หน้ าที! : 1

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : กร.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : กร.ทบ.

ผูค้  าํ ร.ท. วัชรพงค์ จันทร์เพ็ง (2)

หนีสิน

มี

ร.ท.สันติ มงคลแก้ว

ทีก! ห. : 0405/1235

หน่ วยส่ งเงิน : กร.ทบ.
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 23 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

113,523.64

86,476.36

113,523.64

86,476.36

113,523.64

86,476.36

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ปวันชาญ กตัญ9ู (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 2

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศคย.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ขส.ทบ.

ส.อ.ทนาพล แย้มผกา

ทีก! ห. : 0444/2015

หน่ วยส่ งเงิน : ขส.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

59,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,373.00

48

16,816.77

42,183.23

16,816.77

42,183.23

16,816.77

42,183.23

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

59,000.00
59,000.00

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! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.11 พัน.602

จ.ส.อ.อภิชาติ จงอริ ยตระกูล

ผูค้  าํ ร.ต.ชาติชาย ติดวงษา(2)

ทีก! ห. : 0441.16.1.2/477

หน่ วยส่ งเงิน : พล.ช.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

169,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 มี.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.สุ วทิ ย์ จันทะโข(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 4

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ช.พัน.6 พล.ร.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ช.พัน.6 พล.ร.6

จ.ส.ท.ไพฑูรย์ ปุริสา

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สุ ริยา ชาววาปี
2

3

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

148,000.00

2,827.00

60

58,767.92

89,232.08

ก.ค. 62

ไม่มี

260,000.00

4,967.00

60

0.00

260,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

107,000.00

2,044.00

60

0.00

107,000.00

ก.ค. 62

58,767.92

456,232.08

58,767.92

456,232.08

จ.ส.ต.โกศล โสชัยยันต์

ส.อ.สิ ทธิพงษ์ ดาเลิศ

ผูค้  าํ ส.อ.สุ ทธิพงษ์ พลพุทธา

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 10 พ.ค. 62

จ.ส.อ.ธีรวุฒิ สุ โพธิD

จ.ส.อ.ประมวล ฝอยทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมพร ไชยสิ งห์

ทีก! ห. : 0482.2.34/545

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ส.อ.อดิศร สี ดามาตร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

515,000.00
515,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ทน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

พ.ท.ทองดี ช่วงไชย

ผูค้  าํ พ.ท. โชตินริ นทร์ ไชยยศ
2

4

5

6

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

139,000.00

2,656.00

60

36,623.66

102,376.34

ก.ค. 62

มี

157,000.00

2,999.00

60

74,871.90

82,128.10

ก.ค. 62

มี

140,000.00

2,675.00

60

41,783.39

98,216.61

ก.ค. 62

มี

255,000.00

4,871.00

60

97,228.32

157,771.68

ก.ค. 62

มี

113,000.00

2,159.00

60

51,794.87

61,205.13

ก.ค. 62

มี

108,000.00

2,063.00

60

29,795.04

78,204.96

ก.ค. 62

จ.ส.อ. ภูดิศ อาจวิชยั

ส.อ.เบญจรงค์ ไชยสิ งห์

ผูค้  าํ ส.ท.ณัฐพงศ์ ศรี ชูเปี ยม(2)

วงเงินกู้

จ.ส.ต. ปกรณ์ คงสุ คนธ์

จ.ส.อ.วิทย์วศิน สุ รพัฒนชาติ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โยธิน ก้อนชัยภูมิ

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

จ.ส.อ. ปิ ยะพงษ์ แตกโพธิD (2)

จ.ส.อ.ทวีศกั ดิD เคลือวงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. โอภาส รอดขันเมือง

ทีก! ห. : 0482.11/345

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21

พ.ท. ภิญโญ ชูวงษ์

จ.ส.อ.ชยพัทธ์ พรมหมืนไวย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ภิมนั จันทร์แทน (2)
3

