หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กบร.กช.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กช.

ผูค้  าํ พ.ต.ปัญญา บุญทรง(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สมชาย ขันนาค

ทีก! ห. : 0441/282

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
วงเงินกู้

210,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,012.00

60

116,145.89

93,854.11

116,145.89

93,854.11

116,145.89

93,854.11

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ชะออม อยูท่ อง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

210,000.00
210,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

จ.ส.ท.วีระพงษ์ ประคองชือ

ทีก! ห. : 0491.5/134

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

30,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ม.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

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 3

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.23

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.23

จ.ส.อ.กัณหา โสมรักษ์

ทีก! ห. : 0482.6/140

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

28,035.72

116,964.28

28,035.72

116,964.28

28,035.72

116,964.28

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0443.14/286

หน่ วยส่ งเงิน : กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

165,000.00

3,152.00

60

67,116.03

97,883.97

เม.ย. 62

จ.ส.อ.นิกร ทิพย์เขียว

มี

270,000.00

5,158.00

60

148,764.95

121,235.05

เม.ย. 62

จ.ส.อ.บุญเรื อง ภูทอง

มี

180,000.00

4,187.00

48

136,763.69

43,236.31

เม.ย. 62

มี

144,000.00

2,751.00

60

40,251.85

103,748.15

เม.ย. 62

มี

154,000.00

2,942.00

60

73,857.69

80,142.31

เม.ย. 62

มี

170,000.00

3,248.00

60

41,617.68

128,382.32

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ธรรมนูญ ไวยเวธา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ญ.สุ พตั รา คุม้ ครอง(2)
2

หน่ วยโอนเงิน : กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

ส.อ.ศิวะพงศ์ มนตรี (2)

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ จินต์ กระจ่างรู ป
4

จ.ส.อ.บุญโฮม ฤทธิBเดช

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีระ รักษาจิตร
5

จ.ส.อ.ภูริชญ์ สังเกต

ผูค้  าํ จ.ส.อ.คมสันต์ พุ่มชุมแสง
6

จ.ส.อ.ญ.ศศิประภา แนวเงินดี

ส.อ.ศิวะพงศ์ มนตรี (2)

จ.ส.อ.สิ ทธิโชติ สุ ขีลกั ษณ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิกร ทิพย์เขียว

จ.ส.อ.บุญโฮม ฤทธิBเดช(2)

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

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

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

หน้ าที! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ไม่มี

จ.ส.อ.หญิง ศศิประภา แนวเงินดี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิกร ทิพย์เขียว(2)

176,000.00

3,362.00

60

0.00

176,000.00

508,371.89

750,628.11

508,371.89

750,628.11

เม.ย. 62

จ.ส.อ.นพคุณ ทายศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

1,259,000.00
1,259,000.00

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

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

หน้ าที! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

ทีก! ห. : 0430/244

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.ณรงค์ เรื องประทีป

มี

86,000.00

2,001.00

48

4,277.27

81,722.73

เม.ย. 62

ร.ท.วิโรจน์ ยูโซ๊ะ

มี

279,000.00

5,330.00

60

185,439.17

93,560.83

เม.ย. 62

มี

180,000.00

3,439.00

60

55,543.58

124,456.42

เม.ย. 62

มี

100,000.00

1,911.00

60

43,467.85

56,532.15

เม.ย. 62

288,727.87

356,272.13

288,727.87

356,272.13

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อดิชาติ แก้วสกุลเงิน
3

จ.ส.อ.นิพนธิB แสนท้าว

ผูค้  าํ จ.ส.ต.สมมาตร แดนแม่จนั
4

ส.อ.ธวัช กัง เซ่ง

ส.อ.โชคสถาพร โลชา

ส.ท.จักรพรรณ คําอิม

ผูค้  าํ ส.อ.ชาคริ ส ชลลอก(2)

ร.ต.อาจณรงค์ เกิดผล(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

645,000.00
645,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขว.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขว.ทบ.

