หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กบ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กบ.ทบ.

พ.อ.อนุสิทธิ0 เศวตนันทน์

ทีก! ห. : 0404/1241

หน่ วยส่ งเงิน : กบ.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 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

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กพ.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กพ.ทบ.

พ.อ.(พิเศษ)สติ ดีหลี

ทีก! ห. : 0401/1489

หน่ วยส่ งเงิน : กพ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 22 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

577,000.00 11,022.00

60

288,845.32

288,154.68

288,845.32

288,154.68

288,845.32

288,154.68

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

577,000.00
577,000.00

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! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.49

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.49

ส.อ.วชิระ ชูโลก

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กิตติ เกือเพชร

ทีก! ห. : 0484.11/152

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

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 มี.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

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ธีรดล ศรี สงคราม (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ. บุญโฮม ฤทธิ0เดช (2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.หญิง กรองทิพย์ รุ จิชีพ

ทีก! ห. : 0443.14/825

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

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

46,095.34

83,904.66

46,095.34

83,904.66

46,095.34

83,904.66

ก.ค. 62

จ.ส.อ. บุญเลิศ สวนจันทร์ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กอง สพบ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กอง สพบ.1

จ.ส.อ.เกียรติศกั ดิ0 กําศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ประเทศ วสุ พราหมณ์

ทีก! ห. : 0481.1/307

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ. สุ รพงค์ บุญนุช

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

จ.ส.อ.รังสรรค์ แย้มพงษ์

ทีก! ห. : 0444/2824

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

40,000.00

931.00

48

0.00

40,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ราเชนทร์ รักธรรม
2

จ.ส.อ.วุฒินนั ท์ ตูท้ อง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

90,000.00
90,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 พัน.1 รอ.

ส.ต.เจษฎา คํามา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณรงค์ศกั ดิ0 ทับทอง

ทีก! ห. : 0481.1/611

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 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

ก.ค. 62

ส.ต.กฤษฎา โพธิวฒั น์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 8

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ส.อ.สุ ริยา ชูสูงเนิน

ผูค้  าํ ส.อ. วิทยา เล่าเรื อง (2)

ทีก! ห. : 0488.1(10)/477

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

114,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 พ.ค. 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

ก.ค. 62

ส.อ. ต่อศักดิ0 คล้ายสังข์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.พัฒนา 2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.พัฒนา 2

ผูค้  าํ ร.ท. ปราบกิจ ปราบพยัคฆ์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.มานพ พันเนตร

ทีก! ห. : 0482.73/769

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

22,367.05

227,632.95

22,367.05

227,632.95

22,367.05

227,632.95

ก.ค. 62

จ.ส.อ. สนาน หอมนาน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ช.คมศ.พล.ช.

จ.ส.อ.พิสิทธิ0 ยอดไหม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ก้าน อินอําไพ

ทีก! ห. : 0441.16.2/469

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ปกาศิต ศรี สงคราม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ นทั ธี ปานทอง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.รักชาติ รุ่ งเรื อง

ทีก! ห. : 0465.24/613

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

216,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,126.00

60

122,394.79

93,605.21

122,394.79

93,605.21

122,394.79

93,605.21

ก.ค. 62

ส.อ.ธีรศักดิ0 บุญญานันต์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

216,000.00
216,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.21

ผูค้  าํ ส.ต.กษิด0 ิเดช สุ มาลัย

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สาธิต โพธิ0ช่วย

ทีก! ห. : 0465.28/574

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

56,298.91

83,701.09

56,298.91

83,701.09

56,298.91

83,701.09

ก.ค. 62

ส.ต.สุ นทร ทองม่วง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.รพศ.ศสพ.

จ.ส.อ.สัจจา เพิมธัญญะกิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. คงศักดิ0 เกษม (2)
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

210,000.00

4,012.00

60

144,932.26

65,067.74

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

144,932.26

165,067.74

144,932.26

165,067.74

จ.ส.อ. สราวุธ พรหมวิมานรัตน์

ส.อ.สมบัติ จันทศิลป

ผูค้  าํ ส.ท.กิตติศกั ดิ0 สมตน(2)

ทีก! ห. : 0485.3/726

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.