หน่ วยโอนเงิน : ทน.2

ส.ท.กิตติพงษ์ วงษ์ทอง

ส.อ.อัฏฐพร ซาระภู

ผูค้  าํ

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! : 6

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

ส.อ.วีรภัทร อ่อนฉิมพลี

ผูค้  าํ ส.อ.สุ เมธ สุ ขกระจ่าง(2)
8

9

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

332,097.18

899,902.82

332,097.18

899,902.82

ส.ท.กิตติพงษ์ วงษ์ทอง(2)

ส.ท.นิคม ทรัพยสมบัติ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.โยธิน ก้อนชัยภูมิ(2)

110,000.00

ส.ท.นิคม ทรัพย์สมบัติ(2)

ส.ท.ณัฐพงศ์ ศรี ชูเปี ยม

ผูค้  าํ ส.อ.เบญจรงค์ ไชยสิ งห์

ไม่มี

ส.อ.วีรภัทร อ่อนฉิมพลี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

1,232,000.00
1,232,000.00

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

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

หน้ าที! : 7

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : นรด.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : นรด.

ผูค้  าํ ร.อ.ญ.กรพรรณ เศรษฐาวิวฒั น์

หนีสิน

มี

ร.ท.หญิง กัญญาวีร์ ภูมิภทั รสวัสดิD

ทีก! ห. : 0462/1825

หน่ วยส่ งเงิน : นรด.
วงเงินกู้

119,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,768.00

48

29,410.03

89,589.97

29,410.03

89,589.97

29,410.03

89,589.97

ก.ค. 62

จ.ส.อ.ญ.ชุตาภา ศรี จนั ทร์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

119,000.00
119,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : บชร.3

ร.ท.หญิง สิ ริภสั รา ชมเชียงคํา

ผูค้  าํ ส.ท.หญิง พลอยชมภู โสภณ
2

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

60,000.00

1,396.00

48

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

0.00

160,000.00

0.00

160,000.00

ส.ท. หญิง นุสรา หลวงตุมมา (2)

ส.ท.ธีรวัฒน์ ชูสาย

ผูค้  าํ ร.ต. สาโรช ชูจิตร

ทีก! ห. : 0483.61/1112

หน่ วยส่ งเงิน : บชร.3

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : บชร.3

จ.ส.ต. พีระพงษ์ อุ่นเรื อน (2)

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! : 9

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.1 รอ.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธีรพงษ์ แสนประสิ ทธิD(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ณัทพงศ์ ดีเกตุ

ทีก! ห. : 0481.1/726

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.11
วงเงินกู้

140,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,675.00

60

87,316.61

52,683.39

87,316.61

52,683.39

87,316.61

52,683.39

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สุ รชัย นคร

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

140,000.00
140,000.00

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

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

หน้ าที! : 10

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.6

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.6

ส.อ.กฤษดา แก้วนิคม

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ไชยยา มหาศรี ทะเนตร
2

ลง ว/ด/ป : 19 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

0.00

220,000.00

0.00

220,000.00

ส.ท.ปองกานต์ วงศ์วรรณา

ส.อ.ธนพงศ์ อุดมทรัพย์

ผูค้  าํ ส.ท.อาทร บุดสี นนท์

ทีก! ห. : 0482.2/428

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.27 (จทบ.ร.อ.)

ส.ท.วรวิทย์ หาจันดา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 11

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71

ร.ต.ขาว นุ่มฝ้ าย

ทีก! ห. : 0487.1/665

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

116,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,216.00

60

27,041.71

88,958.29

27,041.71

88,958.29

27,041.71

88,958.29

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 12

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ป.71 พัน.713

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.71 พัน.713

จ.ส.อ.มนูญ เฉลย

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ กิจ สุ ขสว่าง
2

ทีก! ห. : 0487.1/898

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 10 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