พล.ต.ดิเรก บงการ

ทีก! ห. : 0402/816

หน่ วยส่ งเงิน : ขว.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,977.00

48

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

จ.ส.อ.เชิดชัย มาใหญ่

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อลงกต กีระนันทน์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

169,000.00

3,229.00

60

31,296.36

137,703.64

เม.ย. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

100,147.78

59,852.22

เม.ย. 62

131,444.14

197,555.86

131,444.14

197,555.86

จ.ส.อ.อภิชิต เจริ ญธรรม

จ.ส.อ.พิเศษ ขันโสม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ฉัตรพงษ์ ประสานพันธ์

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/139

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.

จ.ส.อ.ธิติ ผาสุ ขตระกูล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

329,000.00
329,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.1 พล.1 รอ.

จ.ส.ท.ธวัชชัย คงแสงพระพาย

ผูค้  าํ ส.ต.สุ กฤต ชาวผ้าขาว

ทีก! ห. : 0481.1/251

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,178.00

60

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

0.00

114,000.00

เม.ย. 62

ส.ต.ธนดล ประสพศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

114,000.00
114,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทน.4

ผูค้  าํ จ.ส.ท. สิ ทธิพงศ์ กิมิฬาร์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วีระพร พนาลี

ทีก! ห. : 0484.12/17

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

254,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,852.00

60

174,830.54

79,169.46

174,830.54

79,169.46

174,830.54

79,169.46

เม.ย. 62

จ.ส.ต. ณัฐนนท์ รักชาติไทย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

254,000.00
254,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.3

ส.ท.ภูเบศ ด่านปานเจริ ญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ศักดิBชยั ประสงค์

ทีก! ห. : 0483.61/351

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 31 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

เม.ย. 62

ส.ท. วัฒนชัย ประทุมแดง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.1 รอ.

ผูค้  าํ ส.ต.กิตติศกั ดิB ตันL ชุ่ม

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ณรงค์ศกั ดิB ทับทอง

ทีก! ห. : 0481.1/75

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

190,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,630.00

60

15,775.12

174,224.88

15,775.12

174,224.88

15,775.12

174,224.88

เม.ย. 62

ส.ต.เจษฎา คํามา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3

ผูค้  าํ ส.อ.ก้องวรชิต ดัชถุบาวัตร

หนีสิน

มี

ร.ท.ณฐกรณ์ กุลสิ งห์

ทีก! ห. : 0482.1.41/134

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

229,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,375.00

60

123,208.11

105,791.89

123,208.11

105,791.89

123,208.11

105,791.89

เม.ย. 62

จ.ส.อ.มานะ เรื องศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

229,000.00
229,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

2

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

170,000.00

3,248.00

60

44,129.63

125,870.37

เม.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

47,000.00

1,094.00

48

0.00

47,000.00

เม.ย. 62

44,129.63

272,870.37

44,129.63

272,870.37

ส.อ.เศกสรร สระหนองห้าง(2)

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ธรรมนาม

ผูค้  าํ ส.ท.เจนภพ หมืนแกว้น(2)
3

หนีสิน

จ.ส.อ.อัศวิน เชาว์ประโคน

ผูค้  าํ ส.อ.อภิชาติ แก้วขุนทด

ทีก! ห. : 0482.1.404/70

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3 พัน.103

ส.ต.บรรณฑวรรษ อ่อนนาค

ส.อ.เอนก สิ งตะโคตร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อมร เลาะสู งเนิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

317,000.00
317,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.4

ผูค้  าํ ส.อ.นฤพนธ์ วรรณโสภา

หนีสิน

มี

ส.ท.ยุทธภูมิ แก้วสวรรค์

ทีก! ห. : 0483.1.4/69

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

104,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,987.00

60

62,495.30

41,504.70

62,495.30

41,504.70

62,495.30

41,504.70

เม.ย. 62

ส.ท.วิชชากร เพชรกระจ่าง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.5 พัน.105

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.105

จ.ส.อ.สุ ทิน ชายใหญ่

ทีก! ห. : 0484.1/94

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,326.00

48

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.106

จ.ส.อ.ศตวรรษ อัฒจักร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สําราญ คําเบ้าเมือง (2)
2

