หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรซย.ศซส.สพ.ทบ.

พ.ท.ณัฐวุจิ สังเงิน

ทีก! ห. : 0443.15.7/1111

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

60,000.00
60,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ขส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ขส.

ร.ต.บุญเตรี ยม ประสารี บุตร

ทีก! ห. : 0491.5/657

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

41,544.49

108,455.51

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

41,544.49

338,455.51

41,544.49

338,455.51

ผูค้  าํ
2

ส.อ.วราวุฒ ขวาขัน

ผูค้  าํ ส.ท.อดิศร แสนกล้า
3

ส.อ.ภานุชิต เวียงนนท์

ส.อ.สัณฐิติ รัตนเรื อง

ผูค้  าํ ส.อ.สุ ภทั ร ประสานสุ ข

ส.อ.กิติเวช แสงคํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

380,000.00
380,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.31 รอ.

จ.ส.ต.เดชณรงค์ วงค์อามาตย์

ทีก! ห. : 0481.1/583

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

87,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,024.00

48

0.00

87,000.00

0.00

87,000.00

0.00

87,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.ต.พรชัย รอดคํา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

87,000.00
87,000.00

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

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

หน้ าที! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.3

ผูค้  าํ ร.ต. สมศักดิ? ไชยฤทธิ?

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.วัชริ นทร์ โสภากุล

ทีก! ห. : 0482.1.40/764

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

13,145.65

86,854.35

13,145.65

86,854.35

13,145.65

86,854.35

ก.ค. 62

จ.ส.อ. จักราวุฒิ เสาทอง

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.72 พัน.722

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.722

จ.ส.อ.ณัฐจพล ธนะธน

ผูค้  าํ ส.ท.ไชยยนต์ กองทอง(2)
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

152,000.00

2,904.00

60

25,460.46

126,539.54

ก.ค. 62

ไม่มี

101,000.00

1,930.00

60

0.00

101,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

103,000.00

1,968.00

60

0.00

103,000.00

ก.ค. 62

25,460.46

330,539.54

25,460.46

330,539.54

ส.ท.อภิสิทธิ? คงนัทธี(2)

ส.ท.ศราวุฒิ บรรเทิง

ผูค้  าํ ส.ท.ภัทธร เสื อเอียม

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

จ.ส.ต.ธนญชัย กําเนิดสิ งห์

ส.ท.ภัทธร เสื อเอียม

ผูค้  าํ ส.ท.ศราวุฒิ บรรเทิง

ทีก! ห. : 0487.2/0547

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13

ส.ท.อภิสิทธิ? คงนัทธี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

356,000.00
356,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.9 พัน.109

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.9 พัน.109

ผูค้  าํ จ.ส.ต. จุฑาพล ทองเจียน (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.เฉลิมวุฒิ บุญสวัสดิ?

ทีก! ห. : 0481.3/598

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

156,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,980.00

60

27,492.54

128,507.46

27,492.54

128,507.46

27,492.54

128,507.46

ก.ค. 62

ส.อ. พิธิวตั อ้นน้อย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

156,000.00
156,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.9
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.ชูเกียรติ มาพบ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อดิศร ช่อสะอึก

ทีก! ห. : 0481.3/445

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,102.00

60

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ชูศกั ดิ? บุญพูล

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.9

จ.ส.อ.วัชริ นทร์ ธนาพิสิษฐพัฒน์

ผูค้  าํ ส.อ. สุ ทธิเดช ภาคภูมิ (2)

ทีก! ห. : 0465.27/929

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 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

ก.ค. 62

ส.ท. รติกร เขียวอภิชาติบวร

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.พัฒนา 1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.พัฒนา 1

ผูค้  าํ ร.ท.รัตนชัย ทองใบ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ ริยนั บุญจันทร์

ทีก! ห. : 0481.72(43)/847

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

202,000.00

ลง ว/ด/ป : 1 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,859.00

60

118,215.69

83,784.31

118,215.69

83,784.31

118,215.69

83,784.31

ก.ค. 62

ส.ท.นิติ รักวนัส(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

202,000.00
202,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สท.กส.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

11,426.74

108,573.26

ก.ค. 62

มี

50,000.00

1,163.00

48

687.87

49,312.13

ก.ค. 62

ส.อ.สุ รัตน์ รัตนะวรรณ

ไม่มี

55,000.00

1,280.00

48

0.00

55,000.00

ก.ค. 62

พล.อส.บุญจฤทธิ? ดูเรื องรํา

ไม่มี

31,000.00

721.00

48

0.00

31,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

พล.อส.ปฐมพงษ์ กลีบเมฆ

ผูค้  าํ พล.อส.ณัฐวุฒิ เกตุกลางดอน(2)
2

ทีก! ห. : 0448.20/583

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.

