หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กรม ทพ.33

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กรม ทพ.33

จ.ส.อ.วินยั กลีวตั ร

ทีก! ห. : 0483.30/245

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.32
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 23 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

80,466.09

69,533.91

มิ.ย. 62

ไม่มี

177,000.00

3,381.00

60

0.00

177,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

มิ.ย. 62

80,466.09

296,533.91

80,466.09

296,533.91

ผูค้  าํ
2

จ.ส.อ.สุ กิจ สุ ริยะโชติ

ผูค้  าํ ส.อ. ปิ ยะ ปักษิณ
3

ส.ต. วัฎจักร อมรใฝ่ ยุทธ

ส.อ.ปิ ยะ ปักษิณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ กิจ สุ ริยะโชติ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

377,000.00
377,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ขส.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ลิขิต ทองมา

197,000.00

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,763.00

60

197,000.00
197,000.00

ยอดเงินรวมทั9งหมด :
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

2

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

128,004.22

68,995.78

128,004.22

68,995.78

128,004.22

68,995.78

มิ.ย. 62

ส.ท.จีระพล แคนสิ งห์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ณรงค์ สาแก้ว

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ

ทีก! ห. : 0444/1656

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.

จ.ส.อ.วิเชียร ปัดชาเขียว

ทีก! ห. : 0444/1299

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

137,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,617.00

60

45,785.57

91,214.43

45,785.57

91,214.43

173,789.79

160,210.21

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ ส.อ. อิทธิพทั ธ์ วิชิตนาค

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

137,000.00
334,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.15 พล.ร.15

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.15 พล.ร.15

ผูค้  าํ จ.ส.อ.นิยม นิยมสุ ข

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.(พิเศษ)วันชัย นาเมืองรักษ์

ทีก! ห. : 0490.5/253

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

225,000.00

ลง ว/ด/ป : 17 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,298.00

60

113,947.25

111,052.75

113,947.25

111,052.75

113,947.25

111,052.75

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.มานิตย์ เดชศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

225,000.00
225,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.2 พัน.102 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.2 พัน.102 รอ.

ผูค้  าํ ร.ท.มานิด สละทาน

หนีสิน

มี

ร.อ.สถิต พืชเพียร

ทีก! ห. : 0481.2/414

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

172,000.00

ลง ว/ด/ป : 27 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,286.00

60

10,591.35

161,408.65

10,591.35

161,408.65

10,591.35

161,408.65

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.กฤษดา แสงเนตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

172,000.00
172,000.00

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! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.5 พัน.5

ร.อ.อนุเทพ จิตณรงค์

ผูค้  าํ ร.อ. จรู ญ มะสุ วรรณ
2

ทีก! ห. : 0484.1/215

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

342,000.00

6,533.00

60

39,599.98

302,400.02

มิ.ย. 62

มี

81,000.00

1,884.00

48

3,477.96

77,522.04

มิ.ย. 62

43,077.94

379,922.06

43,077.94

379,922.06

ส.ท. ธีระยุทธ เลือนแก้ว

จ.ส.อ.พันเลิศ พรหมรัตน์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

423,000.00
423,000.00

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! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6 พัน.6

ทีก! ห. : 0482.2/299

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 11 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ปริ ญสัญEู หงษาวงศ์

มี

200,000.00

3,821.00

60

65,152.41

134,847.59

มิ.ย. 62

จ.ส.ท.ศรายุทธ ศิรินนท์

มี

149,000.00

2,847.00

60

52,188.40

96,811.60

มิ.ย. 62

มี

139,000.00

2,656.00

60

65,280.93

73,719.07

มิ.ย. 62

มี

126,000.00

2,407.00

60

56,954.72

69,045.28

มิ.ย. 62

ร.อ.มานัส มานะดี

ไม่มี

120,000.00

2,293.00

60

0.00

120,000.00

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.โกวิทย์ พันธ์คาํ

ไม่มี

138,000.00

2,636.00

60

0.00

138,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธวัชชัย สายแวว
3

ส.อ.ปรี ชา พรมน้อย

ผูค้  าํ ส.ต.ภิรมย์ วรรณพฤกษ์(2)
4

ส.อ.สุ รศักดิG แหวนวงษ์

ส.อ.ศราวุฒิ ศรี สุข

ผูค้  าํ ส.อ.จิรวัฒน์ ละออจันทร์(2)
5

ส.ท.อุกฤต ภูมิประเสรี

ส.อ.เอกชัย ประชุมแดง

ผูค้  าํ
6

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศรายุทธ ศิรินนท์

จ.ส.อ.คมกริ ช แสนนาม(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! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.ท.ทศพร แน่นอุดร