ลง ว/ด/ป : 29 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

เม.ย. 62

0.00

280,000.00

0.00

280,000.00

ส.ท. ชนะชล ไชยแสง (2)

ส.ท.ธนพล สารพันธ์

ผูค้  าํ ส.อ. ธีรวัฒน์ ทุมชาติ

ทีก! ห. : 0482.2/135

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ส.อ. บุญญฤทธิB อุกอาจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

280,000.00
280,000.00

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

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

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72

จ.ส.อ.เฉลิมพล สังวาลย์

ทีก! ห. : 0487.2/157

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 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

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ. อนันต์ หอยสังข์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

130,000.00
130,000.00

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

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

หน้ าที! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72 พัน.721

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.721

จ.ส.อ.อัมฤทธิBโชค พึงละออ

ทีก! ห. : 0487.2/229

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

95,418.39

84,581.61

95,418.39

84,581.61

95,418.39

84,581.61

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พธ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พธ.ทบ.

พ.ต.กมล อบมา

ผูค้  าํ จ.ส.ท. ไพฑูรย์ ภูสวัสดิBเจริ ญ
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

42,984.16

97,015.84

เม.ย. 62

มี

290,000.00

5,540.00

60

143,807.07

146,192.93

เม.ย. 62

ไม่มี

180,000.00

3,439.00

60

0.00

180,000.00

เม.ย. 62

186,791.23

423,208.77

186,791.23

423,208.77

จ.ส.อ.อดุลย์ จูปรางค์(2)

ร.อ.กอบกฤต ฉีดจันทร์

ผูค้  าํ จ.ส.ท.พรพรหม พลทะศรี

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 6 ก.พ. 62

จ.ส.ต. ทัศนะ ทิพย์เสถียร

จ.ส.อ.จินดา บุญเหมาะ

ผูค้  าํ ร.ต.นาวี อ่อนตา(2)

ทีก! ห. : 0445/1114

หน่ วยส่ งเงิน : พธ.ทบ.

ส.อ.สมภพ ประไพพิพฒั น์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

610,000.00
610,000.00

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

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

หน้ าที! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 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

จ.ส.อ.เทียนชัย ศิริมงคล

ทีก! ห. : 0481.3/055

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

170,000.00

3,248.00

60

65,849.06

104,150.94

เม.ย. 62

มี

163,000.00

3,114.00

60

26,691.47

136,308.53

เม.ย. 62

92,540.53

240,459.47

92,540.53

240,459.47

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อํานาจ จันทร์เทศ
2

ส.อ.ปิ ยะ บุญมาก

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วรพงษ์ อิทธานุรักษ์

จ.ส.ต.บพิศ ตังมัน ดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

333,000.00
333,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.2

จ.ส.อ.สมพร เก่งการนา

ทีก! ห. : 0465.25/28

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,652.00

48

119,096.26

80,903.74

119,096.26

80,903.74

119,096.26

80,903.74

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.3

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ณัชพล รัตนะ(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ใกล้รุ่ง พึงแย้ม

ทีก! ห. : 0465.26/168

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

174,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,324.00

60

17,661.95

156,338.05

17,661.95

156,338.05

17,661.95

156,338.05

เม.ย. 62

ส.อ.ขจรศักดิB หนูเมือง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

174,000.00
174,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.41

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ยุทธภูมิ สังเกตุ

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.สิ งหา วงค์ชยั ยา

ทีก! ห. : 0465.29/254

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

129,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,465.00

60

20,214.99

108,785.01

20,214.99

108,785.01

20,214.99

108,785.01

เม.ย. 62

จ.ส.ท.เจษฎา พละสาร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

129,000.00
129,000.00

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

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

หน้ าที! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 1

จ.ส.อ.พงค์ศกั ดิB วุฒิวมิ ล

ผูค้  าํ ร.ต.สุ ระศักดิB กันมณี
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

208,000.00

3,974.00

60

113,258.74

94,741.26

เม.ย. 62

มี

216,000.00

4,126.00

60

102,930.43

113,069.57

เม.ย. 62

มี

154,000.00

2,942.00

60

77,451.18

76,548.82

เม.ย. 62

293,640.35

284,359.65

293,640.35

284,359.65

ส.ต. พงษ์พนั ธ์ สุ มโน

จ.ส.อ.สุ เมธ สุ ภาพ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.เมธา มูลสุ ข

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 4 ก.พ. 62

ส.อ.วัชรพงศ์ ไชยบุระ

จ.ส.อ.เมธา มูลสุ ข

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ เมธ สุ ภาพ

ทีก! ห. : 0481.72(43)/260

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

จ.ส.อ.ศุภชัย รสหอม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

578,000.00
578,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ.

