
ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.1 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา33

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0072/17 ร.ต.ท. สุรพล ชูใจ 120.001613081292ลือชา 560.001 01 200.00

50.0031/58 ร.ต.อ. ณัฐเดช สุทธิชาญบัญชา 100.00059375937เฉลิมลาภ 480.00 สง.ผบ.ตร. พล.ต.ท. เดชณรงค2 05 330.00

210.00212/445 ด.ต. จํารูญ บัณฑิตย 85.001410691055ทุงสองหอง 495.003 04 200.00

300.003/030 ด.ต. ภูวศิษฐ จิรรัฐเดชาพงศ 60.0020252232ลาดยาว 560.004 03 200.00

50.003/040 ด.ต. อุปถัมภ รื้อยอดพิทักษ 60.00340314028ลาดยาว 210.005 03 100.00

75.004/087 ส.ต.ท. ณัฐ ชื่นปรีชา 60.005345340ลาดยาว 235.006 04 100.00

255.008/009 ร.ต.ต. อาทิตย ศุภนคร 60.001730423025ลาดยาว 515.007 08 200.00

240.009/078 ด.ต.หญิง โสภา คีรีวงศ 60.001615151499ลาดยาว 500.008 09 200.00

50.0020/005 ด.ต. จักรี มาใหญ 85.003689686วิภาวดี 335.009 01 200.00

120.0020/211 ด.ต. เทิดพงษ พรหมกสิกร 85.00836953687วิภาวดี 405.0010 07 200.00

50.0020/318 ด.ต. เสรี เมืองชู 85.00116121611วิภาวดี 335.0011 10 200.00

90.0020/335 ร.ต.อ. เลอสันต พรมช่ืน 85.006480474วิภาวดี 375.0012 11 200.00

120.0020/371 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์ แสนยะบุตร 85.008323315วิภาวดี 405.0013 12 200.00

75.0020/476 ร.ต.อ.หญิง ศิรินาจ โอภาส 85.00517221717วิภาวดี 460.0014 16 300.00

50.0002/009 ด.ต. จรูญ สุขเจริญ 80.00063576357อุดมสุข 330.0015 02 200.00

255.0002/113 พ.ต.ต. สิทธิเดช หาญจริง 80.001711921175อุดมสุข 635.0016 02 300.00

50.0008/074 ส.ต.ท. นัฐพงษ พลประกอบ 80.00011991199อุดมสุข 330.0017 08 200.00

288.0058/66 ส.ต.อ. รัตนภูมิ ชูชื่น 150.001819441926ถนอมมิตร 738.0018 24 300.00

176.0058/77 ด.ต. เกียรติศักดิ์ จักสาร 150.0011588577ถนอมมิตร 626.0019 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.1 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา34

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0060/1 ด.ต. อดิศักดิ์ วังซาย 120.00165640ลือชา 660.0020 ส6 300.00

270.0060/79 พ.ต.ต. ปราโมทย ศุขศรีไพศาล 120.00184830ลือชา 690.0021 ส6 300.00

3,254.004,730.00 9,879.00จํานวนเงิน 1,895.0021 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.2 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา35

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0074/68 ร.ต.อ. ทรงวุฒิ นิยมพงษ 120.004146142ลือชา 380.001 15 200.00

240.0033/27 ด.ต. ชัยชวินทร นามโชติ 100.0016988972เฉลิมลาภ 670.002 01 330.00

255.0031/25 ด.ต. ปรัชญา นงคพรมมา 100.001716421625เฉลิมลาภ 685.003 04 330.00

105.00212/101 ร.ต.ต.หญิง สมใจ พูลทอง 85.00749644957ทุงสองหอง 290.004 01 100.00

195.00212/294 ส.ต.ท.หญิง กุลสตรี ดวงดี 85.0013132119ทุงสองหอง 380.005 02 100.00

50.004/007 ด.ต. ศุภชัย มวงชมเดช 60.003116113ลาดยาว 310.006 04 200.00

50.004/026 ด.ต. ประเสริฐ กิทํา 60.00041564156ลาดยาว 310.007 04 200.00

300.006/047 ร.ต.อ.หญิง ชาคริยา อินทะวงษ 60.0020596576ลาดยาว 560.008 06 200.00

50.008/031 ด.ต. ธนะโชติ อินตะแสน 60.003316313ลาดยาว 310.009 08 200.00

315.008/064 ด.ต.หญิง วรรณภา เพ็งเต็ม 60.0021700679ลาดยาว 575.0010 08 200.00

50.0020/171 ร.ต.อ.หญิง เมธิกา อนิศาอภิรัต 85.00338593856วิภาวดี 335.0011 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.2 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา36

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,670.002,260.00 4,805.00จํานวนเงิน 875.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.3 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา37

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0031/82 ด.ต. ทองพูน คณะโท 100.00218761874เฉลิมลาภ 480.001 05 330.00

105.0031/127 ด.ต.หญิง จุรีย สังขทอง 100.00717261719เฉลิมลาภ 535.002 06 330.00

50.00212/586 ด.ต. อัครรัฐ อรรคบาล 85.00011ทุงสองหอง 335.003 05 200.00

315.00212/781 ร.ต.ต. สุพจน หนชัย 85.0021299278ทุงสองหอง 700.004 07 300.00

270.00212/915 พ.ต.ท. สิวิชัย บุตรจันทร 85.0018431413ทุงสองหอง 655.005 08 300.00

315.0020/044 ด.ต. สุนทร ทองมณี 85.002194169395วิภาวดี 600.006 02 200.00

50.0020/050 ด.ต. อมรรัตน อนุทัย 85.001608607วิภาวดี 335.007 02 200.00

375.0020/114 ร.ต.อ. เสนห พงศาปาน 85.002555265501วิภาวดี 660.008 04 200.00

50.0020/138 ด.ต. วิชาญ บุญเกลี้ยง 85.00332523249วิภาวดี 335.009 05 200.00

210.0020/223 ร.ต.อ. ปองธรรม ปองไป 85.001419821968วิภาวดี 495.0010 07 200.00

60.0020/419 จ.ส.ต. ปรีชามาตร บัวกนก 85.00442184214วิภาวดี 345.0011 14 200.00

480.0009/043 ด.ต. สุขสรรค สิงหาทอง 80.003253155283อุดมสุข 760.0012 09 200.00

75.0060/49 ส.ต.อ. ชัยนาท ลําภา 120.0051914ลือชา 495.0013 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.3 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา38

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,405.003,160.00 6,730.00จํานวนเงิน 1,165.0013 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.4 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา39

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0072/75 ด.ต. เอกพงษ วงศลังกา 120.001570447029ลือชา 545.001 03 200.00

50.0072/250 ร.ต.อ. ฉัตรพงษ ธรรมสอน 120.00038903890ลือชา 370.002 08 200.00

50.00212/103 จ.ส.ต. เรืองยศ ดีศรี 85.00017291729ทุงสองหอง 235.003 01 100.00

75.00212/134 จ.ส.ต.หญิง ฐิตาภา ออนปรุง 85.00527712766ทุงสองหอง 260.004 01 100.00

50.00212/557 ด.ต. วันชัย สมนาค 85.0038582ทุงสองหอง 335.005 05 200.00

165.00212/722 ด.ต. ปราโมทย เบ็ญจมาศ 85.0011491480ทุงสองหอง 450.006 06 200.00

180.00212/807 ร.ต.อ. ณรงคศกัดิ์ เทพจันตา 85.0012808796ทุงสองหอง 565.007 07 300.00

135.0020/234 ด.ต.หญิง ธัญญภัสร นเรนทราช 85.00926702661วิภาวดี 420.008 08 200.00

50.0002/059 ด.ต. ยศพงศ สิงหนอก 80.00059865986อุดมสุข 330.009 02 200.00

64.0058/159 ส.ต.อ. ทรงวุฒิ บํารุง 150.004628624ถนอมมิตร 314.0010 24 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.4 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา40

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,044.001,800.00 3,824.00จํานวนเงิน 980.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.5 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา41

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/440 ร.ต.ท. ดํารงศกัดิ์ อรุณรัตน 85.00015811581ทุงสองหอง 335.001 04 200.00

50.003/002 ด.ต.หญิง ณิชกานต อุไรวงศ 60.001530529ลาดยาว 210.002 03 100.00

50.006/019 ด.ต.หญิง แววตา เชยสุขจิตต 60.003119116ลาดยาว 210.003 06 100.00

165.0020/075 ด.ต. ทศพล งามแสง 85.001132313220วิภาวดี 450.004 03 200.00

195.0020/279 ส.ต.อ.หญิง ประภาวรินทร คงแจม 85.001339493936วิภาวดี 480.005 09 200.00

50.0020/397 ร.ต.ต. ศิริชัย รูปสวย 85.000328328วิภาวดี 335.006 13 200.00

75.0005/048 ด.ต. ไพศาล ทรัพยอนันต 80.00533853380อุดมสุข 355.007 05 200.00

75.0010/014 ส.ต.อ. อนุพันธ คงประพันธ 80.00519161911อุดมสุข 355.008 10 200.00

160.0058/68 ส.ต.อ. พิรภัทร กาญจนรังสี 150.0010277267ถนอมมิตร 410.009 24 100.00

50.0058/232 ด.ต. วรากร พรหมประดิษฐ 150.000483483ถนอมมิตร 500.0010 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.5 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา42

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

920.001,800.00 3,640.00จํานวนเงิน 920.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.6 บก.ป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา43

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0031/84 ด.ต. จินตวีร เกียงมี 100.00231213119เฉลิมลาภ 480.001 05 330.00

75.00212/176 ด.ต. อภินันท จิตรหลัง 85.005978973ทุงสองหอง 260.002 02 100.00

50.00212/192 ส.ต.อ. กฤษณะ แสงบัวแกว 85.0011312ทุงสองหอง 235.003 02 100.00

175.00530.00 975.00จํานวนเงิน 270.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.กตว.บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา44

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/43 ด.ต. พงศกร พะมณี 120.00722022195ลือชา 425.001 02 200.00

50.0068/315 ด.ต. สมภิสิษฐ บุญสง 120.000708708ลือชา 370.002 10 200.00

50.0068/382 ด.ต. ถวัลย ยศบุตร 120.000798798ลือชา 370.003 12 200.00

180.00212/353 ส.ต.อ. ประจักษ บรรจง 85.001218631851ทุงสองหอง 465.004 03 200.00

50.008/020 ด.ต. ธนวิน นอยกําเนิด 60.0006161ลาดยาว 210.005 08 100.00

90.0020/225 ส.ต.ท. เสรี พลนงค 85.006962956วิภาวดี 375.006 08 200.00

50.0002/008 ส.ต.ท. คมกริช ปนแสน 80.00214391437อุดมสุข 330.007 02 200.00

50.0002/012 ด.ต. สิทธิศักดิ์ จุติชัย 80.00036193619อุดมสุข 330.008 02 200.00

300.0003/012 จ.ส.ต. ชัชวาล เจริญบุตร 80.002062376217อุดมสุข 580.009 03 200.00

944.0058/60 ด.ต. ธนเทพ นาคเกษม 150.005920571998ถนอมมิตร 1,394.0010 24 300.00

150.0078/44 พ.ต.อ. ณัฐพงศ สิริพลังคานนท 120.001011221112ลือชา 570.0011 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.กตว.บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา45

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,019.002,300.00 5,419.00จํานวนเงิน 1,100.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.คฝ.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา46

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

330.00212/63 ร.ต.ต. มานพ เคลือมณี 85.0022197175ทุงสองหอง 515.001 01 100.00

50.003/090 ส.ต.ต. ณัฐนนท พรศักหาร 60.00011ลาดยาว 210.002 03 100.00

50.004/083 ส.ต.ต. ณัฐภูมิ เกษอินทร 60.00218741872ลาดยาว 310.003 04 200.00

50.005/085 จ.ส.ต. วิทยา กําบัง 60.00322652262ลาดยาว 310.004 05 200.00

150.007/076 ส.ต.ต. ธรรมกาย สกุลพราหมณ 60.0010135125ลาดยาว 310.005 07 100.00

960.0002/127 ร.ต.ท. ชัยยุทธ ใบมงคล 80.006430713007อุดมสุข 1,340.006 02 300.00

90.0078/75 ส.ต.ท.หญิง รดา บุรมย 120.006407401ลือชา 510.007 ส2 300.00

150.0078/76 ส.ต.ท.หญิง ฐิตารีย บุญลอม 120.0010421411ลือชา 570.008 ส2 300.00

1,830.001,600.00 4,075.00จํานวนเงิน 645.008 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.คฝ.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา47

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/387 ด.ต. อนุชา คนหาญ 85.001365364ทุงสองหอง 335.001 03 200.00

50.009/018 ส.ต.ต. วีรวุฒิ ไชยพิทักษ 60.00124612460ลาดยาว 210.002 09 100.00

50.0020/020 ส.ต.ท.หญิง ณิชชา ธนาสุจารี 85.00040084008วิภาวดี 335.003 01 200.00

50.0007/089 ส.ต.ต. ทีฑายุ ถมยาพิทักษสกุล 80.00023592359อุดมสุข 330.004 07 200.00

330.0008/012 ส.ต.ต. วรเวธ เมตตา 80.002267686746อุดมสุข 610.005 08 200.00

530.00900.00 1,820.00จํานวนเงิน 390.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ดส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา48

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0072/28 ด.ต.หญิง สาธิตา คณิตสิทธิวัฒน 120.001635403524ลือชา 560.001 01 200.00

50.0072/49 พ.ต.ท. ชยุต ยอดย่ิงนาทกุล 120.00324552452ลือชา 370.002 02 200.00

210.0072/19 ด.ต. อํานาจ เนียมขุนทด 120.0014176162ลือชา 530.003 01 200.00

50.0072/175 ด.ต. วรพล สุพรรณอวม 120.00029982998ลือชา 370.004 06 200.00

50.0068/329 ด.ต. ไสว หิตยะโส 120.000211211ลือชา 370.005 10 200.00

60.0074/81 ร.ต.ต. อุดม รอดนอย 120.00425392535ลือชา 380.006 15 200.00

135.0033/7 ด.ต. พานิชญ อาจตน 100.0099182เฉลิมลาภ 565.007 01 330.00

50.0031/321 ด.ต. วิเชียร กิตติชาญชัย 100.00314121409เฉลิมลาภ 480.008 11 330.00

600.00212/60 ด.ต.หญิง นิรดา พลอยปภากุล 85.0040781741ทุงสองหอง 785.009 01 100.00

60.00212/106 ส.ต.ต. สมยศ หลอวีระธรรม 85.00426982694ทุงสองหอง 245.0010 01 100.00

120.00212/158 ด.ต. สุวัฒน รวมนิคม 85.008663655ทุงสองหอง 305.0011 01 100.00

50.00212/384 ด.ต. สุชาติ มีขุนทด 85.0003333ทุงสองหอง 335.0012 03 200.00

345.00212/453 จ.ส.ต. สุเมธ เอ่ียมสําอางค 85.002334803457ทุงสองหอง 630.0013 04 200.00

150.00212/564 จ.ส.ต. พิทักษ นนทวงศ 85.00101009999ทุงสองหอง 435.0014 05 200.00

405.00212/570 ด.ต. ไพยรัตน สนองเดช 85.0027697670ทุงสองหอง 690.0015 05 200.00

210.00212/629 นาย บํารุง สุนทรสุข 85.001416281614ทุงสองหอง 495.0016 05 200.00

50.00212/672 ด.ต. อัจฉริยะ บรรเจิดทวีพร 85.000427427ทุงสองหอง 335.0017 06 200.00

90.00212/718 ร.ต.ท.หญิง สุพิชฌาย สิทธิ์เดชวิธาน 85.006787781ทุงสองหอง 375.0018 06 200.00

50.00212/778 ร.ต.ท. ชัยวัฒน อินทิรานนท 85.0025957ทุงสองหอง 435.0019 07 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ดส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา49

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.00212/821 ร.ต.อ.หญิง พิชญสิณี ชุมเจริญ 85.0013279266ทุงสองหอง 580.0020 07 300.00

50.007/002 ด.ต. สิทธิศักดิ์ โทนุการ 60.000322322ลาดยาว 210.0021 07 100.00

120.007/012 ด.ต. ธนสาร จําปาสอน 60.00819681960ลาดยาว 380.0022 07 200.00

135.007/029 ด.ต. พรหมฤทธ์ิ เมืองแปน 60.00940374028ลาดยาว 395.0023 07 200.00

50.008/007 ด.ต. ชยพล จําปาเปา 60.00344894486ลาดยาว 310.0024 08 200.00

50.0001/039 จ.ส.ต. สุทธิพงษ พงษกิ่ง 80.00012451245อุดมสุข 330.0025 01 200.00

240.0001/043 ร.ต.อ. นิมน เตศิริยานนท 80.001619411925อุดมสุข 620.0026 01 300.00

450.0001/054 จ.ส.ต. สมหมาย วาบสูงเนิน 80.003012671237อุดมสุข 730.0027 01 200.00

270.0001/101 ด.ต. พีรทัศน ภัชรอาจ 80.001882948276อุดมสุข 550.0028 01 200.00

50.0002/052 ด.ต. ประเสริฐ มะโนแปง 80.000789789อุดมสุข 330.0029 02 200.00

50.0002/065 ด.ต. พงษพิพัฒน ดวงเลิศ 80.00019831983อุดมสุข 330.0030 02 200.00

480.0003/040 ด.ต. นนทรวิศ ชมดง 80.0032486454อุดมสุข 760.0031 03 200.00

50.0003/065 ด.ต. วีระศักดิ์ วิชัยดิษฐ 80.00071167116อุดมสุข 330.0032 03 200.00

105.0004/132 จ.ส.ต. วีรนาท เทียมดวงแข 80.00715621555อุดมสุข 385.0033 04 200.00

50.0008/120 ด.ต. นพพล เหมรา 80.00027692769อุดมสุข 330.0034 08 200.00

50.0008/121 ด.ต. ชัยนรินท พิมพาพรศุภสิน 80.00022812281อุดมสุข 330.0035 08 200.00

255.0009/030 ด.ต. พงษศักดิ์ พวงสวัสดิ์ 80.001711991182อุดมสุข 535.0036 09 200.00

50.0009/039 ด.ต. ธรากร เจริญรัตน 80.000437437อุดมสุข 330.0037 09 200.00

120.0010/088 ด.ต. ประสิทธ์ิ บุตรชน 80.00826742666อุดมสุข 400.0038 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ดส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา50

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

465.0011/023 จ.ส.ต ศิริบูรณ เชยจิตร 80.003138493818อุดมสุข 745.0039 11 200.00

288.0058/6 ร.ต.ต. เรืองฤทธ์ิ วิสาสะ 150.001816351617ถนอมมิตร 738.0040 24 300.00

195.0058/076 ร.ต.ต. ณรงคพันธ มูลเมือง 120.00133017ลือชา 615.0041 ส5 300.00

6,743.008,560.00 18,953.00จํานวนเงิน 3,650.0041 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ตอตานฯ บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา51

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0001/020 ส.ต.อ. อนันต นาถวิล 80.00827832775อุดมสุข 400.001 01 200.00

165.0006/107 ส.ต.ท. วชิรากร วงคภูธรณ 80.001158705859อุดมสุข 445.002 06 200.00

192.0058/59 ด.ต. ดิษฐพงษ แตงโสภา 150.00121005993ถนอมมิตร 642.003 24 300.00

448.0058/99 ด.ต. เอกรินทร กาญจนนิยม 150.002829832955ถนอมมิตร 898.004 24 300.00

208.0058/114 ส.ต.อ. วายุพัฒณ บุณลา 150.0013867854ถนอมมิตร 658.005 24 300.00

1,133.001,300.00 3,043.00จํานวนเงิน 610.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ฝอ.บก.ป

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา52

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/118 ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี อัครนานิธิ 120.004121117ลือชา 380.001 04 200.00

390.0074/64 นาง ชะเอม สุขเกษม 120.002636123586ลือชา 710.002 15 200.00

105.0033/284 ด.ต.หญิง จริยา พจนเสนี 100.00742934286เฉลิมลาภ 405.003 03 200.00

60.0031/1 จ.ส.ต.หญิง จีรนันท ทะสา 100.00414751471เฉลิมลาภ 490.004 04 330.00

165.0031/246 พ.ต.ต. ปฏิพล พิมานเมฆินทร 100.001122762265เฉลิมลาภ 595.005 09 330.00

105.0031/261 ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปญญาชัย 100.00715081501เฉลิมลาภ 535.00 หองเจาหนาที่6 10 330.00

50.00212/144 ร.ต.อ.หญิง ณัฐกฤตา ระยับศรี 85.002354352ทุงสองหอง 235.007 01 100.00

240.00212/491 ร.ต.อ.หญิง เจตนิพิฐ เอ่ียมสําอางค 85.001613621346ทุงสองหอง 525.008 04 200.00

315.00212/780 ร.ต.อ. วัชรพงษ จําปาพันธ 85.0021324303ทุงสองหอง 700.009 07 300.00

195.001/026 ส.ต.อ.หญิง สุภาพร แพงมา 60.001376027589ลาดยาว 455.0010 01 200.00

50.005/071 ด.ต. ณรงค จันทรนิยม 60.00135073506ลาดยาว 210.0011 05 100.00

50.0020/163 พ.ต.ต. เจตนิพัทธ ศิริวัฒน 85.001291290วิภาวดี 335.0012 06 200.00

210.0020/196 ส.ต.ท.หญิง อัมพิกา สุนทรนิมิต 85.001424382424วิภาวดี 495.0013 07 200.00

60.0020/317 จ.ส.ต.หญิง ศรีสุดา อุทยารักษ 85.00457095705วิภาวดี 345.0014 10 200.00

50.0020/320 ด.ต. กรพสิษฐ เอียดวิจิตร 85.001234233วิภาวดี 335.0015 10 200.00

50.0020/448 ส.ต.อ. ณัฐพร อนุรักษนิยม 85.00050505050วิภาวดี 335.0016 14 200.00

75.0020/479 พ.ต.ท.หญิง มยุรี แจมศรี 85.00514251420วิภาวดี 460.0017 16 300.00

120.0020/531 พ.ต.ท. พรศักดิ์ เลารุจิราลัย 85.00813581350วิภาวดี 505.0018 19 300.00

75.0002/076 ด.ต. จิรชัย เพงพินิจ 80.00530333028อุดมสุข 355.0019 02 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ฝอ.บก.ป

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา53

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0002/101 ร.ต.อ. ภัทรพงศ ศรีสวัสดิ์ 80.00024462446อุดมสุข 330.0020 02 200.00

345.0008/043 ร.ต.อ.หญิง อัศรี เสนามนตรี 80.002361936170อุดมสุข 725.0021 08 300.00

240.0009/118 นาง ไพรวัลย กองทิพย 80.001649464930อุดมสุข 520.0022 09 200.00

120.0011/072 ร.ต.ต.หญิง ยุวนุช พงศวิกรานต 80.00831253117อุดมสุข 500.0023 11 300.00

50.0058/42 ส.ต.อ.หญิง ชณุตตราภรณ มากชุม 150.003236233ถนอมมิตร 500.0024 24 300.00

3,230.005,590.00 10,980.00จํานวนเงิน 2,160.0024 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.มาตํารวจ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา54

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.008/072 ส.ต.ต. นิพิชญ สาทะกลาง 60.0045854ลาดยาว 220.001 08 100.00

60.00100.00 220.00จํานวนเงิน 60.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ศร.บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา55

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

210.0072/192 ส.ต.อ. มนตรี มีเดช 120.0014333319ลือชา 530.001 07 200.00

50.0033/73 ด.ต. สันติศักดิ์ สันงะ 100.0001818เฉลิมลาภ 480.002 01 330.00

165.0033/294 ส.ต.อ.หญิง กันยารัตน เอยวัน 100.001118891878เฉลิมลาภ 465.003 03 200.00

165.0031/361 พ.ต.ท. ชินวัฒน เรืองอราม 100.001128642853เฉลิมลาภ 595.004 12 330.00

50.00212/312 ส.ต.ท.หญิง ธันยพร ศุภสร 85.0014342ทุงสองหอง 235.005 02 100.00

330.008/032 ร.ต.อ. จรูญ ฟูเฟอง 60.0022237215ลาดยาว 690.006 08 300.00

50.008/075 ส.ต.ท. นัฐพงษ บุญราศรี 60.000107107ลาดยาว 210.007 08 100.00

50.0020/130 ส.ต.อ. ภูวิทย มูเก็ม 85.000154154วิภาวดี 335.008 05 200.00

120.0020/166 ส.ต.อ. ภวินท อิรทรโชติ 85.008977969วิภาวดี 405.009 06 200.00

50.0020/256 ร.ต.ท. ประเดิม ดาวสวาง 85.000612612วิภาวดี 335.0010 08 200.00

50.0020/367 ส.ต.อ. วุฒิพงษ บัวสิงห 85.00163756374วิภาวดี 335.0011 12 200.00

50.0008/080 ส.ต.อ. ณรงคฤทธ์ิ สามัญทิตย 80.00148564855อุดมสุข 330.0012 08 200.00

240.0058/112 ส.ต.ท. ศรายุธ สุพรม 150.0015514499ถนอมมิตร 690.0013 24 300.00

50.0056/7 ร.ต.อ.หญิง จตุพร ผันเจริญ 120.00033ลือชา 470.0014 ส4 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.ศร.บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา56

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,630.003,160.00 6,105.00จํานวนเงิน 1,315.0014 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.คลองตัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา57

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.001/027 ด.ต. นพภูมิ พัฒนสิงห 60.007200193ลาดยาว 365.001 01 200.00

120.005/076 ด.ต.หญิง สุวรรณา หลีหมาด 60.00867776769ลาดยาว 280.002 05 100.00

50.0002/050 จ.ส.ต.หญิง เบญญาพัชร บัวแกว 80.00177177716อุดมสุข 330.003 02 200.00

50.0002/133 ส.ต.ท. ชยนนท ศิรินทรวงศ 80.00097849784อุดมสุข 330.004 02 200.00

180.0005/090 ด.ต. ชัยพัทธ วงศชนวีร 80.001227732761อุดมสุข 460.005 05 200.00

50.0008/131 ด.ต. บริรัตน สุมมาตย 80.00062656265อุดมสุข 330.006 08 200.00

105.0011/083 ด.ต. สมชาย ขันสุวรรณ 80.00777187711อุดมสุข 385.007 11 200.00

660.001,300.00 2,480.00จํานวนเงิน 520.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.คันนายาว

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา58

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

210.0033/186 ร.ต.อ. ชนินทร มาแกว 100.001430173003เฉลิมลาภ 510.001 03 200.00

50.00212/527 พ.ต.ท. วีระ งามเลิศ 85.000126126ทุงสองหอง 335.002 04 200.00

60.004/035 จ.ส.ต. กันตภณ สารินทร 60.00415801576ลาดยาว 220.003 04 100.00

320.00500.00 1,065.00จํานวนเงิน 245.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.โคกคราม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา59

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/64 ส.ต.ท. พิชิตชัย จันทรเพชร 120.007277270ลือชา 425.001 03 200.00

50.004/080 ส.ต.ท. จิรสิน วงศจํารัส 60.00110ลาดยาว 310.002 04 200.00

210.005/007 ร.ต.อ. จิตกาญจน แตมทอง 60.001418831869ลาดยาว 470.003 05 200.00

105.006/036 ส.ต.ต. พงศปณต หนูแกว 60.007118111ลาดยาว 265.004 06 100.00

210.008/026 ด.ต. ศุภกร ออนตา 60.0014489475ลาดยาว 470.005 08 200.00

225.0004/049 ด.ต. เกรียงไกร สมสกุล 80.001548784863อุดมสุข 505.006 04 200.00

448.0058/53 ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท อชิรวงควัฒ 150.002819551927ถนอมมิตร 898.007 24 300.00

384.0058/79 ส.ต.ท. ธนวัฒน ชุมดวง 150.0024626602ถนอมมิตร 834.008 24 300.00

1,737.001,700.00 4,177.00จํานวนเงิน 740.008 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.จรเขนอย

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา60

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/136 จ.ส.ต. สมชาย อินทรศรี 85.000795795ทุงสองหอง 235.001 01 100.00

50.001/076 ร.ต.อ. ศรนรินทร เหลามูล 60.000798798ลาดยาว 210.002 01 100.00

60.0020/372 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ ใจสงบ 85.004638634วิภาวดี 345.003 12 200.00

50.0007/081 ร.ต.ต. นิรันดร มะราช 80.00356995696อุดมสุข 330.004 07 200.00

210.00600.00 1,120.00จํานวนเงิน 310.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.จักรวรรดิ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา61

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/4 ด.ต. ปราโมทย สาลี 120.000843843ลือชา 370.001 13 200.00

50.0031/392 ร.ต.อ. อาคม บุญเกิด 100.00028822882เฉลิมลาภ 480.002 13 330.00

60.009/065 ด.ต. อุทัย ภูพงษ 60.00428572853ลาดยาว 320.003 09 200.00

160.00730.00 1,170.00จํานวนเงิน 280.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ฉลองกรุง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา62

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0011/006 ส.ต.อ. กฤตชัย แตงพรม 80.00127732772อุดมสุข 330.001 11 200.00

50.00200.00 330.00จํานวนเงิน 80.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ชนะสงคราม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา63

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

300.0074/132 ร.ต.ต. ปฐมพงษ แสงอรุณ 120.002068686848ลือชา 620.001 17 200.00

150.0033/170 ร.ต.อ. พิเชษฐ เทศนาบูรณ 100.001080778067เฉลิมลาภ 580.002 02 330.00

50.00212/569 ส.ต.อ. ศุภชัย ดวงจันทร 85.00111361135ทุงสองหอง 335.003 05 200.00

225.0078/77 พ.ต.ต. ยุทธนา รัตแพทย 120.0015614599ลือชา 645.004 ส2 300.00

50.0078/103 พ.ต.ต. เอกภณ พุทธิกุล 120.001299298ลือชา 470.005 ส3 300.00

775.001,330.00 2,650.00จํานวนเงิน 545.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.โชคชัย

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา64

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/126 ด.ต. พัฒนากร คําผาย 120.001110109ลือชา 370.001 04 200.00

135.0074/115 ด.ต. สุคล สุทธิมวล 120.009388379ลือชา 455.002 16 200.00

75.0031/192 พ.ต.ท. สิปปนนท พวงขวัญ 100.00514291424เฉลิมลาภ 505.003 08 330.00

75.00212/678 ด.ต.หญิง ณกมล รวมทอง 85.005246241ทุงสองหอง 360.004 06 200.00

50.0020/201 ส.ต.อ. ณัฐพงศ วรธงไชย 85.000462462วิภาวดี 335.005 07 200.00

195.0020/404 ด.ต. เดน ลุนทรา 85.001328602847วิภาวดี 480.006 13 200.00

285.0001/125 พ.ต.ท. จักรี ศรีนะวงศ 80.0019949930อุดมสุข 665.007 01 300.00

865.001,630.00 3,170.00จํานวนเงิน 675.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ดอนเมือง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา65

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.00212/183 ส.ต.ท. กฤตานนท อินทรเสน 85.009639630ทุงสองหอง 320.001 02 100.00

50.00212/406 ร.ต.ท.หญิง วันรัตน หงษสัมฤทธ์ิ 85.000923923ทุงสองหอง 335.002 03 200.00

50.00212/644 จ.ส.ต. สมนึก นอยใหญ 85.001617616ทุงสองหอง 335.003 05 200.00

300.00212/670 ด.ต. ประเสริฐศักดิ์ รักพานิชมณี 85.002021392119ทุงสองหอง 585.004 06 200.00

50.00212/675 ด.ต. วุฒิพงษ โคกสันเทียะ 85.00024542454ทุงสองหอง 335.005 06 200.00

330.00212/711 ด.ต. ประจวบ เขียวเขวา 85.002223302308ทุงสองหอง 615.006 06 200.00

120.006/030 ร.ต.ต. ไชยรัตน พลหาญ 60.00860976089ลาดยาว 380.007 06 200.00

60.0020/268 ด.ต. สิงหา ไชยวุฒิ 85.00423352331วิภาวดี 345.008 09 200.00

50.0001/118 ร.ต.ท.หญิง ภัทรศยา ฤกษรัตน 80.000871871อุดมสุข 330.009 01 200.00

384.0058/51 จ.ส.ต. ณัฐพล หนูเอียด 150.002412571233ถนอมมิตร 834.0010 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ดอนเมือง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา66

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,529.002,000.00 4,414.00จํานวนเงิน 885.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ดินแดง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา67

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0072/254 ส.ต.ต. วิธวิทย ยายตั้ง 120.00810091001ลือชา 440.001 08 200.00

300.00212/621 ส.ต.ท. บุญกวาง สกุลซง 85.0020373353ทุงสองหอง 585.002 05 200.00

50.003/005 พ.ต.ท. รัติศัย นิลนอย 60.0003939ลาดยาว 410.003 03 300.00

60.005/075 ด.ต.หญิง บุญลํา ตุมนิ่ม 60.00426002596ลาดยาว 220.004 05 100.00

60.0020/015 จ.ส.ต. ธนกร แหวนวงศ 85.00417721768วิภาวดี 345.005 01 200.00

50.0020/017 ร.ต.อ. วุฒิพงษ จันทวงศ 85.0006767วิภาวดี 335.006 01 200.00

105.0020/057 จ.ส.ต. รุงโรจน โพนทัน 85.00721472140วิภาวดี 390.007 02 200.00

50.0020/217 ส.ต.อ. เจนณรงค บาลไธสง 85.000198198วิภาวดี 335.008 07 200.00

465.0020/377 ร.ต.ท. เมืองมล สัตบุตร 85.003124262395วิภาวดี 750.009 12 200.00

50.0004/115 ส.ต.อ. วราพงษ เอ่ียมทองคํา 80.00048774877อุดมสุข 330.0010 04 200.00

150.0005/094 ร.ต.อ. พิเชษฐ กัดฟก 80.001053275317อุดมสุข 430.0011 05 200.00

195.0006/074 ส.ต.อ. อิสรภาพ คํานอย 80.001317911778อุดมสุข 475.0012 06 200.00

50.0007/104 ส.ต.อ. บุญทัน หาสอน 80.00118391838อุดมสุข 330.0013 07 200.00

120.0008/116 จ.ส.ต. ประกอบ เอกสันติ 80.00850675059อุดมสุข 400.0014 08 200.00

624.0058/70 ด.ต. นัธวัฒน ทัพวร 150.003912381199ถนอมมิตร 1,074.0015 24 300.00

96.0058/199 จ.ส.ต. วีระชัย ฤกษพุฒิ 150.006790784ถนอมมิตร 546.0016 24 300.00

50.0058/206 ด.ต. สมปอง เกิดกูล 150.00021312131ถนอมมิตร 500.0017 24 300.00

435.0060/5 ส.ต.อ. ศักดิ์สิทธ์ิ เฉลียวสัมพันธ 120.00295627ลือชา 855.0018 ส6 300.00

105.0058/021 ร.ต.อ. พิบูลย แสงกลา 120.007169ลือชา 525.0019 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ดินแดง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา68

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0058/068 ร.ต.อ. ปองภพ แกวคูณ 120.003118ลือชา 470.0020 ส5 300.00

585.0060/41 ส.ต.ท. ณฐภพ พุทธนานนท 120.00398142ลือชา 1,005.0021 ส6 300.00

3,770.004,900.00 10,750.00จํานวนเงิน 2,080.0021 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ดุสิต

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา69

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0033/285 ด.ต.หญิง ณัฏฐธญกรณ กระแสเสน 100.00617121706เฉลิมลาภ 390.001 03 200.00

50.008/003 ส.ต.อ.หญิง ฐิติพร นอยเอียด 60.00110ลาดยาว 210.002 08 100.00

140.00300.00 600.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ตลาดพลู

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา70

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/125 ร.ต.ต. ดาวรุง ขําประสาท 120.000196196ลือชา 370.001 04 200.00

50.00200.00 370.00จํานวนเงิน 120.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ตลิ่งชัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา71

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0001/098 พ.ต.ท. ชาณิช เข็มเพชร 80.000616616อุดมสุข 430.001 01 300.00

50.00300.00 430.00จํานวนเงิน 80.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.เตาปูน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา72

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

375.0074/158 ด.ต. สาม กายตะขบ 120.002569286903ลือชา 695.001 17 200.00

255.00212/522 ด.ต. นิธิชัย ครุฑฉ่ํา 85.001733963379ทุงสองหอง 540.002 04 200.00

165.00212/574 ด.ต. ชัยชาญ หอมขจร 85.0011137126ทุงสองหอง 450.003 05 200.00

50.001/020 ส.ต.ต. จักราช มหาวัน 60.00348344831ลาดยาว 210.004 01 100.00

195.002/083 ด.ต. ตุลย แสนมีมา 60.0013373360ลาดยาว 455.005 02 200.00

195.004/019 ส.ต.ต. นัฐพงศ ทองยศ 60.0013130ลาดยาว 355.006 04 100.00

60.006/022 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ พองพรหม 60.00422322228ลาดยาว 220.007 06 100.00