ส.ท.ณัฐดนัย ลําใย(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

310,000.00
310,000.00

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! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 24 บชร.4 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 24 บชร.4
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ พ.ต. สมชาย ยืนเพชร

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.จิรพงษ์ อุบล

ทีก! ห. : 0484.62/280

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.4
วงเงินกู้

187,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,572.00

60

85,438.76

101,561.24

85,438.76

101,561.24

85,438.76

101,561.24

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ณรงค์ คงแก้ว

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

187,000.00
187,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

หนีสิน

มี

จ.ส.ท.ถนอม มูลฉลู

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิรันดร์ ศรี ลาพัฒน์

ทีก! ห. : 0482.2/343

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.6

วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

93,761.12

106,238.88

93,761.12

106,238.88

93,761.12

106,238.88

ก.ค. 62

จ.ส.อ.เกรี ยงศักดิ0 อินอุ่นโชติ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9

พ.ต.วรวุฒิ นิติพจนานนท์

ทีก! ห. : 0481.3/366

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

118,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,254.00

60

109,603.89

8,396.11

109,603.89

8,396.11

109,603.89

8,396.11

ก.ค. 62

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไพศาล รู ปทอง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

118,000.00
118,000.00

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

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

หน้ าที! : 17

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.2 พัน.15

ร.ท.สราวุฒน์ พราหมณ์ธนโชติ

ผูค้  าํ ร.ท.พิสันต์ แสนเขือน

ทีก! ห. : 0483.18/546

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.38 (จทบ.น.น.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

169,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,229.00

60

0.00

169,000.00

0.00

169,000.00

0.00

169,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.มงคล ปิ งวงค์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

169,000.00
169,000.00

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

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

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.7 พัน.8

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.7 พัน.8

ผูค้  าํ จ.ส.ต.อดิศกั ดิ0 ฉิมพาลี

หนีสิน

มี

ส.อ.ทรงฤทธิ0 บุญสงค์

ทีก! ห. : 0482.1.33/975

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

50,275.18

109,724.82

50,275.18

109,724.82

50,275.18

109,724.82

ก.ค. 62

ส.อ.ยิง ยศ นาเมืองรักษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.19 พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.19 พล.ร.9

ส.อ.อานนท์ หรี หร่ อง

ผูค้  าํ ส.อ. ปรัชญา ใจดี

ทีก! ห. : 0481.3/1011

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 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.อ. โชคชัย รู้ระวัง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 20

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.15

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ดนัย ดีสันเทียะ(2)

หนีสิน

มี

ส.อ.ธีระพันธ์ เกิดทอง

ทีก! ห. : 0481.73/584

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15
วงเงินกู้

133,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,541.00

60

73,569.69

59,430.31

73,569.69

59,430.31

73,569.69

59,430.31

ก.ค. 62

ส.ต.วิวฒั น์ เกิดทอง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

133,000.00
133,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.36

ส.ต.อนันต์ ขันตรี ทนั

ผูค้  าํ ส.อ.ปัญณวัฒน์ แก้วยม

ทีก! ห. : 0483.70/1397

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

วงเงินกู้

ไม่มี

178,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,401.00

60

0.00

178,000.00

0.00

178,000.00

0.00

178,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.ญ.อรอุมา ศรี จนั ทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

178,000.00
178,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.25 พัน.1

ส.อ.วิวฒั น์ จุย้ นวล

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณัทวรรษ ชูแสง

ทีก! ห. : 0484.1/559

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

วงเงินกู้

ไม่มี

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 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.อ.ฉัตรชัย จําปาเรื อง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 23

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

จ.ส.อ.วิมล แก่นการ

ทีก! ห. : 0446.16/6500

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

90,000.00

2,094.00

48

49,599.08

40,400.92

ก.ค. 62

ไม่มี

35,000.00

814.00

48

0.00

35,000.00

ก.ค. 62

49,599.08

75,400.92

49,599.08

75,400.92

ผูค้  าํ ร.ต. วินยั ไชยวุฒิ
2

จ.ส.อ.สุ รศักดิ0 ผิวอ่อนดี

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

125,000.00
125,000.00

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

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

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.1 พัน.1

ทีก! ห. : 0485.1.11/617

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ต.เกือ สังวาลย์เพ็ชร

มี

300,000.00

5,731.00

60

77,940.87

222,059.13

ก.ค. 62

จ.ส.อ.จํานันท์ ทองปัญญา

มี

250,000.00

4,776.00

60

85,568.12

164,431.88

ก.ค. 62

มี

156,000.00

2,980.00

60

59,680.24

96,319.76

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

223,189.23

582,810.77

223,189.23

582,810.77

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.อ. ธันวา ภักดิ0นิลรัตน์
3

จ.ส.ท.ทินกร ปลัง ประมูล

ผูค้  าํ ส.อ. อดิศกั ดิ0 จันทร์สว่าง
4

จ.ส.อ. อัศนีย ์ พึงสังวรณ์

จ.ส.ต. ชาติพยอม พิมาน

จ.ส.อ.จารุ กิจ รําสู ง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

806,000.00
806,000.00

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! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพศ.5

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพศ.5

ทีก! ห. : 0485.1.5/400

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.33
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 19 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.ท.ศุภกร ศรแก้ว

มี

156,000.00

2,980.00

60

97,228.32

58,771.68

ก.ค. 62

ส.อ.นิรันดร์ จันทร์ดาวงค์

มี

80,000.00

1,529.00

60

11,277.95

68,722.05

ก.ค. 62

108,506.27

127,493.73

108,506.27

127,493.73

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

236,000.00
236,000.00

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

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

หน้ าที! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กง.กง.ทบ.