ผูค้  าํ ร.ต. พรวิษณุ ปันสอาด

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.วิริยะ สุ ระมานนท์

ทีก! ห. : 0486.17/62

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

175,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,343.00

60

35,700.19

139,299.81

35,700.19

139,299.81

35,700.19

139,299.81

เม.ย. 62

จ.ส.อ. กฤษณ์ ฉิมพลี (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.28 พล.ม.1

จ.ส.อ.สมพร ตะนุมาตย์

ทีก! ห. : 0483.21/231

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

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ ร.ต. สุ เนตร เขียวศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.11

จ.ส.อ.คมกฤช อ่วมหร่ าย

ผูค้  าํ ส.ต. ธนพล บัวสาย (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

281,000.00

5,368.00

60

86,723.50

194,276.50

เม.ย. 62

มี

206,000.00

3,935.00

60

74,800.74

131,199.26

เม.ย. 62

161,524.24

325,475.76

161,524.24

325,475.76

ส.ต. สหภพ สุ ริยเดชวงค์ (2)

จ.ส.อ.ละไม ตรงกระโทก

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธนพัฒน์ พริ งสกุล(2)

ทีก! ห. : 0481.62/1006

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.ต.ชัยณรงค์ ก่อเกิด

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

487,000.00
487,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.14

พ.ต.หญิง บุญญิสา รอดเอียม

ผูค้  าํ พ.ท.วรยุทธ แดงวิไล

ทีก! ห. : 0481.65/346

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

พ.ต.ธิติศกั ดิB มาลัย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

150,000.00
150,000.00

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

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

หน้ าที! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.21

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธารายุทธ ทัง สุ วรรณ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สาโรจน์ แท้สูงเนิน

ทีก! ห. : 0482.61/656

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

208,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,974.00

60

41,921.06

166,078.94

41,921.06

166,078.94

41,921.06

166,078.94

เม.ย. 62

ส.อ.ศักดิBชยั สวัวดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

208,000.00
208,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.33

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.33

จ.ส.อ.เอกพงษ์ มุ่งเหมือย

ทีก! ห. : 0483.64/232

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 ม.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

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

ผูค้  าํ ร.ท.เรื องชัย นากลาง

หนีสิน

มี

พ.ต.ประสิ ทธิB เอียมสี

ทีก! ห. : 0483.70/226

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

232,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,432.00

60

85,435.97

146,564.03

85,435.97

146,564.03

85,435.97

146,564.03

เม.ย. 62

จ.ส.ต.ชายชาญ แท่นทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

232,000.00
232,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.12 พัน.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.12 พัน.2 รอ.

จ.ส.ท.ยุทธชัย เรเฮือง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กฤษฎา กะฐินเทศ

ทีก! ห. : 0481.2/95

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

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,559.00

48

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.ท.เจษฎา บัวชุม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.153 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.153 พัน.1

ผูค้  าํ ร.ท. ศุภรุ จ นันทะวงศ์

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.นัฎธนาวุธ ชอบชูผล

ทีก! ห. : 0490.4.2/32

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

132,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,522.00

60

66,227.62

65,772.38

66,227.62

65,772.38

66,227.62

65,772.38

เม.ย. 62

จ.ส.อ. คํารร ลําเลิศ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

132,000.00
132,000.00

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

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

หน้ าที! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.16 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.2

