ส.ต.พงศ์ศกั ดิ= วัชรพุทธ

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

วงเงินกู้

ไม่มี

160,000.00

ทีก! ห. : 0483.7/1121

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.48

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ท.เดชา หอมขจร

ผูค้  าํ ร.อ.ชาญชัย เดือยพิมพ์
2

4

5

6

มี

403,000.00

7,698.00

60

267,125.93

135,874.07

มี.ค. 62

มี

147,000.00

2,808.00

60

105,379.09

41,620.91

มี.ค. 62

มี

159,000.00

3,038.00

60

57,184.55

101,815.45

มี.ค. 62

มี

233,000.00

4,451.00

60

84,984.61

148,015.39

มี.ค. 62

มี

129,000.00

2,465.00

60

46,672.78

82,327.22

มี.ค. 62

มี

118,000.00

2,254.00

60

34,826.16

83,173.84

มี.ค. 62

ส.ต.อัมริ นทร์ อูมา

ส.อ.ธนูทอง โพธิ=พรม

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ภูวนัย ศรี วงั แก้ว

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.ท.ศักดิ=ชยั พรหมจรรย์

ส.อ.จัตพงษ์ ผุดผ่อง

ผูค้  าํ ส.อ.ชาญชัย โตรัตน์

วงเงินกู้

จ.ส.ท.สมควน พงศ์สกุล(2)

จ.ส.ท.ภานุวฒั น์ คุม้ ล้อม

ผูค้  าํ จ.ส.ท.วิเชียร ขําชู

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 6 ม.ค. 62

ส.ท.นพนันท์ ศรี สุจริ ต(2)

จ.ส.ท.ชัยรักษ์ พรหมจรรย์

ผูค้  าํ ส.อ.ประคอง ลอยหา

ทีก! ห. : 0484.10/16

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.44 (จทบ.ช.พ.)

ร.ท.ณัฐชา สาสังข์

จ.ส.อ.ชัชชาย นาคสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ภาณุวฒั น์ คุม้ ล้อม
3

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.48

ส.อ.ศราวุธ สงแสง

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

มี

137,000.00

2,617.00

60

63,524.67

73,475.33

มี.ค. 62

ร.ท.วิรุจ นพรัตน์

ไม่มี

141,000.00

2,694.00

60

0.00

141,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.นะลาพันธ์ สองแก้ว

ไม่มี

130,000.00

3,024.00

48

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

659,697.79

937,302.21

659,697.79

937,302.21

ส.อ.สุ รยศ แบ่งส่ วน

ผูค้  าํ ร.ท.สมชัย คําแหง
8

ส.อ.ศราวุฒิ ลิมสุ วรรณ

ผูค้  าํ
9
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

1,597,000.00
1,597,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม สน.พล.ร.9

ผูค้  าํ ร.ท. มนูญ ทองพราว (2)

หนีสิน

มี

ร.ต.ศุภชัย พงษ์สนิท

ทีก! ห. : 0481.3/78

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
วงเงินกู้

241,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,604.00

60

55,345.63

185,654.37

55,345.63

185,654.37

55,345.63

185,654.37

มี.ค. 62

จ.ส.อ. สุ ชาติ พราหมอนงค์

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ รัตน์ ยุทสารักษ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กฤษดา จุลมกร

ทีก! ห. : 0444/198

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
วงเงินกู้

158,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,018.00

60

60,605.66

97,394.34

60,605.66

97,394.34

60,605.66

97,394.34

มี.ค. 62

จ.ส.อ.พฤทธิ= วิทโยปกรณ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

158,000.00
158,000.00

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

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

หน้ าที! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : คส.สพ.ทบ.

ส.อ.อรรควุธ ศรี อินทร์

ผูค้  าํ ส.อ.พงษ์สิทธิ= เกตุขาว

ทีก! ห. : 0443.12/43

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

155,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,961.00

60

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

0.00

155,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.ยุทธนา ไชยะโอชะ

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.11 พัน.111

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.111

จ.ส.อ.พัฒนา เชียงขลุง

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ธนิศร์ กลินกลาง

ทีก! ห. : 0441.16.1.1/50

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

0.00

130,000.00

มี.ค. 62

ส.อ. อนุสรณ์ ทองอําพล

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ดย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ดย.ทบ.