320,000.00

6,113.00

60

165,233.30

154,766.70

ก.ค. 62

มี

108,000.00

2,512.00

48

69,368.14

38,631.86

ก.ค. 62

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

ก.ค. 62

234,601.44

343,398.56

234,601.44

343,398.56

ส.อ. ชํานาญ ม่านทอง

จ.ส.อ.วิโรจน์ เพชรชาติช นั

ผูค้  าํ
3

จ.ส.อ.สุ กิจ สุ ขสว่าง

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

578,000.00
578,000.00

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

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

หน้ าที! : 13

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ป.72 พัน.721

ผูค้  าํ ส.อ.สมพงษ์ ภิญโญศรี

หนีสิน

มี

ส.อ.ชุติพนธ์ คงสุ วรรณ

ทีก! ห. : 0487.2/796

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

105,000.00

ลง ว/ด/ป : 22 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,006.00

60

49,275.36

55,724.64

49,275.36

55,724.64

49,275.36

55,724.64

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สมใจ เอมวดี

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

105,000.00
105,000.00

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! 28 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.จําเริ ญ อ่อนเงิน

ทีก! ห. : 0487.2/0616

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 25 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

140,000.00

2,675.00

60

13,451.53

126,548.47

ก.ค. 62

มี

171,000.00

3,267.00

60

60,600.54

110,399.46

ก.ค. 62

ไม่มี

102,000.00

1,949.00

60

0.00

102,000.00

ก.ค. 62

74,052.07

338,947.93

74,052.07

338,947.93

ผูค้  าํ ส.อ. กานต์พงศ์ รุ่ งแสง
2

จ.ส.อ.ธีระพล หมืนสิ ทธิแพร่

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ศักดิDดา สวนหลวง
3

ส.ท.คนึง ดัดเพ็ชร์

ส.ท.ธนพนธ์ รื นอุรา

ผูค้  าํ ส.ท. อิทธิพร ตุ่มศรี ยา

ส.ท. สรรพยา สุ ดเสื อ (2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

413,000.00
413,000.00

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! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ปตอ.1 พัน.6

จ.ส.อ.วีระศักดิD นิลศิริ

ผูค้  าํ จ.ส.ท.ภูมิดนัย จุฬารี

ทีก! ห. : 0488.1(1)/504

หน่ วยส่ งเงิน : นปอ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 พ.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.ต.นฤพงษ์ ปิ มแปง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

120,000.00
120,000.00

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

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

หน้ าที! : 16

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พล.ร.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4

ร.ต.ชัยณรงค์ สามเกษร

ผูค้  าํ พ.ต.จักรกฤษณ์ ชยานนท์(2)

หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

183,000.00

2

หน่ วยโอนเงิน : พล.ร.4
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

จ.ส.อ.วิรัช อ้นทรัพย์

ผูค้  าํ ส.อ.อภิชาติ คมขําหนัก

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,496.00

60

183,000.00
183,000.00

ยอดเงินรวมทั8งหมด :
ลําดับ

ลง ว/ด/ป : 18 มี.ค. 62

0.00

183,000.00

0.00

183,000.00

0.00

183,000.00

ก.ค. 62

ส.ต.นที สังข์ทอง(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
หน่ วยต้ นสังกัด : ร้ อย ม.ลว.ที! 4

ทีก! ห. : 0483.1/960

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.39 (จทบ.พ.ล.)

ทีก! ห. : 0483.1/4495

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

วงเงินกู้

ไม่มี

101,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,930.00

60

0.00

101,000.00

0.00

101,000.00

0.00

284,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.คุณวุฒิ เตวิชยั

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

101,000.00
284,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ขกท.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ขกท.