ผูค้  าํ จ.ส.ต. อัษฎาวุธ อรจุล

หนีสิน

มี

ส.อ.ต้น นางาม

ทีก! ห. : 0482.2.382/88

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

167,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,190.00

60

45,937.97

121,062.03

45,937.97

121,062.03

45,937.97

121,062.03

เม.ย. 62

ส.อ. วุฒิพงศ์ ริ นทรักษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.16 พัน.3

ส.อ.ยุทธพงษ์ โพธิสาร

ทีก! ห. : 0482.2.383/101

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

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

52,000.00

1,210.00

48

11,104.20

40,895.80

เม.ย. 62

ไม่มี

30,000.00

698.00

48

0.00

30,000.00

เม.ย. 62

11,104.20

70,895.80

11,104.20

70,895.80

ผูค้  าํ ส.อ.มณฑล อุฑิตสาร
2

ส.อ.มณฑล อุทิตสาร

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

82,000.00
82,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.2 พัน.2 รอ.

ส.อ.ปกครอง อุทยั เลียง

ผูค้  าํ จ.ส.ต. ปิ ยะพงษ์ บํารุ งไทย

ทีก! ห. : 0481.2/95

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 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

เม.ย. 62

ส.ท. อิทธิพล พิชิตเกริ กพล (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.23 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.1

จ.ส.อ.อิศรา วรรณพงษ์

ทีก! ห. : 0482.2/41

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

106,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,025.00

60

0.00

106,000.00

0.00

106,000.00

0.00

106,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.29 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.29 พัน.2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธเนศ ไทยน้อย

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชติพล คงนิม

ทีก! ห. : 0481.3/259

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

350,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,686.00

60

190,526.22

159,473.78

190,526.22

159,473.78

190,526.22

159,473.78

เม.ย. 62

จ.ส.อ.สราวุธ พูลเขตรวิทย์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

350,000.00
350,000.00

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

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

หน้ าที! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.3 พัน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.3 พัน.2

ร.ต.ไพบูลย์ ภูพานทอง

ทีก! ห. : 0482.1.372/152

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

360,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,877.00

60

234,476.60

125,523.40

234,476.60

125,523.40

234,476.60

125,523.40

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

360,000.00
360,000.00

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

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

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.1 รอ.

จ.ส.อ.ชัยพร ชมสุ วรรณ์

ทีก! ห. : 0481.1/173

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

800,000.00 15,281.00

60

653,699.56

146,300.44

653,699.56

146,300.44

653,699.56

146,300.44

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

800,000.00
800,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.2 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. พงษ์เทพ รักตะวัต

หนีสิน

มี

ร.อ.กฤดากร ช่วยชูหนู

ทีก! ห. : 0481.1/97

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

390,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,450.00

60

231,015.03

158,984.97

231,015.03

158,984.97

231,015.03

158,984.97

เม.ย. 62

ส.อ. วราวุธ ศักดิBวงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

390,000.00
390,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายวีรวัฒน์ โยธิน

ร.ท.สราวุธ จันทร์เขียว

ผูค้  าํ ร.ต. สุ วรรณ จันทกา

ทีก! ห. : 0482.67.10/94

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

วงเงินกู้

ไม่มี

127,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,426.00

60

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

0.00

127,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. ธวัชชัย ไหมทอง (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

127,000.00
127,000.00

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

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

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายศรีสองรัก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายศรีสองรัก

จ.ส.อ.วิทยา คําบุยา

ทีก! ห. : 0483.75.16/129

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

198,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,783.00

60

164,086.03

33,913.97

164,086.03

33,913.97

164,086.03

33,913.97

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0482.74.10/258

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

ส.ท.เสนีย ์ ใจนวน

ผูค้  าํ พต.ญ.อารี ย ์ ใจนวน

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

ส.อ.อนุชา ภาระจ่า

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายสุ รนารี

ส.อ.หญิง สุ รีพร รัตนะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อุบล ดํารงกิจ

ทีก! ห. : 0482.65/285

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

120,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.จิรพันธุ์ วัฒนชีพ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.1 พัน.1

จ.ส.ต.ปิ ยะพงษ์ ม่วงมุลตรี

ผูค้  าํ จ.ส.ต. นิวฒั น์ ชัยวงษ์

ทีก! ห. : 0485.1.11/174

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 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