75.008/087 ส.ต.ท. พลกฤษณ มีแกว 60.005886881ลาดยาว 235.008 08 100.00

225.0020/244 ส.ต.อ. เจษฎา พลภูงา 85.0015340325วิภาวดี 510.009 08 200.00

90.0020/274 ส.ต.ท. พงษพันธ เทพวงค 85.0069791วิภาวดี 375.0010 09 200.00

315.0011/060 พ.ต.ท. คชภพ บุญอินทร 80.0021274253อุดมสุข 695.0011 11 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.เตาปูน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา73

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,000.001,900.00 4,740.00จํานวนเงิน 840.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทองหลอ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา74

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0033/176 ด.ต. อนุวัฒน คําวงศ 100.00911841175เฉลิมลาภ 565.00 ปค1 02 330.00

390.00212/433 ด.ต. สมชาย อุดนอก 85.002613191293ทุงสองหอง 675.002 04 200.00

405.001/067 ส.ต.อ. อนุรักษ อินสอน 60.0027495468ลาดยาว 665.003 01 200.00

50.002/029 ส.ต.อ. อธิวัฒน แสงโยธา 60.00022202220ลาดยาว 310.004 02 200.00

120.002/055 ส.ต.ต. ผดุงเกียรติ แกวคํา 60.008112104ลาดยาว 280.005 02 100.00

120.003/074 ด.ต. ไกรฤกษ คงกุม 60.00819811973ลาดยาว 280.006 03 100.00

50.004/020 ด.ต. วิชัย ทองเจริญ 60.00336773674ลาดยาว 210.007 04 100.00

120.0020/135 ร.ต.อ. กิตติธัช รอดประสิทธ์ิ 85.00810761068วิภาวดี 405.008 05 200.00

420.0020/418 ส.ต.ท. วิโรจน มาลี 85.002835433515วิภาวดี 705.009 14 200.00

50.0002/030 พ.ต.ท. ธนาวุฒิ สงวนสุข 80.00238383836อุดมสุข 430.0010 02 300.00

570.0002/082 จ.ส.ต. วิรัตน คํารวง 80.003830142976อุดมสุข 850.0011 02 200.00

165.0002/107 จ.ส.ต. ธนัฐฎชัย ไชยศรีษะ 80.001135423531อุดมสุข 445.0012 02 200.00

75.0004/036 ด.ต. ไพบูลย แสนจิว 80.00516431638อุดมสุข 355.0013 04 200.00

645.0005/018 ด.ต. พนมพร วงศศรีเทพ 80.004322592216อุดมสุข 925.0014 05 200.00

180.0005/078 ด.ต. ถนอม บัวนาค 80.001228222810อุดมสุข 460.0015 05 200.00

75.0005/129 ส.ต.ท. อัษฎาวุธ แสนเสนา 80.00524092404อุดมสุข 355.0016 05 200.00

150.0007/109 ด.ต. ประเสริฐ สากระสันต 80.001019911981อุดมสุข 430.0017 07 200.00

375.0007/116 จ.ส.ต. วัชรพงษ ปนคํา 80.002525652540อุดมสุข 655.0018 07 200.00

285.0008/003 ด.ต. สถิตย จันทรโสม 80.001983388319อุดมสุข 565.0019 08 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทองหลอ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา75

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

825.0009/007 จ.ส.ต. สุรชัย ทองใบ 80.0055514459อุดมสุข 1,105.0020 09 200.00

180.0009/047 ส.ต.ต. กัณฑโชค ทองนาค 80.001225902578อุดมสุข 460.0021 09 200.00

50.0011/071 ร.ต.อ. สุวสันต ตรีเหลา 80.00074167416อุดมสุข 330.0022 11 200.00

120.0011/088 จ.ส.ต. ประกาศ แสวงสุข 80.00842324224อุดมสุข 400.0023 11 200.00

150.0060/89 ด.ต. สิทธิชัย ปริกษาตน 120.00102111ลือชา 570.0024 ส6 300.00

5,705.004,830.00 12,430.00จํานวนเงิน 1,895.0024 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทาพระ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา76

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.003/035 ส.ต.ต. ชัชฤทธ์ิ เสมอ 60.0042521ลาดยาว 220.001 03 100.00

60.00100.00 220.00จํานวนเงิน 60.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทาเรือ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา77

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0009/049 พ.ต.ต. เกรียงไกร บุตรมาลา 80.00224602458อุดมสุข 430.001 09 300.00

210.0010/018 ส.ต.ต. ฉัตรชัย ปอมอุนเรือน 80.001410571043อุดมสุข 490.002 10 200.00

50.0011/002 พ.ต.ต. สุจินต สีสอนดี 80.00316111608อุดมสุข 330.003 11 200.00

50.0011/092 ร.ต.อ. ทวีสิน ดวงอินทร 80.00161636162อุดมสุข 330.004 11 200.00

360.00900.00 1,580.00จํานวนเงิน 320.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทุงครุ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา78

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0020/375 ส.ต.อ. ภาคิณ ธรรมไพศาล 85.00655165510วิภาวดี 375.001 12 200.00

90.00200.00 375.00จํานวนเงิน 85.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทุงมหาเมฆ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา79

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0068/333 ส.ต.ท. ศุภชัย ไตรรัตน 120.008239231ลือชา 440.001 10 200.00

255.0002/085 ร.ต.อ. วัชระ แสงเพชร 80.001736043587อุดมสุข 635.002 02 300.00

495.0007/034 ด.ต. พงศธร ใบชา 80.003351745141อุดมสุข 775.003 07 200.00

360.0011/012 ร.ต.ต. ชูศักดิ์ แสงรุจี 80.002435893565อุดมสุข 740.004 11 300.00

375.0060/20 ร.ต.ท. อานูญ เผียงสูงเนิน 120.00255025ลือชา 795.005 ส6 300.00

1,605.001,300.00 3,385.00จํานวนเงิน 480.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทุงสองหอง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา80

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.00212/224 จ.ส.ต. บุรี เกิดดี 85.00412581254ทุงสองหอง 245.001 02 100.00

90.00212/584 ด.ต. มัฆวัน มามขุนทด 85.00626262620ทุงสองหอง 375.002 05 200.00

330.00212/640 ด.ต. กําจัด บูชา 85.002215001478ทุงสองหอง 615.003 05 200.00

270.00212/704 ด.ต. ฤกษศักดิ์ แกวแสงออน 85.001813901372ทุงสองหอง 555.004 06 200.00

180.00212/911 พ.ต.ต. จักรวุฒิ พรมแดง 85.0012730718ทุงสองหอง 565.005 08 300.00

135.006/029 พ.ต.ท. สถิตย วงศกันหา 60.00942594250ลาดยาว 395.006 06 200.00

285.009/088 ด.ต. จรัส ผื้งเถ่ือน 60.001931913172ลาดยาว 445.007 09 100.00

90.0020/016 ร.ต.ท. มงคล ดวงสวาง 85.006868862วิภาวดี 375.008 01 200.00

120.0020/322 ร.ต.อ. สุทธินัย อถมพรมราช 85.00860306022วิภาวดี 405.009 11 200.00

240.0004/085 พ.ต.ท. สราวุฒิ พงศวัชร 80.001620162000อุดมสุข 620.0010 04 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ทุงสองหอง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา81

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,800.002,000.00 4,595.00จํานวนเงิน 795.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.เทียนทะเล

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา82

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

330.0008/041 ร.ต.ต. ประพฤทธ ปสสาสิงห 80.002215611539อุดมสุข 710.001 08 300.00

330.00300.00 710.00จํานวนเงิน 80.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ธรรมศาลา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา83

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0056/44 ร.ต.อ. สุรเชษฐ พิทักษ 120.007158ลือชา 525.001 ส4 300.00

105.00300.00 525.00จํานวนเงิน 120.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.นางเลิ้ง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา84

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/183 ด.ต. พงศกรณ เจริญสิงหชัย 120.00716201613ลือชา 425.001 06 200.00

120.00212/35 ร.ต.อ. ศรีสวัสดิ์ บานเกาะ 85.00836553647ทุงสองหอง 305.002 01 100.00

180.00212/604 จ.ส.ต. พรชัย ยืนยง 85.001211391127ทุงสองหอง 465.003 05 200.00

375.0011/043 ด.ต. เสรี บุญประเสริฐ 80.0025856831อุดมสุข 655.004 11 200.00

780.00700.00 1,850.00จํานวนเงิน 370.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.นิมิตใหม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา85

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/136 ร.ต.ต.หญิง อรชนก บํารุงสาลี 120.0002525ลือชา 370.001 05 200.00

75.0074/84 ด.ต. สุชาติ โครตสาขา 120.005164159ลือชา 395.002 15 200.00

120.00212/338 ด.ต. มานพ ชาติวุฒิ 85.00817321724ทุงสองหอง 405.003 03 200.00

210.0004/047 ด.ต. วัชรพล หารธงชัย 80.001478417827อุดมสุข 490.004 04 200.00

455.00800.00 1,660.00จํานวนเงิน 405.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางกอกนอย

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา86

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/789 พ.ต.ท. ศาสตรา ออนรัศมี 85.00030393039ทุงสองหอง 435.001 07 300.00

50.0060/45 พ.ต.ท. มงคลวัตร ไตรฟน 120.00253ลือชา 470.002 ส6 300.00

100.00600.00 905.00จํานวนเงิน 205.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางขุนเทียน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา87

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0020/251 ร.ต.อ. วุฒิศักดิ์ นาครินทร 85.00726672660วิภาวดี 390.001 08 200.00

50.0003/069 ร.ต.อ. กฤตพัฒน รัตนเสรี 80.00011อุดมสุข 430.002 03 300.00

155.00500.00 820.00จํานวนเงิน 165.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางเขน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา88

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

420.0072/140 พ.ต.ต. บัญชา บุญเชิด 120.002859245896ลือชา 740.001 05 200.00

50.0031/139 พ.ต.ท. อนันต วรสาตร 100.00018111811เฉลิมลาภ 600.002 06 450.00

225.0031/204 พ.ต.ต.หญิง สุธาสินี ศิริคํา 100.001520071992เฉลิมลาภ 775.003 08 450.00

50.00212/591 ร.ต.อ. โยธิน ศรีธนวงศชัย 85.003407404ทุงสองหอง 335.004 05 200.00

240.003/009 ด.ต. เฉลิมพล ชูพัฒนพงค 60.001651715155ลาดยาว 500.005 03 200.00

270.005/068 ร.ต.ท. ดุสิต ลาวัลย 60.001827712753ลาดยาว 630.006 05 300.00

50.0004/083 ร.ต.ท. สุริญณ ทิพยสิงห 80.00054135413อุดมสุข 430.007 04 300.00

50.0058/95 ร.ต.อ. นิพัก ช้ังคง 150.0037471ถนอมมิตร 500.008 24 300.00

50.0060/59 พ.ต.ท. พีรพัฒน ศิริวรไชยกุล 120.00022ลือชา 470.009 ส6 300.00

1,405.002,700.00 4,980.00จํานวนเงิน 875.009 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางคอแหลม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา89

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0010/008 พ.ต.ต. พรชัย วรสติบัณฑิต 80.00121อุดมสุข 330.001 10 200.00

50.00200.00 330.00จํานวนเงิน 80.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางชัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา90

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

144.0058/49 ด.ต. วุฒิไกร หิมะคุณ 150.00910211012ถนอมมิตร 594.001 24 300.00

50.0058/198 จ.ส.ต. ธีระศักดิ์ ทองทา 150.00019191919ถนอมมิตร 500.002 24 300.00

194.00600.00 1,094.00จํานวนเงิน 300.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางซื่อ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา91

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0033/31 ด.ต. นิวัฒนชัย ทุมพลา 100.001536173602เฉลิมลาภ 655.00 ปค.1 01 330.00

345.0033/129 ด.ต. คนองนิตย อาสาเสนา 100.002354385415เฉลิมลาภ 775.00 ปค2 02 330.00

135.0031/153 ด.ต. อํานาจ ผาดเรือง 100.00917721763เฉลิมลาภ 565.003 07 330.00

195.0031/186 ส.ต.อ. ประดิษฐ ทนุรัตน 100.001316951682เฉลิมลาภ 625.004 08 330.00

570.0031/348 ด.ต. สุพันธ บุญรับ 100.003847754737เฉลิมลาภ 1,000.005 12 330.00

50.0031/419 ด.ต. เสถียร ทองสาย 100.003756753เฉลิมลาภ 480.006 13 330.00

60.0031/425 ด.ต. สมปอง สังฆะโร 100.00418011797เฉลิมลาภ 490.007 13 330.00

165.00212/303 จ.ส.ต. สุบิล กลั่นสุภา 85.00116756ทุงสองหอง 350.008 02 100.00

135.00212/376 ส.ต.ต. กิตติพงศ บุญสง 85.009157148ทุงสองหอง 420.009 03 200.00

315.00212/425 ส.ต.อ. กฤตภาส คําพามา 85.002134093388ทุงสองหอง 600.0010 03 200.00

255.00212/486 ส.ต.อ. อาทิตย บุญเย็น 85.001725802563ทุงสองหอง 540.0011 04 200.00

285.00212/503 ส.ต.ท. ศุภชัย ศรีแกวพันธ 85.0019255236ทุงสองหอง 570.0012 04 200.00

225.00212/699 ร.ต.ท. กฤษกร พัฒนพิษุทธิกุล 85.001531033088ทุงสองหอง 510.0013 06 200.00

255.00212/768 ร.ต.ท. รหัสชัย ศรีสุมัง 85.001711181101ทุงสองหอง 640.0014 07 300.00

345.001/006 ส.ต.อ. ออนศรี ประสานทอง 60.002330343011ลาดยาว 605.0015 01 200.00

105.002/048 ส.ต.ต. เมธิชัย แกวรากมุก 60.00710194ลาดยาว 365.0016 02 200.00

50.004/009 ด.ต. ธนภัท บริสุทธิ์ 60.00213811379ลาดยาว 310.0017 04 200.00

50.005/032 พ.ต.ท. วรภัทร สุขไทย 60.0019796ลาดยาว 410.0018 05 300.00

105.007/026 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ ราชเสนา 60.007130123ลาดยาว 365.0019 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางซื่อ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา92

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

555.0020/092 ด.ต. วีรชาติ ภูลสนอง 85.003743084271วิภาวดี 840.0020 03 200.00

135.0020/115 จ.ส.ต.หญิง อริศรา จันทรประเสริฐ 85.00912331224วิภาวดี 420.0021 04 200.00

105.0020/227 ส.ต.ท. ทศพล ภูบาล 85.00713321325วิภาวดี 390.0022 08 200.00

480.0020/519 ร.ต.ท. สุทัศน แกวสมศรี 85.003232183186วิภาวดี 865.0023 18 300.00

560.0058/217 ด.ต. พิเชษฐ ราเริง 150.0035829794ถนอมมิตร 1,010.0024 24 300.00

330.0078/19 พ.ต.ท. วุฒิเดช พอคา 120.0022689667ลือชา 750.0025 ส1 300.00

225.0056/3 ร.ต.อ. ธวัชชัย ชายเนตร 120.00153015ลือชา 645.0026 ส4 300.00

50.0058/083 ร.ต.ต. พรนารายณ แสงพิทักษ 120.002119ลือชา 470.0027 ส5 300.00

165.0058/003 ร.ต.ท. กฤตพัฒน ขวัญศรีเพ็ชร 120.00112716ลือชา 585.0028 ส5 300.00

6,475.007,210.00 16,250.00จํานวนเงิน 2,565.0028 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางนา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา93

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0001/011 ส.ต.อ. ธรรมวิทย แพงศรี 80.0010663653อุดมสุข 430.001 01 200.00

60.0001/026 ส.ต.ท. ชัชชัย อานันทสฤษฎ 80.00435233519อุดมสุข 340.002 01 200.00

300.0001/027 ร.ต.อ. นพวินทร ทวีธนะนิรันดร 80.002030723052อุดมสุข 680.003 01 300.00

150.0001/065 จ.ส.ต. อนุพงษ กาญจนสมศักดิ์ 80.0010550540อุดมสุข 430.004 01 200.00

375.0001/108 ส.ต.ต. เทพฤทธ์ิ เวชยันต 80.002512961271อุดมสุข 655.005 01 200.00

195.0002/047 ด.ต. วรวิทย มีคํา 80.001325292516อุดมสุข 475.006 02 200.00

180.0003/006 ด.ต. วิรัตนชัย อุนสมัย 80.001244244412อุดมสุข 460.007 03 200.00

150.0003/011 ด.ต. อิทธิพันธ แสงเกตุ 80.001048544844อุดมสุข 430.008 03 200.00

105.0003/019 ด.ต. เทพนรินทร ภูสมมา 80.00736783671อุดมสุข 385.009 03 200.00

195.0003/022 ด.ต. ศักย วิเศษครอ 80.001341744161อุดมสุข 475.0010 03 200.00

315.0003/098 ร.ต.ต. เทพนรินทร ภูสมมา 80.002126382617อุดมสุข 695.0011 03 300.00

135.0003/099 ร.ต.ต. สมพรต โพธ์ิทอง 80.009529520อุดมสุข 515.0012 03 300.00

285.0003/108 ด.ต. สมพรต โพธ์ิทอง 80.001929702951อุดมสุข 565.0013 03 200.00

330.0003/115 ด.ต. ชาตรี เอ่ียมวิบูลย 80.002214381416อุดมสุข 610.0014 03 200.00

255.0004/059 ร.ต.ท. กิตติพงษ มุกสิก 80.001728712854อุดมสุข 535.0015 04 200.00

585.0005/005 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ เลิศคําฆอง 80.0039977938อุดมสุข 865.0016 05 200.00

480.0005/020 ด.ต. สมยงค ทาณรงค 80.003261556123อุดมสุข 760.0017 05 200.00

50.0005/032 ส.ต.ท. สรรเพชร จันทรเหลือง 80.00028272827อุดมสุข 330.0018 05 200.00

105.0005/068 ด.ต. สุรเทพ ชูคันหอม 80.00734773470อุดมสุข 385.0019 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางนา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา94

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0005/076 ด.ต. สมศักดิ์ คงพรหม 80.00016011601อุดมสุข 330.0020 05 200.00

765.0005/118 ด.ต. เชิดชัย ศรีสมบัติ 80.005113786อุดมสุข 1,045.0021 05 200.00

240.0005/121 ส.ต.อ. วีรชาติ นักตรีพงษ 80.001678487832อุดมสุข 520.0022 05 200.00

50.0006/110 ร.ต.ต. พีระพัฒน ศรีชัยแสง 80.00038973897อุดมสุข 330.0023 06 200.00

50.0007/111 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ทิณรัตน 80.00328382835อุดมสุข 430.0024 07 300.00

165.0008/047 ส.ต.อ. จักรภพ ทาคํา 80.0011448437อุดมสุข 445.0025 08 200.00

50.0008/052 ส.ต.ท. ดนุพล จงถนอม 80.00316311628อุดมสุข 330.0026 08 200.00

50.0008/077 ด.ต.หญิง พรพิไล ปานศิลา 80.00165096508อุดมสุข 330.0027 08 200.00

180.0008/107 ด.ต. สงคราม พิลาชัย 80.001250475035อุดมสุข 460.0028 08 200.00

405.0009/016 ด.ต. ธนกร จีนนวม 80.002727542727อุดมสุข 685.0029 09 200.00

255.0009/022 ด.ต. สุทธินันท สุตะนา 80.001772367219อุดมสุข 535.0030 09 200.00

50.0009/056 ด.ต. ภิรมย เบาเหนียว 80.00046044604อุดมสุข 330.0031 09 200.00

180.0009/067 ด.ต. วีระ เกาไศยนันท 80.0012114102อุดมสุข 460.0032 09 200.00

225.0009/070 ด.ต. ยงยุทธ ศรีพรม 80.001575087493อุดมสุข 505.0033 09 200.00

180.0009/072 ร.ต.อ. สุรเชษฐ วงศศรีเทพ 80.001249824970อุดมสุข 560.0034 09 300.00

225.0010/097 ร.ต.ต. ชาญชัย โพธ์ิพิมล 80.001551875172อุดมสุข 605.0035 10 300.00

270.0010/108 ร.ต.อ. ณวฤทธ์ิ แสงตา 80.001832293211อุดมสุข 650.0036 10 300.00

50.0010/120 พ.ต.ต. มิตรพลี แสงสีนิล 80.00073897389อุดมสุข 430.0037 10 300.00

165.0011/059 ร.ต.อ. สุดใจ ศรีถาวร 80.001133833372อุดมสุข 445.0038 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางนา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา95

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

192.0058/164 พ.ต.ท. สุภกิจ กองาม 150.001210331021ถนอมมิตร 642.0039 24 300.00

8,197.008,700.00 20,087.00จํานวนเงิน 3,190.0039 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางบอน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา96

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0020/146 ด.ต. ชานนท สมพงษ 85.00429782974วิภาวดี 345.001 05 200.00

60.00200.00 345.00จํานวนเงิน 85.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางโพ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา97

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

345.008/050 พ.ต.ท. พงษสิทธิ์ ปาลาพงศ 60.002337063683ลาดยาว 705.001 08 300.00

255.0005/096 ส.ต.ต. กฤตพัฒน หุนพานิช 80.001720682051อุดมสุข 535.002 05 200.00

600.00500.00 1,240.00จํานวนเงิน 140.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางโพงพาง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา98

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

420.0072/197 ด.ต. ชาญวิทย เดชสูงเนิน 120.0028964936ลือชา 740.001 07 200.00

135.00212/79 ส.ต.อ. คํานึง มาตราเงิน 85.009510501ทุงสองหอง 320.002 01 100.00

50.00212/80 ส.ต.ท. ธนวินท เอ่ียมละออ 85.00077ทุงสองหอง 235.003 01 100.00

50.00212/694 ส.ต.อ. พิน ดิบดี 85.000852852ทุงสองหอง 335.004 06 200.00

50.0001/019 ด.ต. เสฎฐพล เอ่ียมจอย 80.00055595559อุดมสุข 330.005 01 200.00

315.0003/130 ด.ต. ณรงค อรรถสุนทร 80.002155615540อุดมสุข 595.006 03 200.00

90.0005/024 ด.ต. ธีระเดช อุเทศ 80.00651525146อุดมสุข 370.007 05 200.00

50.0008/115 ร.ต.อ. เฉลิมวุฒิ จันทรนิธิโชติ 80.00018681868อุดมสุข 330.008 08 200.00

180.0009/094 ด.ต. อิทธิพล ศรีชานิล 80.001228562844อุดมสุข 460.009 09 200.00

375.0009/096 ร.ต.อ. ปภาณ สีหาอาจ 80.002587098684อุดมสุข 755.0010 09 300.00

50.0009/104 ด.ต. ขจรศักดิ์ ภูสุวรรณ 80.00031513151อุดมสุข 330.0011 09 200.00

50.0009/105 ด.ตหญิง สายจิตต สวัสดี 80.000808808อุดมสุข 330.0012 09 200.00

150.0011/055 ด.ต. ชาญยุทธ บุญเต็ม 80.0010609599อุดมสุข 430.0013 11 200.00

50.0058/98 พ.ต.ท. ประเสริฐ จันทรอักษร 150.000964964ถนอมมิตร 500.0014 24 300.00

135.0058/082 พ.ต.ท. กริช เพ็ชรสิมาลัย 120.0091910ลือชา 555.0015 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางโพงพาง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา99

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,150.003,100.00 6,615.00จํานวนเงิน 1,365.0015 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางยี่ขัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา100

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.00212/826 ร.ต.อ. ธนิต ผิวแดง 85.001910401021ทุงสองหอง 670.001 07 300.00

150.0058/019 พ.ต.ท. อานันทจักร กนกนพวัชร 120.0010188ลือชา 570.002 ส5 300.00

435.00600.00 1,240.00จํานวนเงิน 205.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางยี่เรือ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา101

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.0004/086 ร.ต.ต. ฐิติศักดิ์ หงษาชุม 80.0019816797อุดมสุข 665.001 04 300.00

600.0011/044 ด.ต. ฐิติศักดิ์ หงษาชุม 80.004014411401อุดมสุข 880.002 11 200.00

885.00500.00 1,545.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางรัก

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา102

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

390.0068/362 ด.ต.หญิง กุลภัสสรสรณ นิลวรรณ 120.002648274801ลือชา 710.001 11 200.00

50.0068/394 พ.ต.ท. สาธิต สอนชา 120.00027582758ลือชา 370.002 12 200.00

135.0074/40 ส.ต.อ. อาทิตย ปญญะติ 120.009341332ลือชา 455.003 14 200.00

195.0074/126 ส.ต.อ. พนัส สิงโสม 120.001330863073ลือชา 515.004 16 200.00

50.0031/257 ด.ต. ทิวานนท โมราชาติ 100.00115581557เฉลิมลาภ 480.005 09 330.00

315.0031/280 ด.ต.หญิง ธีริศรา บุญรุง 100.002133823361เฉลิมลาภ 745.006 10 330.00

195.0005/061 ส.ต.ต.หญิง ชญาดา รัชตะตานนท 80.001331383125อุดมสุข 475.007 05 200.00

50.0058/4 พ.ต.ต. สมบัติ ญาติตะคุ 150.000557557ถนอมมิตร 500.008 24 300.00

176.0058/182 ส.ต.ต. เจตพล ยองเข 150.0011661650ถนอมมิตร 626.009 24 300.00

1,556.002,260.00 4,876.00จํานวนเงิน 1,060.009 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บางเสาธง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา103

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0004/044 ร.ต.อ. ศรีณรงคดี สิงหหลอด 80.0015857อุดมสุข 430.001 04 300.00

90.0011/042 ส.ต.ท. วิเศษ ศรชัย 80.00613831377อุดมสุข 370.002 11 200.00

140.00500.00 800.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บึงกุม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา104

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

208.0058/57 ร.ต.อ. วิทยา ทิศทาพวน 150.0013400387ถนอมมิตร 658.001 24 300.00

96.0058/101 ร.ต.อ. อนุสรณ สังคะรัมย 150.00615631557ถนอมมิตร 546.002 24 300.00

304.00600.00 1,204.00จํานวนเงิน 300.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บุคคโล

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา105

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/317 ด.ต. ประพันธ แสงอราม 85.00011ทุงสองหอง 235.001 02 100.00

50.0011/037 ร.ต.อ. อนันต ชูตินันท 80.00055195519อุดมสุข 430.002 11 300.00

100.00400.00 665.00จํานวนเงิน 165.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.บุปผาราม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา106

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0068/301 ด.ต. ณรงคศักดิ์ มั่งนอย 120.0013116103ลือชา 515.001 09 200.00

195.00200.00 515.00จํานวนเงิน 120.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ปทุมวัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา107

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

180.0031/341 พ.ต.ท. สืบสกุล สิมะวรธรรมกุล 100.001225302518เฉลิมลาภ 610.001 12 330.00

75.00212/77 พ.ต.ต. ไมตรี ธิมา 85.005822817ทุงสองหอง 260.002 01 100.00

90.0020/352 ร.ต.อ. พิษณุ แกงศิริ 85.0067973วิภาวดี 375.003 11 200.00

255.0005/016 ร.ต.อ. พงศวุฒิ ระดาเสริฐ 80.001714001383อุดมสุข 635.004 05 300.00

150.0005/033 ร.ต.อ. สุริศักดิ์ ขวงทิพย 80.001033403330อุดมสุข 430.005 05 200.00

750.001,130.00 2,310.00จํานวนเงิน 430.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ประชาชื่น

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา108

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

165.0031/42 ร.ต.อ. เฉลิมพร ลาสอน 100.001121612150เฉลิมลาภ 595.001 04 330.00

75.00212/178 ส.ต.อ. ตะวัน แกวมาลา 85.005196191ทุงสองหอง 260.002 02 100.00

50.00212/318 ส.ต.ท. นิคม ปานสะอาด 85.001236235ทุงสองหอง 235.003 02 100.00

50.00212/391 พ.ต.ท. ธรรมภณ วงษจันทรเพ็ญ 85.0006868ทุงสองหอง 335.004 03 200.00

135.00212/771 พ.ต.ต. กสิณสุข ไชยโคตร 85.009161152ทุงสองหอง 520.005 07 300.00

240.00212/795 ร.ต.ท. พรพิทักษ ธงภักดิ์ 85.001617821766ทุงสองหอง 625.006 07 300.00

50.001/064 ส.ต.อ. สมยศ กิจสุภาพ 60.00312671264ลาดยาว 310.007 01 200.00

60.005/015 ด.ต. สมพงษ ชาโพธิ์ 60.00429622958ลาดยาว 220.008 05 100.00

50.006/012 พ.ต.ท.หญิง สุชาดา คุระวรรณ 60.00255595557ลาดยาว 310.009 06 200.00

195.007/072 ส.ต.ต. สถาพร ศรีเนตร 60.00136148ลาดยาว 355.0010 07 100.00

255.0020/193 ส.ต.ท. กันติทัต วรยุทธกิจอุดม 85.0017151134วิภาวดี 540.0011 07 200.00

195.0020/323 ร.ต.ต. ตวงสิทธ์ิ เหงาสุสิทธ์ิ 85.001317511738วิภาวดี 480.0012 11 200.00

50.0020/481 พ.ต.ต. ประจบ ศรีแสง 85.000356356วิภาวดี 435.0013 16 300.00

50.0003/033 ด.ต. ปฐมพล แกวสวาง 80.00020202020อุดมสุข 330.00 สง.ผช.ผบ.ตร.14 03 200.00

120.0004/046 ส.ต.ท. ปริญญา เผาศรีชัย 80.00814361428อุดมสุข 400.0015 04 200.00

50.0010/113 ด.ต. ธีรพันธ สิงหบุญญานุภา 80.00047264726อุดมสุข 330.0016 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ประชาชื่น

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา109

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,790.003,230.00 6,280.00จํานวนเงิน 1,260.0016 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ประชาสําราญ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา110

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

315.0020/362 ส.ต.อ. สมพงษ มิ่งขวัญ 85.002115681547วิภาวดี 600.001 12 200.00

50.0002/021 ด.ต. นิตยดนัย บรมธนภูมิ 80.00031103110อุดมสุข 330.002 02 200.00

365.00400.00 930.00จํานวนเงิน 165.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ประเวศ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา111

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.007/031 ส.ต.ต. ณัฐชัย สอนมั่น 60.00440ลาดยาว 320.001 07 200.00

465.0003/028 ร.ต.อ. สมบัติ สายสาร 80.003169846953อุดมสุข 845.002 03 300.00

50.0004/023 ส.ต.ท. สมหมาย วงศอนันต 80.00330953092อุดมสุข 330.003 04 200.00

165.0004/045 ด.ต. ธวัช พรมภักดี 80.001132213210อุดมสุข 445.004 04 200.00

50.0005/136 ส.ต.ต. พิทยา สีสมัย 80.00017891789อุดมสุข 330.005 05 200.00

50.0006/025 ร.ต.ท.หญิง ภคินี รัตนภานพ 80.00055975597อุดมสุข 330.006 06 200.00

630.0007/003 ด.ต. บรรพต พลนามอินทร 80.004247724730อุดมสุข 910.007 07 200.00

120.0007/068 ด.ต. สรสิช บุญธรรม 80.008428420อุดมสุข 400.008 07 200.00

375.0007/106 จ.ส.ต. อนิรุทธ โยธาวิจิตร 80.002575587533อุดมสุข 655.009 07 200.00

330.0009/061 ร.ต.อ. อดิศร บุญสาย 80.002211871165อุดมสุข 710.0010 09 300.00

75.0009/071 ส.ต.ท. เทวินทร ภูชะอุม 80.005400395อุดมสุข 355.0011 09 200.00

390.0010/033 ด.ต. วิบูลย สกุลประเสริฐชัย 80.002690329006อุดมสุข 670.0012 10 200.00

50.0010/051 ด.ต. สุเทพ โตะถม 80.001386385อุดมสุข 330.0013 10 200.00

120.0011/081 ด.ต. สุรเจต กลอมใจ 80.00847814773อุดมสุข 400.0014 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ประเวศ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา112

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,930.003,000.00 7,030.00จํานวนเงิน 1,100.0014 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ปากคลองสาน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา113

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0020/022 ร.ต.อ. ธรรศ บัวทอง 85.006447441วิภาวดี 375.001 01 200.00

90.00200.00 375.00จํานวนเงิน 85.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พญาไท

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา114

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

345.0068/327 ด.ต. ธีระยุทธ เกียรติจรุงพันธ 120.002316021579ลือชา 665.001 10 200.00

50.0074/13 พ.ต.ท. บวรภพ สุนทรเรขา 120.00017011701ลือชา 370.002 13 200.00

180.0074/93 ด.ต. ภาณุมาศ กันยาประสิทธ์ิ 120.001241314119ลือชา 500.003 15 200.00

60.0031/98 ร.ต.อ. ชานนท แกวสม 100.00418951891เฉลิมลาภ 490.004 05 330.00

50.0031/298 ร.ต.อ.หญิง สุรีรัตน อัมพันศิริรัตน 100.00029302930เฉลิมลาภ 480.005 10 330.00

50.00212/461 ร.ต.อ.หญิง ราตรี แสนคํา 85.0038178ทุงสองหอง 335.006 04 200.00

255.00212/892 ร.ต.อ.หญิง ลิลัญญา โพธ์ิพันธ 85.0017818801ทุงสองหอง 640.007 08 300.00

135.002/053 ด.ต.หญิง กฤตยา สุขสบาย 60.009401392ลาดยาว 295.008 02 100.00

120.0020/238 ร.ต.ท. ชูศักดิ์ สาระศิริ 85.008742734วิภาวดี 405.009 08 200.00

165.0005/099 ร.ต.อ.หญิง ณัฐธยาน ไปดง 80.001165286517อุดมสุข 545.0010 05 300.00

50.0008/128 ร.ต.อ. ปฐมพงษ ศรีหาพล 80.00042824282อุดมสุข 430.0011 08 300.00

450.0058/008 ร.ต.อ. ญัตติพงศ ปลอดโคกสูง 120.00306535ลือชา 870.0012 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พญาไท

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา115

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,910.002,960.00 6,025.00จํานวนเงิน 1,155.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พระโขนง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา116

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.004/046 ส.ต.ต. ทักษิณ พันธุมี 60.00211181116ลาดยาว 310.001 04 200.00

50.0004/034 ร.ต.ต. สมัย สังขศรี 80.00034643464อุดมสุข 330.002 04 200.00

120.0004/050 จ.ส.ต. อุทพงษ เด็ดขาด 80.00837663758อุดมสุข 400.003 04 200.00

50.0004/081 ด.ต. สุภาพ ชวยสถิตย 80.00064976497อุดมสุข 330.004 04 200.00

360.0004/096 ด.ต. สุรินทร แกวสายตา 80.002453415317อุดมสุข 640.005 04 200.00

75.0004/121 ด.ต.หญิง บุณณดา ลิ่มใช 80.00522472242อุดมสุข 355.006 04 200.00

75.0005/015 ร.ต.อ. เรืองศักดิ์ หุนตระมณี 80.00533143309อุดมสุข 455.007 05 300.00

50.0007/134 ด.ต. ฉลาง โอริส 80.00047354735อุดมสุข 330.008 07 200.00

50.0008/124 ด.ต.หญิง รินจง ชัญถาวร 80.00063996399อุดมสุข 330.009 08 200.00

465.0008/138 ร.ต.ท. โอปอ โนนทะขันธ 80.003139383907อุดมสุข 745.0010 08 200.00

270.0009/015 ด.ต. ธานิน สาระพันธ 80.001870607042อุดมสุข 550.0011 09 200.00

50.0009/026 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ หอมประเสริฐ 80.00268996897อุดมสุข 330.0012 09 200.00

330.0009/069 ส.ต.อ. วิทยา วงษจวง 80.002217581736อุดมสุข 610.0013 09 200.00

360.0009/082 ด.ต. อัคเดช สีพันดอน 80.002439213897อุดมสุข 640.0014 09 200.00

240.0010/012 พ.ต.ท. กษิติ์ยศ แพรขาว 80.001665376521อุดมสุข 620.0015 10 300.00

180.0010/062 ส.ต.ต. พงศกร กาญจนสุวรรณ 80.001215531541อุดมสุข 460.0016 10 200.00

195.0011/066 ส.ต.อ. พีระศักดิ์ หลวงเทา 80.001319311918อุดมสุข 475.0017 11 200.00

105.0011/080 ส.ต.อ. ยุทธพงษ อักษร 80.007246239อุดมสุข 385.0018 11 200.00

105.0011/090 ด.ต. เสวก ภูวงศ 80.00781228115อุดมสุข 385.0019 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พระโขนง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา117

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0011/093 ด.ต. กมล ชิตเพชร 80.00945524543อุดมสุข 415.0020 11 200.00