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธฤษณัช มณี สาย
8

109,000.00

2,535.00

48

0.00

109,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

115,000.00

2,197.00

60

0.00

115,000.00

มิ.ย. 62

239,576.46

856,423.54

239,576.46

856,423.54

จ.ส.อ.ธนารัตน์ บุญยก

ส.ท.อุกฤต ภูมประเสริ ฐ

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ศรายุทธ ศิรินนท์(2)

ไม่มี

ส.ท.ธนานันท์ แสนหล้า

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,096,000.00
1,096,000.00

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! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

ผูค้  าํ ส.ท.กิตติพงษ์ เจริ ญรอย

หนีสิน

มี

ร.ท.วีระยุทธ กองสงฆ์

ทีก! ห. : 0488.1(10)/415

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
วงเงินกู้

199,000.00

ลง ว/ด/ป : 18 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,802.00

60

98,989.03

100,010.97

98,989.03

100,010.97

98,989.03

100,010.97

มิ.ย. 62

ส.ท.องครักษ์ ขาวศรี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

199,000.00
199,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย.บ.พล.ร.9

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.9

ส.อ.สุ ระพล สวัสดิGนทีทอง

ผูค้  าํ ส.อ.อํานาจ จุมพรม
2

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

125,000.00

2,388.00

60

0.00

125,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

190,000.00

3,630.00

60

0.00

190,000.00

มิ.ย. 62

0.00

315,000.00

0.00

315,000.00

ส.อ.อนันต์ นิลวันนา

ส.อ.อํานาจ จุมพรม

ผูค้  าํ ส.อ.สุ ระพล สวัสดิGนทีทอง

ทีก! ห. : 0481.3/570

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ร.9

ส.อ.อนันต์ นิลวันนา(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

315,000.00
315,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

ส.อ.สุ เมฆ แปงคําใส

ผูค้  าํ จ.ส.อ. นพรัตน์ ประจิมนอก

ทีก! ห. : 0430.7/275

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

135,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,579.00

60

0.00

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

135,000.00

มิ.ย. 62

ส.อ. ภัทรแมน เจริ ญกูล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

135,000.00
135,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สพ.กระสุ น 21 บชร.1
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

ผูค้  าํ ส.อ.บุญเลิศ พรมวิจิตร(2)

หนีสิน

มี

ส.อ.ธีรวุธ พิมพ์โพธิG

ทีก! ห. : 0481.61(03)/291

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.1
วงเงินกู้

399,000.00

ลง ว/ด/ป : 12 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,622.00

60

66,637.54

332,362.46

66,637.54

332,362.46

66,637.54

332,362.46

มิ.ย. 62

ส.อ.จักรพล จิตมาตย์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

399,000.00
399,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สห.11 มทบ.11

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.สห.11 มทบ.11

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิทกั ษ์ บุญนามน

หนีสิน

มี

ส.อ.ณจรงค์ ปานเอม

ทีก! ห. : 0481.62/539

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

130,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,484.00

60

63,919.19

66,080.81

63,919.19

66,080.81

63,919.19

66,080.81

มิ.ย. 62

ส.ท.อาทิตย์ ไผ่สีสุก

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.5 พัน.24 รอ.

ส.อ.ธัญพิสิษฐ์ ข้าวหอมหาง

ผูค้  าํ ส.ท.วรพจน์ เต๊กสุ วรรณ
2

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

ส.อ.สันติสุข คุม้ ศิริ(2)

ส.อ.อานนท์ พิงกระโทก

ผูค้  าํ ส.อ.อังคเดช แสงม่วง

ทีก! ห. : 0486.5.3/436

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.18 (จทบ.ส.บ.)

ส.อ.สันติสุข คุม้ ศิริ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 14

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.7 พัน.8

จ.ส.อ.ศุภนิจ อุดมทรัพย์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธีรศักดิG สิ นนอก
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

150,000.00

2,866.00

60

37,128.49

112,871.51

มิ.ย. 62

ไม่มี

190,000.00

3,630.00

60

0.00

190,000.00

มิ.ย. 62

37,128.49

302,871.51

37,128.49

302,871.51

ส.ท.ณัฐวุฒิ บริ สุทธิG

จ.ส.อ.ธีรศักดิG สิ นนอก

ผูค้  าํ ส.อ. ศรราม วิเศษชาติ

ทีก! ห. : 0482.1.33/386

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

ส.ท. ณัฐวุฒิ บริ สุทธิG (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 15

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.