ผูค้  าํ ร.ต.สุ รสิ งห์ เชยชิด

หนีสิน

มี

ร.ต.สุ ระชัย โสดก

ทีก! ห. : 0430.7/418

หน่ วยส่ งเงิน : ขกท.
วงเงินกู้

200,000.00

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,821.00

60

110,646.62

89,353.38

110,646.62

89,353.38

110,646.62

89,353.38

ก.ค. 62

ร.ต.อํานวย ปัญญา

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

200,000.00
200,000.00

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

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

หน้ าที! : 18

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.ซบร.กรม สน.2

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

วงเงินกู้

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

6,244.34

113,755.66

ก.ค. 62

มี

200,000.00

3,821.00

60

23,688.62

176,311.38

ก.ค. 62

มี

280,000.00

5,349.00

60

62,620.28

217,379.72

ก.ค. 62

จ.ส.อ.กิตติพงษ์ ยีโ ต๊ะ

ไม่มี

300,000.00

5,731.00

60

0.00

300,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.สนอง มาไกล

ไม่มี

130,000.00

2,484.00

60

0.00

130,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

160,000.00

3,057.00

60

0.00

160,000.00

ก.ค. 62

ส.อ. ปัญญา อาภรณ์พงษ์

จ.ส.อ.สมบัติ พวงดอกไม้
ส.ท. ศรัณยู พลอยฉิมพลี

จ.ส.อ.สุ ชาติ แสงสุ วรรณ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.สมศักดิD เมืองอําพัน
4

หนีสิน

ลง ว/ด/ป : 14 พ.ค. 62

120,000.00

ผูค้  าํ ส.อ. ณัฐพล แก้วพวง
3

ทีก! ห. : 0481.2/689

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
มี

จ.ส.อ.จักร์กฤษ บุญส่ งศรี

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ธเนศร์ศกั ดิD เนตรสุ วรรณ (2)
2

หน่ วยโอนเงิน : พัน.ซบร.กรม สน.2

จ.ส.อ.มนตรี มีหา(2)

ผูค้  าํ
5

ผูค้  าํ จ.ส.อ. สุ พจน์ ปัญญา
6

จ.ส.อ. พนม ต่อแต้ม (2)

จ.ส.อ.สายชล นริ นทร์พงษ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ฐิติพงศ์ แตงเพ็ชร์

ส.อ. อภิชยั ปัตถา

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! : 19

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
7

จ.ส.ท.สมเกียรติ สิ งห์ธนะ

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ธนพล ตันแก้ว
8

9

10

60

0.00

300,000.00

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

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ส.ท.รชเญช อินทร์สูง

ส.ท.อมร บุญเหลือม

ผูค้  าํ ส.อ.นิติภูมิ ตาไธสง(2)

5,731.00

ส.อ.หัสโชค อินแมน

ส.อ.อภิวฒั น์ มาณี

ผูค้  าํ ส.ท.ชยันต์ พุทธวิเศษสรรค์

300,000.00

ส.ท.สมชาย ปรึ กษาเกตุ

ส.อ.ศุภกร ศรี เกษม

ผูค้  าํ ส.อ.ยุรนันท์ พิมพ์วงษ์

ไม่มี

ส.ท.วุฒินนั ท์ กรุ งกุตโถ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

1,820,000.00
1,820,000.00

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

92,553.24 1,727,446.76
92,553.24 1,727,446.76

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! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : พัน.บ.21

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ภาณุมาศ เจ้ยแก้ว(2

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.สุ นนั ต์ชยั สุ ดแสนยา

ทีก! ห. : 0465.28/907

หน่ วยส่ งเงิน : ศบบ.
วงเงินกู้

171,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,267.00

60

57,447.55

113,552.45

57,447.55

113,552.45

57,447.55

113,552.45

ก.ค. 62

จ.ส.ต.เรื องวิทย์ ศรี สันติธรณ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

171,000.00
171,000.00

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! 28 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.พันธ์ลภ ชาญสู งเนิน

ทีก! ห. : 0485.3/709

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

64,000.00

ลง ว/ด/ป : 3 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,489.00

48

41,322.37

22,677.63

41,322.37

22,677.63

41,322.37

22,677.63

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

64,000.00
64,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15 หน่ วยโอนเงิน : พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.15
ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลง ว/ด/ป : 30 เม.ย. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.สมยศ อายุยนื