255.0011/098 ด.ต. บุญสง นาคมี 80.001790249007อุดมสุข 535.0021 11 200.00

240.0011/120 ร.ต.ท. สมพงษ กลิ่นเกตุ 80.001625842568อุดมสุข 620.0022 11 300.00

50.0058/22 พ.ต.ท. วชิรากรณ วงศบุญ 150.003169166ถนอมมิตร 500.00 สง.ผบ.ตร.พล.ต.อ.จักรทิพยฯ23 24 300.00

165.0060/91 ด.ต. เทอดศักดิ์ โพธาราม 120.00112413ลือชา 585.0024 ส6 300.00

4,025.005,300.00 11,335.00จํานวนเงิน 2,010.0024 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พระราชวัง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา118

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.004/023 พ.ต.ต. ปรัชญา จันทรเกิด 60.0019224205ลาดยาว 645.001 04 300.00

50.005/079 ส.ต.ต. ปวัสสร สุธรรม 60.00131193118ลาดยาว 310.002 05 200.00

335.00500.00 955.00จํานวนเงิน 120.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พลับพลาไชย 1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา119

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/185 ร.ต.ต. มานะ พิพัฒนจารุกล 120.00045844584ลือชา 370.001 06 200.00

50.00212/519 ด.ต. มนู มั่นฤกษ 85.00077ทุงสองหอง 335.002 04 200.00

50.002/075 ส.ต.ต. สุรชัย กงประโคน 60.00313951392ลาดยาว 210.003 02 100.00

90.002/090 ส.ต.ต. วิษณุกร เปงใจ 60.006373367ลาดยาว 250.004 02 100.00

165.0020/343 ร.ต.อ. ประทีป พรมไหม 85.001149114900วิภาวดี 450.005 11 200.00

50.0004/001 พ.ต.ต. ณรงค แปนปลื้ม 80.00120842083อุดมสุข 430.006 04 300.00

255.0009/078 ด.ต. นพดล นุชิต 80.001772307213อุดมสุข 535.007 09 200.00

105.0060/2 ด.ต. ชูพล เทพทิตย 120.0074336ลือชา 525.008 ส6 300.00

180.0060/85 ด.ต. ศรศักดิ์ ขยันดี 120.00123018ลือชา 600.009 ส6 300.00

240.0058/004 ร.ต.ท. วิชาญ หาญชนะ 120.00162913ลือชา 660.0010 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พลับพลาไชย 1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา120

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,235.002,200.00 4,365.00จํานวนเงิน 930.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา121

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0072/52 จ.ส.ต.หญิง สายใจ อริยศิริอาภา 120.001337213708ลือชา 515.001 02 200.00

90.0068/353 ร.ต.ต. พลยุทธ ธวัชสุภา 120.006218212ลือชา 410.002 11 200.00

105.0031/394 ด.ต. อุตสาห หลาขวา 100.00729282921เฉลิมลาภ 535.003 13 330.00

50.00212/66 ส.ต.ต. พงษศักดิ์ จันทราภรณ 85.00043444344ทุงสองหอง 235.004 01 100.00

50.00212/421 ร.ต.ต. นราเศรษฐ วิทยจรัสฤทธ์ิ 85.0013736ทุงสองหอง 335.005 03 200.00

300.00212/513 ด.ต. ชัชวาลย ทานา 85.002043994379ทุงสองหอง 585.006 04 200.00

50.0020/453 ร.ต.อ. บัญชา ปยะศักดิ์สกุล 85.001123122วิภาวดี 435.007 15 300.00

165.0020/466 ร.ต.อ. มานะ มะเซิง 85.0011674663วิภาวดี 550.008 15 300.00

75.0004/052 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ สุขวัต 80.005646641อุดมสุข 355.009 04 200.00

165.0007/095 ด.ต. สมพงษ สัมปชัญยะสถิตย 80.001134883477อุดมสุข 445.0010 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา122

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,245.002,230.00 4,400.00จํานวนเงิน 925.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พหลโยธิน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา123

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0068/288 ด.ต. อนุสรณ เพียรใจ 120.006323317ลือชา 410.001 09 200.00

50.00212/118 ด.ต. พนัส นาคดานกลาง 85.00011771177ทุงสองหอง 235.002 01 100.00

50.00212/200 ส.ต.ท. อรรถพล สงศรี 85.000264264ทุงสองหอง 235.003 02 100.00

525.00212/450 ด.ต. ฉัตรชัย จันทมาศ 85.003522592224ทุงสองหอง 810.004 04 200.00

50.00212/732 ด.ต. ทวีศักดิ์ แกวตา 85.00029292929ทุงสองหอง 335.005 06 200.00

165.00212/748 ด.ต. เดชภูมินทร จตุพรม 85.0011506495ทุงสองหอง 450.006 06 200.00

90.002/058 ส.ต.ต. อนุวัฒน ยาดี 60.00656765670ลาดยาว 250.007 02 100.00

50.005/067 ส.ต.ต. อนุชิต สิงคะนัน 60.00333653362ลาดยาว 310.008 05 200.00

225.0020/069 จ.ส.ต.หญิง อุษา วงศคําจันทร 85.0015495480วิภาวดี 510.009 03 200.00

50.0020/099 ส.ต.ท. ณัฐพล วงษชาลีธนัฐ 85.00313081305วิภาวดี 335.0010 04 200.00

135.0020/105 ด.ต. ทศวร รัตนวงศ 85.009216207วิภาวดี 420.0011 04 200.00

105.0020/123 ร.ต.ท. สุทธิพงศ ทะคะทิน 85.00733043297วิภาวดี 390.0012 04 200.00

105.0020/162 ส.ต.อ. ภูริวัจน ขจรรัตนเศรษฐ 85.00723482341วิภาวดี 390.0013 06 200.00

315.0020/177 ด.ต. กมล เนตรยารักษ 85.002159965975วิภาวดี 600.0014 06 200.00

255.0020/302 ร.ต.ท. อนุชา เปลี่ยนสมัย 85.001742734256วิภาวดี 540.0015 10 200.00

50.0020/309 ด.ต.หญิง พัชรี มรมวง 85.00038893889วิภาวดี 335.0016 10 200.00

50.0020/380 ด.ต. สมปอง ศรีแกวพันธ 85.00243154313วิภาวดี 335.0017 12 200.00

225.0020/399 ด.ต. เดชา บุญประสิทธ 85.001538023787วิภาวดี 510.0018 13 200.00

50.0020/471 ร.ต.อ. วันเฉลิม งามแสง 85.000100100วิภาวดี 435.0019 16 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.พหลโยธิน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา124

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0020/473 ร.ต.อ. ณัฐวิทย วาสิกานนท 85.001333883375วิภาวดี 580.0020 16 300.00

50.0020/507 ร.ต.อ. ภูริวัจน ขจรรัตนเศรษฐ 85.00123892388วิภาวดี 435.0021 18 300.00

50.0010/094 ร.ต.อ. นพดล สังดวง 80.0005151อุดมสุข 330.0022 10 200.00

304.0058/116 ด.ต. จารีต ปญญาสงค 150.001915601541ถนอมมิตร 754.0023 24 300.00

3,234.004,700.00 9,934.00จํานวนเงิน 2,000.0023 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.เพชรเกษม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา125

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.002/077 พ.ต.ท. พิสิษฐ มีวิริยะกุล 60.000521521ลาดยาว 410.001 02 300.00

165.0005/089 ร.ต.ท. กฤตภัค ไทยสุริโย 80.001147194708อุดมสุข 445.002 05 200.00

270.0008/066 ร.ต.ท. ญาณาธร สุขสุศักดิ์ 80.001839793961อุดมสุข 550.003 08 200.00

50.0058/017 พ.ต.ต. อรรถพร คนไหวพริบ 120.00253ลือชา 470.004 ส5 300.00

535.001,000.00 1,875.00จํานวนเงิน 340.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ภาษีเจริญ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา126

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0074/38 ร.ต.อ.หญิง ศิราณีย รัตนะ 120.00969956986ลือชา 455.001 14 200.00

50.0003/043 พ.ต.ต. ลิขิต ภักดีศุภผล 80.00056075607อุดมสุข 430.002 03 300.00

185.00500.00 885.00จํานวนเงิน 200.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.มักกะสัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา127

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0074/32 ด.ต. เข่ือนเพชร แซเฮา 120.001623142298ลือชา 560.001 14 200.00

195.0074/147 ด.ต.หญิง แสงเดือน กันจู 120.001325502537ลือชา 515.002 17 200.00

135.001/068 พ.ต.ท. จรินทร ลําลึก 60.00912351226ลาดยาว 495.003 01 300.00

195.002/001 ส.ต.ต. ธีรชัย อุตตะมะ 60.0013174161ลาดยาว 355.004 02 100.00

50.003/018 ส.ต.ต. ณัฐพงศ เช้ือเมืองพาน 60.00115131512ลาดยาว 210.005 03 100.00

120.0020/011 ร.ต.อ. ณรงคเดช บุตรน้ําเพชร 85.00811251117วิภาวดี 405.006 01 200.00

150.0020/214 ร.ต.ท. ณัฐกิตติ์ รัตกูล 85.001025192509วิภาวดี 435.007 07 200.00

50.0010/019 ด.ต. สมควร ชัญถาวร 80.00066686668อุดมสุข 330.008 10 200.00

405.0010/021 ด.ต. ชนาธิป ตรีสาขา 80.002723292302อุดมสุข 685.009 10 200.00

315.0010/061 ร.ต.ต. บินใด กาญจนสุวรรณ 80.002138553834อุดมสุข 695.0010 10 300.00

360.0058/095 ร.ต.ต. ธีระพล วรนิธิไพศาล 120.00245430ลือชา 780.0011 ส5 300.00

195.0058/026 ร.ต.ต. สุระ โถชัย 120.00132916ลือชา 615.0012 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.มักกะสัน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา128

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,410.002,600.00 6,080.00จํานวนเงิน 1,070.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.มีนบุรี

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา129

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0074/168 ร.ต.ต. กฤษณะ พานทอง 120.00924692460ลือชา 455.001 18 200.00

50.0058/237 ร.ต.อ. ไพรัตน เพ็งแจม 150.00312291226ถนอมมิตร 500.002 24 300.00

185.00500.00 955.00จํานวนเงิน 270.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ยานนาวา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา130

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0072/239 พ.ต.ต. ทีปกร หลาบหนองแสง 120.0010334324ลือชา 470.001 08 200.00

50.00212/238 จ.ส.ต. สุรพงษ คณาพันธ 85.001787786ทุงสองหอง 235.002 02 100.00

50.003/061 ส.ต.ท. เธียร ทองใบ 60.00330ลาดยาว 310.003 03 200.00

240.005/051 ส.ต.ท. อัษฎาวุธ เปงใจ 60.0016947931ลาดยาว 400.004 05 100.00

50.0002/115 ด.ต. คเชนทร ยศศักดิ์ 80.00022282228อุดมสุข 330.005 02 200.00

750.0004/125 ร.ต.ท. พนม จอมคําสิงห 80.005018731823อุดมสุข 1,130.006 04 300.00

300.0009/042 ด.ต. สุพรหม สมกลา 80.0020190170อุดมสุข 580.007 09 200.00

345.0009/051 ด.ต. ชัยณรงค สอนชอุม 80.002327692746อุดมสุข 625.008 09 200.00

360.0009/075 ด.ต. ประจักร อินธิรถ 80.002414251401อุดมสุข 640.009 09 200.00

330.0009/076 ด.ต. ธนวัฒน วงศแปลง 80.002296439621อุดมสุข 610.0010 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ยานนาวา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา131

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,625.001,900.00 5,330.00จํานวนเงิน 805.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.รมเกลา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา132

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/340 ด.ต. พิชัยพัฒน ศรีสถีตย 85.003676673ทุงสองหอง 335.001 03 200.00

165.0010/084 พ.ต.ต. อัครพล ถิรพงศานุรักษ 80.001110341023อุดมสุข 545.002 10 300.00

215.00500.00 880.00จํานวนเงิน 165.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ราษฎรบูรณะ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา133

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0074/62 ด.ต.หญิง ลําใย เผือกรักษา 120.006807801ลือชา 410.001 14 200.00

50.0031/317 จ.ส.ต. ฐณะวัฒน สมเกียรติภาคภูมิ 100.00321632160เฉลิมลาภ 480.002 11 330.00

615.0005/013 พ.ต.ต. ไพโรจน รุกขพันธ 80.004145754534อุดมสุข 995.003 05 300.00

755.00830.00 1,885.00จํานวนเงิน 300.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ลาดกระบัง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา134

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0001/079 ส.ต.อ. วินัย พิมพบุญ 80.007802795อุดมสุข 385.001 01 200.00

50.0002/078 ด.ต. กนิษฐ ศรีสวัสดิ์ 80.000595595อุดมสุข 330.002 02 200.00

300.0002/099 พ.ต.ต. เอกสิทธ์ิ เศรษฐสุข 80.002029992979อุดมสุข 680.003 02 300.00

240.0011/020 ด.ต. บุญชู สําเนียงล้ํา 80.001670036987อุดมสุข 520.004 11 200.00

50.0011/025 พ.ต.ต. คมศร สมปาน 80.00050935093อุดมสุข 430.005 11 300.00

135.0011/031 ด.ต. สมภาพ รอดคล้ํา 80.00961326123อุดมสุข 415.006 11 200.00

880.001,400.00 2,760.00จํานวนเงิน 480.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ลาดพราว

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา135

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/282 ร.ต.อ. สมประสงค รักษาแกว 100.00021832183เฉลิมลาภ 350.001 03 200.00

270.0007/042 ร.ต.ต. อํานาจ วงศสมบัติ 80.0018556538อุดมสุข 650.002 07 300.00

320.00500.00 1,000.00จํานวนเงิน 180.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ลําผักชี

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา136

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.001/017 ส.ต.ต. อรรถพล จันดาโส 60.00440ลาดยาว 220.001 01 100.00

465.0002/028 ร.ต.อ. ชาติอาชาไนย เปรียบอภิชัย 80.003134703439อุดมสุข 845.002 02 300.00

180.0005/009 ด.ต. เครือวัลย ธานินทรพงศ 80.001219201908อุดมสุข 460.003 05 200.00

705.00600.00 1,525.00จํานวนเงิน 220.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ลําหิน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา137

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0007/008 จ.ส.ต. ชยางกูร สาครินทร 80.00017701770อุดมสุข 330.001 07 200.00

50.0007/033 พ.ต.ต. สมบัติ ทอรี 80.000265265อุดมสุข 330.002 07 200.00

100.00400.00 660.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ลุมพินี

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา138

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0009/077 ด.ต. แมนมิตร โมงแสวง 80.00033253325อุดมสุข 330.001 09 200.00

645.0010/110 ด.ต.หญิง ทองดี มงคลทรัพย 80.004316591616อุดมสุข 925.002 10 200.00

695.00400.00 1,255.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.วังทองหลาง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา139

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/89 พ.ต.ต. พรพัฒนศักดิ์ พันธถนอม 120.0008080ลือชา 370.001 03 200.00

50.00212/894 ร.ต.ต. บรรจง ผดุงเขตร 85.00012181218ทุงสองหอง 435.002 08 300.00

180.001/025 ด.ต. สมานชัย หลอดศิลป 60.0012509497ลาดยาว 440.003 01 200.00

50.005/065 ร.ต.ต. สิงหนาถ ขําฟุง 60.00072797279ลาดยาว 310.004 05 200.00

210.0004/065 ด.ต. ทองดี สุรําไพ 80.0014928914อุดมสุข 490.005 04 200.00

375.0006/089 ด.ต. บุญหลาย สาระพิษ 80.002553955370อุดมสุข 655.006 06 200.00

915.001,300.00 2,700.00จํานวนเงิน 485.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.วัดพระยาไกร

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา140

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/6 ด.ต. เอกภพ พวงอยู 120.001113112ลือชา 370.001 01 200.00

210.0020/427 ร.ต.ท. สุวัฒน สามหาดไทย 85.001431673153วิภาวดี 495.002 14 200.00

50.0006/058 ร.ต.อ.หญิง เมษยา สัตนาโค 80.00025422542อุดมสุข 430.003 06 300.00

285.0010/040 ส.ต.ท. ภาณุเดช ทิพยบรรจง 80.001924722453อุดมสุข 565.004 10 200.00

120.0011/056 พ.ต.ต. วัฒนา โสดา 80.00829502942อุดมสุข 400.005 11 200.00

715.001,100.00 2,260.00จํานวนเงิน 445.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.ศาลาแดง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา141

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

165.00212/526 ร.ต.ท. วีราวุทธ เงางาม 85.0011321310ทุงสองหอง 450.001 04 200.00

165.00200.00 450.00จํานวนเงิน 85.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สมเด็จเจาพระยา

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา142

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0074/161 จ.ส.ต. เสาวคน อาจหาญ 120.0099081ลือชา 455.001 18 200.00

180.0074/163 ด.ต.หญิง สุจิรา สีลาน 120.0012786774ลือชา 500.002 18 200.00

50.006/010 พ.ต.ต. เพ่ิมสกุล นิลขํา 60.00011391139ลาดยาว 310.003 06 200.00

365.00600.00 1,265.00จํานวนเงิน 300.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สามเสน

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา143

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

210.0072/198 ด.ต. สัจจา ศรีชนะ 120.001442284214ลือชา 530.001 07 200.00

50.0020/444 ด.ต. พิศิษฐ ศรีอวมบู 85.00012421242วิภาวดี 335.002 14 200.00

50.0006/059 ส.ต.ต. ภานุวัฒน ทาวจันทร 80.00013501350อุดมสุข 330.003 06 200.00

50.0006/134 ส.ต.ต. ชาคริต ดิษระ 80.00069866986อุดมสุข 330.004 06 200.00

360.00800.00 1,525.00จํานวนเงิน 365.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สายไหม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา144

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0033/148 จ.ส.ต. จารุตม เนียมศรี 100.00816511643เฉลิมลาภ 550.001 02 330.00

60.00212/223 ส.ต.ต. อัศนี เกิดไกร 85.00424312427ทุงสองหอง 245.002 02 100.00

135.00212/304 ส.ต.ท. ภาสชัย พงศพัฒนหยก 85.009177168ทุงสองหอง 320.003 02 100.00

135.00212/599 ร.ต.อ. พงศพัฒน เกิดนพนันท 85.009757748ทุงสองหอง 420.004 05 200.00

50.00212/639 ส.ต.อ. ชินวุฒิ คงแสง 85.0013736ทุงสองหอง 335.005 05 200.00

240.00212/702 ส.ต.ท. อภิชล ชัยยันต 85.001652215205ทุงสองหอง 525.006 06 200.00

75.0020/082 ด.ต. วีรวัฒน สุทธไชย 85.00515431538วิภาวดี 360.007 03 200.00

50.0008/119 ด.ต. วสุ ธนิชารุงเกษม 80.00157705769อุดมสุข 330.008 08 200.00

865.001,530.00 3,085.00จํานวนเงิน 690.008 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สําราญราษฏร

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา145

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/118 ร.ต.อ. สุกิจ เพชรนิล 120.003591588ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.วิรุฬฯ1 16 200.00

255.0009/036 ร.ต.ท. ศิววงศ ผลกมลวิทย 80.001773467329อุดมสุข 635.002 09 300.00

305.00500.00 1,005.00จํานวนเงิน 200.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สําเหร

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา146

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/503 พ.ต.ต. โชค ถึงทะเล 85.00027832783วิภาวดี 435.001 18 300.00

50.0002/079 ด.ต. สมนึก รักพินิจ 80.00043874387อุดมสุข 330.002 02 200.00

100.00500.00 765.00จํานวนเงิน 165.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สุทธิสาร

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา147

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0068/294 พ.ต.ต. อนันต จันทรศรี 120.00031623162ลือชา 370.001 09 200.00

600.0068/409 ด.ต. ศรีสุวรรณ วงศศิริ 120.004055375497ลือชา 920.002 12 200.00

90.0074/136 ด.ต.หญิง วัชรี โพธ์ินาฝาย 120.00619901984ลือชา 410.003 17 200.00

120.0031/134 พ.ต.ท. สุธิศักดิ์ พิริยะภิญโญ 100.00816511643เฉลิมลาภ 550.004 06 330.00

50.00212/194 ส.ต.ท.หญิง ชลธิชา กรุมรัมย 85.002844842ทุงสองหอง 235.005 02 100.00

50.004/044 พ.ต.ท. พรเทพ เฉลิมเกียรติ 60.003318315ลาดยาว 310.006 04 200.00

315.0020/003 ด.ต. ประสิทธ์ิ คําปาบัว 85.002156665645วิภาวดี 600.007 01 200.00

75.0020/102 ด.ต. ประเสริฐ กลิ่นขจร 85.00513241319วิภาวดี 360.008 04 200.00

50.0002/046 ร.ต.อ. สัญญา เชียงมา 80.00011061106อุดมสุข 330.009 02 200.00

150.0003/024 ด.ต. ชํานาญ ศรีหริ่ง 80.001045904580อุดมสุข 430.0010 03 200.00

330.0006/099 พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท 80.002226382616อุดมสุข 710.0011 06 300.00

375.0009/013 ร.ต.อ. พลวัต ดาใหญ 80.0025947922อุดมสุข 755.0012 09 300.00

50.0010/004 ด.ต. มงกุฎเพชร คงแสนคํา 80.00021922192อุดมสุข 330.0013 10 200.00

405.0010/054 ด.ต. แกวฟา เรืองบุตร 80.002782128185อุดมสุข 685.0014 10 200.00

495.0056/8 ร.ต.อ. มหิดล กันทะวงษ 120.00337138ลือชา 915.0015 ส4 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สุทธิสาร

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา148

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,205.003,330.00 7,910.00จํานวนเงิน 1,375.0015 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.สุวินทวงศ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา149

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

345.001/019 ส.ต.ต. พงศกร ศรีแกว 60.0023507484ลาดยาว 505.001 01 100.00

50.007/061 ส.ต.ต. สถาพร บานบัว 60.000523523ลาดยาว 310.002 07 200.00

105.009/037 ส.ต.ต. ชานนท ผลมาตย 60.0077972ลาดยาว 265.003 09 100.00

510.0001/070 ร.ต.อ. มานพ เกิดประโคน 80.003434393405อุดมสุข 890.004 01 300.00

450.0002/111 ร.ต.ท. อรรถพันธ เห็มสมัคร 80.003032953265อุดมสุข 830.005 02 300.00

50.0010/046 พ.ต.ต. สมภพ เกษรังสรรค 80.00042024202อุดมสุข 330.006 10 200.00

1,510.001,200.00 3,130.00จํานวนเงิน 420.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หนองแขม

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา150

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

450.00212/643 ร.ต.ท. ภัทรวุฒิ พรมดอนชาติ 85.0030947917ทุงสองหอง 735.001 05 200.00

450.00200.00 735.00จํานวนเงิน 85.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หนองคางพลู

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา151

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.002/009 ด.ต. นิรโมกษ วิหคหาญ 60.00155843ลาดยาว 485.001 02 200.00

50.0011/067 ด.ต. ณพสกล ทองแสง 80.00035693569อุดมสุข 330.002 11 200.00

275.00400.00 815.00จํานวนเงิน 140.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หนองจอก

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา152

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.003/079 ส.ต.ท. จิระพงศ พรมทองดี 60.00550ลาดยาว 335.001 03 200.00

352.0058/85 ส.ต.อ.หญิง เกสร ทั่งบุญ 150.002226052583ถนอมมิตร 802.002 24 300.00

427.00500.00 1,137.00จํานวนเงิน 210.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หลักสอง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา153

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0005/044 ร.ต.อ. สุเนตร ทุพรหม 80.00027752775อุดมสุข 430.001 05 300.00

75.0005/120 ส.ต.ท. วชิรวิทย นักตรีพงษ 80.005448443อุดมสุข 355.002 05 200.00

125.00500.00 785.00จํานวนเงิน 160.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หวยขวาง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา154

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

390.0068/318 ร.ต.ท. อานนท ลิ้มประสาท 120.002621302104ลือชา 710.001 10 200.00

690.0074/185 ส.ต.อ. ศุภชัย สุธรรม 120.004687108664ลือชา 1,010.002 18 200.00

195.005/059 ร.ต.ท. กัมปนาท ปทอง 60.001334483435ลาดยาว 555.003 05 300.00

50.005/078 ส.ต.ท. วรพงศ บุญค้ํา 60.00110ลาดยาว 310.004 05 200.00

50.006/065 ส.ต.อ. จิรวัฒน โรจนนวกร 60.00110ลาดยาว 310.005 06 200.00

135.007/080 จ.ส.ต. สงคราม วงษบัวทอง 60.00915791570ลาดยาว 395.006 07 200.00

50.008/061 ส.ต.อ. อภิสิทธ์ิ ยองเหลายุง 60.00012231223ลาดยาว 310.007 08 200.00

165.0006/105 ส.ต.อ. รุงศักดิ์ นันตะเวช 80.001149634952อุดมสุข 445.008 06 200.00

50.0007/005 ร.ต.อ. ศศิวัฒน ฐาปนาศิรประภา 80.00027312731อุดมสุข 330.009 07 200.00

60.0008/026 พ.ต.ท. กฤติน พชรธนบูรณ 80.00426832679อุดมสุข 340.0010 08 200.00

50.0008/085 พ.ต.ท. อภิชาติ นาคสุข 80.00023372337อุดมสุข 430.0011 08 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หวยขวาง

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา155

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,885.002,400.00 5,145.00จํานวนเงิน 860.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.หัวหมาก

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา156

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.007/020 ส.ต.ต. เฉลืมพล แทบทับ 60.0010139129ลาดยาว 310.001 07 100.00

50.0001/092 พ.ต.ต. ยุทธชาญชัย เชยพุดซา 80.00044774477อุดมสุข 330.002 01 200.00

120.0001/133 พ.ต.ต. สมเจตน พลเหลา 80.00827012693อุดมสุข 400.003 01 200.00

375.0004/021 จ.ส.ต. เสถียร กองทอง 80.002510811056อุดมสุข 655.004 04 200.00

60.0006/133 ส.ต.ท. ทศพล สุภาวงศ 80.00419601956อุดมสุข 340.005 06 200.00

128.0058/185 ร.ต.อ. สิทธิเดช สมทอง 150.00815531545ถนอมมิตร 578.006 24 300.00

304.0058/203 ร.ต.อ. สราวุธ ไทยราช 150.0019387368ถนอมมิตร 754.007 24 300.00

1,187.001,500.00 3,367.00จํานวนเงิน 680.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.อุดมสุข

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา157

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

510.0020/344 ร.ต.อ. พลากร สอนเวียง 85.003438113777วิภาวดี 795.001 11 200.00

300.0001/028 ร.ต.ต. ไพโรจน สุทธิโชค 80.002067936773อุดมสุข 680.002 01 300.00

270.0001/063 ด.ต.หญิง สุภาภรณ คูควร 80.0018387369อุดมสุข 550.003 01 200.00

120.0001/076 จ.ส.ต. วัฒณพงษ อาจกระโทก 80.00863646356อุดมสุข 400.004 01 200.00

50.0001/086 ร.ต.อ. วิคิด บุตรหนองแสง 80.00348954892อุดมสุข 430.005 01 300.00

150.0002/045 ส.ต.ท. ชุติพนธ สิริสุขสุนทร 80.001055915581อุดมสุข 430.006 02 200.00

345.0002/119 จ.ส.ต. อดุลย เรืองเมือง 80.002342524229อุดมสุข 625.007 02 200.00

330.0002/125 ร.ต.อ. เจษฎา ทองทวี 80.002247464724อุดมสุข 710.008 02 300.00

300.0002/138 ด.ต. อุทิศ พันโยศรี 80.002050034983อุดมสุข 580.009 02 200.00

285.0003/029 ร.ต.อ. สุทธา หนูพลกรัง 80.001954465427อุดมสุข 665.0010 03 300.00

50.0003/066 ส.ต.ท. สุรเดช จิตภักดี 80.000506506อุดมสุข 330.0011 03 200.00

135.0003/110 ส.ต.ท. วีรพงศ วัชรสุทธิวัฒน 80.00925012492อุดมสุข 415.0012 03 200.00

195.0004/022 จ.ส.ต. ภูมิสิทธ์ิ ศรีสุขกาญจน 80.001339913978อุดมสุข 475.0013 04 200.00

50.0004/064 จ.ส.ต. ธนชัยรัช จารุสิริรังษี 80.00035393539อุดมสุข 330.0014 04 200.00

60.0004/067 ด.ต. วรวุธ ปดใจ 80.00420832079อุดมสุข 340.0015 04 200.00

285.0004/072 ร.ต.ต. จํารูญ ศรีชัย 80.0019969950อุดมสุข 665.0016 04 300.00

165.0004/088 ส.ต.ต. ชลันธร ลือชัย 80.001139353924อุดมสุข 445.0017 04 200.00

165.0004/108 ด.ต. ธิติพงศ เพชรวิชิตกฐติกุล 80.001124662455อุดมสุข 445.0018 04 200.00

420.0004/112 ร.ต.ต. สายชล มีวาสนา 80.002839753947อุดมสุข 800.0019 04 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.อุดมสุข

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา158

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0005/004 จ.ส.ต. อดิศักดิ์ ราชภักดี 80.00079297929อุดมสุข 330.0020 05 200.00

240.0005/008 ด.ต. เจษฎา แสนสะทาน 80.001645984582อุดมสุข 520.0021 05 200.00

540.0005/025 ด.ต. มนัส บุญนาก 80.003613251289อุดมสุข 820.0022 05 200.00

50.0005/053 ส.ต.อ. เตชิต คลายสุวรรณ 80.00018501850อุดมสุข 330.0023 05 200.00

630.0005/066 จ.ส.ต. กฤษณะ ทับวิเศษ 80.004286578615อุดมสุข 910.0024 05 200.00

375.0005/077 ส.ต.ต. วราธร กลางถ่ิน 80.0025375350อุดมสุข 655.0025 05 200.00

60.0005/104 ส.ต.ต. อโนทัย จิ้วตั้น 80.00415191515อุดมสุข 340.0026 05 200.00

315.0005/108 ด.ต.หญิง ชลาลัย อุทัยวัตร 80.002126652644อุดมสุข 595.0027 05 200.00

75.0005/131 ร.ต.อ. เสนห เปาใจสุข 80.00520942089อุดมสุข 355.0028 05 200.00

75.0005/138 ส.ต.ท. ชัยยะจิตร เสมสายัณห 80.00518821877อุดมสุข 355.0029 05 200.00

90.0006/012 ส.ต.ท. สุรเชษฐ เพ่ิมเจริญ 80.00686808674อุดมสุข 370.0030 06 200.00

195.0006/039 ด.ต. สําเริง พลนวล 80.001318451832อุดมสุข 475.0031 06 200.00

150.0006/066 ส.ต.ต. อดิศร อายแกว 80.0010910900อุดมสุข 430.0032 06 200.00

105.0006/082 ส.ต.ท. ณัฐพงษ เลื่อนอยาง 80.00748214814อุดมสุข 385.0033 06 200.00

50.0006/097 ร.ต.อ. กิติกาญจ รับชวง 80.00111271126อุดมสุข 430.0034 06 300.00

240.0006/101 ส.ต.ท. ภัทรพล ชูแสง 80.001614931477อุดมสุข 520.0035 06 200.00

50.0006/114 ร.ต.อ. ธงชัย พุดสีเสน 80.00228662864อุดมสุข 430.0036 06 300.00

60.0006/127 ร.ต.ต. ปรีดา ชาลีชัยภักดิ์ 80.00422952291อุดมสุข 440.0037 06 300.00

75.0006/131 ด.ต.หญิง เรณู เพชรไพร 80.00554825477อุดมสุข 355.0038 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.อุดมสุข

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา159

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0006/137 ร.ต.อ. เกรียงไกร อะทะไชย 80.00536053600อุดมสุข 355.0039 06 200.00

300.0007/004 ด.ต. ณัฐพล ผิวงาม 80.0020989969อุดมสุข 580.0040 07 200.00

690.0007/006 ส.ต.ท. พันธกานต ทะนันชัย 80.004642514205อุดมสุข 970.0041 07 200.00

120.0007/019 ด.ต. อํานาจ แสงศร 80.00825132505อุดมสุข 400.0042 07 200.00

90.0007/039 ส.ต.ท. กิตติ แพทยนุเคราะห 80.00612101204อุดมสุข 370.0043 07 200.00

75.0007/051 ส.ต.ท. วัชรัศน์ิ ธนวัฒนโชติไชย 80.00538583853อุดมสุข 355.0044 07 200.00

390.0007/075 ส.ต.ต. วิษณุ ประวรรณา 80.002634633437อุดมสุข 670.0045 07 200.00

105.0007/080 ส.ต.อ. ชัชวาล แกวคง 80.00783608353อุดมสุข 385.0046 07 200.00

50.0007/082 ส.ต.อ. ศุภศักดิ์ สีตาวัน 80.00021992199อุดมสุข 330.0047 07 200.00

480.0007/091 ส.ต.อ. สุระพงศ โพธ์ิคําแสนโคตร 80.003243324300อุดมสุข 760.0048 07 200.00

210.0007/108 ส.ต.ท. อัคเดช รักชุม 80.001414831469อุดมสุข 490.0049 07 200.00

50.0007/137 ส.ต.ท. นิพนธ ไชยโย 80.00021692169อุดมสุข 330.0050 07 200.00

50.0008/034 ด.ต. ณัฎฐัธรดล ทวีวุฒิเมธีกุล 80.00054585458อุดมสุข 330.0051 08 200.00

105.0008/038 ส.ต.ท. เจษฎา ชัยบัว 80.00720932086อุดมสุข 385.0052 08 200.00

50.0008/090 ด.ต. สมพร เครื่องพาที 80.00153865385อุดมสุข 330.0053 08 200.00

405.0008/095 ส.ต.ท. นัฐพล ตนกันยา 80.002745814554อุดมสุข 685.0054 08 200.00

360.0008/106 ด.ต.หญิง ติระภัทร ศิลา 80.0024758734อุดมสุข 640.0055 08 200.00

420.0009/021 ด.ต. อุดร สานไธสง 80.002865906562อุดมสุข 700.0056 09 200.00

50.0009/023 ด.ต. ชร ชรธร 80.00055385538อุดมสุข 330.0057 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.อุดมสุข

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา160

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0009/029 ส.ต.ต. ชุติพันธุ เทศนาเรียง 80.00119021901อุดมสุข 330.0058 09 200.00

50.0009/100 ส.ต.ท. นิคม ปนตา 80.001596595อุดมสุข 330.0059 09 200.00

105.0009/109 ร.ต.อ. อภินัย เท่ียงเคน 80.007932925อุดมสุข 485.0060 09 300.00

50.0009/111 ด.ต. ภูมิภาค ภาคภูมิ 80.00065106510อุดมสุข 330.0061 09 200.00

375.0010/030 ด.ต. จิรวัฒน กอนคํากุลวัฒน 80.0025376351อุดมสุข 655.0062 10 200.00

50.0010/038 ด.ต. พรศักดิ์ จันทรขาว 80.00056485648อุดมสุข 330.0063 10 200.00

480.0010/089 ด.ต. สุรจิตร สังสมศักดิ์ 80.003282548222อุดมสุข 760.0064 10 200.00

50.0010/091 ร.ต.ท. สหรัตน คงมี 80.001572571อุดมสุข 330.0065 10 200.00

390.0011/003 ส.ต.ท. จิรกิตต นามศรี 80.002633993373อุดมสุข 670.0066 11 200.00

285.0011/034 จ.ส.ต.หญิง ฐิติรัชต ปุราทะกา 80.001946184599อุดมสุข 565.0067 11 200.00

510.0011/038 จ.ส.ต. สุนทร สาทสิ 80.003438493815อุดมสุข 790.0068 11 200.00

50.0011/062 ส.ต.ต. จักรี ชางมวง 80.00052995299อุดมสุข 330.0069 11 200.00

330.0011/074 ร.ต.ต. ธรรมดา จันโทศรี 80.002276417619อุดมสุข 610.0070 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สน.อุดมสุข

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา161

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

14,460.0015,000.00 35,065.00จํานวนเงิน 5,605.0070 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา162

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

465.0072/242 จ.ส.ต. เฉลิมชน เยาวรัมย 120.003111301099ลือชา 785.001 08 200.00

90.0068/309 ด.ต. สมพงษ พันเหลา 120.006114108ลือชา 410.002 09 200.00

50.0074/3 ร.ต.อ. เอกยุทธ อดิสร 120.00010141014ลือชา 370.003 13 200.00

50.0074/157 ส.ต.อ. อิทธิพล กลางสุพรรณ 120.0002020ลือชา 370.004 17 200.00

50.0033/232 ร.ต.อ. พิเชษฐ ทรงบัณฑิต 100.000291291เฉลิมลาภ 350.005 03 200.00

255.0008/016 พ.ต.ต. ณรงคศกัดิ์ วงศสิงห 80.001723222305อุดมสุข 635.006 08 300.00

960.001,300.00 2,920.00จํานวนเงิน 660.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา163

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.006/053 ด.ต. ทวิช มาดกาด 60.001305304ลาดยาว 210.001 06 100.00