ส.อ.หญิง อิสรี ย ์ ทองปลาด

ผูค้  าํ ส.อ.หญิง ชลธิชา พุกชาญค้า

ทีก! ห. : 0436/60

หน่ วยส่ งเงิน : ดย.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.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

มี.ค. 62

ส.อ.หญิง ศรสรรค์ ศรี จนั ทร์

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! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.4

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ศักดิ=ณรงค์ รอดปลอด

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ณัฐนนท์ รักชาติไทย

ทีก! ห. : 0484.12/06

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

108,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,063.00

60

47,025.16

60,974.84

47,025.16

60,974.84

47,025.16

60,974.84

มี.ค. 62

ส.อ.นําโชค แก้วศรี จนั ทร์(2)

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.2

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ประยุทธ กันฉาย(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.เอกศุภชั ยืนกระโทก

ทีก! ห. : 0482.64/3120

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.2
วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

97,163.48

52,836.52

97,163.48

52,836.52

97,163.48

52,836.52

มี.ค. 62

ส.อ.นิกร พระเสมา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

150,000.00
150,000.00

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

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

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.4

2

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

274,000.00

5,234.00

60

116,610.37

157,389.63

มี.ค. 62

ไม่มี

170,000.00

3,248.00

60

0.00

170,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

105,000.00

2,006.00

60

0.00

105,000.00

มี.ค. 62

116,610.37

432,389.63

116,610.37

432,389.63

ส.อ.เอกลักษณ์ กันทะนวน

ส.ท.หญิง ทิพย์พวรรณ ละอองศรี

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ประเสริ ฐ แป้ นสุ ข(2)

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

จ.ส.อ.สุ ริยาฉัตระมณ เพ็ชรมาก(2)

จ.ส.อ.ธวัชชัย แว่นแก้ว

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จิรศักดิ= ปานุวงศ์
3

หนีสิน

จ.ส.อ.อนันต์ แก่นจันทร์

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ประเสริ ฐ แป้ นสุ ข

ทีก! ห. : 0484.62/80

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.4

ส.ท.ญ.ยาวารี กูวงิ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

549,000.00
549,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.4 พัน.104

จ.ส.ท.เกียรติศกั ดิ= ธรรมวโร

ผูค้  าํ จ.ส.ต. วัฐจักร เนรมัติ (2)

ทีก! ห. : 0483.1.4.4/19

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

วงเงินกู้

ไม่มี

118,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,254.00

60

0.00

118,000.00

0.00

118,000.00

0.00

118,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.ท. สมเกียรติอ ประชุมสุ ข

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

118,000.00
118,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5

ร.ต.ศุภวัฒน์ นาคสุ วรรณ์

ทีก! ห. : 0484.1/14

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธีรยุทธ แสนเสนาะ

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! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6

ผูค้  าํ ส.อ. กฤษดา แก้วนิคม

หนีสิน

มี

ส.ท.อภิรักษ์ หอมสุ ทธิกุล

ทีก! ห. : 0482.2/98

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

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

50,887.09

49,112.91

50,887.09

49,112.91

50,887.09

49,112.91

มี.ค. 62

ส.อ. วิทวัส จันทะรัตน์

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.6 พัน.106

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.106

ผูค้  าํ ส.อ. อิสระพงษ์ พรหมบุตร

หนีสิน

มี

ส.อ.วุฒิชยั ตุลีกอน

ทีก! ห. : 0482.2/1425

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

115,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,197.00

60

46,564.66

68,435.34

46,564.66

68,435.34

46,564.66

68,435.34

มี.ค. 62

ส.ท. จิรวัฒน์ สมพงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

115,000.00
115,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.723

ผูค้  าํ ร.ท.ฉลอง สุ นาวงษ์

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ เชฐ จันทร์ดดั

ทีก! ห. : 0487.2/82

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

198,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,783.00

60

88,394.30

109,605.70

88,394.30

109,605.70

88,394.30

109,605.70

มี.ค. 62

ส.ต.ทศพร ลานนท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

198,000.00
198,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ผูค้  าํ ส.อ. กฤชณัท ใจกล้า