ไม่มี

140,000.00

2,675.00

60

0.00

140,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ทินรัตน์ สายสุ วรรณ

ไม่มี

100,000.00

2,326.00

48

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

110,000.00

2,102.00

60

0.00

110,000.00

ก.ค. 62

ไม่มี

116,000.00

2,216.00

60

0.00

116,000.00

ก.ค. 62

0.00

466,000.00

0.00

466,000.00

ลําดับ
1

ทีก! ห. : 0490.10.4/434

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.42

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2

ผูค้  าํ ส.ต. ศุภมิตร นิลเพชร์
3

ส.อ.บรทิน จิณเสน

ผูค้  าํ ร.ต. เฉลิมวุฒิ พรหมจรรย์ (2)
4

ส.ท. รณฤทธิD บุปผา (2)

จ.ส.ต. ธนพล พลภักดี (2)

ส.อ.บุญถนอม สิ งตะโคตร

ผูค้  าํ ส.อ. วิโชติ จันทประดับ (2)

ส.ท. เกียรติศกั ดิD ธนะกุล

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

466,000.00
466,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.12

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.12

ร.ท.มานพ ยศศิริ

ทีก! ห. : 0481.63/384

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.12
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

100,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 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

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

100,000.00
100,000.00

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

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

หน้ าที! : 24

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.28 (จทบ.ล.ย.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.28

ร.ต.ถวิล ก้อนคําใหญ่

ทีก! ห. : 0482.75/755

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

มี

วงเงินกู้

60,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

1,396.00

48

12,266.28

47,733.72

12,266.28

47,733.72

12,266.28

47,733.72

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! : 25

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.31

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.31

ส.อ.ราเชนทร์ สุ วบิ วั

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ประธานพร โรจน์บาํ รุ ง
2

ทีก! ห. : 0483.62/878

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.31
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 21 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

128,000.00

2,445.00

60

71,208.96

56,791.04

ก.ค. 62

ไม่มี

43,000.00

1,001.00

48

0.00

43,000.00

ก.ค. 62

71,208.96

99,791.04

71,208.96

99,791.04

พล.อส.ฉัตรชัย ขําบุญ

จ.ส.อ.รังสรรค์ สุ ขภิรมย์

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

171,000.00
171,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : มทบ.37

ส.อ.หญิง วิลาสิ รินทร์ ธิทะยะ

ทีก! ห. : 0483.71/1158

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.37 (จทบ.ช.ร.)
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

38,000.00

ลง ว/ด/ป : 7 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

884.00

48

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

38,000.00
38,000.00

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! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.19 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.19 พัน.1

ผูค้  าํ จ.ส.อ.โสภณ ชืนสุ วรรณ(2)

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.มานพ แสงเย็น

ทีก! ห. : 0481.3/756

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

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 10 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

43,312.34

186,687.66

43,312.34

186,687.66

43,312.34

186,687.66

ก.ค. 62

จ.ส.อ.มนู ดอนยังไพร

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! : 28

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.21 พัน.2 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.21 พัน.2 รอ.

ร.ต.กอร์ปชัย ตันสุ วรรณรัตน์

ทีก! ห. : 0481.2/576

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

250,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,776.00

60

206,289.77

43,710.23

206,289.77

43,710.23

206,289.77

43,710.23

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

250,000.00
250,000.00

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

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

หน้ าที! : 29

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.31 พัน.3 รอ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลง ว/ด/ป : 10 พ.ค. 62

วงเงินกู้

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.วิโชติ ฉิมรัมย์

ไม่มี

240,000.00

4,585.00

60

0.00

240,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.อร่ าม แย้มผกา

ไม่มี

500,000.00

9,551.00

60

0.00

500,000.00

ก.ค. 62

0.00

890,000.00

0.00

890,000.00

จ.ส.อ.พรชัย ดํารงสุ กิจ

ผูค้  าํ จ.ส.อ. อร่ าม แย้มผกา
2

ทีก! ห. : 0481.1/795

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
หนีสิน

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 พัน.3 รอ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

จ.ส.อ. ศราวุฒิ ฮวดศรี

ผูค้  าํ
3
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

890,000.00
890,000.00

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! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.31 รอ.