225.0020/392 ส.ต.ท. เดวิท ไชยสาร 85.001533423327วิภาวดี 510.002 13 200.00

275.00300.00 720.00จํานวนเงิน 145.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา164

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.009/038 ด.ต.หญิง ทัตสรัล ไชยสงคราม 60.0008383ลาดยาว 210.001 09 100.00

75.0008/033 ด.ต. โชคชัย พาณิชชา 80.00527172712อุดมสุข 355.002 08 200.00

125.00300.00 565.00จํานวนเงิน 140.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา165

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0072/176 ด.ต. อรรถนพ อานนท 120.001813371319ลือชา 590.001 06 200.00

195.0074/128 ร.ต.ท. โชติอนันต(วิเ วงษอามาตย 120.001322662253ลือชา 515.002 17 200.00

50.0062/55 พ.ต.อ. สิทธิศักดิ์ นาคามาตย 120.00124122411ลือชา 370.003 36 200.00

515.00600.00 1,475.00จํานวนเงิน 360.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.5

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา166

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0001/077 ร.ต.อ. วิรัตน ดําเนิน 80.00514641459อุดมสุข 355.001 01 200.00

736.0058/155 พ.ต.ท. จิรกฤต จารุนภัทร 150.0046518472ถนอมมิตร 1,086.002 24 200.00

360.0078/58 ร.ต.อ. พงษพันธ เจียมศิริ 120.0024991967ลือชา 780.003 ส2 300.00

1,171.00700.00 2,221.00จํานวนเงิน 350.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สส.บก.น.6

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา167

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

315.0072/124 ร.ต.ต. ถาวร สุวรรณไพฑูรย 120.002142914270ลือชา 635.001 04 200.00

90.0072/219 ด.ต. ชุมพล สินมา 120.006243237ลือชา 410.002 07 200.00

210.0033/139 พ.ต.ท. วิสิทธ์ิ สายบัวทอง 100.001435203506เฉลิมลาภ 760.003 02 450.00

50.0033/213 ด.ต. ราชันต ขันเงิน 100.000468468เฉลิมลาภ 350.004 03 200.00

600.00212/537 ด.ต. ประหยัด ขยายศรี 85.004054405400ทุงสองหอง 885.005 04 200.00

50.0005/107 ด.ต. ยอดชาย การเพียร 80.003216213อุดมสุข 330.006 05 200.00

50.0007/102 พ.ต.ท. คชภพ คงสมบูรณ 80.00022102210อุดมสุข 330.007 07 200.00

1,365.001,650.00 3,700.00จํานวนเงิน 685.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา168

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0074/69 ส.ต.ท. เอกฤทธ์ิ คงราศรี 120.00523362331ลือชา 395.00 กรณีพิเศษ1 15 200.00

105.00212/538 ด.ต. ไพโรจน จํานงค 85.00718051798ทุงสองหอง 390.002 04 200.00

210.00212/706 ด.ต. กฤษดา รอดประเสริฐ 85.001421672153ทุงสองหอง 495.003 06 200.00

165.001/087 ส.ต.ต. ชัชวาล สุวันตา 60.001127692758ลาดยาว 325.004 01 100.00

50.001/089 ส.ต.ต. กิตตินนท รื่นเวช 60.00232393237ลาดยาว 210.005 01 100.00

90.005/053 ส.ต.ต. วัชระ ชัยธนะภิญโญ 60.00644574451ลาดยาว 250.006 05 100.00

50.007/089 ส.ต.ท.หญิง สุธาสินี ธรรมสอน 60.0035148ลาดยาว 210.007 07 100.00

50.008/002 ส.ต.ท.หญิง ณัฐรุจา ไชยเนตร 60.0033936ลาดยาว 210.008 08 100.00

180.009/066 ด.ต. ธเนศ รัมมะสาร 60.001221942182ลาดยาว 440.009 09 200.00

225.009/081 ร.ต.อ. ประภาสน กรุดทรัพย 60.001544904475ลาดยาว 485.0010 09 200.00

465.0020/168 ด.ต. ประสิทธ์ิ ชูชวย 85.003169406909วิภาวดี 750.0011 06 200.00

90.0020/389 ส.ต.ต. ชยุต สีมารักษ 85.00627122706วิภาวดี 375.0012 13 200.00

90.0001/061 ส.ต.ต. ยุทธภูมิ วงคศิริวรรณรักษ 80.00630403034อุดมสุข 370.0013 01 200.00

50.0003/136 ร.ต.ท. สมปอง เทพวงศ 80.00132473246อุดมสุข 330.0014 03 200.00

50.0006/124 ด.ต. ศรันย กอนทอง 80.00255135511อุดมสุข 330.0015 06 200.00

255.0060/28 ส.ต.อ. วสันต จูนางรอง 120.00173417ลือชา 675.0016 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สายตรวจ บก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา169

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,200.002,800.00 6,240.00จํานวนเงิน 1,240.0016 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.สุนัขตํารวจ

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา170

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/57 พ.ต.ท. เฉลิมพล เกรียทาทราย 100.00133533352เฉลิมลาภ 480.001 01 330.00

105.00212/255 ด.ต.หญิง ผุสดี ลามกิจจา 85.007813806ทุงสองหอง 290.002 02 100.00

165.00212/593 ด.ต.หญิง สุภาภัฏ จําเริญ 85.001118621851ทุงสองหอง 450.003 05 200.00

50.0058/43 ร.ต.อ. ปสสิทธ์ิ ศรีโพธ์ิ 150.000842842ถนอมมิตร 500.004 24 300.00

370.00930.00 1,720.00จํานวนเงิน 420.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.อารักขา  1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา171

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0072/113 ด.ต. พิทักษสันต หาเรือนพืชน 120.0013441428ลือชา 515.001 04 200.00

165.00212/648 ด.ต. สมเกียรติ อิมจุมสาย 85.0011110ทุงสองหอง 450.002 05 200.00

210.00212/770 ร.ต.ท. ธงไชย วันสุข 85.00148268ทุงสองหอง 595.003 07 300.00

50.003/043 ส.ต.ต. วีระชัย สีสังข 60.00019681968ลาดยาว 310.004 03 200.00

50.007/007 ส.ต.ต. กลาณรงค ผลโยน 60.000209209ลาดยาว 310.005 07 200.00

225.007/055 ส.ต.ต. สามารถ ชุมคง 60.00158368ลาดยาว 385.006 07 100.00

50.007/090 ส.ต.ต. ณัฐวัตร อุดไชยา 60.00110ลาดยาว 210.007 07 100.00

50.008/044 ส.ต.ต. ศราวุธ กาวิน 60.00220ลาดยาว 310.008 08 200.00

90.009/043 ด.ต. ณรงค พึ่งพานิช 60.00631053099ลาดยาว 350.009 09 200.00

50.0004/119 ส.ต.ต. นนธวัฒ ธีระวัฒนา 80.00026432643อุดมสุข 330.0010 04 200.00

285.0010/074 จ.ส.ต. วินัย อินทบุตร 80.001943764357อุดมสุข 565.0011 10 200.00

630.0011/011 ส.ต.ต. เนติวุฒิ แสงเอี่ยม 80.004277907748อุดมสุข 910.0012 11 200.00

50.0011/112 ส.ต.ต. วรวัฒน อุปสาร 80.0033431อุดมสุข 330.0013 11 200.00

50.0056/46 พ.ต.อ. ถิรวัฒน บุญยก 120.00110ลือชา 470.00 กรณีพิเศษ14 ส4 300.00

165.0078/56 ส.ต.ต. เดชวิทย เลทเท็สสัน 120.001112381227ลือชา 585.0015 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.อารักขา  1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา172

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,315.003,100.00 6,625.00จํานวนเงิน 1,210.0015 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.อารักขา  2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา173

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/85 ส.ต.ต. ระนอง แกวพินิจ 120.00777567749ลือชา 425.00 กรณีพิเศษ1 03 200.00

120.0074/113 ด.ต. บุญสงค แข็งจัด 120.00817641756ลือชา 440.002 16 200.00

50.00212/493 ด.ต. จิตตชาญ สุทธิบุตร 85.003418415ทุงสองหอง 335.003 04 200.00

50.001/038 ส.ต.ต. ฉัตรชัย หนองทองทา 60.000963963ลาดยาว 210.004 01 100.00

75.001/040 ส.ต.ต. ชลมารค อาษาสุข 60.005629624ลาดยาว 235.005 01 100.00

50.001/072 ส.ต.ต. สมชาย ทองพุม 60.0001313ลาดยาว 210.006 01 100.00

50.002/064 ส.ต.ต. เอกรินทร ดีรบรัมย 60.00220ลาดยาว 310.007 02 200.00

50.003/038 ส.ต.ต. ฐานิกร เกตุอินทร 60.0002626ลาดยาว 210.008 03 100.00

450.003/085 ส.ต.ต. ธีระดล เปงทอง 60.0030300ลาดยาว 710.009 03 200.00

50.004/004 ส.ต.ต. ธนากร คมขํา 60.00125432542ลาดยาว 210.0010 04 100.00

50.004/053 ด.ต. ชยุตพล อยูเสือ 60.00023102310ลาดยาว 210.0011 04 100.00

150.004/055 ส.ต.ต. วีรภัทร วารี 60.001010898ลาดยาว 310.0012 04 100.00

50.004/085 ส.ต.ต. สุริยา รักษจันทร 60.00110ลาดยาว 310.0013 04 200.00

210.004/088 ส.ต.ต. สุริยา รักษจันทร 60.0014141127ลาดยาว 370.0014 04 100.00

50.005/052 ส.ต.ต. วิทยา ศรีทาเวช 60.00110ลาดยาว 210.0015 05 100.00

50.005/072 ส.ต.ต. ศรายุทธ บิลเด็น 60.00110ลาดยาว 210.0016 05 100.00

195.006/037 ส.ต.ต. ฐาปนพงศ บรรหาร 60.001322722259ลาดยาว 355.0017 06 100.00

50.007/042 ด.ต. เผด็จ อุนใจ 60.001891890ลาดยาว 310.0018 07 200.00

105.007/075 ส.ต.ต. พีรพล มนตแกว 60.00714671460ลาดยาว 265.0019 07 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.อารักขา  2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา174

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.008/062 ส.ต.ต. ปยวัช ทองงาม 60.0001717ลาดยาว 310.0020 08 200.00

50.008/065 ส.ต.ต. ภาสกร ศรีพระจันทร 60.003124121ลาดยาว 310.0021 08 200.00

50.009/001 ส.ต.ต. อภินันท ดาทอง 60.0003636ลาดยาว 210.0022 09 100.00

50.009/020 ส.ต.ต. ศักยศรณ บุญประสพ 60.001698697ลาดยาว 210.0023 09 100.00

50.009/087 ส.ต.ต. นันทพงศ แสนคํา 60.0011817ลาดยาว 210.0024 09 100.00

50.0020/085 ส.ต.ต. ณรงคฤทธ์ิ ประสงคเงิน 85.001157156วิภาวดี 335.0025 03 200.00

50.0020/133 ด.ต. ธงชัย มุทธากาญจน 85.00012021202วิภาวดี 335.0026 05 200.00

50.0020/224 ร.ต.ต. ทรงโปรด พุมเพชร 85.00222642262วิภาวดี 335.0027 07 200.00

50.0020/402 ส.ต.ต. ธนภัทร พรหมนุชานนท 85.00330วิภาวดี 335.0028 13 200.00

50.0001/025 ส.ต.อ. เอก บุญมา 80.00060286028อุดมสุข 330.0029 01 200.00

50.0006/041 ร.ต.อ. สุวรรณ จันทรักษ 80.00040444044อุดมสุข 430.0030 06 300.00

135.0010/003 ส.ต.ต. วราชัย ลีฬหวนิช 80.00932653256อุดมสุข 415.0031 10 200.00

50.0010/027 ส.ต.ต. เพ่ิมพล สมัยกุล 80.00081578157อุดมสุข 330.0032 10 200.00

50.0011/051 ส.ต.ต. ณัฐพงศ นุชเขียว 80.00126312630อุดมสุข 330.0033 11 200.00

50.0058/108 ด.ต. ศิริสิน สังขวิศิษฐ 150.00077ถนอมมิตร 500.0034 24 300.00

50.0056/45 ด.ต. ธํารงเกียรติ นาคศรีสด 120.003107ลือชา 470.00 กรณีพิเศษ35 ส4 300.00

345.0078/82 ร.ต.อ. สุรัตน สารชาติ 120.0023244221ลือชา 765.0036 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผกก.อารักขา  2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา175

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,190.006,100.00 12,005.00จํานวนเงิน 2,715.0036 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กค.ภ.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา176

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.003/060 พ.ต.ท. ประกอบ มรกต 60.000109109ลาดยาว 310.001 03 200.00

160.0058/16 ร.ต.อ.หญิง ณหทัย นาวีระ 150.001016141604ถนอมมิตร 610.002 24 300.00

900.0078/89 พล.ต.ต. ลาภ ศรีสําอางค 120.006029082848ลือชา 1,320.003 ส3 300.00

1,110.00800.00 2,240.00จํานวนเงิน 330.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กง.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา177

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0072/217 ร.ต.อ.หญิง นงนุช เจริญสุข 120.0016903887ลือชา 560.001 07 200.00

90.0072/227 ร.ต.อ.หญิง จินตนา พลอยประดับ 120.00622822276ลือชา 410.002 08 200.00

840.0068/387 ร.ต.อ.หญิง ปราณี อังกรุณกร 120.0056819763ลือชา 1,160.003 12 200.00

50.0074/44 ด.ต.หญิง โชติกาน มากทอง 120.00065276527ลือชา 370.004 14 200.00

150.0074/173 ด.ต.หญิง ชมัยพร จําลอง 120.001015761566ลือชา 470.005 18 200.00

300.0062/59 ร.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ กิตติวรรธนะ 120.002012591239ลือชา 620.006 36 200.00

525.0033/13 พ.ต.ต.หญิง นภาวรรณฤทั พิทักษระโนด 100.003511791144เฉลิมลาภ 955.007 01 330.00

195.0033/63 พ.ต.อ.หญิง พิศราภรณ หงสวัฒนะ 100.001319761963เฉลิมลาภ 625.008 01 330.00

180.0033/106 พ.ต.ต.หญิง พรพรรษา เที่ยงทัศน 100.001271897177เฉลิมลาภ 610.009 02 330.00

120.0033/110 พ.ต.ต.หญิง ญาณี แสนแจมใส 100.00843064298เฉลิมลาภ 550.0010 02 330.00

50.0033/112 พ.ต.ต.หญิง เสาวนีย นิธิสุนทรพงศ 100.00017701770เฉลิมลาภ 480.0011 02 330.00

120.0033/141 พ.ต.ต.หญิง สิตา ลิกขะไชย 100.00825152507เฉลิมลาภ 670.00 ปค12 02 450.00

75.0033/153 ร.ต.อ.หญิง นิธิมา สั้นเตง 100.00515321527เฉลิมลาภ 505.0013 02 330.00

195.0033/165 พล.ต.ต.หญิงอรวรรณ หวามุกข 100.001332713258เฉลิมลาภ 745.0014 02 450.00

60.0033/252 ด.ต. สุทัต สุขสอาด 100.00429232919เฉลิมลาภ 360.0015 03 200.00

315.0031/23 ร.ต.อ.หญิง ประภาศรี มณีประวัติ 100.002130172996เฉลิมลาภ 745.0016 04 330.00

50.0031/27 ร.ต.อ.หญิง วรรณดี ดวงภักดี 100.002791789เฉลิมลาภ 480.0017 04 330.00

315.0031/78 พ.ต.ท. โสภณ นิธิสุนทรพงศ 100.002128212800เฉลิมลาภ 745.0018 05 330.00

105.0031/119 ร.ต.อ.หญิง ญาณิฐา นาคมา 100.00730313024เฉลิมลาภ 535.0019 06 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กง.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา178

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0031/131 พ.ต.ท.หญิง ศศิพันธ รุงสัมพันธ 100.00644424436เฉลิมลาภ 640.0020 06 450.00

165.0031/171 พ.ต.ท.หญิง รังสิมา ดิเรกสถาพร 100.001115191508เฉลิมลาภ 715.0021 07 450.00

105.0031/272 ร.ต.ท.หญิง อัญชนา สุภาสวัสดิ์ 100.00710691062เฉลิมลาภ 535.0022 10 330.00

50.0031/360 ร.ต.อ.หญิง รัชตา อริยเมธปรีชา 100.002947945เฉลิมลาภ 600.0023 12 450.00

90.0031/363 ร.ต.อ.หญิง สมจิต ไวยรูป 100.00627402734เฉลิมลาภ 520.0024 12 330.00

50.00212/866 ร.ต.ท.หญิง เพชรา คชวัฒน 85.00032633263ทุงสองหอง 435.0025 08 300.00

50.002/011 พ.ต.ท.หญิง ชมพูนุท ขยายศรี 60.001845844ลาดยาว 310.0026 02 200.00

150.008/010 ร.ต.อ.หญิง วิยะดา เปยงชมภู 60.0010325315ลาดยาว 410.0027 08 200.00

50.009/062 พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ ชูวงษ 60.00235463544ลาดยาว 310.0028 09 200.00

135.0020/468 ร.ต.อ.หญิง ปุณษกาญจน ทาอิ 85.009627618วิภาวดี 520.0029 16 300.00

50.0001/038 ส.ต.ท.หญิง รังสินันท โชติรังสียากุล 80.003274271อุดมสุข 330.0030 01 200.00

510.0004/057 ร.ต.ท.หญิง สุภลักษณ วงศวาน 80.003465966562อุดมสุข 890.0031 04 300.00

50.0007/002 พ.ต.ท.หญิง นวรัตน เอ่ียมวสันต 80.000374374อุดมสุข 430.0032 07 300.00

150.0008/055 พ.ต.ท.หญิง ปรีชญา พิมานทิศากร 80.001017671757อุดมสุข 530.0033 08 300.00

50.0008/075 ร.ต.ต.หญิง พรปวีณ คลายทิม 80.00049924992อุดมสุข 330.0034 08 200.00

135.0008/078 ร.ต.อ.หญิง เฉลิมศรี สุขสอาด 80.00990อุดมสุข 415.0035 08 200.00

180.0008/088 ด.ต.หญิง กิติวรรณ ฟกโพธิ์เย็น 80.001258845872อุดมสุข 460.0036 08 200.00

465.0060/11 พ.ต.อ.หญิง รําไพ สมบูรณทรัพย 120.00317847ลือชา 885.0037 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กง.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา179

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

6,500.0010,810.00 20,860.00จํานวนเงิน 3,550.0037 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กง. (สง.ผูบังคับบัญชา ตร.)

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา180

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/9 พ.ต.ต. ชนิสรณ กวยสินทรัพย 120.00055625562ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.สราวุฒิฯ1 13 200.00

50.0033/12 พ.ต.ท. ธรรศพงษ ธัญภักดิ์เมธากร 100.002671669เฉลิมลาภ 480.002 01 330.00

75.0020/126 พ.ต.ท. กิตตินันท ดีอวม 85.00514421437วิภาวดี 360.003 04 200.00

510.0010/073 ร.ต.อ. สัญญลักษ สังขะภักดี 80.003426152581อุดมสุข 890.004 10 300.00

685.001,030.00 2,100.00จํานวนเงิน 385.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กช.สงป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา181

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

210.0072/56 ร.ต.ท.หญิง ลักขณา วิทยารัตน 120.0014550536ลือชา 530.001 02 200.00

195.0068/302 ร.ต.ท.หญิง สุวิมล พลเสน 120.0013761748ลือชา 515.002 09 200.00

60.0068/344 ร.ต.ท.หญิง เบญจรัตน เข็มทอง 120.00431313127ลือชา 380.003 10 200.00

90.0068/398 ร.ต.อ.หญิง รุจีรัศมิ์ รุงเรืองวรทัศ 120.00650795073ลือชา 410.004 12 200.00

105.0074/134 ร.ต.ท. เพ่ิมยศ ตันสกุล 120.0078679ลือชา 425.005 17 200.00

195.0031/34 ร.ต.ท.หญิง ชุติรัตน ศรีโมรา 100.001322812268เฉลิมลาภ 625.006 04 330.00

60.0031/274 ร.ต.อ.หญิง อรพิณ มาวไทย 100.00420402036เฉลิมลาภ 490.007 10 330.00

225.0031/278 พ.ต.ท.หญิง กัญญา การีม 100.001516841669เฉลิมลาภ 655.008 10 330.00

50.0031/377 ร.ต.อ.หญิง สุนันต เฉลาวิจิตร 100.0004040เฉลิมลาภ 480.009 12 330.00

120.00212/280 ส.ต.ท.หญิง ขวัญวลี อัมพวา 85.008399391ทุงสองหอง 305.0010 02 100.00

240.00212/849 พ.ต.ต.หญิง โสภิดา ขวัญมิ่ง 85.001670187002ทุงสองหอง 625.0011 08 300.00

165.0020/018 ร.ต.อ.หญิง สุภาวนา หมอบอก 85.001130323021วิภาวดี 450.0012 01 200.00

105.0020/172 ร.ต.อ.หญิง มณีรัตน ขุนขํา 85.00744284421วิภาวดี 390.0013 06 200.00

90.0020/207 ส.ต.ต.หญิง เดือนเพ็ญ รักจันทึก 85.00620622056วิภาวดี 375.0014 07 200.00

90.0020/445 ร.ต.ต.หญิง ทิวาพร คําจม 85.006842836วิภาวดี 375.0015 14 200.00

315.0002/044 ร.ต.ต.หญิง ภานุมาส หุนทองทิพย 80.0021384363อุดมสุข 695.0016 02 300.00

180.0003/081 ส.ต.ต.หญิง จิตรานุช รักบัวทอง 80.001231683156อุดมสุข 460.0017 03 200.00

120.0008/021 ส.ต.ต.หญิง นิตยา ใจฝน 80.00815031495อุดมสุข 400.0018 08 200.00

60.0011/004 ส.ต.ต.หญิง ภัครจิรา วาศุกรี 80.00473017297อุดมสุข 340.0019 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กช.สงป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา182

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0011/014 ส.ต.ต.หญิง ภัทรานิษฐ สรอยคํา 80.00347884785อุดมสุข 330.0020 11 200.00

270.0011/076 ส.ต.ต.หญิง ตรีชฎา สุขสะอาด 80.001865426524อุดมสุข 550.0021 11 200.00

144.0058/239 พ.ต.ท.หญิง ปทมา บุญศรี 150.00912801271ถนอมมิตร 494.0022 24 200.00

165.0078/14 พ.ต.อ. วิชัย ศรีศิลศิริกุล 120.0011518507ลือชา 585.0023 ส1 300.00

50.0060/35 พ.ต.ท.หญิง ณัฐนันท เจริญแกวพันสี 120.00242ลือชา 470.0024 ส6 300.00

105.0078/99 พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา 120.007409402ลือชา 525.0025 ส3 300.00

165.0078/116 ร.ต.อ.หญิง ฤทัยรัตน บุญปาน 120.0011330319ลือชา 585.0026 ส3 300.00

3,624.006,220.00 12,464.00จํานวนเงิน 2,620.0026 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา183

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0072/161 ร.ต.อ. นิกร ปางสุข 120.001544624447ลือชา 545.001 06 200.00

165.0062/85 พ.ต.อ.หญิง บุษกร สุนทรสถิตพิมล 120.001120242013ลือชา 485.002 36 200.00

225.0031/109 ร.ต.ต.หญิง สมพิศ ขอชวยกลาง 100.001543014286เฉลิมลาภ 655.003 06 330.00

50.0031/281 พ.ต.ท.หญิง ทิพยรัตน แกวน้ําใส 100.00025832583เฉลิมลาภ 480.004 10 330.00

50.0031/350 ร.ต.อ.หญิง พรจรัส พรมกลัดพะเนาว 100.00023052305เฉลิมลาภ 600.00 กรณีพิเศษเฉพาะราย5 12 450.00

120.00212/117 ส.ต.ท. ธนาวุฒิ อนุสิทธ์ิ 85.00831463138ทุงสองหอง 305.006 01 100.00

50.00212/216 ด.ต.หญิง อรพินท สิงหนอย 85.0026563ทุงสองหอง 235.007 02 100.00

75.00212/262 ด.ต.หญิง จิราภรณ เปรมกมล 85.005381376ทุงสองหอง 260.008 02 100.00

50.00212/275 ส.ต.ท.หญิง นันธิพร เชื่อได 85.0024341ทุงสองหอง 235.009 02 100.00

270.00212/602 ร.ต.อ. สุนทร ผอมสวัสดิ์ 85.001818721854ทุงสองหอง 555.0010 05 200.00

255.00212/730 ส.ต.ท.หญิง สุนันทา จันทรสม 85.001711396ทุงสองหอง 540.0011 06 200.00

150.00212/783 พ.ต.ท. อานนท อินทรฟอง 85.001068276817ทุงสองหอง 535.0012 07 300.00

50.009/003 พ.ต.ท.หญิง อุไรวรรณ เศรษฐสิงห 60.00132453244ลาดยาว 210.0013 09 100.00

75.0001/096 พ.ต.ต.หญิง รุจิรา สิกขะ 80.005265260อุดมสุข 355.0014 01 200.00

150.0002/086 พ.ต.อ. กมล เอ้ือจารุพร 80.001029682958อุดมสุข 530.0015 02 300.00

120.0003/118 พ.ต.ท.หญิง ประพร เติมเกาะ 80.00812261218อุดมสุข 400.0016 03 200.00

50.0003/137 ส.ต.ท.หญิง นิติพร ทองงาม 80.00337783775อุดมสุข 330.0017 03 200.00

50.0006/005 ส.ต.อ.หญิง สุดาทิพย วณิกสัมปน 80.00387098706อุดมสุข 330.0018 06 200.00

90.0006/085 พ.ต.ท. บัญชร จําปาจันทร 80.00613801374อุดมสุข 470.0019 06 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา184

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0006/139 พ.ต.ท. จิราเดช ปานแยม 80.000863863อุดมสุข 430.0020 06 300.00

50.0007/115 ส.ต.ต.หญิง กัญณภัทร กล่ํามาศ 80.00265776575อุดมสุข 330.0021 07 200.00

165.0008/009 ร.ต.ท.หญิง พรรณิดา ศรีเลิศชัยวัฒน 80.001129742963อุดมสุข 445.0022 08 200.00

285.0008/037 ด.ต. เทียนชัยชโย อินทรสุข 80.001935463527อุดมสุข 565.0023 08 200.00

208.0058/212 ร.ต.อ. สมชาย วิมลสุข 150.001311641151ถนอมมิตร 658.0024 24 300.00

120.0060/10 ร.ต.อ.หญิง ประไพ ผูกไมตรี 120.0081810ลือชา 540.0025 ส6 300.00

50.0078/3 พ.ต.ท.หญิง ศิรินทร กาญจนาภิรมย 120.000134134ลือชา 470.0026 ส1 300.00

285.0078/104 พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา วิรยศิริ 120.0019828809ลือชา 705.0027 ส3 300.00

240.0078/124 พ.ต.ท.หญิง อรทัย จิตภักดี 120.0016426410ลือชา 660.0028 ส3 300.00

3,723.006,510.00 12,858.00จํานวนเงิน 2,625.0028 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา185

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

480.0031/55 พ.ต.ต.หญิง ภัทราวดี สุขเจริญ 100.003261766144เฉลิมลาภ 910.001 05 330.00

330.0031/57 พ.ต.ท.หญิง อาพาภรณ ปลื้มใจ 100.002253965374เฉลิมลาภ 760.002 05 330.00

345.0031/80 พ.ต.ต. กฤษดา ตาสระคู 100.002350204997เฉลิมลาภ 895.003 05 450.00

50.00212/414 พ.ต.อ. ปริญ อรามเรืองกุล 85.00012251225ทุงสองหอง 335.004 03 200.00

225.00212/498 ร.ต.ท.หญิง รมิดา กลากระโทก 85.0015528513ทุงสองหอง 510.005 04 200.00

135.00212/775 พ.ต.ต. พัชรวัฒน กวินวิศิษฎ 85.009754745ทุงสองหอง 520.006 07 300.00

375.004/005 ร.ต.ท. ปยะ ขําเหมือน 60.002517331708ลาดยาว 735.007 04 300.00

50.004/008 ร.ต.ต.หญิง ประไพศรี จันทรสระนอย 60.00141864185ลาดยาว 310.008 04 200.00

120.006/024 ด.ต.หญิง กุณรสาภร นิโครธา 60.008716708ลาดยาว 380.009 06 200.00

465.006/068 พ.ต.ท.หญิง มัทนา ทอดเสียง 60.003140193988ลาดยาว 825.0010 06 300.00

50.006/077 พ.ต.ท.หญิง สุภาอร วิริยะผล 60.000358358ลาดยาว 410.0011 06 300.00

120.007/009 ส.ต.อ.หญิง พัชรินทร ชาทุม 60.00858345826ลาดยาว 380.0012 07 200.00

210.007/014 ร.ต.ท.หญิง อัมพร ผึ่งผาย 60.001415061492ลาดยาว 570.0013 07 300.00

50.008/077 พ.ต.ต.หญิง เรณู ภูสุวรรณ 60.00016111611ลาดยาว 410.0014 08 300.00

50.0020/248 ร.ต.ท. ชัยฐกรณ รุงเรืองกิตติ์ธนา 85.002988986วิภาวดี 335.0015 08 200.00

75.0020/273 ส.ต.ต.หญิง มันตา ผลดก 85.00522842279วิภาวดี 360.0016 09 200.00

50.0020/421 ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ พวงสมบัติ 85.000453453วิภาวดี 335.0017 14 200.00

50.0020/467 ร.ต.อ.หญิง ศศิวิมล กุลเสนา 85.002519517วิภาวดี 435.0018 16 300.00

50.0007/110 ส.ต.ต.หญิง เกศกณก หวายสันเทียะ 80.00214041402อุดมสุข 330.0019 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.กส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา186

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0078/59 พ.ต.ท.หญิง ษิญาดา สกุนตะวิภาต 120.002281279ลือชา 470.0020 ส2 300.00

50.0058/045 พ.ต.ท.หญิง กิตติมา ชลัษเฐียร 120.00033ลือชา 470.0021 ส5 300.00

3,380.005,610.00 10,685.00จํานวนเงิน 1,695.0021 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ขส.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา187

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0068/404 ร.ต.ท. สําเภา บัวสาย 120.00416521648ลือชา 380.001 12 200.00

150.0033/35 ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ ทะสุวรรณ 100.001040284018เฉลิมลาภ 580.002 01 330.00

135.0033/211 ส.ต.อ.หญิง กัลยาณี พูนประเสริฐศรี 100.009589580เฉลิมลาภ 435.003 03 200.00

50.00212/56 จ.ส.ต.หญิง ลัดดา พงษงาม 85.002519517ทุงสองหอง 235.004 01 100.00

375.00212/91 ร.ต.อ. วันชัย ชูศักดิ์ 85.0025483458ทุงสองหอง 560.005 01 100.00

60.00212/214 ส.ต.ท.หญิง ศรินภัสร ทรัพยสมบัติ 85.00412851281ทุงสองหอง 245.006 02 100.00

60.00212/375 ส.ต.อ.หญิง ดาราวรรณ วงษนุม 85.004603599ทุงสองหอง 345.007 03 200.00

135.00212/469 ร.ต.อ.หญิง นงนุช ยิ้มแกว 85.009490481ทุงสองหอง 420.008 04 200.00

50.00212/727 ร.ต.อ.หญิง จารุณี จีนเมือง 85.00110261025ทุงสองหอง 335.009 06 200.00

345.00212/752 ร.ต.ต. ปยะรักษ กาสาว 85.002313001277ทุงสองหอง 630.0010 06 200.00

120.00212/818 ร.ต.อ.หญิง ฐิตาภรณ คณเกณฑ 85.008327319ทุงสองหอง 505.0011 07 300.00

225.00212/845 ร.ต.อ.หญิง กชพรรณ พิชิตยุทธการ 85.0015300285ทุงสองหอง 610.0012 08 300.00

50.003/056 ร.ต.อ. ประเทือง แตงออน 60.003778775ลาดยาว 210.0013 03 100.00

195.0020/045 ส.ต.อ.หญิง วริศรา นครศรี 85.001327052692วิภาวดี 480.0014 02 200.00

180.0020/441 ร.ต.อ.หญิง กนกอร อาแซ 85.0012149137วิภาวดี 465.0015 14 200.00

300.0001/040 ด.ต.หญิง วันดี ขจัดขันทอง 80.002073287308อุดมสุข 580.0016 01 200.00

50.0078/25 พ.ต.อ.หญิง บุศรา จงรักชอบ 120.003157154ลือชา 470.0017 ส1 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ขส.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา188

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,540.003,430.00 7,485.00จํานวนเงิน 1,515.0017 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.คด.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา189

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0062/65 พ.ต.อ.หญิง พิศมัย ใจหาญ 120.001670669ลือชา 370.001 36 200.00

465.0031/236 ร.ต.อ.หญิง สิริพรรณ ศรีนวล 100.003150144983เฉลิมลาภ 1,015.002 09 450.00

90.0031/414 พ.ต.ท. จักรพันธ เกียรติไพบูลย 100.00634873481เฉลิมลาภ 640.003 13 450.00

50.0020/046 พ.ต.ท. เจริญศักดิ์ ลีสนธิไชย 85.0014847วิภาวดี 335.004 02 200.00

50.0020/381 ส.ต.ต. จักรพงษ กัญญาประสิทธิ์ 85.001564563วิภาวดี 335.005 12 200.00

105.0001/124 ร.ต.ท.หญิง นันทพัทธ ศิริโท 80.00721732166อุดมสุข 385.006 01 200.00

50.0002/137 ร.ต.อ. อุทิศ จันทรประพันธ 80.00218951893อุดมสุข 330.007 02 200.00

60.0003/090 ร.ต.ท.หญิง มนัสวี เพชรยอย 80.00422202216อุดมสุข 340.008 03 200.00

50.0005/023 ส.ต.ต.หญิง ศศิชา เพชรฤทธ์ิ 80.0003232อุดมสุข 330.009 05 200.00

165.0006/086 ร.ต.ท.หญิง สุณิษา แดนธานี 80.001134503439อุดมสุข 545.0010 06 300.00

50.0008/070 ร.ต.อ.หญิง สําเนียง คงชัย 80.00317611758อุดมสุข 430.0011 08 300.00

50.0008/103 จ.ส.ต.หญิง เพียงผุสดี กันโต 80.00032143214อุดมสุข 330.0012 08 200.00

50.0008/111 พ.ต.ท บังเอิญ ญาณโสภณ 80.00058715871อุดมสุข 430.0013 08 300.00

50.0009/058 จ.ส.ต. จักรพงษ อุนแสง 80.00229792977อุดมสุข 330.0014 09 200.00

120.0009/087 ส.ต.ต.หญิง จุฬาลักษณ จะงาม 80.00819691961อุดมสุข 400.0015 09 200.00

60.0009/098 ส.ต.ท.หญิง ธมนวรรณ ศักดิ์วิริยะพงศ 80.00447834779อุดมสุข 340.0016 09 200.00

60.0011/050 ร.ต.ท. นัทธนธรณ ปนนาค 80.00469136909อุดมสุข 340.0017 11 200.00

50.0011/053 ร.ต.ท.หญิง สุวิมล จริยศาธิต 80.00372557252อุดมสุข 330.0018 11 200.00

528.0058/91 พ.ต.ท.หญิง กัณฑิมา วงศประธาน 150.00331009976ถนอมมิตร 978.0019 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.คด.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา190

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0056/2 พล.ต.ต. คมกฤษ ไวสืบขาว 120.0093324ลือชา 555.0020 ส4 300.00

75.0058/085 พ.ต.อ. พีรวุฒิ ปฤษณารุณ 120.0051510ลือชา 495.0021 ส5 300.00

2,363.005,300.00 9,583.00จํานวนเงิน 1,920.0021 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.คพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา191

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0031/50 พ.ต.ต.หญิง ณัฐรดา หนูเจริญ 100.00920071998เฉลิมลาภ 685.001 05 450.00

750.0031/163 พ.ต.ท. บดินฑณุอาชว อารยะพงศธร 100.005024402390เฉลิมลาภ 1,300.002 07 450.00

50.0031/181 พ.ต.ท. ตฤณ ดิฐวิญู 100.00047084708เฉลิมลาภ 480.003 08 330.00

210.0031/233 พ.ต.ท.หญิง นุชนาฎ ตะนุรักษ 100.001426552641เฉลิมลาภ 640.004 09 330.00