หนีสิน

มี

ส.อ.ทวิพล พุ่มช่วง

ทีก! ห. : 0488.1(10)/44

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

104,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,987.00

60

62,527.75

41,472.25

62,527.75

41,472.25

62,527.75

41,472.25

มี.ค. 62

ส.อ. จตุรพร น้อยศิริ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

104,000.00
104,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.6

ผูค้  าํ จ.ส.ท.อนิรุตษ์ อรรคบุตร

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.ชูฉตั ร ชนะบูรณ์

ทีก! ห. : 0482.2/70

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

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

83,780.92

96,219.08

83,780.92

96,219.08

83,780.92

96,219.08

มี.ค. 62

ส.ท.ธรรมรัตน์ เหล่าสิ ทธิ=

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ บุญแตง

ทีก! ห. : 0441.16.2/062

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

931.00

48

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บรรจบ ฤทธิแรง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

40,000.00
40,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ทศพล คณโฑเงิน

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วีระชัย แจ้งอรุ ณ

ทีก! ห. : 0465.30/32

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

72,789.45

87,210.55

72,789.45

87,210.55

72,789.45

87,210.55

มี.ค. 62

ส.ท. นที หังสะวะนัส

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! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 2

จ.ส.อ.กฤษณะ ดวงเงิน

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พีระพล ทวีชีพ

ทีก! ห. : 0482.73.101/40

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

285,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,444.00

60

0.00

285,000.00

0.00

285,000.00

0.00

285,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.นัฐพงษ์ ปักปิ นทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

285,000.00
285,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.1 พัน.17 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.1 พัน.17 รอ.

จ.ส.อ.ปัญญา อําผ่อง

ทีก! ห. : 0486.1.3/1925

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

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ขจรเดช ขจรจัด

หนีสิน

มี

ส.อ.นพพล มีเภตรา

ทีก! ห. : 0481.63/158

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

115,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,197.00

60

70,813.61

44,186.39

70,813.61

44,186.39

70,813.61

44,186.39

มี.ค. 62

ส.ต.ชาญชัย วงษ์อินทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

115,000.00
115,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

พ.อ.ศักดิ=สิทธิ= รื นนอก

ผูค้  าํ จ.ส.อ.หญิง นฤมล ทวีวรากรณ์
2

3

4

5

6

399,000.00

7,622.00

60

222,777.96

176,222.04

มี.ค. 62

มี

171,000.00

3,267.00

60

85,038.78

85,961.22

มี.ค. 62

มี

139,000.00

2,656.00

60

25,350.35

113,649.65

มี.ค. 62

มี

302,000.00

5,769.00

60

139,907.22

162,092.78

มี.ค. 62

มี

134,000.00

2,560.00

60

56,979.94

77,020.06

มี.ค. 62

มี

133,000.00

2,541.00

60

50,157.52

82,842.48

มี.ค. 62

จ.ส.อ. อํานาจ พ่วงพันสี

จ.ส.อ.สิ ทธิศกั ดิ= จอมสู ง

ผูค้  าํ จ.ส.ต.มานพ ชุมฬหวานิช

มี

จ.ส.อ.ประทีป จิตตเทียง(2)

จ.ส.อ.รัตน บุญใหญ่

ผูค้  าํ ส.ต. ปริ ณธุวชั พาหาวงษ์

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.กัณฑ์วชั ร์ น้อยเกตุ(2)

จ.ส.อ.มานพ ป้ านศรี

ผูค้  าํ พ.ต.คํานึง วงษ์สุวรรณ์(2)

วงเงินกู้

จ.ส.อ.สิ ทธิศกั ดิ= จอมสู ง

จ.ส.อ.จรัส จันทร์ลาด

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เกษมสันติ= วิสิฎฐ์พรอักษร

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

พล.อส.ศรายุทธ ทองเก่า

จ.ส.อ.เกษมสันต์ วิสิฎฐ์พรอักษร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.จรัส จันทร์ลาด

ทีก! ห. : 0481.73/9172

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15

ส.อ.อํานาจ หนูนอ้ ย

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! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

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

1,278,000.00
1,278,000.00

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

580,211.77

697,788.23

580,211.77

697,788.23

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! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.22