ผูค้  าํ ร.ท. เรื องชัย ธัญญลักษณ์

หนีสิน

มี

ร.ท.อนุสรณ์ รุ่ งเรื อง

ทีก! ห. : 0481.2/228

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
วงเงินกู้

166,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,171.00

60

20,032.67

145,967.33

20,032.67

145,967.33

20,032.67

145,967.33

มิ.ย. 62

จ.ส.อ. ธเนตร์ สุ รัตตัน (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

166,000.00
166,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

ทีก! ห. : 0481.63/1781

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 3 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ส.ท.ทศพร ยุทธนไพบูลย์

มี

55,000.00

1,280.00

48

8,494.55

46,505.45

มิ.ย. 62

ส.ท.ทศพล ยุทธนไพบูลย์

มี

40,000.00

931.00

48

14,359.25

25,640.75

มิ.ย. 62

22,853.80

72,146.20

22,853.80

72,146.20

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

95,000.00
95,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.13

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.13

จ.ส.อ.ประชากร กล้าหาญ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชาตรี ใจสว่าง

ทีก! ห. : 0481.64/2513

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

167,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,190.00

60

0.00

167,000.00

0.00

167,000.00

0.00

167,000.00

มิ.ย. 62

ส.ท.กชธนณัฎฐ์ ศรี วารี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

พล.อส.ภานุศกั ดิG ยอดตรงดี

ผูค้  าํ จ.ส.ต.พงศ์เลิศ พูสุภา
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 26 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

110,000.00

2,102.00

60

57,151.00

52,849.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

57,151.00

152,849.00

57,151.00

152,849.00

ส.ต.อรุ ณ ใคร่ ครวญ(2)

ส.ต.อรุ ณ ใคร่ ครวญ

ผูค้  าํ พล.อส.ประพันธ์ ปันเป็ ง

ทีก! ห. : 0483.62/939

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31

ส.ต.ธนวัฒน์ สอนอินทร์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.43

ร.ท.วรรณพล ดําคง

ทีก! ห. : 0484.74/1055

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.43 (จทบ.ท.ส.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

136,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,598.00

60

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

0.00

136,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

136,000.00
136,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

จ.ส.อ.อารี ย ์ ปู่ เนียม

ผูค้  าํ จ.ส.ต.เปี ยมสุ ข อโนมาศ
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 5 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

238,000.00

4,547.00

60

87,404.87

150,595.13

มิ.ย. 62

มี

195,000.00

3,725.00

60

33,293.73

161,706.27

มิ.ย. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

120,698.60

412,301.40

120,698.60

412,301.40

ส.อ.ธีระเดช นุ่นเนียบ

ส.ท.หญิง ญาดา สระทองอ่อน

ผูค้  าํ จ.ส.ต.วสันต์ ซุยมูลละ

ทีก! ห. : 0484.76/602

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)

ส.ท.นันทชัย สุ ขอนันต์

จ.ส.ต.วีรวัฒน์ กลัง เนียม

ผูค้  าํ จ.ส.อ.วัลลภ จันทร์อุดม
3

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.45

ส.ต.ธรรมนูญ ชัยเพชร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

533,000.00
533,000.00

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! 25 เม.ย. 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.ประวิทย์ บุตรสันต์

ผูค้  าํ จ.ส.อ.กฤษณะ มัน คิด

ทีก! ห. : 0481.2/09

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 8 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

มิ.ย. 62

ส.อ.นพกร มูลถิน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 22

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.23 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธิG เวชเจริ ญ

หนีสิน

มี

จ.ส.ต.อาทิตย์ เทียงนิล

ทีก! ห. : 0482.2/442

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

165,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,152.00

60

44,323.84

120,676.16

44,323.84

120,676.16

44,323.84

120,676.16

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.บพิตร์ วรชินา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

165,000.00
165,000.00

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! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.1 รอ.

ทีก! ห. : 0481.1/345

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ.ยุทธนา ทัศนาค

มี

120,000.00

2,293.00

60

14,670.54

105,329.46

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.สุ จริ ต วิชยั โย

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

มิ.ย. 62

14,670.54

205,329.46

14,670.54

205,329.46

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เอกสิ ทธิG เพ็ชรศิลา (2)

จ.ส.อ. จตุรวิทย์ เจริ ญพงษ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

220,000.00
220,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.6 พัน.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.6 พัน.3

ส.อ.จํารู ญ ตะริ วงค์

ผูค้  าํ ส.อ. รุ่ งอรุ ณ กรมขันธ์
2

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

100,000.00

1,911.00

60

63,524.22

36,475.78

มิ.ย. 62

ไม่มี

70,000.00

1,628.00

48

0.00

70,000.00

มิ.ย. 62

63,524.22

106,475.78

63,524.22

106,475.78

ส.อ. พงศ์ศิริ เศวตวงษ์

ส.อ.เกรี ยงไกร ชัยฤทธิG

ผูค้  าํ ส.อ. อนุชา ขยันทํา

ทีก! ห. : 0482.2.373/312

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.22

ส.ท. เดชาพล พลาศักดิG (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

170,000.00
170,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ทีก! ห. : 0482.68.30/301

หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายสมเด็จพระพุทธยอดฟหน่
้ าจุวฬยโอนเงิ
าโลกมหาราช
น : รพ.ค่ ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ
หน่าโลกมหาราช
วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

มี

ส.ท.หญิง ทิวานันท์ บุญจอง

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.สุ จิตรา กาลวรรณา

หนีสิน

วงเงินกู้

108,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,063.00

60

51,952.42

56,047.58

51,952.42

56,047.58

51,952.42

56,047.58

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ประยุทธ ศรี สุนารถ(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

108,000.00
108,000.00

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

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

หน้ าที! : 26

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.นส.ทบ.

หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

240,000.00

4,585.00

60

146,138.86

93,861.14

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ยุทธชัย วัฒนเขตการณ์

มี

200,000.00

3,821.00

60

20,521.54

179,478.46

มิ.ย. 62

ส.อ.ธนาธิป งามขํา

มี

105,000.00

2,006.00

60

37,302.02

67,697.98

มิ.ย. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

มิ.ย. 62

203,962.42

491,037.58

203,962.42

491,037.58

ร.ต.ณัฐวุฒิ พรมโสภา

ผูค้  าํ พ.ท.วินยั เฟื องฟู
2

ทีก! ห. : 0461.7/157

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.15

จ.ส.อ.ทศพร แอ่งบัวใหญ่

ผูค้  าํ
3

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ชนะ ทองเสม
4

ส.ท.วิลาศ เปลียนน้อย

จ.ส.อ.สุ รินทร์ กุญชริ นทร์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

695,000.00
695,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศปภอ.ทบ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศปภอ.ทบ.4

จ.ส.อ.มาโนช ศรี พนม

ทีก! ห. : 0488.2.4/380

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.45 (จทบ.ส.ฎ.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

116,000.00

ลง ว/ด/ป : 20 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,216.00

60

48,580.31

67,419.69

48,580.31

67,419.69

48,580.31

67,419.69

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

116,000.00
116,000.00

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.24

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.24

ทีก! ห. : 0482.63.26/318

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.24
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 13 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ร.ท.วรัญEู ธรรมรักษา

มี

355,000.00

6,781.00

60

219,433.41

135,566.59

มิ.ย. 62

จ.ส.อ.ภูวกฤต สุ ดชา

มี

260,000.00

4,967.00

60

104,855.23

155,144.77

มิ.ย. 62

มี

114,000.00

2,178.00

60

61,537.41

52,462.59

มิ.ย. 62

ไม่มี

107,000.00

2,044.00

60

0.00

107,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

107,000.00

2,044.00

60

0.00

107,000.00

มิ.ย. 62

ไม่มี

116,000.00

2,216.00

60

0.00

116,000.00

มิ.ย. 62

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ พฒั น์ ขาวประภา
3

ส.อ.ธนา พรหมเขจร

ผูค้  าํ จ.ส.ท.สทุธิพนั ธ์ ไชยพิเดช
4

ส.ท.วุฒิพงษ์ อันอ่อน

ส.ท.หญิง ยลดา พรหมราช

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.สุ นิสา พุทธมนตรี
6

ร.ต.ธรรมรักษ์ บุรีสูงเนิน

ส.ท.สุ ดยอด บุตรริ นดา

ผูค้  าํ ร.อ.เอ๋ โพธิGขาว
5

จ.ส.อ.คมสัน นาคยรรยงค์ (2)

ส.ท.ญ.ชญาณ์นินท์ สมพงษ์(2)

ส.ท.หญิง สุ นิสา พุทธมนตรี

ผูค้  าํ ส.ท.ญ.ยลดา พรหมราช

ส.ต.ญ.ชญาณ์นินท์ สมพงษ์

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! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

1,059,000.00
1,059,000.00

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

385,826.05

673,173.95

385,826.05

673,173.95

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! 25 เม.ย. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศศท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศศท.

จ.ส.อ.ศักดิGชยั สุ ทาวัน

ผูค้  าํ ร.ต.ญ.ณัฎฐนันท์ สวนสาลี

ทีก! ห. : 0462.1/733

หน่ วยส่ งเงิน : ศศท.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 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

มิ.ย. 62

ร.อ.นพกรณ์ ทะอุทยั (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 25 เม.ย. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.น.

จ.ส.อ.โมกขศักดิG ยาทองไชย

ผูค้  าํ ส.อ.ชัยศักดิG หนูพนั ธ์

ทีก! ห. : 0482.77.26/357

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.น.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

186,000.00

ลง ว/ด/ป : 29 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,553.00

60

0.00

186,000.00

0.00

186,000.00

0.00

186,000.00

มิ.ย. 62

ส.ต.สุ รชาติ ตุ่ยไชย

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั9งหมด :

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

186,000.00
186,000.00

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