315.0031/259 พ.ต.ต. สุทวิช พรหมนรา 100.002128982877เฉลิมลาภ 865.005 09 450.00

50.0020/176 ร.ต.อ. ธนจักร บัวไกร 85.00026602660วิภาวดี 335.006 06 200.00

50.0001/033 ร.ต.ท. พุฒิพงษ พงศประภาอําไพ 80.000549549อุดมสุข 330.007 01 200.00

150.0001/120 ร.ต.ท.หญิง จุฑามาศ จันทนนท 80.001020702060อุดมสุข 430.008 01 200.00

50.0002/110 ร.ต.ท.หญิง สุธาวดี สุดขัน 80.00059675967อุดมสุข 330.009 02 200.00

75.0004/093 ร.ต.ท.หญิง ศศิธร วิจิโน 80.005658653อุดมสุข 355.0010 04 200.00

50.0004/110 ร.ต.ท. สุรัติการณ ทองการ 80.0023432อุดมสุข 330.0011 04 200.00

315.0004/136 ส.ต.อ. เบญญภา โทพันธ 80.002126002579อุดมสุข 595.0012 04 200.00

165.0005/043 พ.ต.ต. ปรัชญชา กระมลนิติธรรม 80.001151675156อุดมสุข 545.0013 05 300.00

50.0058/015 พ.ต.ท.หญิง นิยดา เปลงประพันธ 120.00121ลือชา 470.0014 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.คพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา192

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,415.004,010.00 7,690.00จํานวนเงิน 1,265.0014 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.งป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา193

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0072/77 พ.ต.อ.หญิง พัชยา ศรีไชยะ 120.001019141904ลือชา 470.001 03 200.00

50.0072/224 พ.ต.อ. จารึก อนอารี 120.00077ลือชา 370.002 08 200.00

345.0033/108 พ.ต.ท.หญิง วารุณี อัมภาโรจน 100.002338123789เฉลิมลาภ 775.003 02 330.00

105.0033/142 พ.ต.ท.หญิง นงนุช อิสสะอาด 100.00743984391เฉลิมลาภ 655.004 02 450.00

105.0033/147 พ.ต.ต.หญิง จินตนา วงคคําตา 100.00738883881เฉลิมลาภ 535.005 02 330.00

330.0031/9 พ.ต.ท.หญิง พรสุภา ชิตเจริญธรรม 100.002245804558เฉลิมลาภ 880.006 04 450.00

50.0031/13 ร.ต.อ. สิทธิพร ทองคํา 100.000545545เฉลิมลาภ 480.007 04 330.00

50.0031/24 ด.ต.หญิง รุงฟา รอดพยาธ์ิ 100.00116351634เฉลิมลาภ 480.008 04 330.00

195.0031/41 ร.ต.อ.หญิง ชุติมา ฟองสุวรรณ 100.001338783865เฉลิมลาภ 625.009 04 330.00

270.0031/110 พ.ต.ท.หญิง ธนภร ดวงวิเชียร 100.001830883070เฉลิมลาภ 700.0010 06 330.00

240.0031/123 ร.ต.อ.หญิง วนิดา พงษบริบูรณ 100.001636243608เฉลิมลาภ 790.0011 06 450.00

50.0031/154 พ.ต.อ.หญิง อาภัสสรา ศรีคชา 100.00117101709เฉลิมลาภ 480.0012 07 330.00

150.0031/197 พ.ต.ท.หญิง สกุลยา ศักดาปวรภาคิน 100.001026812671เฉลิมลาภ 580.0013 08 330.00

165.0031/270 พ.ต.ท.หญิง ศรีสมร โหจันทร 100.001111941183เฉลิมลาภ 595.0014 10 330.00

150.00212/50 ส.ต.ท. วิษณุ เก้ียวเกา 85.001010571047ทุงสองหอง 335.0015 01 100.00

255.00212/231 ส.ต.ท.หญิง รวิพร อินขํา 85.0017311294ทุงสองหอง 440.0016 02 100.00

135.00212/236 ส.ต.ต.หญิง นิศารัตน คงบานควน 85.009521512ทุงสองหอง 320.0017 02 100.00

210.00212/357 ร.ต.อ.หญิง บุญเสริม อยูยั่งยืน 85.001417861772ทุงสองหอง 495.0018 03 200.00

165.00212/365 พ.ต.ท.หญิง ปยมาวดี พุฒชาติ 85.001110191008ทุงสองหอง 450.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.งป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา194

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.00212/429 ร.ต.อ. ภูรินทร รุงเรือง 85.0013852839ทุงสองหอง 480.0020 03 200.00

600.00212/509 ร.ต.อ.หญิง จรินทรทิพย ถิตยประเสริฐ 85.004026662626ทุงสองหอง 785.0021 04 100.00

75.00212/740 พ.ต.ต.หญิง วารี มาลัยทัด 85.005674669ทุงสองหอง 360.0022 06 200.00

50.00212/799 พ.ต.ท.หญิง ภคพร อักษรเดช 85.00055ทุงสองหอง 435.0023 07 300.00

90.00212/906 ร.ต.ท.หญิง กัลยาณี เมืองฤกษ 85.006747741ทุงสองหอง 475.0024 08 300.00

255.004/060 ส.ต.อ. ชานนท เพชรจํานงค 60.0017686669ลาดยาว 515.0025 04 200.00

60.005/056 ส.ต.ท.หญิง จินตนา ดิฐกุลชัยมงคล 60.00442564252ลาดยาว 220.0026 05 100.00

120.007/018 ส.ต.ต.หญิง ปาลฉัตร บําเพ็ญพงษ 60.00810395ลาดยาว 280.0027 07 100.00

120.007/044 ร.ต.ท.หญิง สุภาวดี หักทะเล 60.008857849ลาดยาว 380.0028 07 200.00

75.008/036 ส.ต.ต.หญิง อรอุมา เอมพิณ 60.0055247ลาดยาว 235.0029 08 100.00

90.009/014 พ.ต.ท.หญิง ปริญญ รุงกรุด 60.006325319ลาดยาว 450.0030 09 300.00

50.009/070 ส.ต.ท.หญิง ปยวรรณ คิดการ 60.00011ลาดยาว 210.0031 09 100.00

50.009/074 ส.ต.ต.หญิง อุบลวรรณ ขันนาม 60.0021816ลาดยาว 210.0032 09 100.00

50.0020/129 ร.ต.อ.หญิง อรพรรณ ศรีภุชงค 85.00133453344วิภาวดี 335.0033 05 200.00

50.0020/411 ร.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ พลราชม 85.00045544554วิภาวดี 335.0034 13 200.00

50.0003/030 ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา ตะสุทา 80.00039303930อุดมสุข 430.0035 03 300.00

50.0004/056 พ.ต.ต.หญิง ณัฐดารินทร หลีวิจิตร 80.00029592959อุดมสุข 430.0036 04 300.00

390.0005/028 ร.ต.อ.หญิง กุลฤธี พงษพีละ 80.002648544828อุดมสุข 770.0037 05 300.00

50.0005/098 พ.ต.ท. ธวัชชัย ชาลีรินทร 80.00035663566อุดมสุข 430.0038 05 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.งป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา195

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

255.0006/080 ร.ต.ท.หญิง ปนัดดา ปาลสง 80.001732193202อุดมสุข 535.0039 06 200.00

90.0009/103 ส.ต.ท.หญิง กฤศณาภรณ จุลบุษรา 80.00627912785อุดมสุข 370.0040 09 200.00

320.0058/28 พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ สีน้ําเงิน 150.0020318298ถนอมมิตร 770.0041 24 300.00

150.0058/053 พ.ต.อ.หญิง มัณฑนา ปนช่ืน 120.0010155ลือชา 570.0042 ส5 300.00

50.0058/002 พ.ต.ท.หญิง อุษณีย วิระมาตย 120.003107ลือชา 470.0043 ส5 300.00

195.0078/100 ร.ต.อ.หญิง จันทรวิมล พวงขันแกว 120.0013581568ลือชา 615.0044 ส3 300.00

105.0078/118 ร.ต.อ.หญิง กชกร โพธิหลา 120.007342335ลือชา 525.0045 ส3 300.00

6,805.0011,220.00 22,075.00จํานวนเงิน 4,050.0045 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.จร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา196

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/92 ด.ต. ไสว คําอาจ 120.00013181318ลือชา 370.001 03 200.00

165.0072/94 พ.ต.ต. ธีระเดช เพชรศิริ 120.001143494338ลือชา 485.002 03 200.00

75.0072/106 ด.ต. สวงษ คะชะสะ 120.00512831278ลือชา 395.003 04 200.00

60.0072/120 ด.ต. สุวิทย ดีเส็ง 120.004173169ลือชา 380.004 04 200.00

510.0072/160 ด.ต. วีรพล ดีแฮ 120.003415481514ลือชา 830.005 06 200.00

375.0072/170 ด.ต. วิเชียร สุภาจันทร 120.002539663941ลือชา 695.006 06 200.00

195.0072/214 ด.ต. ปญญา มีหินกอง 120.001339193906ลือชา 515.007 07 200.00

50.0068/299 ส.ต.อ. สิทธิเกียรติ พรมแสง 120.00321872184ลือชา 370.008 09 200.00

150.0068/348 ร.ต.ต. จักรพันธ รอบรู 120.0010580570ลือชา 470.009 11 200.00

630.0068/358 ด.ต. เฉลิมรัช ลาสระคู 120.004259335891ลือชา 950.0010 11 200.00

435.0074/52 ด.ต. กฤษดา ศรีกุลา 120.0029755726ลือชา 755.0011 14 200.00

50.0074/61 ส.ต.ต. ณัฐพล ธรรมเนียม 120.000123123ลือชา 370.00 สง.พลตรี มิตรอนันต จิตตโสภา12 14 200.00

50.0074/82 พ.ต.ท. ชัยณรงค ทรัพยสาร 120.00016691669ลือชา 370.0013 15 200.00

240.0074/142 ด.ต. วรวุฒิ สาธร 120.0016214198ลือชา 560.0014 17 200.00

300.0074/146 ส.ต.ท. ธงไท สมนา 120.0020308288ลือชา 620.0015 17 200.00

50.0033/37 ด.ต. มานิจ จันทรคํา 100.0013635เฉลิมลาภ 480.0016 01 330.00

75.0033/44 ด.ต. วิริยะ ศรีพราย 100.005681676เฉลิมลาภ 505.00 ปค.17 01 330.00

50.0033/54 ร.ต.อ. กฤษกร จุมปาเขียว 100.00022072207เฉลิมลาภ 480.0018 01 330.00

210.0033/74 ด.ต. สมชัย มั่นศิลป 100.001449334919เฉลิมลาภ 640.0019 01 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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165.0033/155 ร.ต.อ. วรรณพ มหาวังสวัสดิ์ 100.0011893882เฉลิมลาภ 595.0020 02 330.00

60.0033/174 ด.ต. พีระศักดิ์ แกวเปนทอง 100.00413531349เฉลิมลาภ 490.0021 02 330.00

510.0033/203 ร.ต.ท.หญิง แสงอรุณ จตุรเพ่ิม 100.003454795445เฉลิมลาภ 810.0022 03 200.00

120.0033/218 ร.ต.ท.หญิง ตาราไต ใจกลา 100.00854135405เฉลิมลาภ 420.0023 03 200.00

345.0033/262 ด.ต. อาชวิน จํานงค 100.002354205397เฉลิมลาภ 645.0024 03 200.00

60.0031/334 จ.ส.ต. เตชสิทธ์ิ ตันติสุขารมย 100.00419961992เฉลิมลาภ 490.0025 11 330.00

225.00212/3 ด.ต.หญิง ณัฐสินี บวรวงศพิทักษ 85.001516881673ทุงสองหอง 410.0026 01 100.00

135.00212/64 จ.ส.ต. มนตรี ดวงไกรแฝง 85.00912781269ทุงสองหอง 320.0027 01 100.00

90.00212/96 ส.ต.อ. สมพงษ หอมเนียม 85.006215209ทุงสองหอง 275.0028 01 100.00

50.00212/171 ส.ต.ท.หญิง นภัสรนันท จันทรพเนาว 85.000614614ทุงสองหอง 235.0029 02 100.00

180.00212/201 ด.ต. พิชัย กองภา 85.001218701858ทุงสองหอง 365.0030 02 100.00

50.00212/265 ร.ต.ท.หญิง ปวีณา เพ็งสถิตย 85.000715715ทุงสองหอง 235.0031 02 100.00

285.00212/329 ส.ต.ท. วิชิต สีแสง 85.00197051ทุงสองหอง 570.0032 03 200.00

270.00212/355 จ.ส.ต. เจริญ เทพจันตา 85.0018670652ทุงสองหอง 555.0033 03 200.00

90.00212/393 ส.ต.ท. ทศพล สุริยา 85.00619961990ทุงสองหอง 375.0034 03 200.00

50.00212/397 ส.ต.ท. หัสฎายุทธ เมืองสง 85.002199197ทุงสองหอง 335.0035 03 200.00

165.00212/398 ส.ต.ท. นนทชา แสงสม 85.0011742731ทุงสองหอง 450.0036 03 200.00

50.00212/403 ส.ต.อ. ภาณุเดช มั่นจิตร 85.00016621662ทุงสองหอง 335.0037 03 200.00

525.00212/439 ด.ต. ถาวร ยอดสิงห 85.003514901455ทุงสองหอง 810.0038 04 200.00
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270.00212/454 ส.ต.ต. พูริวัฒน กาติน 85.0018174156ทุงสองหอง 555.0039 04 200.00

50.00212/553 ด.ต. ภาวัต มีทอง 85.00010111011ทุงสองหอง 335.0040 05 200.00

165.00212/561 ด.ต. ขัตติยะ เหมศักดา 85.001118921881ทุงสองหอง 450.0041 05 200.00

240.00212/594 ด.ต.หญิง สุภัทรา มงคลธนพร 85.001624652449ทุงสองหอง 525.0042 05 200.00

525.00212/595 ด.ต. สถาพร ดอนติ้ว 85.003534433408ทุงสองหอง 810.0043 05 200.00

75.00212/628 จ.ส.ต. จรูญ กวางษี 85.005787782ทุงสองหอง 360.0044 05 200.00

330.00212/631 ด.ต. วิทยา อินแปง 85.002230593037ทุงสองหอง 615.0045 05 200.00

75.00212/641 ส.ต.ต. ไพศาล เสนทอง 85.00519031898ทุงสองหอง 360.0046 05 200.00

300.00212/645 ด.ต. สุวรรณ รุณาวงศ 85.0020524504ทุงสองหอง 585.0047 05 200.00

285.00212/663 ส.ต.ท. พสิษฐ ชอบขยัน 85.001940884069ทุงสองหอง 570.0048 06 200.00

50.00212/664 ส.ต.อ. นิคม สุขเกตุ 85.00018441844ทุงสองหอง 335.0049 06 200.00

210.00212/682 ส.ต.อ. ประคอง แกวศิริ 85.0014333319ทุงสองหอง 495.0050 06 200.00

300.00212/683 ด.ต. สุชาติ จันคนา 85.002015271507ทุงสองหอง 585.0051 06 200.00

225.00212/690 ด.ต. วรพงษ พิมพหนู 85.001520732058ทุงสองหอง 510.0052 06 200.00

285.00212/691 ส.ต.ท. กตัญู ภูพิลา 85.001926452626ทุงสองหอง 570.0053 06 200.00

50.00212/700 ด.ต.หญิง ศิริรัตน ทัพมงคล 85.00111981197ทุงสองหอง 335.0054 06 200.00

50.00212/703 ร.ต.ต. ธนวัฒน ดีวงษ 85.000149149ทุงสองหอง 335.0055 06 200.00

135.00212/734 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา แฝงสูงเนิน 85.00912171208ทุงสองหอง 420.0056 06 200.00

50.00212/742 ส.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ ไผสระนอย 85.002876874ทุงสองหอง 335.0057 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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210.00212/744 ด.ต. เรืองฤทธ์ิ โลหคํา 85.001410951081ทุงสองหอง 495.0058 06 200.00

50.00212/750 ด.ต. ไพรัช เทพนอก 85.002603601ทุงสองหอง 335.0059 06 200.00

150.00212/841 ร.ต.อ. วขิร หูทิพย 85.001021992189ทุงสองหอง 535.0060 08 300.00

600.00212/842 พ.ต.ท. ฐิติวัชร กุลศิธวัฒน 85.0040736696ทุงสองหอง 985.0061 08 300.00

345.00212/908 ร.ต.อ. ทศพล จันทะเสน 85.002320772054ทุงสองหอง 730.0062 08 300.00

50.001/054 ส.ต.ท. ปกาศิต แสงจันทร 60.0019998ลาดยาว 210.0063 01 100.00

50.002/005 ร.ต.ต. บุญสง ศรีสงวน 60.00148584857ลาดยาว 410.0064 02 300.00

60.002/068 ร.ต.อ.หญิง ณิธิชา กลิ่นทอง 60.00440084004ลาดยาว 420.0065 02 300.00

60.002/087 ส.ต.ท. วสันต กัณพิทักษ 60.004104100ลาดยาว 220.0066 02 100.00

120.003/048 พ.ต.ต. ธีรภัทร ปญญาศรี 60.008303295ลาดยาว 380.0067 03 200.00

50.003/054 ส.ต.ต. พชร วรรณบวร 60.001571570ลาดยาว 210.0068 03 100.00

50.003/073 ส.ต.ต. อรรถพล หัตถะปนิตย 60.00110ลาดยาว 210.0069 03 100.00

90.004/037 จ.ส.ต.หญิง กุมารี สังฆะโณ 60.006593587ลาดยาว 250.0070 04 100.00

50.004/047 จ.ส.ต. วานิด ไหลลิน 60.00034013401ลาดยาว 310.0071 04 200.00

50.004/074 ส.ต.ท. สรพจน แกวพรายตา 60.001805804ลาดยาว 210.0072 04 100.00

75.004/075 ส.ต.ท. กองภพ ศรีวชิรพล 60.00512331228ลาดยาว 235.0073 04 100.00

105.006/016 ด.ต. พยุง แสงไทย 60.007120113ลาดยาว 265.0074 06 100.00

150.007/086 ร.ต.อ. ราชวัฒน อินทรโสภส 60.00104838ลาดยาว 510.0075 07 300.00

50.007/087 ด.ต.หญิง วาสนา สุริยวงษ 60.00017191719ลาดยาว 210.0076 07 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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50.008/008 ส.ต.ท. ทินกร รัตนภักดี 60.00384948491ลาดยาว 310.0077 08 200.00

120.008/017 ด.ต.หญิง งามตา ไชยมาตย 60.00810671059ลาดยาว 280.0078 08 100.00

50.008/055 ร.ต.อ. วิสุทธ์ิ ทองเหลือ 60.003879876ลาดยาว 210.0079 08 100.00

105.009/012 จ.ส.ต.หญิง มนัสนันท โกษา 60.00741034096ลาดยาว 365.0080 09 200.00

180.009/031 ส.ต.อ. สิทธิชัย ทับงาม 60.0012249237ลาดยาว 440.0081 09 200.00

60.009/064 ร.ต.ท.หญิง สิริพร ออนตา 60.00418291825ลาดยาว 320.0082 09 200.00

50.009/072 ส.ต.ต. ณัฐพงษ กันหา 60.00121ลาดยาว 210.0083 09 100.00

50.009/079 ร.ต.ท. ภาวภณ เดชพงษ 60.00013391339ลาดยาว 310.0084 09 200.00

390.0020/004 ด.ต. ธีรชัย สุริยาวงศ 85.002675817555วิภาวดี 675.0085 01 200.00

50.0020/023 ด.ต.หญิง ปยมาศ ประดิษฐอําไพ 85.00033393339วิภาวดี 335.0086 01 200.00

135.0020/041 จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี โชติพันธ 85.009462453วิภาวดี 420.0087 02 200.00

120.0020/060 ด.ต. ดิเรก นิลแสงศรี 85.00857535745วิภาวดี 405.0088 02 200.00

360.0020/065 ด.ต.หญิง นิวรุณ เดชกุญชร 85.002448914867วิภาวดี 645.0089 03 200.00

300.0020/068 จ.ส.ต. สุมาลี ทองสมฤทธ 85.002063626342วิภาวดี 585.0090 03 200.00

50.0020/125 จ.ส.ต. ณัฐสรวง ภูบําเพ็ญ 85.000335335วิภาวดี 335.0091 04 200.00

50.0020/132 จ.ส.ต.หญิง ญาณิศา นวลศรี 85.0001414วิภาวดี 335.0092 05 200.00

50.0020/186 ส.ต.ท. ทวี ไชยขาว 85.000798798วิภาวดี 335.0093 06 200.00

120.0020/194 ส.ต.อ.หญิง ฐิติพร กิตตยุทธพันธ 85.00857675759วิภาวดี 405.0094 07 200.00

135.0020/252 จ.ส.ต.หญิง ปวรรัตน ฐิติธนาวนิช 85.00959445935วิภาวดี 420.0095 08 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.จร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา201

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0020/263 ด.ต.หญิง จิดาภา สุรินทร 85.000169169วิภาวดี 335.0096 09 200.00

165.0020/265 ด.ต. สุทธิรักษ ดําสอน 85.001124282417วิภาวดี 450.0097 09 200.00

120.0020/291 ส.ต.อ. ภูมิพิชาติ บุญยะรัตน 85.00835463538วิภาวดี 405.0098 10 200.00

135.0020/298 ส.ต.ท. พิทยา ยอดทองดี 85.00922162207วิภาวดี 420.0099 10 200.00

165.0020/321 ส.ต.ท. อนุรักษ กาวัลย 85.001127372726วิภาวดี 450.00100 11 200.00

50.0020/349 ด.ต. พลากร โพธิสุต 85.00111441143วิภาวดี 335.00101 11 200.00

225.0020/410 ด.ต. ประมนต สําราญ 85.001565806565วิภาวดี 510.00102 13 200.00

75.0001/024 ร.ต.ต. สุพัฒนา ศรีชาติ 80.00552695264อุดมสุข 355.00103 01 200.00

135.0001/075 ส.ต.ท. วรพจน รุงทัพพวง 80.009335326อุดมสุข 415.00104 01 200.00

50.0002/019 ส.ต.ท. คฑาวุธ วสันต 80.00074697469อุดมสุข 330.00105 02 200.00

450.0002/067 ส.ต.ท. ชนาธิป นอยวัฒน 80.003034203390อุดมสุข 730.00106 02 200.00

180.0003/007 ด.ต. ทักษิณ นามบุญลือ 80.001250665054อุดมสุข 460.00107 03 200.00

120.0003/080 จ.ส.ต.หญิง ฐิติรัตน สังขสวัสดิ์ 80.00820982090อุดมสุข 400.00108 03 200.00

50.0003/096 ร.ต.อ. ชาตรี ชัยนอย 80.00016021602อุดมสุข 330.00109 03 200.00

270.0003/101 จ.ส.ต. กลยุทธ เผือกรอด 80.001815431525อุดมสุข 550.00110 03 200.00

60.0004/030 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ คําตอตั้ง 80.00445424538อุดมสุข 440.00111 04 300.00

120.0004/062 ด.ต. พีระ ใจกลา 80.00846344626อุดมสุข 400.00112 04 200.00

585.0004/095 ด.ต. อภิเดช เพชรกอง 80.003927962757อุดมสุข 865.00113 04 200.00

50.0005/007 ส.ต.ต. มนตรี ผาวงค 80.00313801377อุดมสุข 330.00114 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.จร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา202

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0005/045 ด.ต. สมชาติ ยวนยี 80.00111601159อุดมสุข 330.00115 05 200.00

50.0006/070 พ.ต.ต. ธีรศักดิ์ สุปรียวัฒน 80.00315341531อุดมสุข 430.00116 06 300.00

810.0007/043 ร.ต.อ. ชาตรี ชัยนอย 80.005422362182อุดมสุข 1,190.00117 07 300.00

225.0008/025 ส.ต.อ. สถิตย นาคแสง 80.001542394224อุดมสุข 505.00118 08 200.00

555.0008/035 ด.ต. ไพศาล เงนิทอง 80.003756845647อุดมสุข 835.00119 08 200.00

270.0008/061 จ.ส.ต. กระแส กระแสโสม 80.001837463728อุดมสุข 550.00120 08 200.00

50.0009/010 ส.ต.ต. ฮานาฟย หมันหลิน 80.00035613561อุดมสุข 330.00121 09 200.00

50.0009/031 ส.ต.ท.หญิง อรพิน สาธร 80.00030823082อุดมสุข 330.00122 09 200.00

270.0009/068 ร.ต.ท. สมบัติ แรมนิล 80.0018188170อุดมสุข 550.00123 09 200.00

50.0010/005 ด.ต. ฉัตรชัย คุมทรัพย 80.00063736373อุดมสุข 330.00124 10 200.00

195.0010/010 ด.ต. สมอาจ สังครัมย 80.0013606593อุดมสุข 475.00125 10 200.00

210.0010/016 ส.ต.ท. ธีรศานต คําวันนา 80.001418951881อุดมสุข 490.00126 10 200.00

210.0010/020 ด.ต. พงศธร อาจารีย 80.001417801766อุดมสุข 490.00127 10 200.00

60.0010/028 ส.ต.ท. ยศกร พฤกษาขจร 80.00424792475อุดมสุข 340.00128 10 200.00

50.0010/057 ด.ต. เสนห กําลัง 80.000479479อุดมสุข 330.00129 10 200.00

105.0010/059 ด.ต. ปรีชา ปญญาหอม 80.00720262019อุดมสุข 385.00130 10 200.00

300.0010/078 ด.ต. อดุลย บุญเกิด 80.002092639243อุดมสุข 580.00131 10 200.00

165.0010/099 ด.ต. สายัณห ทองแท 80.001180988087อุดมสุข 445.00132 10 200.00

120.0010/102 ส.ต.ต. เจษฎา ชิณภา 80.00845684560อุดมสุข 400.00133 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.จร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา203

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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150.0010/111 จ.ส.ต. เชาวนะ วิชัย 80.001035463536อุดมสุข 430.00134 10 200.00

150.0010/114 ด.ต. ธนสิทธ์ิ วงศศักดิ์ขนิษฐ 80.001064666456อุดมสุข 430.00135 10 200.00

120.0011/022 ด.ต. มนูญ นาคสุข 80.00864396431อุดมสุข 400.00136 11 200.00

645.0011/026 ด.ต. สากล พิกุล 80.004399169873อุดมสุข 925.00137 11 200.00

50.0011/033 ด.ต. ทรงจิตร บุญพันธ 80.00251055103อุดมสุข 330.00138 11 200.00

300.0011/035 ด.ต. สุริยันต เชิงพนม 80.002067536733อุดมสุข 580.00139 11 200.00

225.0011/045 ด.ต. สายัณห จันทวี 80.001591089093อุดมสุข 505.00140 11 200.00

465.0011/046 ด.ต. สมศักดิ์ ฤทธ์ิโพธิ์ 80.003173067275อุดมสุข 745.00141 11 200.00

360.0011/075 ส.ต.อ. วรวุฒิ พรมสุข 80.002412421218อุดมสุข 640.00142 11 200.00

165.0011/091 ด.ต. พงษเทพ ชมช่ืน 80.001192949283อุดมสุข 445.00143 11 200.00

225.0011/099 พ.ต.ท. สืบสด สิงหเสนี 80.0015163148อุดมสุข 505.00144 11 200.00

50.0058/71 ร.ต.อ.หญิง ณัฐชา มานะอุดมสิน 150.000214214ถนอมมิตร 400.00145 24 200.00

50.0058/80 ด.ต. ชูศักดิ์ กุชโร 150.00030613061ถนอมมิตร 500.00146 24 300.00

448.0058/87 ด.ต. เกชา แกวนุช 150.0028460432ถนอมมิตร 898.00147 24 300.00

50.0058/167 ร.ต.อ.หญิง วัฒนา โตสกุล 150.00113461345ถนอมมิตร 500.00148 24 300.00

224.0058/190 ร.ต.ท. สมยศ รุงเรือง 150.001430713057ถนอมมิตร 674.00149 24 300.00

400.0058/205 ด.ต. นพดล อินทมงคล 150.002522952270ถนอมมิตร 850.00150 24 300.00

135.0078/24 พ.ต.ท. ณัฐพัฒนส ธรรมชุตินนท 120.009418409ลือชา 555.00151 ส1 300.00

420.0058/022 ร.ต.ท. โชคปรีชา แกวขวัญ 120.00286032ลือชา 840.00152 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.จร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา204

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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135.0058/071 พ.ต.อ. พิเชษฐ ฉิมขันธ 120.009167ลือชา 555.00153 ส5 300.00

270.0060/46 ร.ต.ท. บุญเหลือ คุณวงค 120.00183618ลือชา 690.00154 ส6 300.00

180.0060/51 ส.ต.อ. ราเชน ไชยศรี 120.0012120ลือชา 600.00155 ส6 300.00

150.0060/60 ร.ต.ต. กณิศพงศ ปรีกษาตน 120.00102111ลือชา 570.00156 ส6 300.00

240.0060/84 ด.ต. วิทยา กาสาเอก 120.00164327ลือชา 660.00157 ส6 300.00

285.0058/041 ร.ต.อ. ปรีชา มีเภตรา 120.00193718ลือชา 705.00158 ส5 300.00

28,347.0032,910.00 75,272.00จํานวนเงิน 14,015.00158 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา205

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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120.0072/50 ร.ต.อ.หญิง ทิพยรัตน สุวรรณแยม 120.008629621ลือชา 440.001 02 200.00

50.0072/222 พ.ต.ต.หญิง ภัทรินทรทิพย ธาระสิทธ์ิ 120.00021772177ลือชา 370.002 07 200.00

50.0068/290 ร.ต.ท.หญิง ธมน สุทธิชื่น 120.00312271224ลือชา 370.00 สนง.ผบ.ตร.3 09 200.00

60.0068/399 พ.ต.ท.หญิง จุฑาทิพย สุดใจ 120.00453935389ลือชา 380.004 12 200.00

150.0074/66 ร.ต.อ. จุฬภัทร อุลปาธรณ 120.0010118108ลือชา 470.005 15 200.00

50.0062/86 พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ สุภัควิริยะกุล 120.00322562253ลือชา 370.006 36 200.00

105.0062/95 ร.ต.อ. อุดมพร ทําสวน 120.00710481041ลือชา 425.007 36 200.00

50.0033/72 พ.ต.ท. อภิรัตน พหลเวชช 100.00021042104เฉลิมลาภ 480.008 01 330.00

105.0033/219 ด.ต.หญิง พิมพลักษณ ขันทะลี 100.00723292322เฉลิมลาภ 405.009 03 200.00

150.0031/43 ร.ต.อ.หญิง นันทรัตน เมืองขวัญใจ 100.0010972962เฉลิมลาภ 580.0010 04 330.00

50.0031/188 พ.ต.ท.หญิง กนิษฐา หลักคงคา 100.00026842684เฉลิมลาภ 600.0011 08 450.00

50.0031/191 พ.ต.ท.หญิง ยุพรัตน ปนแกว 100.00017081708เฉลิมลาภ 480.0012 08 330.00

150.0031/320 ร.ต.อ.หญิง ญาณี มาลัยเจริญ 100.001018851875เฉลิมลาภ 580.0013 11 330.00

645.0031/403 ส.ต.อ. อภิสันต อุตมะกูล 100.004357345691เฉลิมลาภ 1,075.0014 13 330.00

180.00212/717 ร.ต.ท.หญิง จันทิพย ไชยศรี 85.001211301118ทุงสองหอง 465.0015 06 200.00

50.00212/873 พ.ต.ต.หญิง อุไรรัตน หนูเอก 85.00122852284ทุงสองหอง 435.0016 08 300.00

150.002/044 พ.ต.ท.หญิง เบญจา ชาติเผือก 60.001031523142ลาดยาว 410.0017 02 200.00

135.005/022 ด.ต.หญิง สินินาฎ แจมมณี 60.009245236ลาดยาว 295.0018 05 100.00

50.0003/089 ส.ต.ท. พีรพัฒน สีดอน 80.00079417941อุดมสุข 330.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา206

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0003/138 ส.ต.ต.หญิง อภิญญา ลิ้มเจริญ 80.0010114104อุดมสุข 430.0020 03 200.00

50.0004/123 ส.ต.ต.หญิง วรกานต หนูสุข 80.00051995199อุดมสุข 330.0021 04 200.00

105.0005/122 ด.ต.หญิง สิริญจน นาคย้ิม 80.00711321125อุดมสุข 385.0022 05 200.00

50.0008/015 พ.ต.ต. พิชัย ชมชาติ 80.00055815581อุดมสุข 430.0023 08 300.00

176.0058/120 พ.ต.ต.หญิง วราภรณ พิศเกาะ 150.001112501239ถนอมมิตร 626.0024 24 300.00

80.0058/129 พ.ต.อ. ธัชพงศ สารวนางกูร 150.005751746ถนอมมิตร 530.0025 24 300.00

120.0060/19 พ.ต.อ. ทรงเอก พัชรวิชญ 120.00891ลือชา 540.0026 ส6 300.00

150.0060/71 ร.ต.อ.หญิง ยดาพร มงคลเกตุ 120.0010144ลือชา 570.0027 ส6 300.00

3,231.006,800.00 12,801.00จํานวนเงิน 2,770.0027 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตป.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา207

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/132 ร.ต.อ. จตุรงค สุขะเต 120.00040514051ลือชา 370.001 05 200.00

300.0033/47 พ.ต.ท.หญิง นุชนาท อิ่มฤทธา 100.002026452625เฉลิมลาภ 730.00 ส.โสด2 01 330.00

50.0033/157 พ.ต.อ. สุชาติ ภูถาวร 100.00235843582เฉลิมลาภ 480.00 ส.โสด3 02 330.00

50.0031/345 พ.ต.ท.หญิง ศรินรัตน เมฆะศิริศักดิ์ 100.00330873084เฉลิมลาภ 480.004 12 330.00

90.00212/359 พ.ต.ท.หญิง สมรัก ไทรละมัย 85.00611461140ทุงสองหอง 375.005 03 200.00

165.00212/472 ร.ต.อ.หญิง รัตนา เมฆอับ 85.0011969958ทุงสองหอง 450.006 04 200.00

90.00212/801 พ.ต.ท.หญิง สุชีรา ยวงอักษร 85.006197191ทุงสองหอง 475.007 07 300.00

50.004/077 ร.ต.อ.หญิง นอมจิตร เตโชฬาร 60.002601599ลาดยาว 410.008 04 300.00

180.0002/097 พ.ต.ท.หญิง รุงทิพย พิมพสวัสดิ์ 80.001238983886อุดมสุข 560.009 02 300.00

180.0002/104 ร.ต.ท.หญิง ติกขปญญ มณีนุม 80.001248024790อุดมสุข 460.0010 02 200.00

135.0006/016 พ.ต.ต.หญิง ภัทรฤดี วังสะจันทานนท 80.00951015092อุดมสุข 515.0011 06 300.00

50.0006/122 ส.ต.ต.หญิง บุญญา แสงจันทร 80.00056365636อุดมสุข 330.0012 06 200.00

224.0058/8 ร.ต.อ.หญิง ธนันยวรรณ ภ เชื้อทอง 150.0014257243ถนอมมิตร 674.0013 24 300.00

256.0058/38 พ.ต.ท.หญิง สมศรี ทะเลสุข 150.001617771761ถนอมมิตร 706.00 เจาหนาที่ ทพ.ผกก.สุพจน14 24 300.00

80.0058/160 พ.ต.ต.หญิง บุญเจือ ศรีทองฉิม 150.005258253ถนอมมิตร 430.0015 24 200.00

304.0058/162 ร.ต.อ.หญิง รําพึง จักรคํา 150.001911731154ถนอมมิตร 754.0016 24 300.00

135.0078/67 ร.ต.อ.หญิง รภัสสรณ ศุภวณิชยสกุล 120.009407398ลือชา 555.0017 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตป.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา208

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,389.004,590.00 8,754.00จํานวนเงิน 1,775.0017 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา209

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0072/25 ร.ต.อ.หญิง ณัฐิรา เมืองมาหลา 120.005162157ลือชา 395.001 01 200.00

50.0072/5 ร.ต.ต.หญิง พัชราพร อุนเจริญพร 120.0006262ลือชา 370.002 01 200.00

105.0072/135 ร.ต.ท.หญิง เพ็ญระวี ปนทองคํา 120.00744674460ลือชา 425.003 05 200.00

50.0072/143 ร.ต.ต.หญิง อัญชลี จําปาแกว 120.00011381138ลือชา 370.004 05 200.00

50.0072/204 ร.ต.อ.หญิง วรรณา เตชะสุรังกูล 120.00118251824ลือชา 370.005 07 200.00

50.0068/311 ร.ต.อ. กฤช โชคพรสิริ 120.001924923ลือชา 370.006 09 200.00

50.0068/355 ร.ต.อ.หญิง ธัญญารัตน รัตนพันธ 120.002318316ลือชา 370.007 11 200.00

50.0074/56 พ.ต.ท.หญิง เชอรรี่ ปานสุวรรณ 120.00051175117ลือชา 370.008 14 200.00

50.0074/90 ร.ต.ต.หญิง ศรัณยพร รอดแกว 120.0005959ลือชา 370.009 15 200.00

50.0062/64 ร.ต.ท.หญิง นพปณัฏฐ กุลจรัสบรม 120.00317751772ลือชา 470.0010 36 300.00

150.0033/61 ร.ต.อ.หญิง นภัสสร สิงหกันต 100.001065896579เฉลิมลาภ 580.0011 01 330.00