ผูค้  าํ พ.ต. พีระพล ศรี สุข

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ราชันย์ พูลเพิม

ทีก! ห. : 0482.62/5187

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
วงเงินกู้

246,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,699.00

60

129,923.89

116,076.11

129,923.89

116,076.11

129,923.89

116,076.11

มี.ค. 62

จ.ส.อ. ทองใส แก้วกํา (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

246,000.00
246,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ท.ธนกร มีดว้ ยดี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เทพฤทธิ= ภาษี(2)
2

4

5

6

มี

139,000.00

2,656.00

60

31,956.33

107,043.67

มี.ค. 62

มี

164,000.00

3,133.00

60

102,579.05

61,420.95

มี.ค. 62

มี

173,000.00

3,305.00

60

96,180.75

76,819.25

มี.ค. 62

มี

137,000.00

2,617.00

60

22,840.11

114,159.89

มี.ค. 62

มี

304,000.00

5,807.00

60

154,666.49

149,333.51

มี.ค. 62

มี

239,000.00

4,566.00

60

152,460.65

86,539.35

มี.ค. 62

จ.ส.ต. สาคร ใจหาญ

จ.ส.อ.อุทยั เรื องธรรมนันทะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สายันต์ ทรงวาจา(2)

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ. อาธร พุดตาล

จ.ส.อ.อาธร พุดตาล

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อภิสิทธิ= เกษรัตน์

วงเงินกู้

จ.ส.อ.ไพริ นทร์ พักตร์ใส

จ.ส.อ.อภิสิทธิ= เกษรัตน์

ผูค้  าํ จ.ส.ต. สาคร ใจหาญ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

จ.ส.อ.ยอดชาย วรรณทอง(2)

จ.ส.อ.สายันต์ ทรงวาจา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สนุ ดีสม

ทีก! ห. : 0482.67/3742

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.25 (จทบ.ส.ร.)

จ.ส.อ.วุฒิชยั สุ ขนันท์(2)

จ.ส.อ.กิติศกั ดิ= สุ ขศิล

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมเจตน์ เพ็ญเกิด(2)
3

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.25

ส.อ.สิ รภพ กาศรัมย์

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! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

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

1,156,000.00
1,156,000.00

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

560,683.38

595,316.62

560,683.38

595,316.62

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! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.310 (จทบ.ต.ก.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.310

หนีสิน

มี

ส.อ.ทินรัตน์ แก้วโมรา

ผูค้  าํ ส.อ.เฉลิมวุฒิ เชือนุ่น

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

120,000.00

ทีก! ห. : 0483.74/111

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

22,311.25

97,688.75

22,311.25

97,688.75

22,311.25

97,688.75

มี.ค. 62

ส.อ.จักรวาล ระดาบุตร

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! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0483.1.8/1440

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

ลําดับ
1

มี

จ.ส.อ.เสริ มพล นันทศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมพงษ์ ศรี อินทายศ

หนีสิน

วงเงินกู้

224,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,279.00

60

143,982.50

80,017.50

143,982.50

80,017.50

143,982.50

80,017.50

มี.ค. 62

จ.ส.อ. สุ รชัย ควรสมาคม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

224,000.00
224,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.1 รอ.

จ.ส.ท.สมพาส วงษ์ตรี

ทีก! ห. : 0481.1/25

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

29,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

675.00

48

0.00

29,000.00

0.00

29,000.00

0.00

29,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

29,000.00
29,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.14 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.14 พัน.1

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิสิษฐ์ อินดีสี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ณัฐพล อินทยศ

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

180,000.00

ทีก! ห. : 0483.1.2.1/1530

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

83,780.92

96,219.08

83,780.92

96,219.08

83,780.92

96,219.08

มี.ค. 62

จ.ส.อ. อภิเดช คําโน

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.152 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.152 พัน.2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ทธิลกั ษณ์ ช่วยสุ วรรณ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กฤษติพงษ์ บุญมี

ทีก! ห. : 0490.3.3/22

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

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

90,771.37

149,228.63

90,771.37

149,228.63

90,771.37

149,228.63

มี.ค. 62

ส.อ. จรัน นุ่นแก้ว (2)

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! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23