เม.ย. 62

จ.ส.ท. สุ รัตน์ จันพลับ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.โยธิน ดีจงั หรี ด

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โฆสิ ต กลินสกุล
2

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

190,000.00

3,630.00

60

0.00

190,000.00

เม.ย. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

0.00

340,000.00

0.00

340,000.00

จ.ส.อ. วันชัย โคตรโสภา

จ.ส.อ.สัมพันธ์ เสงียมงาม

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมจิตร สนธิเจริ ญ (2)

ทีก! ห. : 0465.13/88

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

จ.ส.อ. จรัญ อุปถัมพานนท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

340,000.00
340,000.00

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

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

หน้ าที! : 49

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ช.กช.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ช.กช.

ส.อ.หญิง ปวีณา ดาราศาสตร์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สิ ทธิพนั ธ์ สุ ขเกษม

ทีก! ห. : 0441.15/0160

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

65,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,512.00

48

0.00

65,000.00

0.00

65,000.00

0.00

65,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ มัน ใจ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

65,000.00
65,000.00

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

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

หน้ าที! : 50

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.ม.ศม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ม.ศม.

จ.ส.อ.จรัญ หลอดคํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.รุ่ งแสง ภู่งามชืน

ทีก! ห. : 0461.2/342

หน่ วยส่ งเงิน : ศม.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.รณชัย สกุลไทย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

150,000.00
150,000.00

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

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

หน้ าที! : 51

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : วพม.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : วพม.

พ.อ.สุ เมธ เติมมธุรพจน์

ทีก! ห. : 0446.17/198

หน่ วยส่ งเงิน : วพม.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

800,000.00 15,281.00

60

17,446.90

782,553.10

17,446.90

782,553.10

17,446.90

782,553.10

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

800,000.00
800,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศบบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศบบ.

พ.อ.(พิเศษ)วีระวัฒน์ พงษ์เจริ ญ

ทีก! ห. : 0465/400

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

250,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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

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

หน้ าที! : 53

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

จ.ส.ต.ไชยยันต์ มีจินดา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกียรติศกั ดิB ชาตะกาญจน์

ทีก! ห. : 0461.1/227

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

109,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,083.00

60

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

0.00

109,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.ต. ประสงค์ เสี ยงใหญ่

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

109,000.00
109,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.21 ทภ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.21 ทภ.1

จ.ส.อ.ณรงค์ อรุ ณรุ่ ง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ธี การธารี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 1 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

288,000.00

5,502.00

60

146,306.78

141,693.22

เม.ย. 62

ไม่มี

160,000.00

3,057.00

60

0.00

160,000.00

เม.ย. 62

146,306.78

301,693.22

146,306.78

301,693.22

จ.ส.อ.อนุวตั ร ขุนโยธา

จ.ส.อ.อนุวตั ร ขุนโยธา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณรงค์ อรุ ณรุ่ ง

ทีก! ห. : 0481.67/170

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

จ.ส.อ.นฤพนธ์ สุ นทรนันท์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

448,000.00
448,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.3 พล.ร.3

ผูค้  าํ จ.ส.อ. วาทิต นาคพิมาย

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ทรงฤทธิB ใหม่คามิ

ทีก! ห. : 0482.1.35/202

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

46,899.94

153,100.06

46,899.94

153,100.06

46,899.94

153,100.06

เม.ย. 62

จ.ส.ต. ศราวุธ ปิ ดกระโทก (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 56

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.ปรมน.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)พิธิรัฐ พรรคพานิช

ทีก! ห. : 0408/267

หน่ วยส่ งเงิน : สง.ปรมน.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,731.00

60

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 57

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สง.สด.ก.ท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.ก.ท.

จ.ส.อ.บัณฑิต นิยมเดช

ผูค้  าํ จ.ส.อ.(พ)บํารุ ง เทียนประภา(2)

ทีก! ห. : 0481.62/164

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

134,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,560.00

60

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.พิภฎั ชัย โพนพุฒ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

134,000.00
134,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.