ผูค้  าํ ร.ต. บัญชร ทองจันทา

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.อัศวิน ชินพร

ทีก! ห. : 0481.1/690

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.13
วงเงินกู้

120,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,293.00

60

23,836.38

96,163.62

23,836.38

96,163.62

23,836.38

96,163.62

ก.ค. 62

จ.ส.อ. กฤตธรรศ อยูแ่ บน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

120,000.00
120,000.00

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

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

หน้ าที! : 31

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ร.9 พัน.1

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ร.9 พัน.1

ร.ต.ปริ ญญา ธิกุลวงษ์

ทีก! ห. : 0481.3/265

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

มี

วงเงินกู้

230,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,394.00

60

2,643.01

227,356.99

2,643.01

227,356.99

2,643.01

227,356.99

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

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! : 32

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.ค่ ายพิชัยดาบหัก

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.ค่ ายพิชัยดาบหัก

จ.ส.อ.บุญช่วย ต๊ะปัน

ทีก! ห. : 0483.69.1/766

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.35 (จทบ.อ.ต.)
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

160,000.00

ลง ว/ด/ป : 4 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,057.00

60

75,590.39

84,409.61

75,590.39

84,409.61

75,590.39

84,409.61

ก.ค. 62

ผูค้  าํ ส.ต.หญิง กนกพิชญ์ ต๊ะปัน

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! : 33

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0446.16/6648

หน่ วยส่ งเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ลง ว/ด/ป : 21 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.พงษ์พนั ธุ์ มูลิกา

ไม่มี

60,000.00

1,396.00

48

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

จ.ส.อ.หญิง ผกามาศ ศิริรักษ์

ไม่มี

150,000.00

2,866.00

60

0.00

150,000.00

ก.ค. 62

0.00

210,000.00

0.00

210,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รพ.พระมงกุฎเกล้ า

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

210,000.00
210,000.00

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

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

หน้ าที! : 34

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.จปร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.จปร.

จ.ส.อ.อนุรักษ์ เมืองทอง

ผูค้  าํ จ.ส.อ.พิศิษฐ์ เมตตาธรรม
2

ทีก! ห. : 0460/1111

หน่ วยส่ งเงิน : รร.จปร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 9 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

230,000.00

4,394.00

60

101,392.68

128,607.32

ก.ค. 62

ไม่มี

100,000.00

1,911.00

60

0.00

100,000.00

ก.ค. 62

101,392.68

228,607.32

101,392.68

228,607.32

จ.ส.อ.เอกอุดม ดีเส็ง

จ.ส.อ.พิศิษฐ์ เมตตาธรรม

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

330,000.00
330,000.00

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

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

หน้ าที! : 35

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.ช.กช.

ผูค้  าํ จ.ส.อ.รุ่ ง เรื อนทอง

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ชัชชยุตม์ สิ มลา

ทีก! ห. : 0441.15/0480

หน่ วยส่ งเงิน : กช.
วงเงินกู้

220,000.00

ลง ว/ด/ป : 28 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

4,203.00

60

142,906.23

77,093.77

142,906.23

77,093.77

142,906.23

77,093.77

ก.ค. 62

ร.อ.อํานาจ พันแสน

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 36

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพ.สพ.ทบ.