พล.อส.ปพัฒน์พล โอวราริ นท์

พล.อส.สุ รเดช สว่างภพ

ผูค้  าํ พล.อส.อดุลเดช จันทะเวช
3
ผูค้  าํ
4

ผูค้  าํ พล.อส.จตุรวิทย์ พงษ์พนั ธ์(2)
5

พล.อส.ปพัฒน์พล โอวราริ นท์

ผูค้  าํ พล.อส.สมชาติ หวังโพลัง
6

พล.อส.ศุภชัย ศิลามนต์

พล.อส.อดุลเดช จันทเวช

ผูค้  าํ พล.อส.สุ รเดช สว่างภพ

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ไม่มี

พล.อส.อรรถพล ไทยน้อย

ผูค้  าํ พล.อส.ภเบศ งามสม

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

12,114.61

543,885.39

12,114.61

543,885.39

ก.ค. 62

พล.อส.พงษ์ศกั ดิ? ศรี กุตา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

556,000.00
556,000.00

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

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

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.วาทิตย์ พรมสร

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อนุลกั ษณ์ ปิ กลม

ทีก! ห. : 0482.2/344

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.6

วงเงินกู้

149,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,847.00

60

33,028.87

115,971.13

33,028.87

115,971.13

33,028.87

115,971.13

ก.ค. 62

ส.ท. สมเกียรติ รัตนไชยแก้ว (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

149,000.00
149,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0486.1.2/631

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ม.2 รอ.

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ร.ต.ชริ นทร์ นิลกําแหง

ไม่มี

90,000.00

2,094.00

48

0.00

90,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ทัศน์ อัญชาลี

ไม่มี

105,000.00

2,006.00

60

0.00

105,000.00

ก.ค. 62

0.00

195,000.00

0.00

195,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.1 พัน.3 รอ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.อภิรักษ์ กลมเกลียง

ส.ต.สุ ทธิชยั นาเจริ ญ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

195,000.00
195,000.00

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

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

หน้ าที! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.4 รอ.

ผูค้  าํ ร.ต.บุญสื บ วานิชวรรณ

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อานนท์ อภิบาลศรี

ทีก! ห. : 0486.4/755

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

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

39,187.32

120,812.68

39,187.32

120,812.68

39,187.32

120,812.68

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ขจรศักดิ? ศรี ใส

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.5 พัน.24 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.5 พัน.24 รอ.

จ.ส.อ.พิทกั ษ์ ฉวีทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศุภชัย พีระนวกาญจน์

ทีก! ห. : 0486.5.3/754

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

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.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

ก.ค. 62

ส.ท.ภูเบศ รุ่ งสว่าง

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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.13

จ.ส.อ.นันทวัฒน์ หอมขจร

ทีก! ห. : 0481.64/3196

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

31,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

721.00

48

12,419.67

18,580.33

12,419.67

18,580.33

12,419.67

18,580.33

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

31,000.00
31,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ผูค้  าํ ส.อ. สุ ชาติ ทองโชติ

หนีสิน

มี

พล.อส.ตอรี ฟ มัสแหละ

ทีก! ห. : 0481.73/1353

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
วงเงินกู้

145,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,770.00

60

80,078.32

64,921.68

80,078.32

64,921.68

80,078.32

64,921.68

ก.ค. 62

ส.ต. ธีรวีร์ ฐานิสนิโรจน์

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.21

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.21

จ.ส.อ.เกียรติพงษ์ สุ จนั ทร์ศรี

ผูค้  าํ พ.ท.ญ.เสาวลักษณ์ เสาศิลา

ทีก! ห. : 0482.61/2118

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

500,000.00 11,629.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

48

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

ก.ค. 62

ร.อ.ญ.กรรณิ กา ขอสิ นกลาง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

500,000.00
500,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

จ.ส.อ.ธรรมศักดิ? บุญป้ อง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นําโชค โพธิ?เงิน(2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

