หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 24 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขกท.

ส.อ.วัชระ บริ บูรณ์

ผูค้  าํ ส.อ. อนุรักษ์ เส่ อเกเก

ทีก! ห. : 0430/37

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,911.00

60

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ส.ท. วันชนะ บุญสม

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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! 24 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : จบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : จบ.

พ.อ.สมบัติ กานดา

ผูค้  าํ พ.อ.รวมพล ธรรมมา
2

ทีก! ห. : 0423/125

หน่ วยส่ งเงิน : จบ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

130,000.00

2,484.00

60

51,831.15

78,168.85

มี.ค. 62

ไม่มี

500,000.00

9,551.00

60

0.00

500,000.00

มี.ค. 62

51,831.15

578,168.85

51,831.15

578,168.85

พ.อ.สุ วชั สิ งห์แก้ว

พ.อ.(พิเศษ)สุ ยทุ ธ์ วัฒนลิขิต

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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

630,000.00
630,000.00

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! 24 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทภ.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ทภ.1

พ.ต.นิกร พันธ์โกมุท

ผูค้  าํ พ.ต. ศิริวรรธน์ ร่ วมวงษ์วณิ ช
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

300,000.00

5,731.00

60

233,634.76

66,365.24

มี.ค. 62

ไม่มี

104,000.00

1,987.00

60

0.00

104,000.00

มี.ค. 62

233,634.76

170,365.24

233,634.76

170,365.24

ร.อ. อิทธิพล พรหมนาค

ส.ท.ยุทธพล ศรี คาํ

ผูค้  าํ ส.ท. สุ ริยนั ต์ หมืนสุ ข

ทีก! ห. : 0481/411

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11

ส.อ. ณัฐพงศ์ จุย้ ซือ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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

404,000.00
404,000.00

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! 24 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.บ.ทบ.

จ.ส.อ.สัญญา ญาณโกมุท

ผูค้  าํ ส.ท.ธันวา จุย้ สัมพันธ์
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

20,504.31

119,495.69

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มี.ค. 62

20,504.31

319,495.69

20,504.31

319,495.69

ส.ท.ปิ ยะพงษ์ เสี ยงอํา(2)

ส.ท.ปิ ยะพงษ์ เสี ยงอํา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สัญญา ญาณโกมุท(2)

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 15 ม.ค. 62

ส.ท.ปิ ยะพงษ์ เสี ยงอํา

ส.ท.ธันวา จุย้ สัมพันธ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สัญญา ญาณโกมุท

ทีก! ห. : 0465.30/108

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.

ส.ท.ธันวา จุย้ สัมพันธ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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! : 5

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 24 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ร.ท.รื อชา วราสิ นธุ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เดชา นาคบุตร
2

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.16

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

165,000.00

3,152.00

60

96,934.65

68,065.35

มี.ค. 62

มี

153,000.00

2,923.00

60

92,224.37

60,775.63

มี.ค. 62

189,159.02

128,840.98

189,159.02

128,840.98

จ.ส.อ. อํานาจ ทองชมพูนุช

จ.ส.อ.ชูเกียรติ ฉัตรกรด

ผูค้  าํ ร.ท. รื อชา วราสิ นธุ์

ทีก! ห. : 0481.74/111

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.16 (จทบ.ร.บ.)

จ.ส.อ. อาณาจักร เกือเสนาะ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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

318,000.00
318,000.00

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! 24 ม.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายภาณุรังษี

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายภาณุรังษี

จ.ส.อ.ปัญญา กําลังหาญ

ทีก! ห. : 0481.74/71

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

วงเงินกู้

ไม่มี

350,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ม.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

8,140.00

48

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

350,000.00

มี.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 24 ม.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ท.วสันต์ ดีเส็ง

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.ชูเกียรติ ปิ วะพงศ์

ทีก! ห. : 0443.16/1899

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
วงเงินกู้

118,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,254.00

60

42,546.02

75,453.98

42,546.02

75,453.98

42,546.02

75,453.98

มี.ค. 62

จ.ส.อ.สกนธ์ สภาพพร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั5งหมด :

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