ร.อ.รัตนมงคล เอียมสอาด

ทีก! ห. : 0443.16/702

หน่ วยส่ งเงิน : สพ.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

240,000.00

ลง ว/ด/ป : 24 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,582.00

48

100,584.89

139,415.11

100,584.89

139,415.11

100,584.89

139,415.11

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

240,000.00
240,000.00

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

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

หน้ าที! : 37

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สพศ.ศสพ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สพศ.ศสพ.

พ.อ.สัมพันธ์ ทับเพ็ชร

ทีก! ห. : 0485.3/739

หน่ วยส่ งเงิน : ศสพ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

269,000.00

ลง ว/ด/ป : 2 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,139.00

60

67,011.67

201,988.33

67,011.67

201,988.33

67,011.67

201,988.33

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

269,000.00
269,000.00

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

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

หน้ าที! : 38

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : รร.สร.พบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ทีก! ห. : 0446.19/716

หน่ วยส่ งเงิน : พบ.

ลง ว/ด/ป : 15 พ.ค. 62

หนีสิน

วงเงินกู้

จ.ส.อ.สุ ชาติ วัดบัว

ไม่มี

50,000.00

1,163.00

48

0.00

50,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.เอกลักษณ์ คําเพชร

ไม่มี

18,000.00

419.00

48

0.00

18,000.00

ก.ค. 62

0.00

68,000.00

0.00

68,000.00

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : รร.สร.พบ.

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

ผูค้  าํ
2
ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

68,000.00
68,000.00

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

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

หน้ าที! : 39

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศฝ.นศท.มทบ.14

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศฝ.นศท.มทบ.14

ร.ท.ไพศาล อิทธิยาภรณ์

ผูค้  าํ ร.ต.เอนก เชือเย็น

ทีก! ห. : 0481.65/192

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.14
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

134,000.00

ลง ว/ด/ป : 14 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,560.00

60

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

0.00

134,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.เอกสิ ทธิD อิมกมล(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

134,000.00
134,000.00

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

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

หน้ าที! : 40

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ศร.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ศร.

จ.ส.อ.ธนภูมิ พันธ์พิบูลย์

ทีก! ห. : 0461.1/1282

หน่ วยส่ งเงิน : ศร.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

31,000.00

721.00

48

9,335.27

21,664.73

ก.ค. 62

ไม่มี

60,000.00

1,396.00

48

0.00

60,000.00

ก.ค. 62

9,335.27

81,664.73

9,335.27

81,664.73

ผูค้  าํ
2

จ.ส.ท.นัฐพล ทวีพนั ธุ์

ผูค้  าํ จ.ส.อ. เกรี ยงไกร รัตนวรรณ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

91,000.00
91,000.00

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

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

หน้ าที! : 41

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : ส.พัน.24 ทภ.4

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.24 ทภ.4

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ไพรัช ผลใหม่

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ฉัตรชนก แปะหลง

ทีก! ห. : 0484.67/267

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.41
วงเงินกู้

135,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,579.00

60

49,786.04

85,213.96

49,786.04

85,213.96

49,786.04

85,213.96

ก.ค. 62

ร.ท. ส้อบา ศรี ยศ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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! : 42

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : ส.พัน.3 พล.ร.3

ผูค้  าํ ส.อ.สุ ทธิพงษ์ ปรี พฒั น์

หนีสิน

มี

จ.ส.อ.ประชาชัย เพ็ชราไชย

ทีก! ห. : 0482.1.35/759

หน่ วยส่ งเงิน : มทบ.21
วงเงินกู้

300,000.00

ลง ว/ด/ป : 26 เม.ย. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

5,731.00

60

78,287.28

221,712.72

78,287.28

221,712.72

78,287.28

221,712.72

ก.ค. 62

ส.อ.ปัญญา พิทกั ษ์(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

300,000.00
300,000.00

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

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

หน้ าที! : 43

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ก.จ.