จ.ส.ท.ณัฐพล เศษลือ

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ทรงธรรม กันหา(2)
2

3

4

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

131,000.00

2,503.00

60

79,383.81

51,616.19

เม.ย. 62

มี

146,000.00

2,789.00

60

82,546.95

63,453.05

เม.ย. 62

มี

121,000.00

2,312.00

60

71,756.66

49,243.34

เม.ย. 62

มี

130,000.00

2,484.00

60

83,421.64

46,578.36

เม.ย. 62

317,109.06

210,890.94

317,109.06

210,890.94

จ.ส.อ.อุทยั บุตรด้วง

จ.ส.ท.สถาพร สงไพสน

ผูค้  าํ ร.ท.มานิต ช่างไม้(2)

วงเงินกู้

จ.ส.ท.ณัฐพล เศษลือ(2)

จ.ส.ท.พิพฒั น์ประพันธ์ ยิง นอก

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ณัฐพล เศษลือ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 30 ม.ค. 62

ส.ท.ณัฐวุฒิ ซาเสน

จ.ส.ท.ทรงธรรม กันหา

ผูค้  าํ จ.ส.ท.สถาพร สงไพสน

ทีก! ห. : 0482.66.7/87

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.

ร.ท.ธีระพล นครไธสง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

528,000.00
528,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.น.

จ.ส.อ.มนตรี บุญยะรด

ผูค้  าํ ร.ต. ปภาวิน เผ่ากันทะ

ทีก! ห. : 0483.72.2/68

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.น.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

196,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,744.00

60

0.00

196,000.00

0.00

196,000.00

0.00

196,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ. สถาพร แสงแจ่ม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

196,000.00
196,000.00

ลงชื! อ จ.ส.อ. ธงชั ย ปรีแย้ ม
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! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.อ.จ.

ส.ต.ประเสริ ฐวิช สุ ปัญบุตร

ผูค้  าํ จ.ส.ต.เกรี ยงไกร ธรรมวัตร

ทีก! ห. : 0482.62.70/32

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.อ.จ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

103,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,968.00

60

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

0.00

103,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.จเด็จ เพชรสงคราม(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

103,000.00
103,000.00

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

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

หน้ าที! : 61

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.อ.ท.

ร.ต.อนุพนั ธ์ อันเตวา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.บัญชา ช้างเยาว์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 31 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

195,000.00

3,725.00

60

117,376.79

77,623.21

เม.ย. 62

มี

245,000.00

4,680.00

60

152,571.36

92,428.64

เม.ย. 62

269,948.15

170,051.85

269,948.15

170,051.85

จ.ส.อ.อนันต์ เมืองศิริ

จ.ส.อ.บัญชา ช้างเยาว์

ผูค้  าํ พ.ต.ไพรวัลย์ ย่อมมี

ทีก! ห. : 0481.64/80

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.อ.ท.

ร.ต.อนุพนั ธ์ อันเตวา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

440,000.00
440,000.00

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

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

หน้ าที! : 62

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สบ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สบ.ทบ.

จ.ส.อ.แดนชัย ต่ายคํา

ทีก! ห. : 0421/955

หน่ วยส่ งเงิน : สบ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

70,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,628.00

48

42,772.21

27,227.79

42,772.21

27,227.79

42,772.21

27,227.79

เม.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 63

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 21 ก.พ. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สส.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

198,000.00

3,783.00

60

89,644.42

108,355.58

เม.ย. 62

ร.ท.เฉลิมพล บรรณกิจ

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

เม.ย. 62

จ.ส.อ.สุ รสิ ทธิB มุละสิ วะ

ไม่มี

40,000.00

931.00

48

0.00

40,000.00

เม.ย. 62

89,644.42

248,355.58

89,644.42

248,355.58

ร.ต.ธวัช ยุตติ

ผูค้  าํ ร.ท.คะนองเดช เพลงปาน
2

ทีก! ห. : 0442/734

หน่ วยส่ งเงิน : สส.

จ.ส.อ.ธวัชชัย ยมนา

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

338,000.00
338,000.00

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

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