150.0033/113 พ.ต.ท.หญิง พรชนก เพชรกาฬ 100.001023602350เฉลิมลาภ 580.0012 02 330.00

90.0033/188 ด.ต.หญิง สมพร ศรีนาคลวน 100.00615361530เฉลิมลาภ 390.0013 03 200.00

50.0033/212 ด.ต.หญิง รัศมี สุขเจริญ 100.003221218เฉลิมลาภ 350.0014 03 200.00

50.0033/245 จ.ส.ต.หญิง อรอุมา บุญเพชร 100.00134893488เฉลิมลาภ 350.0015 03 200.00

75.0033/264 ด.ต.หญิง สุภัทราวดี หุนเจริญชัย 100.00519891984เฉลิมลาภ 375.0016 03 200.00

165.0033/268 พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน ชุติมาวิทยาคม 100.001138673856เฉลิมลาภ 715.0017 03 450.00

105.0033/283 ร.ต.อ.หญิง ธันยนิชา กิตติกาญจนานน 100.00720072000เฉลิมลาภ 405.0018 03 200.00

165.0031/17 ร.ต.ท.หญิง พัสนันต ปานเทศ 100.001122712260เฉลิมลาภ 595.0019 04 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา210

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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24 กุมภาพันธ  2565

735.0031/21 ด.ต.หญิง อรัญญา วงศจันทรแดง 100.004944994450เฉลิมลาภ 1,165.0020 04 330.00

50.0031/53 ร.ต.อ.หญิง อาภรณ บัวยอย 100.00346474644เฉลิมลาภ 480.0021 05 330.00

120.0031/120 ร.ต.อ.หญิง ณภัทรารัตน คุณภู 100.00824612453เฉลิมลาภ 550.0022 06 330.00

50.0031/122 ร.ต.อ.หญิง ปทิตตา รุจีราธรณ 100.00021182118เฉลิมลาภ 480.0023 06 330.00

195.0031/145 ร.ต.อ.หญิง ประไพภรณ กระจางพันธุ 100.001346544641เฉลิมลาภ 625.0024 07 330.00

270.0031/158 ร.ต.ท.หญิง อนุวรรณ เวชโช 100.001841834165เฉลิมลาภ 700.0025 07 330.00

50.0031/313 ร.ต.ท. วัชรพงศ ศิรินทรวงศ 100.00218431841เฉลิมลาภ 480.0026 11 330.00

120.0031/375 ร.ต.ท.หญิง จรรยาภรณ เชียงกา 100.00816371629เฉลิมลาภ 550.0027 12 330.00

105.0031/393 ด.ต.หญิง อัญวีณ ทรัพยเจริญ 100.00727742767เฉลิมลาภ 535.0028 13 330.00

50.00212/2 จ.ส.ต.หญิง นิศานาถ เกียรติกําจร 85.003718715ทุงสองหอง 235.0029 01 100.00

50.00212/17 ส.ต.อ.หญิง ดวงตา แสงสุรินทร 85.000799799ทุงสองหอง 235.0030 01 100.00

90.00212/67 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา ศรีออน 85.00614981492ทุงสองหอง 275.0031 01 100.00

255.00212/74 ด.ต.หญิง พัชรียา บานสระ 85.00178669ทุงสองหอง 440.0032 01 100.00

50.00212/84 ร.ต.ต.หญิง ปรียาภรณ พ่ึงสถิตย 85.00213581356ทุงสองหอง 235.0033 01 100.00

50.00212/218 ส.ต.อ.หญิง พรพิมล ขยัน 85.00025522552ทุงสองหอง 235.0034 02 100.00

50.00212/350 ร.ต.ท.หญิง มนัสนันท พุทธิ 85.0038683ทุงสองหอง 335.0035 03 200.00

180.00212/431 ร.ต.อ.หญิง ณัฐณญาดา เอมะวัจนะ 85.0012805793ทุงสองหอง 465.0036 03 200.00

135.00212/451 พ.ต.ต.หญิง นฤมล เพ็งโตวงศ 85.009150141ทุงสองหอง 420.0037 04 200.00

75.00212/467 ด.ต.หญิง ขนิษฐา สังขสูตร 85.00522892284ทุงสองหอง 360.0038 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา211

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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ลําดับ อาคาร
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24 กุมภาพันธ  2565

105.00212/500 ร.ต.อ.หญิง พิรุณรัตน พลสมัคร 85.007401394ทุงสองหอง 390.0039 04 200.00

405.00212/630 ด.ต.หญิง เบญจวรรณ เสริฐสอน 85.002712751248ทุงสองหอง 690.0040 05 200.00

270.00212/688 ด.ต.หญิง ปยวดี หรั่งปรางค 85.001819031885ทุงสองหอง 555.0041 06 200.00

50.00212/720 ร.ต.อ.หญิง ปรียาภรณ พึ่งสถิตย 85.003542539ทุงสองหอง 335.0042 06 200.00

150.00212/759 ร.ต.อ.หญิง เกษร กลิ่นดวง 85.0010565555ทุงสองหอง 535.0043 07 300.00

60.00212/869 ร.ต.ท.หญิง วิมาลี คลอยดี 85.004560556ทุงสองหอง 445.0044 08 300.00

105.001/070 จ.ส.ต.หญิง เยาวลักษณ ลายทิพย 60.00731593152ลาดยาว 265.0045 01 100.00

50.002/057 ส.ต.อ.หญิง นัฎฐาพร กาศสมบูรณ 60.00017891789ลาดยาว 210.0046 02 100.00

50.003/031 ด.ต.หญิง ณัฐณิชา ภูกาบ 60.00177947793ลาดยาว 310.0047 03 200.00

50.003/037 จ.ส.ต. ทรงชนม อนันตเดชะ 60.000605605ลาดยาว 210.0048 03 100.00

75.003/052 ด.ต.หญิง คารม แสงแจง 60.005902897ลาดยาว 235.0049 03 100.00

120.003/068 พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก 60.00832843276ลาดยาว 480.00 สง.พล.ต.อ.ณัฐธรฯ50 03 300.00

75.004/006 ร.ต.อ.หญิง สุกัญญา แซตั้ง 60.00515571552ลาดยาว 335.0051 04 200.00

50.004/017 ด.ต.หญิง พิชาพัทธ วิรโชติวัชรฐิติ 60.000449449ลาดยาว 210.0052 04 100.00

50.004/063 ร.ต.อ.หญิง รังสิมา ทางดี 60.00334493446ลาดยาว 310.0053 04 200.00

50.005/035 จ.ส.ต.หญิง ณัฐนันท พรหมจรรย 60.00024342434ลาดยาว 210.0054 05 100.00

50.006/011 ด.ต. คณาธิป รัตนอาภา 60.00231ลาดยาว 310.0055 06 200.00

735.006/057 จ.ส.ต. ประวิช โชคทรัพย 60.004953545305ลาดยาว 895.0056 06 100.00

165.007/032 พ.ต.ท.หญิง วิภาวดี ชางพานิช 60.001159115900ลาดยาว 525.0057 07 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา212

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร
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24 กุมภาพันธ  2565

50.007/048 ร.ต.อ..หญิง ศิริพร ผงจําปา 60.00022062206ลาดยาว 310.0058 07 200.00

345.007/049 ด.ต.หญิง โสภิตา โกนสัก 60.002319351912ลาดยาว 605.0059 07 200.00

195.007/053 จ.ส.ต.หญิง สิมารัชต กองวารี 60.001312841271ลาดยาว 355.0060 07 100.00

50.008/047 ด.ต.หญิง เกวรี บุญสงธรรมสกุล 60.00044ลาดยาว 310.0061 08 200.00

135.008/052 จ.ส.ต.หญิง รภัสธวัล บุญลวน 60.009575566ลาดยาว 295.0062 08 100.00

225.009/049 พ.ต.ท.หญิง พจนาถ พานนา 60.001514721457ลาดยาว 485.0063 09 200.00

480.0020/121 ร.ต.อ.หญิง รัชนี สุขเกษม 85.0032522490วิภาวดี 765.0064 04 200.00

50.0020/278 ด.ต.หญิง สุรียพรรณ วรรณสุรีย 85.00261806178วิภาวดี 335.0065 09 200.00

330.0020/289 ด.ต.หญิง บุญตา แจมจํารัส 85.002265506528วิภาวดี 615.0066 10 200.00

50.0020/334 ด.ต.หญิง จีรนันท พิมพา 85.00037843784วิภาวดี 335.0067 11 200.00

150.0020/384 จ.ส.ต.หญิง นววันท อนันตสิรีกร 85.001015081498วิภาวดี 435.0068 12 200.00

390.0020/474 ร.ต.อ.หญิง ฉัฐมกานต รื่นเอม 85.002690479021วิภาวดี 775.0069 16 300.00

50.0020/524 ร.ต.อ.หญิง ยุพิน ลี้ไพโรจนกุล 85.00043944394วิภาวดี 435.0070 19 300.00

50.0020/528 ร.ต.อ. อธิวัฒน ดวงมณี 85.00012341234วิภาวดี 435.0071 19 300.00

225.0001/100 ร.ต.อ.หญิง นุชดาว ลานอก 80.001557025687อุดมสุข 605.0072 01 300.00

50.0002/130 จ.ส.ต.หญิง สุพรรณี แปนชุม 80.00018881888อุดมสุข 330.0073 02 200.00

50.0003/094 ด.ต.หญิง ชลิดา เกตุทิพย 80.00039633963อุดมสุข 330.0074 03 200.00

285.0005/130 ด.ต.หญิง พนิดา คุรุรัตนชัยกุล 80.001941784159อุดมสุข 565.0075 05 200.00

50.0006/014 ร.ต.อ.หญิง ศศิมา ขันบุรี 80.00027362736อุดมสุข 430.0076 06 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา213

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0006/038 ร.ต.ท.หญิง ธนัญชรัชชฎ วรรธกมลพัฒน 80.000630630อุดมสุข 330.0077 06 200.00

585.0006/079 ส.ต.ท.หญิง นัฐติญา ทองทิพย 80.0039422383อุดมสุข 865.0078 06 200.00

165.0006/091 ด.ต. ยรรยง สีทองเกตุ 80.001129382927อุดมสุข 445.0079 06 200.00

255.0007/077 ด.ต.หญิง นฤมล กิตติบดีสกุล 80.001747734756อุดมสุข 535.0080 07 200.00

50.0009/055 ด.ต.หญิง รัชญา มาลาพงษ 80.00131413140อุดมสุข 330.0081 09 200.00

50.0011/096 ร.ต.อ. วีรพงศ แกวเล็ก 80.000119119อุดมสุข 430.0082 11 300.00

64.0058/117 ส.ต.อ.หญิง ชนัญธิดา เพชระ 150.004317313ถนอมมิตร 314.0083 24 100.00

270.0078/23 ร.ต.ต.หญิง วสุนทรา เงินวัฒนะ 120.0018740722ลือชา 690.0084 ส1 300.00

315.0058/020 ร.ต.อ.หญิง ณัฐสิดา จิตตอารีทิพย 120.00214625ลือชา 735.0085 ส5 300.00

50.0078/95 ร.ต.อ.หญิง ภัณฑิลา บุญสง 120.002505503ลือชา 470.0086 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา214

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

11,989.0018,810.00 38,369.00จํานวนเงิน 7,570.0086 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา215

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/40 ส.ต.อ.หญิง ปญญดา หนูศรี 120.00614121406ลือชา 410.001 02 200.00

75.0072/53 ด.ต.หญิง เยาวมาลย คูสันเทียะ 120.00525122507ลือชา 395.002 02 200.00

50.0072/104 จ.ส.ต.หญิง วีรินทรภัทร ไผนิคม 120.002138136ลือชา 370.003 04 200.00

165.0072/208 พ.ต.ท.หญิง พรสวรรค นาคแสง 120.001134223411ลือชา 485.004 07 200.00

50.0072/228 ด.ต.หญิง อรอนงค ภาณุภาส 120.00236963694ลือชา 370.005 08 200.00

285.0068/367 ด.ต.หญิง รัชนก นอยสะอาด 120.0019511492ลือชา 605.006 11 200.00

50.0074/60 จ.ส.ต.หญิง ศิริทร ชูแกว 120.000140140ลือชา 370.007 14 200.00

210.0074/92 ด.ต.หญิง ดวงพร สวางศรี 120.0014294280ลือชา 530.008 15 200.00

270.0074/100 ด.ต.หญิง จิรฐา บุญเย็น 120.001819951977ลือชา 590.009 16 200.00

225.0074/104 ร.ต.ต.หญิง กันตพร พัฒนจันทร 120.001513441329ลือชา 545.0010 16 200.00

60.0074/139 ร.ต.ต.หญิง ยุภาภรณ สุขจิรัง 120.00421282124ลือชา 380.0011 17 200.00

390.0033/83 ส.ต.อ. ณัฐพล พลพิทักษ 100.002622942268เฉลิมลาภ 820.00 ปค.12 01 330.00

345.0033/89 ร.ต.อ. อดิศักดิ์ ปญญา 100.002349134890เฉลิมลาภ 775.00 ส.โสด13 01 330.00

120.0033/246 ด.ต.หญิง พิมพรรณ ปนใจ 100.00810092เฉลิมลาภ 420.0014 03 200.00

255.0031/288 ด.ต.หญิง ธนาภรณ ศิริวรไชยกุล 100.001733613344เฉลิมลาภ 685.0015 10 330.00

195.0031/401 จ.ส.ต.หญิง ปาณิสรา พิเคราะห 100.001320312018เฉลิมลาภ 625.0016 13 330.00

50.00212/20 ส.ต.ท.หญิง ณัฐณิชา ชรินทร 85.002266264ทุงสองหอง 235.0017 01 100.00

50.00212/21 ร.ต.ต. ธงชัย พวงพยอม 85.0009191ทุงสองหอง 235.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 6118 01 100.00

150.00212/44 จ.ส.ต.หญิง สุรีรัตน ทองทิพย 85.0010374364ทุงสองหอง 335.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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120.00212/68 ส.ต.อ.หญิง กัลยกร ช่ืนอุรา 85.0086961ทุงสองหอง 305.0020 01 100.00

50.00212/98 ด.ต.หญิง เพ็ญแข รมโพธ์ิทอง 85.001778777ทุงสองหอง 235.0021 01 100.00

180.00212/137 ด.ต.หญิง นิศารัตน แพทวีทรัพย 85.001212141202ทุงสองหอง 365.0022 01 100.00

165.00212/163 ส.ต.อ. ทัตตมงคล วิสุทธวานิจ 85.0011984973ทุงสองหอง 350.0023 02 100.00

50.00212/166 ร.ต.อ.หญิง ยุวกาญจน วงศสุขสิน 85.000987987ทุงสองหอง 235.0024 02 100.00

50.00212/191 ส.ต.อ.หญิง ปยนุช เลี่ยนเครือ 85.000391391ทุงสองหอง 235.0025 02 100.00

50.00212/207 ส.ต.อ.หญิง สารภี สุขผสม 85.0004545ทุงสองหอง 235.0026 02 100.00

135.00212/211 จ.ส.ต.หญิง กันตฤทัย ฟุงกลิ่นสุทธ์ิ 85.009671662ทุงสองหอง 320.0027 02 100.00

60.00212/217 ส.ต.ท.หญิง จุไรรัตน ภูพิเศษศักดิ์ 85.004307303ทุงสองหอง 245.00 ตม.สุวรรณภูมิ ก.พ.6428 02 100.00

90.00212/233 จ.ส.ต.หญิง ไพรินทร ชะตาดี 85.006212206ทุงสองหอง 275.0029 02 100.00

50.00212/286 ด.ต.หญิง พรศรี ประภาส 85.003778775ทุงสองหอง 235.0030 02 100.00

75.00212/313 ด.ต. ธนเดช ศรีสังข 85.005501496ทุงสองหอง 260.0031 02 100.00

50.00212/354 ด.ต.หญิง นภักษ ดวงเอียด 85.00112001199ทุงสองหอง 335.0032 03 200.00

50.00212/361 ด.ต.หญิง เบญจวรรณ ศิริมาตย 85.0001414ทุงสองหอง 335.0033 03 200.00

50.00212/379 ร.ต.ต. อนุวัฒน แกวกําแพง 85.0001717ทุงสองหอง 335.0034 03 200.00

50.00212/437 ร.ต.ต.หญิง เสาวณีย เครือขุนเณร 85.00313191316ทุงสองหอง 335.0035 04 200.00

50.00212/456 ร.ต.ท.หญิง ณัฐณิชา พันธุโพธิ์ 85.000566566ทุงสองหอง 335.0036 04 200.00

255.00212/506 จ.ส.ต.หญิง กัญชริญา ชูหนู 85.0017999982ทุงสองหอง 540.0037 04 200.00

240.00212/533 ร.ต.อ.หญิง ปยภัทร พิทูรย 85.0016844828ทุงสองหอง 525.0038 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา217

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

375.00212/567 ด.ต.หญิง สุดารัตน เพชรกุลพร 85.0025448423ทุงสองหอง 660.0039 05 200.00

75.00212/585 จ.ส.ต.หญิง ภัทรารัตน ปญญา 85.005198193ทุงสองหอง 360.0040 05 200.00

50.00212/632 ร.ต.ท. ประสิทธ์ิ อุบลกาญจน 85.000696696ทุงสองหอง 335.0041 05 200.00

390.00212/733 ด.ต.หญิง ดารณี ศิรวัชรินทร 85.002637013675ทุงสองหอง 675.0042 06 200.00

50.00212/760 ร.ต.อ.หญิง นวลจันทร สุวรรณฉวี 85.00053685368ทุงสองหอง 435.0043 07 300.00

195.00212/828 ร.ต.อ.หญิง สวรรค นาดี 85.001310341021ทุงสองหอง 580.0044 07 300.00

60.00212/838 พ.ต.ท. ชัยพร ออฟูวงศ 85.004571567ทุงสองหอง 445.00 ตม.สุวรรณภูมิ พ.ย.6345 08 300.00

600.00212/846 ร.ต.ท.หญิง นุชจรีย ดนตรี 85.0040473433ทุงสองหอง 985.0046 08 300.00

135.001/016 ด.ต.หญิง พรชนก แกวดวง 60.00920742065ลาดยาว 295.0047 01 100.00

50.001/041 ร.ต.อ. ศุภลักษณ สุดสม 60.001620619ลาดยาว 410.0048 01 300.00

135.002/012 ร.ต.ต.หญิง กรรธนภรณ ลีลาศ 60.009448439ลาดยาว 395.0049 02 200.00

405.002/060 ส.ต.ท.หญิง สาวิณี พวงทอง 60.002780978070ลาดยาว 665.00 ตม.ทอ.กรุงเทพฯ 5950 02 200.00

50.004/015 ร.ต.ต.หญิง สิริวรรณ อนุกูลสาธุกิจ 60.00013011301ลาดยาว 210.0051 04 100.00

50.004/073 ด.ต.หญิง กังสดาล เสือเอี่ยม 60.000688688ลาดยาว 210.0052 04 100.00

60.004/089 ส.ต.ท. พิพัฒน เตชะขันธ 60.004615611ลาดยาว 220.0053 04 100.00

105.006/006 จ.ส.ต.หญิง สุกัลยา ยุยฉิม 60.007422415ลาดยาว 365.0054 06 200.00

270.006/018 ส.ต.อ.หญิง กาญจนา สุริยโวหาร 60.0018460442ลาดยาว 430.0055 06 100.00

105.007/056 ส.ต.ท.หญิง ปทมาวดี ปริปุณณะ 60.00731593152ลาดยาว 265.0056 07 100.00

390.008/056 ส.ต.ท.หญิง ธัญวรรณ รักถนอม 60.002625692543ลาดยาว 550.0057 08 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.
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งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565
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75.008/067 ด.ต. สุริยา บัวนาค 60.005256251ลาดยาว 335.0058 08 200.00

180.009/010 พ.ต.ท.หญิง อัญญาณีย วิภากูล 60.001238033791ลาดยาว 440.0059 09 200.00

50.009/021 จ.ส.ต.หญิง สุธัญญา ชูวงษ 60.00211391137ลาดยาว 210.0060 09 100.00

150.009/022 ร.ต.อ.หญิง จรรยา วังศรี 60.001010451035ลาดยาว 310.0061 09 100.00

135.009/033 ส.ต.อ.หญิง ดวงแกว พุมโพธิ์ 60.00928182809ลาดยาว 295.0062 09 100.00

105.009/050 พ.ต.ท.หญิง สุดารัตน ดวงแกว 60.00731663159ลาดยาว 465.0063 09 300.00

1,125.009/053 ส.ต.ท.หญิง สายชล เทพทอง 60.007524742399ลาดยาว 1,285.0064 09 100.00

255.009/075 ส.ต.ท.หญิง ทิฆัมพร ชุมทอง 60.001720542037ลาดยาว 415.0065 09 100.00

50.0020/043 ส.ต.อ.หญิง กันยารัตน บุราณเดช 85.001589588วิภาวดี 335.0066 02 200.00

120.0020/066 ส.ต.อ. ธนยศ เจริญลอย 85.00819611953วิภาวดี 405.0067 03 200.00

165.0020/073 จ.ส.ต.หญิง พอใจ อยูเอ่ียม 85.0011381370วิภาวดี 450.0068 03 200.00

50.0020/077 ส.ต.ท.หญิง ฐิติวัลย แสงทอง 85.003253250วิภาวดี 335.0069 03 200.00

50.0020/110 ด.ต.หญิง นันทสภัฏ วิวิทยพันธ 85.00142324231วิภาวดี 335.0070 04 200.00

165.0020/137 ร.ต.ท.หญิง จารุณีย นามวงศา 85.001113491338วิภาวดี 450.0071 05 200.00

525.0020/153 ด.ต.หญิง ภัสสรชญาภัก สอนสุภาพ 85.003530593024วิภาวดี 810.0072 05 200.00

50.0020/189 ส.ต.ต. ศรัณย เรืองเกตุ 85.00110วิภาวดี 335.0073 06 200.00

50.0020/312 พ.ต.ท.หญิง พัชชา จิตตไพบูลย 85.00031713171วิภาวดี 335.0074 10 200.00

50.0020/332 ด.ต.หญิง นัทธธนัน มีสุข 85.001145144วิภาวดี 335.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 6275 11 200.00

50.0020/340 ร.ต.อ.หญิง ลัดดา กกกลิ่น 85.002563561วิภาวดี 335.0076 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2
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165.0020/348 ส.ต.ท.หญิง อาทิตาพร ตุรงคเรือง 85.001139313920วิภาวดี 450.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 6277 11 200.00

50.0020/366 ร.ต.ท.หญิง นพรัตน มงคลลักษณ 85.002616614วิภาวดี 335.0078 12 200.00

75.0020/446 ส.ต.อ.หญิง รุจิวรรณ กฤษณวรรณ 85.005623618วิภาวดี 360.0079 14 200.00

50.0020/522 พ.ต.ต.หญิง เนาวรัตน เฉลิมศรี 85.002458456วิภาวดี 435.0080 19 300.00

50.0001/017 ร.ต.ต.หญิง ปริณดา วงศจันทร 80.0014443อุดมสุข 330.0081 01 200.00

50.0001/074 ส.ต.อ.หญิง สัตตบงกช พินิจมนตรี 80.00031463146อุดมสุข 330.0082 01 200.00

50.0002/095 พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน ชวยสงค 80.00031913191อุดมสุข 330.0083 02 200.00

60.0002/102 ด.ต. อภิชิต วรรละศาสตร 80.00425752571อุดมสุข 340.0084 02 200.00

60.0003/020 ด.ต.หญิง ชรินธร โชตินุชิต 80.0045147อุดมสุข 340.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ85 03 200.00

75.0003/050 ส.ต.อ.หญิง ปนัดดา อยูคมโชติ 80.00548004795อุดมสุข 355.0086 03 200.00

120.0003/062 ร.ต.ท. ศักดิพงษ โพธ์ิเจริญ 80.0085850อุดมสุข 400.0087 03 200.00

240.0003/135 ด.ต. อุดม ทองแท 80.001644894473อุดมสุข 520.0088 03 200.00

120.0004/033 ด.ต.หญิง ขนิษฐา นักการรอง 80.00820702062อุดมสุข 400.0089 04 200.00

285.0004/070 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภา ศรีชาติ 80.001931423123อุดมสุข 665.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ (พ.ค.57)90 04 300.00

705.0004/101 ด.ต. กิตติ ฤทธ์ิชัยเจริญ 80.004776957648อุดมสุข 985.0091 04 200.00

165.0004/103 ร.ต.อ.หญิง เนตรนภา บุญธูป 80.001112431232อุดมสุข 445.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 6292 04 200.00

240.0004/104 ส.ต.ต.หญิง เสาวริน จิตรสมประสงค 80.001620131997อุดมสุข 520.0093 04 200.00

50.0005/019 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ ขวัญทองออน 80.000807807อุดมสุข 330.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ป 5594 05 200.00

50.0005/039 ด.ต.หญิง ฐิติลักษณ ธานี 80.00030933093อุดมสุข 330.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ95 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา220

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0005/065 ด.ต.หญิง ธนพร แกวเพ็ชร 80.00024792479อุดมสุข 330.0096 05 200.00

285.0005/073 ร.ต.อ.หญิง ปยาภรณ แจงทอง 80.001912051186อุดมสุข 565.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ป 5597 05 200.00

90.0005/123 ส.ต.ท.หญิง กฤตยา กฤตเรืองฤทธิ์ 80.006495489อุดมสุข 370.0098 05 200.00

180.0006/007 ด.ต.หญิง ศรุตยา ศรีสรางกุลวงศ 80.001276647652อุดมสุข 460.0099 06 200.00

50.0006/032 พ.ต.ท.หญิง สุวารี กฤษณพิพัฒน 80.00011431143อุดมสุข 330.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 62100 06 200.00

285.0006/081 ร.ต.ท.หญิง ดาราพร ตุมชู 80.001935993580อุดมสุข 565.00101 06 200.00

75.0006/093 ส.ต.ท. อริฟ อับดอลลา 80.0059691อุดมสุข 355.00102 06 200.00

60.0007/035 ด.ต.หญิง กัญศิญา ทองชํานาญ 80.00423992395อุดมสุข 340.00103 07 200.00

75.0007/046 จ.ส.ต.หญิง อิงอร เพียรธุระกิจ 80.005855850อุดมสุข 355.00104 07 200.00

90.0007/053 ร.ต.ท.หญิง อาทิตยา จาสิงห 80.00655965590อุดมสุข 370.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ป 60105 07 200.00

315.0007/069 ร.ต.ท.หญิง ภคมณ คงถือมั่น 80.002128282807อุดมสุข 695.00106 07 300.00

435.0008/010 ร.ต.ต.หญิง ฑิตยา นทีปราการ 80.002915531524อุดมสุข 715.00107 08 200.00

195.0008/071 ร.ต.อ. กําธร ธารเอี่ยม 80.001326272614อุดมสุข 575.00 ตม.สุวรรณภูมิ ต.ค.59108 08 300.00

345.0008/081 ด.ต.หญิง โสภา อับดุลลากาซิม 80.002320682045อุดมสุข 625.00109 08 200.00

50.0008/092 ด.ต.หญิง ดวงพร มาลีพันธ 80.00016081608อุดมสุข 330.00110 08 200.00

105.0008/102 ส.ต.ต.หญิง ธิดารัตน บุญทะระ 80.00722532246อุดมสุข 385.00111 08 200.00

50.0008/108 ส.ต.ท. ฐิติพงศ บุตรน้ําเพชร 80.00316591656อุดมสุข 330.00112 08 200.00

225.0008/112 ร.ต.ท. พิศิษฐ ภาวะโคตร 80.001517421727อุดมสุข 605.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ป 56113 08 300.00

50.0009/018 ร.ต.อ. ศิลา พุทธิระพิพรรณ 80.0031916อุดมสุข 330.00114 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา221

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

165.0010/056 ร.ต.ท. เอกอาทิตย มังคะชาติ 80.001155195508อุดมสุข 445.00 ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ 61115 10 200.00

75.0010/082 ด.ต.หญิง สุชาดา พลเทพ 80.00531093104อุดมสุข 355.00116 10 200.00

50.0010/090 ร.ต.อ. นิพนธ แสงศรี 80.00063086308อุดมสุข 330.00117 10 200.00

50.0011/110 ด.ต.หญิง ศศิรินทร ดวงทาแสง 80.00220502048อุดมสุข 330.00118 11 200.00

352.0058/1 ด.ต. สุริยันต ภิบาล 150.002238163794ถนอมมิตร 802.00119 24 300.00

496.0058/100 ส.ต.อ.หญิง สิรีลักษมิ์ พลเหิม 150.0031642611ถนอมมิตร 946.00120 24 300.00

416.0058/113 ร.ต.ต.หญิง พัณณวรา มหาพิริยกิตติ์ 150.00267246ถนอมมิตร 866.00121 24 300.00

112.0058/134 ร.ต.ท.หญิง ฐานิกา เหมพันธ 150.00716651658ถนอมมิตร 462.00122 24 200.00

384.0058/174 ร.ต.อ.หญิง ปุณฌดา สุวรรณกุฎ 150.0024418394ถนอมมิตร 834.00123 24 300.00

400.0058/179 ส.ต.อ.หญิง ณัฏฐา มูลตา 150.0025880855ถนอมมิตร 850.00124 24 300.00

75.0078/52 ร.ต.อ.หญิง สายพิน หลําโต 120.005341336ลือชา 495.00125 ส2 300.00

50.0056/10 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ไทยโต 120.00253ลือชา 470.00126 ส4 300.00

50.0058/072 ร.ต.ท.หญิง อุมาภรณ ดันอะเวย 120.00132ลือชา 470.00127 ส5 300.00

90.0078/72 ร.ต.ท.หญิง ศณิศา นนธพละ 120.006204198ลือชา 510.00128 ส2 300.00

120.0078/123 พ.ต.ต. ณพวุฒิ มารยาตร 120.008145137ลือชา 540.00 สง.พล.ต.ท. ณัฐธรฯ129 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา222

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

20,410.0025,720.00 57,455.00จํานวนเงิน 11,325.00129 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตม.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา223

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.00212/237 ส.ต.อ.หญิง นิศารัตน เมืองแกว 85.009765756ทุงสองหอง 320.001 02 100.00

105.00212/417 ส.ต.ต.หญิง เบญจพร ทาลุมพุก 85.007743736ทุงสองหอง 390.002 03 200.00

50.00212/494 ด.ต.หญิง วิรัลพัชร มีประดิษฐ 85.003639636ทุงสองหอง 335.003 04 200.00

240.00212/616 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ เมืองสุวรรณ 85.0016328312ทุงสองหอง 525.004 05 200.00

75.008/066 ร.ต.อ.หญิง อังคณา ครุฑนอก 60.005374369ลาดยาว 335.005 08 200.00

75.0009/003 ร.ต.ต. นฤชา คุณารักษ 80.00546334628อุดมสุข 355.006 09 200.00

120.0060/44 ร.ต.ต.หญิง ชนิดา จิระรัชกุล 120.0081911ลือชา 540.007 ส6 300.00

800.001,400.00 2,800.00จํานวนเงิน 600.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา224

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0031/112 พ.ต.ต.หญิง ศิริทิพย นาคศรีสุข 100.00616711665เฉลิมลาภ 520.001 06 330.00

60.0031/273 พ.ต.ท.หญิง วิภาวรรณ เจริญมณีเวช 100.00438943890เฉลิมลาภ 490.002 10 330.00

60.0031/389 พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี ไสวศรี 100.00414561452เฉลิมลาภ 610.003 12 450.00

50.0031/411 ร.ต.อ. สันติ เตโช 100.00010921092เฉลิมลาภ 480.004 13 330.00

50.005/023 พ.ต.ท. เมธี ศรีทะวงศ 60.00153385337ลาดยาว 410.005 05 300.00

50.007/005 พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ แสงจันทร 60.00036393639ลาดยาว 410.006 07 300.00

60.0020/260 ร.ต.อ.หญิง เรณู จันทวงษา 85.00412081204วิภาวดี 345.007 09 200.00

180.0003/085 พ.ต.ท.หญิง อัมพร วัฒนโยธิน 80.001242284216อุดมสุข 560.008 03 300.00

50.0003/086 พ.ต.ท.หญิง เกสรา ทะอินเลย 80.0008686อุดมสุข 430.009 03 300.00

50.0058/133 ร.ต.อ.หญิง เปมิกา เทพประดิษฐ 150.00119131912ถนอมมิตร 500.0010 24 300.00

50.0058/135 ร.ต.อ.หญิง มาลัย พรรณสวัสดิ์ 150.00019201920ถนอมมิตร 500.0011 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา225

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

750.003,440.00 5,255.00จํานวนเงิน 1,065.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตส.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา226

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/270 พ.ต.ต.หญิง นิตยา รักษา 100.002913911เฉลิมลาภ 350.001 03 200.00

195.0031/124 พ.ต.ท.หญิง กัญญพิชญา ประเสริฐสถิตย 100.001358225809เฉลิมลาภ 745.002 06 450.00

450.007/065 ด.ต. บุณยสิทธิ์ สิทธิพันธ 60.003020522022ลาดยาว 710.003 07 200.00

555.0008/056 พ.ต.ท.หญิง สุชาดา ไชยสงคราม 80.003775087471อุดมสุข 935.004 08 300.00

50.0058/13 ร.ต.ต.หญิง จันทิมา สําลี 150.0001919ถนอมมิตร 500.005 24 300.00

128.0058/73 ร.ต.ท.หญิง นรัญกรณ ศรีคําเฮือง 150.008662654ถนอมมิตร 578.006 24 300.00

512.0058/105 ส.ต.อ.หญิง อติตา สุขทอง 150.003234263394ถนอมมิตร 962.007 24 300.00

240.0058/204 ส.ต.อ. ณัฐธนพล แกวเกิด 150.0015341326ถนอมมิตร 690.008 24 300.00

270.0060/36 พ.ต.ต.หญิง ณฐมน ฉลาดธัญกิจ 120.00184426ลือชา 690.009 ส6 300.00

2,450.002,650.00 6,160.00จํานวนเงิน 1,060.009 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา227

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0072/248 ร.ต.อ.หญิง เช้ือทิพย มีสูงเนิน 120.001643664350ลือชา 560.001 08 200.00

50.00212/422 พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล 85.000571571ทุงสองหอง 335.002 03 200.00

50.002/030 พ.ต.อ.หญิง พิรมยรัตน ดอนนนท 60.00030433043ลาดยาว 310.003 02 200.00

105.006/025 พ.ต.ท.หญิง จิรพร กลับวงษ 60.00735143507ลาดยาว 365.004 06 200.00

330.0005/112 พ.ต.ท. สรร อักษรกริช 80.002231693147อุดมสุข 710.005 05 300.00

64.0058/115 พ.ต.ท. สันติ นิยมศิลป 150.004760756ถนอมมิตร 514.006 24 300.00

50.0058/165 ร.ต.ต.หญิง มายารัตน มันทะรา 150.000239239ถนอมมิตร 500.007 24 300.00

96.0058/218 พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ 150.006387381ถนอมมิตร 446.008 24 200.00

464.0058/242 ร.ต.อ.หญิง นพภัสสร มหัตปทมทรัพย 150.002921482119ถนอมมิตร 914.009 24 300.00

144.0058/244 ร.ต.อ.หญิง ชญาณี คะยอม 150.009427418ถนอมมิตร 494.0010 24 200.00

50.0056/9 พ.ต.อ.หญิง สุธีรา ตันหยง 120.00022ลือชา 470.0011 ส4 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา228

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,643.002,700.00 5,618.00จํานวนเงิน 1,275.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ตอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา229

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0031/339 พ.ต.ท. ภูชิชย กิจโกศล 100.00426252621เฉลิมลาภ 610.001 11 450.00

60.00212/226 ร.ต.อ. อนุสรณ พิมพสวาง 85.00427202716ทุงสองหอง 245.002 02 100.00

50.003/065 ร.ต.อ.หญิง ฐนิยา วงศภักดี 60.000652652ลาดยาว 310.003 03 200.00

50.0020/055 ส.ต.ท. วรายุทธ กุลชาติ 85.000717717วิภาวดี 335.004 02 200.00

120.0020/070 ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา บุญพิทักษทศพร 85.008169161วิภาวดี 405.005 03 200.00

60.0007/027 พ.ต.อ. บุญชัย ปญญาธรานุกูล 80.00441284124อุดมสุข 440.006 07 300.00

525.0011/041 ส.ต.ท. ธวัชชัย เจะสาและ 80.003553675332อุดมสุข 805.007 11 200.00

272.0058/168 พ.ต.ท. พรชัย โฆษิตสุรังคกุล 150.001719741957ถนอมมิตร 722.008 24 300.00

210.0078/68 ร.ต.อ. วิษณุ แกวหานาม 120.0014629615ลือชา 630.009 ส2 300.00

1,407.002,250.00 4,502.00จํานวนเงิน 845.009 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา230