พ.ต.ภัคพล หงษ์เวียงจันทร์

ทีก! ห. : 0481.75/255

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ก.จ.
หนีสิน

วงเงินกู้

ลง ว/ด/ป : 8 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

มี

279,000.00

5,330.00

60

171,146.51

107,853.49

ก.ค. 62

มี

190,000.00

3,630.00

60

68,226.51

121,773.49

ก.ค. 62

239,373.02

229,626.98

239,373.02

229,626.98

ผูค้  าํ ส.ท.จีรพัฒน์ ภู่พนั รบ(2)
2

จ.ส.อ.จรัส สังข์สอาด

ผูค้  าํ จ.ส.อ. ชยุตพงศ์ พึงพิณพงศ์

ส.ท. ชาฎา ตันเส็ง

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

469,000.00
469,000.00

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

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

หน้ าที! : 44

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.

ผูค้  าํ ร.ต.ศราวุฒิ โคตรมุงคุณ

หนีสิน

มี

ส.อ.จีรศักดิD ผกามาศ

ทีก! ห. : 0482.66.7/384

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ข.ก.
วงเงินกู้

138,000.00

ลง ว/ด/ป : 13 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,636.00

60

64,861.55

73,138.45

64,861.55

73,138.45

64,861.55

73,138.45

ก.ค. 62

จ.ส.อ.กุมภา นามหานวล(2)

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

138,000.00
138,000.00

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

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

หน้ าที! : 45

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.น.

จ.ส.อ.สถาพร แสงแจ่ม

ทีก! ห. : 0483.72.2/218

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.น.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

139,000.00

ลง ว/ด/ป : 25 ก.พ. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

3,233.00

48

0.00

139,000.00

0.00

139,000.00

0.00

139,000.00

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

139,000.00
139,000.00

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

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

หน้ าที! : 46

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.น.ว.

ร.ต.วัชรา โพธิDมาก

ทีก! ห. : 0483.62.5/405

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.น.ว.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

350,000.00

ลง ว/ด/ป : 15 มี.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

6,686.00

60

228,079.50

121,920.50

228,079.50

121,920.50

228,079.50

121,920.50

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

350,000.00
350,000.00

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

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

หน้ าที! : 47

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

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

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สง.สด.จว.ส.น.

ส.ท.จักรกฤษณ์ โถชารี

ผูค้  าํ จ.ส.อ.ทวีศกั ดิD ศรี จนั ทร์มี

ทีก! ห. : 0482.77.26/1132

หน่ วยส่ งเงิน : สง.สด.จว.ส.น.
หนีสิน

วงเงินกู้

ไม่มี

138,000.00

ลง ว/ด/ป : 19 ธ.ค. 61

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

2,636.00

60

0.00

138,000.00

0.00

138,000.00

0.00

138,000.00

ก.ค. 62

ส.อ.ศุภโชค นามวงศ์

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

138,000.00
138,000.00

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

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

หน้ าที! : 48

( สํ าเนา )
กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

ประจําวันที! 28 พ.ค. 62

รายงานการเปิ ดบัญชี เงินกู้รายบุคคล
หน่ วยต้ นสังกัด : สลก.ทบ.

ยศ-ชือ-นามสกุลผูก้ ู้

ลําดับ
1

หน่ วยโอนเงิน : สลก.ทบ.

พ.อ.สมนึก ขําต้นวงษ์

ทีก! ห. : 0400/2061

หน่ วยส่ งเงิน : สลก.ทบ.
หนีสิน

มี

วงเงินกู้

379,000.00

ลง ว/ด/ป : 16 พ.ค. 62

ชําระต่องวด จํานวนงวด ชําระหนีเงินกูย้ อดเดิม ยอดเงินจ่ายจริ ง วันเริ มต้นสัญญา

7,240.00

60

308,071.87

70,928.13

308,071.87

70,928.13

308,071.87

70,928.13

ก.ค. 62

ผูค้  าํ

ยอดรวมหน่ วยต้ นสั งกัด :
ยอดเงินรวมทั8งหมด :

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

379,000.00
379,000.00

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