120,000.00

2,293.00

60

24,312.25

95,687.75

ก.ค. 62

มี

160,000.00

3,057.00

60

69,725.40

90,274.60

ก.ค. 62

94,037.65

185,962.35

94,037.65

185,962.35

จ.ส.ต.มานิตย์ เงินบํารุ ง

จ.ส.อ.สนธยา แก้วโต

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิ? บุญคง

ทีก! ห. : 0483.62/917

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31

จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ ภมรจันทร์

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! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ส.ท.ปิ ยะพงษ์ นาคง

ผูค้  าํ ส.ต.หญิง รักชนก สายคําทอน

ทีก! ห. : 0483.70/1366

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.36 (จทบ.พ.ช.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

110,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ส.ต.หญิง อาทิตยา ครุ ฑจันทร์ (2)

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! : 21

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.46

ผูค้  าํ ส.อ. ชํานาญ บุญรักษ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สาธิต บุญรักษ์

ทีก! ห. : 0484.77/1015

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

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

92,365.14

137,634.86

92,365.14

137,634.86

92,365.14

137,634.86

ก.ค. 62

ส.อ. เฉลิมชัย ร่ มเย็น (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

230,000.00
230,000.00

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

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

หน้ าที! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.1 รอ.

พ.อ.เกรี ยงศักดิ? สื บธรรมมา

ทีก! ห. : 0481.1/537

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

50,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,163.00

48

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

50,000.00
50,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.5 พัน.2

จ.ส.อ.ชินท์ภทั ร จําเดิม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ กรี ยาหลี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 28 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

185,000.00

3,534.00

60

130,965.46

54,034.54

ก.ค. 62

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

ก.ค. 62

130,965.46

174,034.54

130,965.46

174,034.54

ส.อ.ทัศนัย ตูจ้ าํ นงค์

ส.อ.ซุลกิฟลี อาแว

ผูค้  าํ ส.อ.วันมุสตาฟา แวอูเซ็ง

ทีก! ห. : 0484.1/263

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

จ.ส.อ.พิศณุ สุ ขเกษม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

305,000.00
305,000.00

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

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.1

จ.ส.อ.ไพฑูรย์ โทณะสุ ต

ทีก! ห. : 0482.2.371/776

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

146,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,789.00

60

39,671.92

106,328.08

39,671.92

106,328.08

39,671.92

106,328.08

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

146,000.00
146,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.การบินทหารบก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.การบินทหารบก

จ.ส.อ.เฉลิมชัย ธรรมทัน

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นิตินนั ท์ สุ ทธิกาญจน์กุล

ทีก! ห. : 0465.13/584

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

207,000.00

ลง ว/ด/ป : 5 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,954.00

60

0.00

207,000.00

0.00

207,000.00

0.00

207,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. เกตุ นัอยวงษ์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

207,000.00
207,000.00

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

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศบบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศบบ.

ส.อ.จักรธร หิรัญเกิด

ผูค้  าํ จ.ส.ต.วิฐี วงศ์เสนา

ทีก! ห. : 0465/1049

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

129,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,465.00

60

0.00

129,000.00

0.00

129,000.00

0.00

129,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.วิศรุ ต เมธาชยานนท์

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.22

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.22

จ.ส.อ.โยธิน ทองรุ่ งเปลว

ผูค้  าํ จ.ส.อ. คมชาย ตันติธนวัจน์ (2)

ทีก! ห. : 0482.62.30/404

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

205,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,916.00

60

0.00

205,000.00

0.00

205,000.00

0.00

205,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ศรัญยู จันทร์ชืน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

205,000.00
205,000.00

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

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

หน้ าที! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศสท.กส.ทบ.

จ.ส.ต.อนุลกั ษณ์ สุ นทรพิทกั ษ์

ทีก! ห. : 0448.18/931

หน่ วยส่ งเงิน : ศสท.กส.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

40,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 22 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.ปรมน.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)ศรุ ต สี เหนียง

ผูค้  าํ พ.อ. จิระโรจน์ กองวารี

ทีก! ห. : 0408/878

หน่ วยส่ งเงิน : สง.ปรมน.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

207,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,815.00

48

0.00

207,000.00

0.00

207,000.00

0.00

207,000.00

ก.ค. 62

พ.ท. ชาครี ศักดิ?บณ
ั ฑิตวงศ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

207,000.00
207,000.00

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

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