จ.ส.อ.องอาจ กุลศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วิษณุพงษ์ บํารุ งสวัสดิ=
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

28,728.02

111,271.98

มี.ค. 62

ไม่มี

125,000.00

2,388.00

60

0.00

125,000.00

มี.ค. 62

28,728.02

236,271.98

28,728.02

236,271.98

ส.ต. เอกชัย เอียมสําอางค์

จ.ส.อ.วิษณุพงษ์ บํารุ งสวัสดิ=

ผูค้  าํ จ.ส.อ. องอาจ กุลศิริ

ทีก! ห. : 0482.2.39/1800

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ. ศราวุธ ศรี แก่นทราย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

265,000.00
265,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.4 พัน.2

จ.ส.ท.กิตติศกั ดิ= จอมใจป้ อ

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ธนภัทร เทียงอยู่

ทีก! ห. : 0483.1.1.2/37

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

122,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,331.00

60

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

มี.ค. 62

ส.อ.วุฒิชยั บุญลือ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

122,000.00
122,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.8 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.8 พัน.2

จ.ส.อ.วิษณุ ถาวิชยั

ทีก! ห. : 0482.1.382/1200

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.23
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,426.00

60

77,867.87

49,132.13

77,867.87

49,132.13

77,867.87

49,132.13

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รนารี

พ.ท.ณรงค์ เศรษฐวิวฒั น์

ทีก! ห. : 0482.65/272

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

166,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,171.00

60

55,520.81

110,479.19

55,520.81

110,479.19

55,520.81

110,479.19

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

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! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

จ.ส.อ.สมเจตน์ แสงพันธ์

ทีก! ห. : 0446.16/340

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

3,256.00

48

66,050.89

73,949.11

มี.ค. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

66,050.89

273,949.11

66,050.89

273,949.11

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิ= แก้วคงเมือง
2

จ.ส.อ.สมศักดิ= แก้วคงเมือง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

340,000.00
340,000.00

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

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

หน้ าที! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.1 พัน.1

ร.ต.วัชริ นทร์ โสมดี

ทีก! ห. : 0485.1.11/1572

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,326.00

48

6,898.32

93,101.68

6,898.32

93,101.68

6,898.32

93,101.68

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.2 พัน.2

ผูค้  าํ ส.ท.ทวีศกั ดิ= เพ็ชรคง

หนีสิน

มี

ส.อ.เนติวทิ ย์ อุตราช

ทีก! ห. : 0485.1.22/1560

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,024.00

48

28,786.37

101,213.63

28,786.37

101,213.63

28,786.37

101,213.63

มี.ค. 62

ส.ท.มีชยั ศรี นวน

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! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.ฝรพ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร้ อย.ฝรพ.4

ร.ท.ทวิท ทองอ้ม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วรศักดิ= วิเศษ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

380,000.00

7,259.00

60

171,797.51

208,202.49

มี.ค. 62

ไม่มี

328,000.00

6,266.00

60

0.00

328,000.00

มี.ค. 62

171,797.51

536,202.49

171,797.51

536,202.49

จ.ส.ท.โสภณ แปะหลง

ร.ท.ธันวา ดีแท้

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชัยณรงค์ ทองสุ วรรณ

ทีก! ห. : 0484.68/23

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41

จ.ส.ท.พิทยาคม เยาว์นุ่น

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

708,000.00
708,000.00

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

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

หน้ าที! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศม.

ผูค้  าํ ร.ต. ปรี ชา เต๊ะขันหมาก

หนีสิน

มี

ส.อ.สมชาย ขันธราม

ทีก! ห. : 0461.2/43

หน่ วยส่ งเงิน : ศม.
วงเงินกู้

104,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,987.00

60

27,739.51

76,260.49

27,739.51

76,260.49

27,739.51

76,260.49

มี.ค. 62

ร.ต. ศราวุธ ล่าแยง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

104,000.00
104,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

จ.ส.อ.ศุภกิต แจ้งกระจ่าง

ทีก! ห. : 0461.1/7893

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.