ส.อ.สิ ทธิกร เล่าวัฒนะยิง ยง

ผูค้  าํ ส.ท.เอกราช งามเขียว

ทีก! ห. : 0422/2322

หน่ วยส่ งเงิน : รร.กง.กง.ทบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 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

ก.ค. 62

ส.ท.ณรงค์วทิ ย์ คงรักษา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 27

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.กบ.ทบ.

พ.อ.หญิง วันใหม่ ทรัพย์ประเสริ ฐ

ทีก! ห. : 0404.5/188

หน่ วยส่ งเงิน : รร.กบ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,866.00

60

43,254.93

106,745.07

43,254.93

106,745.07

43,254.93

106,745.07

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.1

จ.ส.อ.นิรุธ เพ็ชรตะกัว

ผูค้  าํ จ.ส.ต. กิตติพงษ์ ซิวนัส

ทีก! ห. : 0488.2.1/292

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.ต. สุ วรรณ บุตรน้อย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.41

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.41

ผูค้  าํ ร.ต.วรวิทย์ แจ่มสุ วรรณ

หนีสิน

มี

ร.ท.ศรัณย์ จันทร์อ่อน

ทีก! ห. : 0484.61/381

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
วงเงินกู้

180,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,439.00

60

29,373.15

150,626.85

29,373.15

150,626.85

29,373.15

150,626.85

ก.ค. 62

ร.ต.สิ ทธิพงค์ กุลกิจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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! : 30

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศศท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศศท.

ร.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ สวนสาลี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. กล้าณรงค์ สมบูรณ์ (2)

ทีก! ห. : 0462.1/824

หน่ วยส่ งเงิน : ศศท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

193,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,687.00

60

0.00

193,000.00

0.00

193,000.00

0.00

193,000.00

ก.ค. 62

ส.ต. ถิรสิ ทธิ0 นาถึง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

193,000.00
193,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ค.

จ.ส.อ.เชิดชัย เพ็ชรคํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สมภพ สิ มณี
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

115,000.00

2,197.00

60

14,360.26

100,639.74

ก.ค. 62

ไม่มี

180,000.00

3,439.00

60

0.00

180,000.00

ก.ค. 62

14,360.26

280,639.74

14,360.26

280,639.74

ส.อ. รณชัย ศิลปักษา

จ.ส.อ.สมภพ สิ มณี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เชิดชัย เพ็ชรคํา

ทีก! ห. : 0482.63.33/754

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ค.

จ.ส.ท. ธนนาถ ดวงพระคลัง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

295,000.00
295,000.00

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! 23 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ป.น.

พ.ต.พงษ์ศกั ดิ0 พันทะยู

ผูค้  าํ พ.ต.วินยั มณี ฉาย
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

695,000.00 13,276.00

60

428,618.79

266,381.21

ก.ค. 62

มี

147,000.00

2,808.00

60

46,569.95

100,430.05

ก.ค. 62

ไม่มี

257,000.00

4,909.00

60

0.00

257,000.00

ก.ค. 62

475,188.74

623,811.26

475,188.74

623,811.26

ส.อ.อนุพงษ์ อาญาพิทกั ษ์(2)

จ.ส.อ.วีรพงศ์ มะเดือ

ผูค้  าํ พ.ต.พงษ์ศกั ดิ0 พันทะยู

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 29 เม.ย. 62

ร.ท.สิ ปปกรณ์ หลิบแก้ว

ส.อ.กฤษดา ชัยกิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วีรพงค์ มะเดือ

ทีก! ห. : 0484.77/417

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ป.น.

ส.อ.กฤษดา ชัยกิจ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

1,099,000.00
1,099,000.00

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! 23 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สส.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สส.

ร.อ.ฤกษ์ชยั พุกรักษา

ทีก! ห. : 0442/1941

หน่ วยส่ งเงิน : สส.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

80,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,861.00

48

5,546.76

74,453.24

5,546.76

74,453.24

5,546.76

74,453.24

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั4งหมด :

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

80,000.00
80,000.00

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

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