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0072/35 ร.ต.อ.หญิง ศศิมาส ตันติสุขารมย 120.00111281127ลือชา 370.001 02 200.00

50.0072/98 ด.ต. จิระ บัวเกตุ 120.00015741574ลือชา 370.002 04 200.00

60.0072/115 ร.ต.ท. คุณากร ยวนแหล 120.00424322428ลือชา 380.003 04 200.00

195.0072/119 จ.ส.ต.หญิง สุนันทา อุนวิเศษ 120.0013477464ลือชา 515.004 04 200.00

270.0072/193 ร.ต.ท.หญิง พัฐชัญญ ดําขํา 120.0018662644ลือชา 590.005 07 200.00

50.0072/205 ร.ต.อ.หญิง ปรพรรณพร ชวงมณี 120.000136136ลือชา 370.006 07 200.00

50.0068/300 ร.ต.อ.หญิง นงคลักษณ นพสมบูรณ 120.00043214321ลือชา 370.007 09 200.00

135.0068/357 ร.ต.ท.หญิง เมธาวรรณ กุลงามกิ่ม 120.00931383129ลือชา 455.008 11 200.00

120.0068/369 ร.ต.อ.หญิง อรนุช จันทรประดิษฐ 120.008233225ลือชา 440.009 11 200.00

50.0074/7 จ.ส.ต.หญิง ประภาสิทธ์ิ ชุมแสง 120.00053305330ลือชา 370.0010 13 200.00

480.0074/12 ส.ต.ท. อํานาจ อุนันชัย 120.003210441012ลือชา 800.0011 13 200.00

60.0074/15 ร.ต.ต.หญิง ฐิตารีย บุตรวิชัย 120.0044642ลือชา 380.0012 13 200.00

50.0074/47 ร.ต.อ.หญิง สายฝน ศตวรรษจินดา 120.00026622662ลือชา 370.0013 14 200.00

105.0074/107 ด.ต. พิชิต นาเครือ 120.007120113ลือชา 425.0014 16 200.00

210.0074/179 ร.ต.ท.หญิง วงศเดือน พุมกาญจน 120.001418371823ลือชา 530.0015 18 200.00

360.0074/183 ร.ต.ท. เดชา ธัญญเจริญ 120.002428292805ลือชา 680.0016 18 200.00

270.0062/54 พ.ต.ท. วิชาญ นาคศรี 120.001827722754ลือชา 690.0017 36 300.00

105.0062/82 ส.ต.ท. ธนวัฒน หนูปน 120.007135128ลือชา 425.0018 36 200.00

300.0033/102 พ.ต.ท.หญิง ศุภานัน อินทะนา 100.002039843964เฉลิมลาภ 850.0019 02 450.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา231

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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75.0033/169 ร.ต.ท. นอม หวังสูศึก 100.005605600เฉลิมลาภ 505.00 ปค20 02 330.00

50.0033/255 ร.ต.ท.หญิง อัญพัชญ ไชยบุญยเกียรติ 100.00235823580เฉลิมลาภ 350.0021 03 200.00

50.0033/256 จ.ส.ต. สุรชัย สื่อสัมพันธ 100.00396เฉลิมลาภ 350.0022 03 200.00

180.0031/169 ด.ต.หญิง ปุญยวีร ไกรบํารุง 100.001219361924เฉลิมลาภ 610.0023 07 330.00

90.0031/198 พ.ต.ท.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร 100.00618331827เฉลิมลาภ 520.0024 08 330.00

180.0031/203 พ.ต.ท.หญิง รัชยาณัฎฐ พิมลพุฒตาล 100.001220452033เฉลิมลาภ 730.0025 08 450.00

345.0031/207 ร.ต.ท.หญิง นิตยา บํารุงกิจ 100.002340324009เฉลิมลาภ 775.0026 08 330.00

180.0031/210 จ.ส.ต.หญิง นารี บุญมี 100.001236283616เฉลิมลาภ 610.0027 08 330.00

285.0031/225 ด.ต. สนอง สุขสําราญ 100.001987408721เฉลิมลาภ 715.0028 09 330.00

120.0031/226 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญนภา หลักแหลง 100.00837893781เฉลิมลาภ 550.0029 09 330.00

50.0031/235 พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ สีวาฤทธ์ิ 100.00316301627เฉลิมลาภ 600.0030 09 450.00

255.0031/237 ร.ต.ต.หญิง เกษมศรี บัวขวัญ 100.001734753458เฉลิมลาภ 685.0031 09 330.00

255.0031/243 พ.ต.อ. สุรศักดิ์ ยุรชาติ 100.001765586541เฉลิมลาภ 805.0032 09 450.00

300.0031/254 พ.ต.ท. อาณัติ อัศวมงคล 100.002041354115เฉลิมลาภ 730.0033 09 330.00

255.0031/267 ร.ต.อ.หญิง ณภัทรพรรณ กองสีหา 100.001716871670เฉลิมลาภ 805.0034 10 450.00

105.0031/287 จ.ส.ต.หญิง สยมพร สมาธิ 100.00714531446เฉลิมลาภ 535.0035 10 330.00

150.0031/294 พ.ต.ท.หญิง ชณากาณ เท่ียงแท 100.001016761666เฉลิมลาภ 580.0036 10 330.00

615.0031/367 ด.ต.หญิง ศิราภรณ โหผล 100.004120842043เฉลิมลาภ 1,045.0037 12 330.00

50.0031/374 ด.ต.หญิง สุพรรณี ชัยศิริ 100.00114411440เฉลิมลาภ 480.0038 12 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา232

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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105.0031/424 ร.ต.ต.หญิง อันชรีย ธรรมรักษเจริญ 100.00721662159เฉลิมลาภ 535.0039 13 330.00

165.00212/72 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร ไขกระโทก 85.0011357346ทุงสองหอง 350.0040 01 100.00

50.00212/132 ส.ต.ท.หญิง ณัฐิกา เตชะเปรมปรีชา 85.0013635ทุงสองหอง 235.0041 01 100.00

50.00212/138 ส.ต.ท.หญิง นิยนาฏ อินตะแกว 85.0002525ทุงสองหอง 235.0042 01 100.00

50.00212/253 ส.ต.ท.หญิง กมลทิพย สุวรรณวงศ 85.000214214ทุงสองหอง 235.0043 02 100.00

50.00212/330 ร.ต.อ.หญิง รัตนภร สุทุม 85.00321942191ทุงสองหอง 335.0044 03 200.00

50.00212/380 นาง สุภาวดี จันละคร 85.00118071806ทุงสองหอง 335.0045 03 200.00

135.00212/383 ส.ต.อ.หญิง ปราณี วินิทธานันท 85.00912051196ทุงสองหอง 420.0046 03 200.00

75.00212/543 พ.ต.ต.หญิง จิตตานันท จารุพรทวีรัตน 85.0054237ทุงสองหอง 360.0047 05 200.00

165.00212/618 ส.ต.อ.หญิง ทัศนันท สงขาวพิพัฒน 85.001117131702ทุงสองหอง 450.0048 05 200.00

60.00212/907 พ.ต.ท. สามศักดิ์ โกละบุญ 85.00410096ทุงสองหอง 445.0049 08 300.00

225.001/021 ส.ต.ท.หญิง อภิรดี พงษเขตกิจ 60.001529982983ลาดยาว 385.0050 01 100.00

75.001/053 จ.ส.ต.หญิง กมลวรรณ จีนกลั่น 60.005192187ลาดยาว 235.0051 01 100.00

150.004/012 ร.ต.ท.หญิง นิษกนภา สุทธิแกว 60.001040334023ลาดยาว 410.0052 04 200.00

60.004/076 ส.ต.ต. คมกริช โมรา 60.004724720ลาดยาว 220.0053 04 100.00

225.007/015 ส.ต.อ. ตรัง กรเลิศเกษม 60.0015550535ลาดยาว 385.0054 07 100.00

240.009/054 ส.ต.ท.หญิง พินประภา จักรคํา 60.001611311115ลาดยาว 400.0055 09 100.00

120.009/071 ส.ต.ต.หญิง พัณณิตา มณฑาทอง 60.0088476ลาดยาว 280.0056 09 100.00

105.0020/119 ร.ต.ท.หญิง วิลัดดา ศรีนาค 85.00711351128วิภาวดี 390.0057 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา233

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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24 กุมภาพันธ  2565

180.0020/159 ร.ต.อ.หญิง ชลธิชา วิมลอรรถ 85.001260906078วิภาวดี 465.0058 05 200.00

50.0020/311 ร.ต.ท.หญิง เขมวดี ขาวแกว 85.00294869484วิภาวดี 335.0059 10 200.00

195.0001/015 ร.ต.ต. จามร ยอดบุญเรือง 80.001357465733อุดมสุข 575.0060 01 300.00

150.0002/016 ร.ต.อ.หญิง กัญญภัคพิมพ ศรีเพชร 80.001010292อุดมสุข 530.0061 02 300.00

90.0002/031 ร.ต.ท.หญิง อุษา ขุนทอง 80.00648844878อุดมสุข 370.0062 02 200.00

50.0002/094 พ.ต.ท. อดิศักดิ์ อรพันธ 80.00023702370อุดมสุข 330.0063 02 200.00

50.0002/105 ร.ต.ท.หญิง มาราตรี มาลาสิงห 80.00052685268อุดมสุข 330.0064 02 200.00

225.0003/021 ร.ต.อ. ทวีชัย จันทรขอนแกน 80.001559295914อุดมสุข 505.0065 03 200.00

105.0003/039 ส.ต.ต.หญิง ศิริลักษณ กองจักร 80.00728162809อุดมสุข 385.0066 03 200.00

50.0003/104 ส.ต.ต.หญิง นัยนปพร ถวัลยรัตน 80.00054345434อุดมสุข 330.0067 03 200.00

50.0003/116 นาง สมใจ สวางอารมย 80.00019011901อุดมสุข 330.0068 03 200.00

225.0004/031 ส.ต.ท. ภัทรชนน นอยบาท 80.001520402025อุดมสุข 505.0069 04 200.00

75.0004/105 ส.ต.ต.หญิง ชุติกาญจน พิมพา 80.005286281อุดมสุข 355.0070 04 200.00

90.0005/034 ร.ต.ท.หญิง นิยดา ตรีครุธพันธ 80.00666716665อุดมสุข 370.0071 05 200.00

120.0005/035 ร.ต.อ.หญิง พิมพนิภา ลัคนาจันทโชติ 80.00816731665อุดมสุข 400.0072 05 200.00

50.0005/040 ส.ต.ต.หญิง จุฑารัตน อันสุข 80.00262926290อุดมสุข 330.0073 05 200.00

50.0005/059 ร.ต.อ. ศุภรภัจ ศิลปศร 80.00079357935อุดมสุข 330.0074 05 200.00

50.0006/045 ส.ต.ท.หญิง วริทธินันท อูปคํา 80.00062096209อุดมสุข 330.0075 06 200.00

50.0006/053 พ.ต.ท. กันตพงษ สุวรรณศรี 80.00022462246อุดมสุข 330.0076 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา234

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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135.0006/061 ส.ต.อ.หญิง สาธิกา โพธิสาร 80.00932813272อุดมสุข 415.0077 06 200.00

50.0007/062 ด.ต.หญิง สุขศรี ลาดลงเมือง 80.00022172217อุดมสุข 330.0078 07 200.00

225.0008/062 ด.ต.หญิง ยุพา คูเมือง 80.001518521837อุดมสุข 505.0079 08 200.00

50.0008/076 ร.ต.อ.หญิง มลินี คงนาลึก 80.000540540อุดมสุข 330.0080 08 200.00

270.0008/083 ร.ต.อ.หญิง ณัฐวรา ไชยเสนา 80.001845124494อุดมสุข 650.0081 08 300.00

270.0009/034 ร.ต.อ.หญิง สิรภัทร โมสิกรัตน 80.001837963778อุดมสุข 550.0082 09 200.00

105.0009/062 ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐิดา วงษไชย 80.00734093402อุดมสุข 385.0083 09 200.00

240.0010/006 ร.ต.อ.หญิง ไพรินทร ผิวขาว 80.0016219203อุดมสุข 520.0084 10 200.00

405.0010/037 พ.ต.ท.หญิง อัมพวัน วิชาชาญ 80.002748724845อุดมสุข 785.0085 10 300.00

255.0010/067 ร.ต.ท. สราวุฒิ ฟองมนที 80.001712921275อุดมสุข 535.0086 10 200.00

90.0010/076 ส.ต.ต. พงศพัศ ศรีตรรกยานันท 80.006280274อุดมสุข 370.0087 10 200.00

90.0010/098 ด.ต.หญิง จิราวัน แยมใจดี 80.00625642558อุดมสุข 370.0088 10 200.00

50.0011/040 ส.ต.ท.หญิง จีรานันท จันทนานนท 80.003883880อุดมสุข 330.0089 11 200.00

165.0011/070 ร.ต.ต. เสกสรร ศิลปฟกฟูม 80.001144744463อุดมสุข 445.0090 11 200.00

50.0011/100 ส.ต.อ. ทัศเทพ เพ็ชรศรี 80.003857854อุดมสุข 330.0091 11 200.00

210.0011/114 ร.ต.ต.หญิง กานตธีรา วงศระศีล 80.001452895275อุดมสุข 490.0092 11 200.00

160.0058/75 ส.ต.ต. ประสิทธ์ิพร ไทรชมภู 150.0010130120ถนอมมิตร 410.0093 24 100.00

176.0058/88 จ.ส.ต.หญิง ปุณณดา ภิญญาธราโชติ 150.001110261015ถนอมมิตร 526.0094 24 200.00

320.0058/243 ส.ต.ท. นฤเบศร จันทรา 150.0020400380ถนอมมิตร 570.0095 24 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา235

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0060/22 พ.ต.ต.หญิง สุพัตรา คงเก้ือ 120.00102313ลือชา 570.0096 ส6 300.00

105.0058/052 ร.ต.อ.หญิง วรินทรลดา ชัยพูนนิพิฐ 120.007158ลือชา 525.0097 ส5 300.00

60.0058/059 พ.ต.ท.หญิง นพัชชนน นิมิตรพูนผล 120.0041410ลือชา 480.0098 ส5 300.00

105.0058/062 ร.ต.อ.หญิง พรทิพย ทิพยจันทร 120.007158ลือชา 525.0099 ส5 300.00

50.0058/073 ร.ต.อ.หญิง ชมพูนุช แสงชมภู 120.00286ลือชา 470.00100 ส5 300.00

90.0058/080 พ.ต.อ. บริสุทธ์ิ นุศรีวอ 120.0066357ลือชา 510.00101 ส5 300.00

50.0060/34 พ.ต.ท.หญิง อรรถพร สังขะวรรณ 120.00264ลือชา 470.00102 ส6 300.00

150.0060/55 พ.ต.ต.หญิง วรุณพร อินทรนก 120.00102414ลือชา 570.00103 ส6 300.00

225.0060/73 ด.ต.หญิง นุชนาถ ชูชาติ 120.00153419ลือชา 645.00104 ส6 300.00

50.0058/033 ร.ต.อ.หญิง สาริยา ไชยมงคล 120.00242ลือชา 470.00105 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา236

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

14,971.0024,470.00 49,516.00จํานวนเงิน 10,075.00105 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทล.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา237

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

180.0072/12 ร.ต.ต.หญิง ฉันทนา นาคพลั้ง 120.0012734722ลือชา 500.001 01 200.00

60.0072/139 พ.ต.ท. สหธัญ กําบิลดีลิราช 120.00417681764ลือชา 380.002 05 200.00

50.0072/158 ด.ต. ไพรัตน แกวบอ 120.00047124712ลือชา 370.003 05 200.00

150.0068/341 ด.ต. ยุทธพันธ แกวแสน 120.0010655645ลือชา 470.004 10 200.00

180.0074/17 จ.ส.ต.หญิง ธนภัส เทพพิทักษ 120.001248194807ลือชา 500.005 13 200.00

180.0074/57 ร.ต.ต. วิทูล ราชู 120.001213611349ลือชา 500.006 14 200.00

50.0074/75 ร.ต.อ.หญิง วิชชุดา อนันต 120.001158157ลือชา 370.007 15 200.00

50.0074/140 ด.ต. ไกรยุทธ พันธกําเหนิด 120.0011918ลือชา 370.008 17 200.00

60.0033/67 พ.ต.ท. มนตชัย บุญเลิศ 100.00418361832เฉลิมลาภ 490.009 01 330.00

50.0033/134 ร.ต.ท. พันธุรบ สารคํา 100.002822820เฉลิมลาภ 480.00 ปค. สนง.พล.ต.อ.วุฒิ10 02 330.00

195.0033/166 พ.ต.ท.หญิง ศิริกัลยารัตน เรืยงภิรมย 100.001333093296เฉลิมลาภ 745.0011 02 450.00

195.0033/217 ด.ต. พูนสิน ดิระพันธ 100.001325242511เฉลิมลาภ 495.0012 03 200.00

225.0031/66 ด.ต.หญิง เสาวกุล โชติธนกรณ 100.001513571342เฉลิมลาภ 655.0013 05 330.00

135.0031/67 ส.ต.ท. กริชพงษ ศิริโภคานนท 100.00928712862เฉลิมลาภ 565.0014 05 330.00

50.0031/338 ด.ต. ประเวช ศรีมงคล 100.00321922189เฉลิมลาภ 480.0015 11 330.00

150.0031/347 ด.ต. วาทิต อารีวงษเดชา 100.001030623052เฉลิมลาภ 580.0016 12 330.00

330.00212/10 ส.ต.อ. บรรจบ ชุมแกน 85.0022281259ทุงสองหอง 515.0017 01 100.00

165.00212/57 จ.ส.ต. อิทธิพล ซื่อแท 85.001112091198ทุงสองหอง 350.0018 01 100.00

600.00212/116 ส.ต.ท.หญิง วารุณี บินโมหมัด 85.0040782742ทุงสองหอง 785.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทล.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา238

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.00212/135 ส.ต.ต. ทินกร โสรัจจ 85.001523962381ทุงสองหอง 410.0020 01 100.00

50.00212/246 ส.ต.ท.หญิง มณีรัตน วงคอนุกูล 85.00010751075ทุงสองหอง 235.0021 02 100.00

50.00212/323 ส.ต.ท.หญิง กานตกนก ดึงสุวรรณ 85.000646646ทุงสองหอง 235.0022 02 100.00

375.00212/487 ร.ต.ท. ทองหลาง จําปาเทศ 85.002532363211ทุงสองหอง 660.0023 04 200.00

50.00212/550 ด.ต. เดช ฉ่ําชื่น 85.000129129ทุงสองหอง 335.0024 05 200.00

50.00212/558 ส.ต.อ. ศักดิ์มงคล สัพโส 85.000184184ทุงสองหอง 335.0025 05 200.00

50.00212/565 จ.ส.ต. ปริชาติ แสงฤทธ์ิ 85.000223223ทุงสองหอง 335.0026 05 200.00

50.00212/576 ส.ต.อ. วีรกิจ พันธุไชยศรี 85.00121802179ทุงสองหอง 335.0027 05 200.00

50.00212/667 ด.ต. ศราวุธ อินสมพันธ 85.000289289ทุงสองหอง 335.0028 06 200.00

50.00212/739 ด.ต. ชนินทร สายแกว 85.000427427ทุงสองหอง 335.0029 06 200.00

50.00212/755 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ ประธรรมสาร 85.00021232123ทุงสองหอง 335.0030 06 200.00

50.003/089 ด.ต. ธีรภัทร ทองตน 60.00018321832ลาดยาว 210.0031 03 100.00

180.004/052 ด.ต. อนันต เช่ียวชาญ 60.001225362524ลาดยาว 340.0032 04 100.00

60.005/050 ร.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ พุทธวัช 60.004551547ลาดยาว 420.0033 05 300.00

255.005/057 ส.ต.ท. ศรัณย อูทรัพย 60.001718441827ลาดยาว 415.0034 05 100.00

120.006/034 จ.ส.ต.หญิง ณัฐกานต ศิริกุล 60.008718710ลาดยาว 280.0035 06 100.00

50.009/073 ด.ต. ฐานันดร หอมยวนจิตร 60.00093279ลาดยาว 210.0036 09 100.00

105.0020/072 จ.ส.ต. ธีรวัฒน สายใหม 85.00711581151วิภาวดี 390.0037 03 200.00

50.0020/074 ร.ต.อ. อภิชัย จันทรชู 85.00246614659วิภาวดี 335.0038 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทล.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา239

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/134 ด.ต. สุวิทย ดีทอง 85.00015891589วิภาวดี 335.0039 05 200.00

50.0020/187 ด.ต. วันชัย เจตพันธ 85.00236503648วิภาวดี 335.0040 06 200.00

50.0020/191 ด.ต. ชัยชนะ บุญโกย 85.003575572วิภาวดี 335.0041 06 200.00

120.0020/200 ด.ต. ชัยพร หุบกระโทก 85.00877677759วิภาวดี 405.0042 07 200.00

50.0020/229 ด.ต. กิตติพันธ วิเชียรสรวง 85.002622620วิภาวดี 335.0043 08 200.00

60.0020/239 ด.ต. วสันต บูหลง 85.00421532149วิภาวดี 345.0044 08 200.00

50.0020/333 ด.ต. เทอดศักดิ์ การงาน 85.00036273627วิภาวดี 335.0045 11 200.00

210.0020/363 พ.ต.ต. รัฐวิรุฬห จันทสุบรรณ 85.001458165802วิภาวดี 495.0046 12 200.00

120.0020/434 ด.ต. อนิรุทธ์ิ โซโพนงาม 85.00827592751วิภาวดี 405.0047 14 200.00

375.0020/461 พ.ต.ต. กิตติภพ ทองเพชร 85.002510521027วิภาวดี 760.0048 15 300.00

50.0001/007 พ.ต.ต. ภูเดชา เชื่อมั่น 80.00016671667อุดมสุข 330.0049 01 200.00

50.0001/041 พ.ต.ท. ตุลยวัตร เมืองทอง 80.00317931790อุดมสุข 430.0050 01 300.00

50.0001/059 ด.ต. ธนภัทร จันทรศรีชั้น 80.000144144อุดมสุข 330.0051 01 200.00

270.0001/113 พ.ต.ต. พิชิต ทีปภากร 80.001880668048อุดมสุข 650.0052 01 300.00

915.0002/010 ด.ต. ไพรวัลย พรหมนา 80.006120211960อุดมสุข 1,195.0053 02 200.00

195.0002/022 ด.ต. สุรชัย จิตรสมประสงค 80.001356465633อุดมสุข 475.0054 02 200.00

50.0002/025 จ.ส.ต.หญิง วราภรณ พินทอง 80.00022692269อุดมสุข 330.0055 02 200.00

50.0003/082 ร.ต.อ. จรัญ ทองอินทร 80.00012211221อุดมสุข 330.0056 03 200.00

60.0004/009 ด.ต. อรรถพล อยูเขียว 80.00491119107อุดมสุข 340.0057 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทล.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา240

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0004/109 ส.ต.อ. ยงยุทธ ประทุมมา 80.00011471147อุดมสุข 330.0058 04 200.00

50.0005/103 ร.ต.ท. สมโภชน บุญชะยา 80.00021402140อุดมสุข 330.0059 05 200.00

450.0005/127 พ.ต.ท. สมพล ทองทุงมน 80.003027872757อุดมสุข 830.0060 05 300.00

50.0006/035 ส.ต.อ.หญิง สุตากา เครือคํานอย 80.00018991899อุดมสุข 330.0061 06 200.00

50.0006/112 ร.ต.อ. เอกภาวี ภิญญสุประภา 80.000274274อุดมสุข 430.0062 06 300.00

50.0007/018 ด.ต. ชัยวัช เผือกแกว 80.00039853985อุดมสุข 330.0063 07 200.00

90.0008/049 ด.ต. วิชาญ สุวรรณะ 80.00638933887อุดมสุข 370.0064 08 200.00

270.0009/066 จ.ส.ต. นที ชิณณะพงศ 80.001855105492อุดมสุข 550.0065 09 200.00

300.0009/081 ร.ต.ท. เรวัตร เจริญศิลป 80.002099729952อุดมสุข 580.0066 09 200.00

50.0010/050 จ.ส.ต สุทธิรักษ ทองอุน 80.00025232523อุดมสุข 330.0067 10 200.00

50.0058/41 ด.ต. โกศล ศรีพรหม 150.000613613ถนอมมิตร 500.0068 24 300.00

50.0058/44 ส.ต.อ. ธวัชชัย แปนกลาง 150.003397394ถนอมมิตร 500.0069 24 300.00

50.0058/172 ร.ต.ท.หญิง วรณัน บุญยประทีป 150.000779779ถนอมมิตร 400.0070 24 200.00

150.0060/16 ส.ต.อ. พลศักดิ์ ประทุมวัน 120.00102616ลือชา 570.0071 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทล.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา241

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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9,510.0015,030.00 30,960.00จํานวนเงิน 6,420.0071 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา242

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0072/26 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ พิมพา 120.00038243824ลือชา 370.001 01 200.00

105.0072/69 พ.ต.ต.หญิง อรัญญา ศิริลักษณ 120.00731843177ลือชา 425.002 03 200.00

135.0072/71 ด.ต.หญิง สรัญญา ภูมิจันทึก 120.00939953986ลือชา 455.003 03 200.00

195.0072/99 ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน แกวเอ่ียมสุข 120.0013546533ลือชา 515.004 04 200.00

225.0072/112 ร.ต.อ.หญิง พิณะรัฐ คําภูแสน 120.001528032788ลือชา 545.005 04 200.00

50.0072/131 ร.ต.ต. เสนอ นาคเอี่ยม 120.00310401037ลือชา 370.006 05 200.00

50.0072/146 ด.ต.หญิง สุธิดา ทองรอด 120.00233983396ลือชา 370.007 05 200.00

60.0072/148 ร.ต.อ.หญิง ทิพยรัศมิ์ บวรโชติปกรณ 120.004536532ลือชา 380.008 05 200.00

50.0072/187 ร.ต.อ.หญิง วราพร ทาศรีภู 120.00023812381ลือชา 370.009 06 200.00

50.0072/209 ส.ต.ท.หญิง ชนิดา ชัยวงศ 120.00013201320ลือชา 370.0010 07 200.00

50.0068/304 ส.ต.ท.หญิง อัญพัชญ สกุลวิจิตรวงษ 120.00213001298ลือชา 370.0011 09 200.00

180.0068/306 ด.ต.หญิง ประภาภรณ ทูเกาะ 120.001221202108ลือชา 500.0012 09 200.00

50.0068/320 ร.ต.ท.หญิง กฤษณา ดํารงควิทย 120.003114111ลือชา 370.0013 10 200.00

50.0068/331 ร.ต.ท.หญิง อมรรัตน หงษสายพิน 120.000107107ลือชา 370.0014 10 200.00

50.0068/376 ด.ต.หญิง ศิริพร ชูเกิด 120.001198197ลือชา 370.0015 11 200.00

50.0068/386 ร.ต.อ. ปรัชญา วธาณุวัทร 120.00323842381ลือชา 370.0016 12 200.00

50.0068/395 ส.ต.ท.หญิง ชุติมา นาเมืองรักษ 120.00021462146ลือชา 370.0017 12 200.00

120.0074/25 ด.ต. วิรวงศ ศรีพิชิต 120.00827752767ลือชา 440.0018 13 200.00

50.0074/49 ร.ต.อ.หญิง พิมลดา คําสําลี 120.000194194ลือชา 370.0019 14 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา243

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0074/73 พ.ต.ท.หญิง วราพร ศิริกุลพัฒน 120.0004949ลือชา 370.0020 15 200.00

225.0074/167 ด.ต.หญิง ศันสนีย ชินวัตร 120.001537003685ลือชา 545.0021 18 200.00

60.0074/186 ด.ต.หญิง พัชราภร รุงแสง 120.00428472843ลือชา 380.0022 18 200.00

50.0074/190 ด.ต.หญิง อริศรา อิ่มอรชร 120.0012423ลือชา 370.0023 18 200.00

50.0033/127 พ.ต.ท. นรเสฏฐ เดชอุม 100.00333163313เฉลิมลาภ 480.0024 02 330.00

135.0033/132 ด.ต.หญิง เบญจา เทียนนุม 100.00935153506เฉลิมลาภ 565.0025 02 330.00

75.0033/179 ร.ต.อ.หญิง ณิชาภัทร อินทรีย 100.005170165เฉลิมลาภ 505.0026 02 330.00

180.0033/195 จ.ส.ต.หญิง จุฑารัตน เพ็งมณี 100.001242934281เฉลิมลาภ 480.0027 03 200.00

60.0033/250 ด.ต.หญิง ปรียาวดี ทองขาว 100.00450405036เฉลิมลาภ 360.0028 03 200.00

255.0033/266 ด.ต.หญิง ณวีรินทร พัฒนะวรานันท 100.0017726709เฉลิมลาภ 555.0029 03 200.00

90.0031/5 จ.ส.ต.หญิง นรดา บุญนันท 100.00615301524เฉลิมลาภ 520.0030 04 330.00

120.0031/6 ร.ต.อ.หญิง พรธนา โรหิตรัตนะ 100.00813781370เฉลิมลาภ 550.0031 04 330.00

50.0031/114 พ.ต.ต.หญิง หนึ่งฤทัย ยศอุบล 100.00023922392เฉลิมลาภ 480.0032 06 330.00

75.0031/174 พ.ต.ท.หญิง ณปภา แพงวงษ 100.00523172312เฉลิมลาภ 505.0033 07 330.00

90.0031/351 ด.ต.หญิง จันทรบุรินทร รัตนบุตร 100.00624522446เฉลิมลาภ 520.0034 12 330.00

50.0031/385 ร.ต.อ. ชัยวัฒน วัชรเรืองรัตน 100.00021842184เฉลิมลาภ 480.0035 12 330.00

300.0031/398 ร.ต.อ.หญิง จุฑาทิพย สุวภาพ 100.002036813661เฉลิมลาภ 850.0036 13 450.00

60.00212/32 ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน ผดุงพร 85.004268264ทุงสองหอง 245.0037 01 100.00

105.00212/61 ส.ต.ท.หญิง ธัญญาลักษณ ช้ินงูเหลือม 85.007729722ทุงสองหอง 290.0038 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา244

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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120.00212/93 ส.ต.อ.หญิง นันทิกา เหมเปา 85.00840764068ทุงสองหอง 305.0039 01 100.00

315.00212/145 ส.ต.ท. วสันต ฤทธิพลาดิสัย 85.0021509488ทุงสองหอง 500.0040 01 100.00

120.00212/168 ส.ต.ต.หญิง โรส แจงสนาม 85.00810331025ทุงสองหอง 305.0041 02 100.00

50.00212/169 ส.ต.ต.หญิง กนกพร ขันจันแสง 85.000789789ทุงสองหอง 235.0042 02 100.00

75.00212/175 ส.ต.ท. พูสสวัสดิ์ ลิ่มสกุล 85.005386381ทุงสองหอง 260.0043 02 100.00

50.00212/205 ส.ต.ต. บัณฑิต รัตนาวิบูลย 85.00015171517ทุงสองหอง 235.0044 02 100.00

150.00212/247 ด.ต.หญิง อทิตา วัชระคุปต 85.0010808798ทุงสองหอง 335.0045 02 100.00

50.00212/250 ด.ต. อุนเรือน ชมชูช่ืน 85.003434431ทุงสองหอง 235.0046 02 100.00

50.00212/264 ส.ต.อ.หญิง สุพร มาลารักษ 85.00013751375ทุงสองหอง 235.0047 02 100.00

60.00212/267 ส.ต.ท.หญิง ปทิตญา เลิกบางพลัด 85.00429412937ทุงสองหอง 245.0048 02 100.00

210.00212/291 จ.ส.ต.หญิง เจนจิรา พลสูงเนิน 85.0014728714ทุงสองหอง 395.0049 02 100.00

135.00212/372 นาง อนันญา(พยุง) เดชาธนาวิชญ(เห 85.00920132004ทุงสองหอง 420.0050 03 200.00

135.00212/458 พ.ต.ต.หญิง บุษกร กมลจิตร 85.009867858ทุงสองหอง 420.0051 04 200.00

50.00212/466 ด.ต.หญิง ยุพดี โพธ์ิศรี 85.00111621161ทุงสองหอง 335.0052 04 200.00

165.00212/471 ร.ต.อ. ขวัญชัย จําปาโพธ์ิ 85.001148384827ทุงสองหอง 450.0053 04 200.00

60.00212/492 พ.ต.ต.หญิง นุชธิดา ศรีแดงงาม 85.00412471243ทุงสองหอง 345.0054 04 200.00

120.00212/496 ร.ต.อ.หญิง ธนิดา วงศโกฎ 85.00828372829ทุงสองหอง 405.0055 04 200.00

165.00212/516 ร.ต.อ.หญิง ศรีรัตน เมืองทิพย 85.0011562551ทุงสองหอง 450.0056 04 200.00

120.00212/536 พ.ต.ต.หญิง นารถระพี วงษชาลี 85.008642634ทุงสองหอง 405.0057 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.
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งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.
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180.00212/559 นาง พวงพยอม ลอดพงษ 85.0012526514ทุงสองหอง 465.0058 05 200.00

360.00212/560 ส.ต.อ.หญิง รินภา ศรีสมบูรณ 85.0024473449ทุงสองหอง 645.0059 05 200.00

50.00212/568 ร.ต.ต. นิพนธ พันสีทา 85.0023937ทุงสองหอง 335.0060 05 200.00

210.00212/577 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา บุญศรี 85.0014643629ทุงสองหอง 495.0061 05 200.00

180.00212/592 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ ปุยแกว 85.001234893477ทุงสองหอง 465.0062 05 200.00

60.00212/613 ส.ต.ต. เชิดชูเกียรติ แดงแตง 85.00411821178ทุงสองหอง 345.0063 05 200.00

150.00212/738 ด.ต.หญิง ธัญญรัศม(วันเ กลั่นน้ําทิพย 85.001011791169ทุงสองหอง 435.0064 06 200.00

60.00212/865 ร.ต.อ.หญิง ยุวีณา พูลสมบัติ 85.004212208ทุงสองหอง 445.0065 08 300.00

315.001/009 จ.ส.ต. พิชิต ตรีโอษฐ 60.002110483ลาดยาว 575.0066 01 200.00

50.001/032 ร.ต.อ.หญิง จริยา อึงนิยม 60.001964963ลาดยาว 410.0067 01 300.00

50.002/017 ส.ต.ต.หญิง จิตตรัตน อุนอนันต 60.000101101ลาดยาว 210.0068 02 100.00

240.002/034 ส.ต.ท.หญิง กมลชนก ใจโทน 60.001621142098ลาดยาว 400.0069 02 100.00

50.002/076 ส.ต.ต. ธนโชติ ปราสาร 60.00032243224ลาดยาว 210.0070 02 100.00

50.002/086 พ.ต.ต. โชคชัย ราษฎรนิยม 60.000675675ลาดยาว 410.0071 02 300.00

90.003/003 ส.ต.ต. ณัฐนนท สดสุข 60.00640774071ลาดยาว 250.0072 03 100.00

105.003/015 ด.ต.หญิง วารุณี วาปโกมล 60.00752595252ลาดยาว 265.0073 03 100.00

405.003/041 ร.ต.อ.หญิง คนึงนิจ ศรีคํา 60.002778867859ลาดยาว 765.0074 03 300.00

90.003/051 จ.ส.ต.หญิง สุภาพร มณี 60.00612221216ลาดยาว 250.0075 03 100.00

105.004/034 ส.ต.ต.หญิง วิชชุตา การินทร 60.007128121ลาดยาว 265.0076 04 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565
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240.005/042 ด.ต. จารักษ ฮวดใจรักษ 60.001624112395ลาดยาว 500.0077 05 200.00

50.005/055 ส.ต.ท. ปยวัฒน โจมฤทธ์ิ 60.0001313ลาดยาว 210.0078 05 100.00

50.005/058 ส.ต.ต. พีชณัฐ คลายสุบรรณ 60.0023129ลาดยาว 210.0079 05 100.00

50.005/062 ร.ต.อ.หญิง ปาริฉัตร เรือนนะการ 60.00110ลาดยาว 310.0080 05 200.00

50.005/063 ส.ต.อ.หญิง ศิริญา ศรีขํา 60.000916916ลาดยาว 310.0081 05 200.00

75.005/074 ส.ต.ท.หญิง กุลวดี ศิริศักดากุล 60.00516431638ลาดยาว 235.0082 05 100.00