ลง ว/ด/ป : 28 ธ.ค. 61

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

200,000.00

3,821.00

60

0.00

200,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

มี.ค. 62

0.00

280,000.00

0.00

280,000.00

ผูค้  าํ ส.ต.ณัฐชนน สกุณี
2

จ.ส.อ.หญิง พิศมัย งามเจริ ญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธงชัย คิดหมาย
3

ส.ต.ฐาปกรณ์ แป้ นโพธิ=

ส.ต.ณัฐชนน สกุณี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศุภกิต แจ้งกระจ่าง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

280,000.00
280,000.00

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

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

หน้ าที! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พีระสันต์ ผดุงศิลป์

หนีสิน

มี

ร.ต.ชูชาติ ทองสุ ข

ทีก! ห. : 0442.17/44

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

88,153.01

151,846.99

88,153.01

151,846.99

88,153.01

151,846.99

มี.ค. 62

จ.ส.อ. สว่าง หาญคํา

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! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.ปรมน.ทบ.

พ.ท.อัครพนธ์ อัครธีระโชติ

ทีก! ห. : 0408/102

หน่ วยส่ งเงิน : สง.ปรมน.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

598,000.00 11,423.00

60

210,987.41

387,012.59

210,987.41

387,012.59

210,987.41

387,012.59

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

598,000.00
598,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.บ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ไกเวช ชํานาญพรม(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชัยพร แพงแก้ว

ทีก! ห. : 0481.62/8

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

258,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,929.00

60

87,026.64

170,973.36

87,026.64

170,973.36

87,026.64

170,973.36

มี.ค. 62

ส.อ.วีระวุธ บางปา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

258,000.00
258,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.พ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ ทศั น์ ภูริปิติโชตน์โภคิน (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.วัฒนศักดิ= ทองแก้ว

ทีก! ห. : 0482.76.33/1041

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

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,585.00

60

122,390.26

117,609.74

122,390.26

117,609.74

122,390.26

117,609.74

มี.ค. 62

จ.ส.อ. วุธฒิศกั ดิ= มนุราช (2)

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! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.พ.ช.

จ.ส.อ.ภูมินทร์ อําไพพันธุ์

ทีก! ห. : 0483.70.2/7

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.พ.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

128,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,445.00

60

0.00

128,000.00

0.00

128,000.00

0.00

128,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พงษ์ศกั ดิ= นาคจีนวงษ์

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! : 52

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ล.พ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ดิเรก ต๊ะคํา (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชัยรัตน์ ตันตรา

ทีก! ห. : 0483.64.4/19

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

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

21,419.41

108,580.59

21,419.41

108,580.59

21,419.41

108,580.59

มี.ค. 62

ส.ท. กฤตยชญ์ ธิวนั นา

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! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 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 ร.ท. มนตรี รามัญ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.กนกศักดิ= จันทร์แพง

ทีก! ห. : 0481.75/15

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

290,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,540.00

60

149,315.88

140,684.12

149,315.88

140,684.12

149,315.88

140,684.12

มี.ค. 62

จ.ส.อ. วิรัช สวัสดิ=พาณิ ชย์

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! : 54

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สพธ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สพธ.

จ.ส.อ.ประยุทธ ไทยเจริ ญ

ผูค้  าํ ร.ท.ไตรยศ ธราพร(2)
2

ทีก! ห. : 0446.12/0035

หน่ วยส่ งเงิน : สพธ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

124,000.00

2,369.00

60

89,688.02

34,311.98

มี.ค. 62

มี

118,000.00

2,254.00

60

62,165.26

55,834.74

มี.ค. 62

มี

154,000.00

2,942.00

60

97,062.15

56,937.85

มี.ค. 62

248,915.43

147,084.57

248,915.43

147,084.57

จ.ส.อ.วิโรจน์ พึงพา

จ.ส.อ.สมทรง ทัง ทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อุทิศ โชพลกรัง
3

จ.ส.อ.อัครเดช เสาวภา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประยุทธ ไทยเจริ ญ

จ.ส.อ.ญ.เฉลียม บุตรอินทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

396,000.00
396,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0400/53

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.

ลง ว/ด/ป : 4 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

พ.อ.ถาวร เหลียมสมบัติ

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

จ.ส.อ.บัญชา ฉายวิชิต

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ชาติ พุธพันธ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั:งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