255.006/003 นาง วิภา ฉ่ําเฉื่อย 60.0017683666ลาดยาว 415.0083 06 100.00

105.006/028 ร.ต.ต. กิตติภัค วรรณพานิช 60.00778547847ลาดยาว 365.0084 06 200.00

50.006/075 ส.ต.ท.หญิง อรอุมา กองแกว 60.00014321432ลาดยาว 210.0085 06 100.00

50.006/088 ส.ต.ต. เทริดธวัช อุปถัมภ 60.0033532ลาดยาว 210.0086 06 100.00

195.007/008 ร.ต.ท. วารินทร ไขทอง 60.001317011688ลาดยาว 455.0087 07 200.00

120.008/001 ส.ต.อ.หญิง สุภาพร อุดเมืองเพีย 60.008205197ลาดยาว 280.0088 08 100.00

135.008/048 ร.ต.ต. วุฒิพงษ วิรติกุล 60.009118109ลาดยาว 395.0089 08 200.00

165.009/006 ส.ต.อ. สุขสันต บุตรมนต 60.001140914080ลาดยาว 425.0090 09 200.00

50.0020/040 จ.ส.ต.หญิง ปุณณภา สุนิธิ 85.00041784178วิภาวดี 335.0091 02 200.00

50.0020/247 ร.ต.อ.หญิง ออมใจ กาบบัวศรี 85.001387386วิภาวดี 335.0092 08 200.00

75.0020/315 ร.ต.ท. ประจักษ โฉมงาม 85.00516491644วิภาวดี 360.0093 10 200.00

195.0001/034 ร.ต.ท.หญิง เพียงเพ็ญ มโณศรี 80.001357905777อุดมสุข 475.0094 01 200.00

50.0001/081 ส.ต.ท.หญิง ผุสดี มีแกวนอย 80.00037323732อุดมสุข 330.0095 01 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.
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50.0001/132 ร.ต.อ.หญิง ยุวดี ศรีทัยแกว 80.000906906อุดมสุข 330.0096 01 200.00

50.0002/034 ส.ต.ท.หญิง พลอยไพริน สีสด 80.00020192019อุดมสุข 330.0097 02 200.00

50.0002/048 ร.ต.ท. อภิวัฒน นิลสดใส 80.00044914491อุดมสุข 330.0098 02 200.00

50.0002/055 ร.ต.ท.หญิง พิมพชนก ศิลาจันทร 80.00059025902อุดมสุข 430.0099 02 300.00

315.0002/066 พ.ต.ท.หญิง กิตติยากร บุญมานัน 80.002155035482อุดมสุข 595.00100 02 200.00

60.0002/080 ส.ต.อ. ชิติพัทธ กาถวย 80.00468866882อุดมสุข 340.00101 02 200.00

510.0002/098 ร.ต.อ.หญิง วิไลพร อินทรแจง 80.003443434309อุดมสุข 890.00102 02 300.00

495.0003/083 ร.ต.อ.หญิง จริยา ศรีรงควัฒน 80.0033371338อุดมสุข 875.00103 03 300.00

465.0004/002 ร.ต.อ.หญิง วรินทร คําแฝง 80.003173087277อุดมสุข 845.00104 04 300.00

240.0004/010 ร.ต.ท.หญิง อัญชลี เหมาะนิล 80.001634483432อุดมสุข 520.00105 04 200.00

135.0004/012 ร.ต.ต.หญิง ธัญญสยา มณีพันธุ 80.00945934584อุดมสุข 415.00106 04 200.00

50.0004/089 ส.ต.ต.หญิง กาญจนพร สงเสริม 80.00034743474อุดมสุข 330.00107 04 200.00

75.0004/122 ส.ต.ต.หญิง สุภาพร โพชะจา 80.00535973592อุดมสุข 355.00108 04 200.00

135.0004/130 จ.ส.ต.หญิง นัฐจิรา สุวรรณดี 80.00929882979อุดมสุข 415.00109 04 200.00

60.0005/036 ร.ต.ท. บัญชา ผดุงกิจ 80.004304300อุดมสุข 340.00110 05 200.00

60.0005/047 จ.ส.ต.หญิง ณภิญญาวรร มาตราช 80.00433823378อุดมสุข 340.00111 05 200.00

50.0005/049 ส.ต.ต.หญิง แพรพลอย ฉัตรพิริยกุล 80.00037903790อุดมสุข 330.00112 05 200.00

50.0005/051 นาย สุมิตร เนียมนวม 80.00045194519อุดมสุข 330.00113 05 200.00

75.0005/052 นาย ณัฐนันท สาริตุล 80.00515001495อุดมสุข 355.00114 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา248

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
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คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0005/063 ด.ต. อนุกูล มัสการ 80.000165165อุดมสุข 330.00115 05 200.00

375.0005/070 ร.ต.ท. อดุลวิทย อัคคัญญวงศ 80.002572377212อุดมสุข 755.00116 05 300.00

105.0005/080 ส.ต.อ.หญิง ชลธิชา จุยเตย 80.00715501543อุดมสุข 385.00117 05 200.00

50.0006/004 นาง บัญชา พลพินิจ 80.00223252323อุดมสุข 330.00118 06 200.00

50.0006/011 ส.ต.ท.หญิง พรธิดา ผลพยุง 80.00067196719อุดมสุข 330.00119 06 200.00

180.0006/031 ส.ต.ต.หญิง กาญทิพย ครองยุทธ 80.0012727715อุดมสุข 460.00120 06 200.00

50.0006/052 ส.ต.ท.หญิง นาตยา ปรีกมล 80.00035263526อุดมสุข 330.00121 06 200.00

50.0006/060 ส.ต.อ.หญิง พิชชาภา ทวีคณะโชติ 80.00033013301อุดมสุข 330.00122 06 200.00

165.0006/062 ส.ต.ต. ชัชวาล หิรัญูสุทธิ์ 80.001128252814อุดมสุข 445.00123 06 200.00

50.0006/063 ส.ต.ต.หญิง นันทิกานต กวางกระโดด 80.001167166อุดมสุข 330.00124 06 200.00

50.0006/067 ส.ต.ต.หญิง จีระนุช เทียมบุญสง 80.00344914488อุดมสุข 330.00125 06 200.00

135.0006/135 ส.ต.ท. ณัฐกรณ เส็งขาว 80.00936813672อุดมสุข 415.00126 06 200.00

50.0007/020 ส.ต.ต.หญิง สลิลภรญ เจนสุดรักวงศ 80.00015301530อุดมสุข 330.00127 07 200.00

50.0007/024 ร.ต.ท. วัธนดิศ ธนกุลนันท 80.00381238120อุดมสุข 330.00128 07 200.00

150.0007/064 ร.ต.ต.หญิง ลลิตา คําประดิษฐ 80.001032583248อุดมสุข 430.00129 07 200.00

50.0007/071 ร.ต.ท.หญิง ฉมามาศ เงินวัฒนะ 80.00029812981อุดมสุข 430.00130 07 300.00

210.0007/076 ส.ต.ท.หญิง สุจิตรา สวัสดี 80.0014758744อุดมสุข 490.00131 07 200.00

50.0007/088 ส.ต.อ.หญิง กมลวรรณ คลังคําภา 80.00042794279อุดมสุข 330.00132 07 200.00

120.0007/098 ร.ต.อ.หญิง อุไร ยิ่งคง 80.00824942486อุดมสุข 500.00133 07 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา249

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0007/100 ร.ต.ท. กฤษกร เจียรมาศ 80.001847134695อุดมสุข 650.00134 07 300.00

50.0007/105 ร.ต.ท.หญิง ศิริวัฒนา กุดแถลง 80.00066086608อุดมสุข 330.00135 07 200.00

50.0007/117 ร.ต.อ. กันตภณ ภัทรพัชรกุล 80.00018671867อุดมสุข 330.00136 07 200.00

105.0007/118 ส.ต.อ. สิทธิเดช บุญมาก 80.00768176810อุดมสุข 385.00137 07 200.00

50.0007/124 ร.ต.ท.หญิง รัตติยา ทันจาว 80.00050355035อุดมสุข 330.00138 07 200.00

50.0007/132 ส.ต.ท.หญิง น้ําทิพย โพธ์ิศรี 80.000363363อุดมสุข 330.00139 07 200.00

50.0008/046 จ.ส.ต.หญิง กัญญาภัค โกมลมน 80.00220482046อุดมสุข 330.00140 08 200.00

180.0008/050 ส.ต.ต.หญิง เพียงขวัญ เรือนฟางาม 80.001232953283อุดมสุข 460.00141 08 200.00

450.0009/006 นาง ธนภรณ หนูฤกษ 80.0030397367อุดมสุข 730.00142 09 200.00

210.0009/008 นาง พิศมัย วิโรพรม 80.001448954881อุดมสุข 490.00143 09 200.00

300.0009/033 ส.ต.ต. ภูวิทู สรเสณี 80.002093429322อุดมสุข 580.00144 09 200.00

165.0010/034 ส.ต.ต.หญิง นารีรัตน สุวรรณพงษ 80.001111261115อุดมสุข 445.00145 10 200.00

165.0010/053 ส.ต.ต.หญิง อัยยญาดา บุญมา 80.001163836372อุดมสุข 445.00146 10 200.00

210.0010/069 ส.ต.อ.หญิง ธนัชพัชญ สุวรรณศักดิ์ 80.0014597583อุดมสุข 490.00147 10 200.00

405.0011/029 ด.ต. ปยะสวัสดิ์ ใยศิริ 80.002760546027อุดมสุข 685.00148 11 200.00

210.0011/039 ด.ต.หญิง ปารณีย บุญเกิด 80.0014711697อุดมสุข 490.00149 11 200.00

50.0011/054 ส.ต.อ. สุวิทย สาริโย 80.00110751074อุดมสุข 330.00150 11 200.00

165.0078/29 ร.ต.อ.หญิง สุนันทา แจมกมล 120.0011561550ลือชา 585.00151 ส1 300.00

75.0060/50 ส.ต.อ.หญิง มณีนุช เหมืองทอง 120.005138ลือชา 495.00152 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ทว.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา250

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0078/55 พ.ต.ท.หญิง สุทิศา รัตนเทวมาตย 120.0015638623ลือชา 645.00153 ส2 300.00

150.0060/61 ด.ต. ถามพร กรเพ็ชร 120.0010100ลือชา 570.00154 ส6 300.00

150.0060/70 ร.ต.ท.หญิง สุปญญา วุฒิโรจน 120.00102616ลือชา 570.00155 ส6 300.00

375.0060/76 นาง จิดาภา โกษากุล 120.00255732ลือชา 795.00156 ส6 300.00

105.0058/029 พ.ต.ต. สุพจน พูนสุข 120.007158ลือชา 525.00157 ส5 300.00

19,890.0032,020.00 65,590.00จํานวนเงิน 13,680.00157 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา251

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0062/70 พ.ต.อ. ภิรมย สวนทอง 120.00317941791ลือชา 370.001 36 200.00

50.0033/197 ด.ต.หญิง กฤตยา ฉุยฉาย 100.00264เฉลิมลาภ 350.002 03 200.00

50.006/007 ด.ต.หญิง ภัทรวรรณ แสนโม 60.001444443ลาดยาว 310.003 06 200.00

50.009/055 จ.ส.ต. อิสริยะ รักศิลป 60.0011413ลาดยาว 210.004 09 100.00

50.0020/369 ร.ต.ท. บวรวิทย บวรเศรษฐโสภณ 85.000810810วิภาวดี 335.005 12 200.00

180.0003/139 พ.ต.ต.หญิง พรพิมล เจริญทาว 80.001258215809อุดมสุข 560.006 03 300.00

430.001,200.00 2,135.00จํานวนเงิน 505.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา252

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0074/189 พ.ต.ต. ณรงคยุทธ วรชิน 120.0013691678ลือชา 515.001 18 200.00

60.00212/102 ร.ต.ท.หญิง วราภรณ ไชยศิลป 85.004165161ทุงสองหอง 245.002 01 100.00

224.0058/130 ร.ต.ต. เมธิชัย ดิษฐศิริ 150.001415471533ถนอมมิตร 574.003 24 200.00

50.0058/226 ร.ต.อ. ณฐพล มั่นพรม 150.00020242024ถนอมมิตร 500.004 24 300.00

50.0060/31 ร.ต.อ. อธิษฐ เหลาตน 120.00264ลือชา 470.005 ส6 300.00

579.001,100.00 2,304.00จํานวนเงิน 625.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา253

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

240.0033/18 พ.ต.อ. สราวุธ จินดาคํา 100.001632943278เฉลิมลาภ 670.001 01 330.00

255.0033/269 พ.ต.ท. สุรินทร ภุฤทธ์ิ 100.001785458528เฉลิมลาภ 805.002 03 450.00

50.00212/588 ร.ต.อ. สวัส ดอนปนไพร 85.000790790ทุงสองหอง 335.003 05 200.00

50.0008/042 ร.ต.อ. ริยงค ลักษณะ 80.00118921891อุดมสุข 430.004 08 300.00

50.0011/005 พ.ต.ต. ชัยณรงค แกวหาญ 80.00015401540อุดมสุข 330.005 11 200.00

645.001,480.00 2,570.00จํานวนเงิน 445.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา254

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0062/96 พ.ต.อ. สินเลิศ สุขุม 120.00030093009ลือชา 370.001 36 200.00

225.0008/060 ด.ต. ประเสริฐศักดิ์ ศรีผุย 80.001579427927อุดมสุข 505.002 08 200.00

275.00400.00 875.00จํานวนเงิน 200.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.5

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา255

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0062/66 พ.ต.อ. วิทวัฒน ชินคํา 120.003875872ลือชา 370.001 36 200.00

330.0033/86 พ.ต.ท. สมชาย สินธนเจริญวงศ 100.002212541232เฉลิมลาภ 760.00 ส.โสด2 01 330.00

405.0020/489 พ.ต.ท. วิทยากูล เอ้ือยฉิมพลี 85.002735553528วิภาวดี 790.003 17 300.00

50.0008/114 ร.ต.ต. พงศพัทธ ศรีวิสัย 80.00018481848อุดมสุข 430.004 08 300.00

835.001,130.00 2,350.00จํานวนเงิน 385.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.6

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา256

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0031/168 พ.ต.ท. พงษศักดิ์ ทองธานี 100.00535723567เฉลิมลาภ 505.001 07 330.00

210.00212/606 ร.ต.ต. ประมุขศิลป อ่ิมกลับ 85.001411591145ทุงสองหอง 495.002 05 200.00

390.0020/058 ร.ต.ต. คณากร หาญยิ่ง 85.0026627601วิภาวดี 675.003 02 200.00

50.0020/306 พ.ต.อ. จักรเพชร เพชรพลอยนิล 85.000352352วิภาวดี 335.004 10 200.00

50.0058/075 ร.ต.ท. นิคม นามบุตร 120.00011ลือชา 470.005 ส5 300.00

775.001,230.00 2,480.00จํานวนเงิน 475.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.7

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา257

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/125 ร.ต.ต. ฉัตรพล หวังสูศึก 100.00053845384เฉลิมลาภ 600.001 02 450.00

50.0020/425 พ.ต.อ. สิทธิเมศวริย ศืวคุปตศรีครุฑรา 85.002320318วิภาวดี 335.002 14 200.00

100.00650.00 935.00จํานวนเงิน 185.002 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.8

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา258

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0068/375 พ.ต.ต.หญิง ยุวพา ธนาธาร 120.00927322723ลือชา 455.001 11 200.00

75.0020/536 พ.ต.ท. วิศิษฐ หมื่นสุวรรณ 85.00519501945วิภาวดี 460.002 19 300.00

195.0002/058 พ.ต.ท. ไพรัตน ญาโน 80.001334513438อุดมสุข 575.003 02 300.00

285.0007/070 ร.ต.ต.หญิง ณัชวลัญช พรพิพัฒน 80.001941434124อุดมสุข 665.004 07 300.00

50.0058/011 พ.ต.อ. นิรุชพล โยธามาตย 120.0001616ลือชา 470.005 ส5 300.00

740.001,400.00 2,625.00จํานวนเงิน 485.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.น.9

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา259

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/163 พ.ต.อ. ธนันทธร รัตนสิทธิภาคย 100.00028742874เฉลิมลาภ 600.001 02 450.00

50.00450.00 600.00จํานวนเงิน 100.001 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.บ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา260

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/296 ร.ต.อ.หญิง พิมพใจ ศรีประดิษฐ 100.00038643864เฉลิมลาภ 350.001 03 200.00

60.0031/113 พ.ต.อ. ภูริต สืบอินทร 100.00412851281เฉลิมลาภ 490.002 06 330.00

75.0031/316 พ.ต.ท.หญิง ปราณี ปดตะคุ 100.00537433738เฉลิมลาภ 625.003 11 450.00

135.00212/909 ร.ต.อ. ณชชน ออมทรัพย 85.009473464ทุงสองหอง 520.004 08 300.00

75.008/046 ร.ต.อ. ประทีป พุกประทุม 60.005958953ลาดยาว 335.005 08 200.00

416.0058/123 พ.ต.ท.หญิง ระวีวรรณ ออนแสง 150.002627262700ถนอมมิตร 866.006 24 300.00

50.0058/132 พ.ต.ท. ประธาน เขียวขํา 150.000540540ถนอมมิตร 500.007 24 300.00

861.002,080.00 3,686.00จํานวนเงิน 745.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา261

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/23 ส.ต.ท.หญิง เมษยา อาจวิเชียร 120.00045264526ลือชา 370.001 01 200.00

120.0072/145 ร.ต.อ. เตชสิทธ์ิ เชาวลิต 120.00836813673ลือชา 440.002 05 200.00

210.0072/212 ร.ต.ต. นรชัย วงศวิชิต 120.001413411327ลือชา 530.003 07 200.00

50.0074/83 ร.ต.อ.หญิง ปวีณา นารีเลิศ 120.00222532251ลือชา 370.004 15 200.00

60.0074/138 ด.ต. วิรัช ภะวังคะพินธุ 120.00438713867ลือชา 380.005 17 200.00

50.0062/61 พ.ต.ท.หญิง เอกสุปวีณ ชาตินักรบ 120.00317331730ลือชา 370.006 36 200.00

50.0033/71 ร.ต.อ.หญิง จุฑารัตน ประพันธพจน 100.00253เฉลิมลาภ 480.007 01 330.00

180.0033/184 ด.ต.หญิง วิจิตร มะลิสอน 100.001238873875เฉลิมลาภ 480.008 03 200.00

225.0033/194 จ.ส.ต. ประหยัด อรัญญา 100.001558235808เฉลิมลาภ 525.009 03 200.00

255.0033/204 ด.ต.หญิง สุนันทา เรืองลําใย 100.001783758358เฉลิมลาภ 555.0010 03 200.00

180.0033/206 ด.ต.หญิง สุทัศนา สมรักษ 100.001221692157เฉลิมลาภ 480.0011 03 200.00

240.0033/223 จ.ส.ต. รุงอรุณ ไชยคํา 100.001649654949เฉลิมลาภ 540.0012 03 200.00

150.0031/129 ด.ต. ชาติชาย ปนโพธ 100.001046864676เฉลิมลาภ 580.0013 06 330.00

60.0031/166 ร.ต.ต. บุญชวย ทราบคํา 100.00413451341เฉลิมลาภ 490.0014 07 330.00

50.0031/202 ด.ต. ชาลี บุญทวม 100.00236733671เฉลิมลาภ 480.0015 08 330.00

180.0031/297 พ.ต.ต.หญิง ธัญญธิชา เฉลิมประเวศวงษ 100.001218331821เฉลิมลาภ 610.0016 10 330.00

630.0031/305 ร.ต.อ. วรัณธรณ ภิราษร 100.004259325890เฉลิมลาภ 1,060.0017 11 330.00

150.0031/410 ด.ต. วิทยา ยุรอด 100.001016481638เฉลิมลาภ 580.0018 13 330.00

105.00212/71 ส.ต.ท.หญิง กิตติยา ดอนชัย 85.0078275ทุงสองหอง 290.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา262

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/99 จ.ส.ต.หญิง วราภรณ เพ็ชรคง 85.000997997ทุงสองหอง 235.0020 01 100.00

60.00212/177 ส.ต.อ. วรุฒ มณีนพ 85.004242238ทุงสองหอง 245.0021 02 100.00

135.00212/388 ส.ต.ต.หญิง ธัญญาลักษณ ปานประเสริฐ 85.00921292120ทุงสองหอง 420.0022 03 200.00

120.00212/473 ด.ต. ภาคภูมิ อินสวรรค 85.00819371929ทุงสองหอง 405.0023 04 200.00

135.00212/476 ด.ต. ชวนินทร มณีดํา 85.00918471838ทุงสองหอง 420.0024 04 200.00

105.00212/499 ด.ต. วิเชียร สุวรรณหาร 85.007546539ทุงสองหอง 390.0025 04 200.00

60.00212/523 ร.ต.อ.หญิง วรีสา นาคแพง 85.004578574ทุงสองหอง 345.0026 04 200.00

135.00212/545 จ.ส.ต.หญิง อัจฉรา ขําเกิด 85.009986977ทุงสองหอง 420.0027 05 200.00

90.00212/608 ส.ต.อ. สุชาติ พรมสอน 85.006864858ทุงสองหอง 375.0028 05 200.00

240.00212/634 ด.ต.หญิง ณัฏฐรมณ โคฮุด 85.001612751259ทุงสองหอง 525.0029 05 200.00

195.00212/637 ด.ต. สุทธิพงษ พรมมิ 85.001310201007ทุงสองหอง 480.0030 05 200.00

150.00212/651 จ.ส.ต.หญิง นภาภรณ สุขสวัสดิ์ 85.0010809799ทุงสองหอง 435.0031 06 200.00

105.00212/671 ร.ต.ต.หญิง ณุศภัฒคชญา ทองคํา 85.0079285ทุงสองหอง 390.0032 06 200.00

50.00212/687 ร.ต.ต. สุรชัย ทองศรีจันทร 85.003591588ทุงสองหอง 335.0033 06 200.00

165.00212/698 ด.ต. เขมรินทร สีทองเสือ 85.0011766755ทุงสองหอง 450.0034 06 200.00

50.00212/707 นาย ประสิทธ์ิ สุดกลา 85.000449449ทุงสองหอง 335.0035 06 200.00

510.00212/737 ร.ต.อ. ทัศพงษ ผองใส 85.0034259225ทุงสองหอง 795.0036 06 200.00

135.00212/788 ร.ต.ท. นพดล คนรู 85.009188179ทุงสองหอง 520.0037 07 300.00

50.00212/832 พ.ต.อ. พีร ปยุทธนันท 85.003782779ทุงสองหอง 435.0038 07 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา263

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/888 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ เชื่อมสกุลรัตน 85.00110371036ทุงสองหอง 435.0039 08 300.00

50.00212/903 ร.ต.อ. ชนะชนม วงศนุน 85.000225225ทุงสองหอง 435.0040 08 300.00

195.00212/910 ร.ต.อ. ภควันต พาผล 85.0013567554ทุงสองหอง 580.0041 08 300.00

165.002/049 ร.ต.ท.หญิง รติมา คําทรัพย 60.001118311820ลาดยาว 425.0042 02 200.00

225.003/001 ด.ต. วรพจน ชูแสง 60.001561896174ลาดยาว 385.0043 03 100.00

50.003/020 ส.ต.อ. สาธิต เผือกยิ้ม 60.002634632ลาดยาว 210.0044 03 100.00

50.003/042 ร.ต.ท.หญิง สุปราณี แกนพรม 60.00011841184ลาดยาว 310.0045 03 200.00

90.003/077 พ.ต.ท. ปริญญา ปาละ 60.006391385ลาดยาว 450.0046 03 300.00

105.006/060 ด.ต. ปราโมทย ของโพธิ์ 60.00778327825ลาดยาว 365.0047 06 200.00

50.006/071 ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ โภคาภรณ 60.00077ลาดยาว 210.0048 06 100.00

60.008/033 ส.ต.อ. นภดล ยอดวงศ 60.00414151411ลาดยาว 220.0049 08 100.00

50.008/035 ส.ต.ท. ไกรสร สอนแกว 60.00236443642ลาดยาว 210.0050 08 100.00

90.009/002 จ.ส.ต.หญิง อภิญญา ไฝจันทึก 60.00622402234ลาดยาว 250.0051 09 100.00

50.0020/047 ด.ต. สุนทร วงศมณี 85.00223612359วิภาวดี 335.0052 02 200.00

50.0020/086 ร.ต.อ. ธีรพล หงษศรี 85.0035451วิภาวดี 335.0053 03 200.00

420.0020/104 พ.ต.ท.หญิง จันทรา ขําเนตร 85.002861146086วิภาวดี 705.0054 04 200.00

75.0020/145 ด.ต. กฤตภาส โปทาวี 85.00529202915วิภาวดี 360.0055 05 200.00

210.0020/167 ร.ต.อ. อนันต บัวแกว 85.001413161302วิภาวดี 495.0056 06 200.00

50.0020/206 ร.ต.อ. นิยม เปลื้องกลาง 85.00051675167วิภาวดี 335.0057 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา264

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0020/235 ร.ต.อ. บํารุง เชียงพันธ 85.004259255วิภาวดี 345.0058 08 200.00

50.0020/254 ด.ต. สายัณห นายะคุปต 85.00113431342วิภาวดี 335.0059 08 200.00

50.0020/280 ด.ต. ธีรศักดิ์ นาคสนธ์ิ 85.00197999798วิภาวดี 335.0060 09 200.00

60.0020/307 ด.ต. สถิต เอ่ียมงาม 85.004632628วิภาวดี 345.0061 10 200.00

135.0020/324 ด.ต. ปณณวิชญ เพชรงาม 85.00921862177วิภาวดี 420.0062 11 200.00

105.0020/359 ร.ต.อ.หญิง อรชิสา รอดแกว 85.00748624855วิภาวดี 390.0063 12 200.00

50.0020/394 ด.ต. ปริวัฒณ ยมรัตน 85.00257995797วิภาวดี 335.0064 13 200.00

50.0020/413 ร.ต.อ. ดลพิษิฐ คําผง 85.00025982598วิภาวดี 335.0065 13 200.00

50.0020/429 ด.ต. อภิชาต คงคาหลวง 85.002164162วิภาวดี 335.0066 14 200.00

50.0020/457 ร.ต.อ.หญิง มนันพัทธ วิเชียรรัตน 85.00029082908วิภาวดี 435.0067 15 300.00

50.0001/109 ร.ต.ท. พิเชษฐ เวชยันต 80.002157155อุดมสุข 330.0068 01 200.00

50.0004/078 ร.ต.ต. ไพฑูรย มูลสาคู 80.00010671067อุดมสุข 330.0069 04 200.00

50.0005/017 ด.ต. นพเดช ฤทธ์ิจันทิกานนท 80.00223952393อุดมสุข 330.0070 05 200.00

50.0005/046 ส.ต.ท. อัครวัฒน ทิพยสุรกุล 80.00088อุดมสุข 330.0071 05 200.00

50.0006/064 ด.ต. ธานี นีละพันธ 80.00054605460อุดมสุข 330.0072 06 200.00

240.0006/140 ร.ต.ต. ธานี นีละพันธ 80.001643374321อุดมสุข 620.0073 06 300.00

50.0007/122 ร.ต.อ. มานิตย สุมมาตย 80.00329042901อุดมสุข 330.0074 07 200.00

450.0008/030 ร.ต.อ. ชนัตพล จันพลงาม 80.003014531423อุดมสุข 830.0075 08 300.00

50.0009/044 พ.ต.ท. มงคล นนทธีระโรจน 80.00349634960อุดมสุข 330.0076 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา265

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0011/061 พ.ต.อ. นทธีฤทธ์ิ หาญเสนหลักษณ 80.001344024389อุดมสุข 575.0077 11 300.00

80.0058/11 ด.ต. ทศพร บุญสุวรรณ 150.00510631058ถนอมมิตร 530.0078 24 300.00

50.0058/27 ร.ต.อ. ชุมพล ธรรมวัตร 150.003784781ถนอมมิตร 500.0079 24 300.00

320.0058/29 ร.ต.อ.หญิง ปาณิสรา หอมจําปา 150.002012641244ถนอมมิตร 770.0080 24 300.00

64.0058/46 จ.ส.ต. ณรรฐพงษช พราหมณภู 150.00410298ถนอมมิตร 414.0081 24 200.00

50.0058/111 ด.ต. สําเร็จ กองสุวรรณ 150.003447444ถนอมมิตร 500.0082 24 300.00

96.0058/138 จ.ส.ต.หญิง เมตตา บุญมา 150.006802796ถนอมมิตร 346.0083 24 100.00

352.0058/189 ด.ต. วิฑูรย เหลาสมบัติทวี 150.002214481426ถนอมมิตร 802.0084 24 300.00

64.0058/200 ด.ต. นิติรุจน กิตติอิสราเวทย 150.00425442540ถนอมมิตร 514.0085 24 300.00

304.0058/220 จ.ส.ต. ปฐมพงศ ตาราช 150.001916381619ถนอมมิตร 754.0086 24 300.00

144.0058/230 ส.ต.อ. ราเมศร วงศเสน 150.00912631254ถนอมมิตร 594.0087 24 300.00

224.0058/241 ด.ต. สนิท บูรณเจริญ 150.001410951081ถนอมมิตร 674.0088 24 300.00

165.0058/001 ร.ต.อ. ณฐนน อ่ิมกลาง 120.00112918ลือชา 585.0089 ส5 300.00

225.0058/096 ร.ต.อ. พงศกร เถาวัลย 120.00153823ลือชา 645.0090 ส5 300.00

50.0060/87 ด.ต. วินัย เฮาเลิศ 120.00121ลือชา 470.0091 ส6 300.00

50.0058/032 พ.ต.ต.หญิง ฉัตรวิภา อุดคําเท่ียง 120.00000ลือชา 470.0092 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา266

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

11,753.0020,610.00 41,128.00จํานวนเงิน 8,765.0092 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา267

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0072/21 ด.ต. ศักดิพงศ ภูริพัฒนสมบัติ 120.001818761858ลือชา 590.001 01 200.00

150.0072/16 ด.ต.หญิง สุภาพร ทิพยอุทัย 120.001016051595ลือชา 470.002 01 200.00

105.0068/388 ด.ต.หญิง ยุพาพร หิรัญบูรณะ 120.00732813274ลือชา 425.003 12 200.00

50.0074/63 ด.ต.หญิง ปานทิพย ภาสกานนท 120.00315051502ลือชา 370.004 14 200.00

50.0074/172 ด.ต. สราวุธ เตือนอินทร 120.00013951395ลือชา 370.005 18 200.00

360.0033/64 ด.ต.หญิง วรนุช มากบุญ 100.002451635139เฉลิมลาภ 790.006 01 330.00

510.0033/93 ด.ต.หญิง ทศพร ศรีประสาน 100.0034324290เฉลิมลาภ 940.007 01 330.00

50.0033/103 พ.ต.ท. นภสินธุ ภูมี 100.00328812878เฉลิมลาภ 600.008 02 450.00

50.0033/177 ร.ต.อ.หญิง สุภาพร อินทร 100.00154เฉลิมลาภ 480.009 02 330.00

50.0033/214 ด.ต.หญิง สําราญ บุรัมย 100.002839837เฉลิมลาภ 350.0010 03 200.00

90.0031/3 ร.ต.ต.หญิง ระพีพร แซลี้ 100.00621352129เฉลิมลาภ 520.0011 04 330.00

195.0031/14 ด.ต. ราม ชัยแกวทองมาก 100.001325022489เฉลิมลาภ 625.0012 04 330.00

270.0031/38 ด.ต.หญิง เนาวรัตน วิสุทธิแพทย 100.001835643546เฉลิมลาภ 700.0013 04 330.00

210.0031/133 จ.ส.ต.หญิง ณัฐธิชา มุกดา 100.001422882274เฉลิมลาภ 640.0014 06 330.00

195.0031/142 ด.ต. ฤทธิรงค มิ่งสวน 100.001321642151เฉลิมลาภ 625.0015 07 330.00

195.0031/189 พ.ต.ท.หญิง สุพัตรา ศรีฑาพุฒ 100.001322732260เฉลิมลาภ 625.0016 08 330.00

75.0031/324 พ.ต.อ.หญิง ธาริดา อันทชัย 100.00520722067เฉลิมลาภ 625.0017 11 450.00

210.00212/31 ด.ต.หญิง ยุพา ธูปแกว 85.001420532039ทุงสองหอง 395.0018 01 100.00

50.00212/94 ด.ต.หญิง สุดารัตน มาแปะ 85.000748748ทุงสองหอง 235.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา268

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.00212/189 จ.ส.ต.หญิง ณัฐนิชา ชานะทร 85.00636263620ทุงสองหอง 275.0020 02 100.00

240.00212/230 ด.ต. ดลรพี สันทนวิวิตต 85.001621132097ทุงสองหอง 425.0021 02 100.00

120.00212/261 ส.ต.ท.หญิง จันทรจิรา หุมอาจ 85.0084638ทุงสองหอง 305.0022 02 100.00

50.00212/373 ด.ต. อนุชิต มีเครือรอด 85.0016867ทุงสองหอง 335.0023 03 200.00

60.00212/395 จ.ส.ต. สายวสันต ศรีผิวจันทร 85.004865861ทุงสองหอง 345.0024 03 200.00

50.00212/418 ด.ต. ณัฐภูมิ ศิลาวุธ 85.000285285ทุงสองหอง 335.0025 03 200.00

50.00212/432 ด.ต. รุงโรจน วาณิชาชีวะ 85.00012791279ทุงสองหอง 335.0026 03 200.00

50.00212/435 จ.ส.ต.หญิง สุดใจ สุริยา 85.00132003199ทุงสองหอง 335.0027 04 200.00

180.00212/448 ส.ต.อ. สุรสิทธิ์ เทวฤทธิ์ 85.00121007995ทุงสองหอง 465.0028 04 200.00

50.00212/497 ร.ต.อ.หญิง ปนัดดา ประโลม 85.001847846ทุงสองหอง 335.0029 04 200.00

75.00212/518 ด.ต. สิงคาร กะจันทร 85.0053833ทุงสองหอง 360.0030 04 200.00

50.00212/562 พ.ต.ต.หญิง สกุนี ชูราศรี 85.0003030ทุงสองหอง 335.0031 05 200.00

300.00212/605 ด.ต.หญิง ภัทรา ผอมสวัสดิ์ 85.002018181798ทุงสองหอง 585.0032 05 200.00

510.00212/659 ด.ต. สัตตบุษย ประทุมทอง 85.0034801767ทุงสองหอง 795.0033 06 200.00

180.00212/660 ด.ต.หญิง สุนิสา สุขนิรันดร 85.0012631619ทุงสองหอง 465.0034 06 200.00

50.00212/676 ร.ต.อ. ธนาวัฒน จันทรพูนทรัพย 85.00120422041ทุงสองหอง 335.0035 06 200.00

50.00212/693 ด.ต. สมบัติ พูนคลาย 85.00219291927ทุงสองหอง 335.0036 06 200.00

50.00212/709 ด.ต. กสินณวัชร โคตา 85.0007676ทุงสองหอง 335.0037 06 200.00

50.00212/741 ร.ต.อ. กิตติพงษ ศรีเมือง 85.001782781ทุงสองหอง 335.0038 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา269

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.00212/743 ด.ต. ชาญ มีชาง 85.009768759ทุงสองหอง 420.0039 06 200.00

390.00212/756 ด.ต.หญิง ธนพร ศรีวิลัย 85.0026712686ทุงสองหอง 675.0040 06 200.00

165.00212/757 ร.ต.อ กง ไมเศรา 85.001110441033ทุงสองหอง 550.0041 07 300.00

420.00212/766 ร.ต.อ.หญิง กรุณา จันจันทึก 85.002828942866ทุงสองหอง 805.0042 07 300.00

480.00212/813 ร.ต.อ. จักรพงศ แดงสนั่น 85.0032766734ทุงสองหอง 865.0043 07 300.00

50.00212/843 ด.ต.หญิง สุกัลยา โพธ์ิคัง 85.00014401440ทุงสองหอง 435.0044 08 300.00

50.00212/857 ร.ต.อ. สมปอง นิพขันธ 85.000972972ทุงสองหอง 435.0045 08 300.00

120.00212/893 ร.ต.อ. จักรภพ เชื้อสาย 85.008175167ทุงสองหอง 505.0046 08 300.00

90.001/001 ส.ต.อ.หญิง ศุภรัศมิ์ ใบยา 60.006777771ลาดยาว 250.0047 01 100.00

50.001/034 ด.ต. ภูมิสยาม แสงปรีดานนท 60.00048824882ลาดยาว 210.0048 01 100.00

270.002/050 พ.ต.ท. พระเนียง พรมมี 60.001832693251ลาดยาว 630.0049 02 300.00

50.003/013 ด.ต. สายัณห คีรีรัชโภคิน 60.00011911191ลาดยาว 310.0050 03 200.00

60.003/070 ส.ต.อ.หญิง พณิชา ไชยวุฒิ 60.004474470ลาดยาว 220.0051 03 100.00

150.004/024 พ.ต.ต. อนันต นิติรังสรรค 60.001020252015ลาดยาว 410.0052 04 200.00

50.005/028 ด.ต. อุรุส สมบูรณ 60.000122122ลาดยาว 310.0053 05 200.00

135.006/033 ส.ต.ท.หญิง เอมนิกา ยาปน 60.00931303121ลาดยาว 295.0054 06 100.00

180.006/042 ด.ต. กันตภณ บุตรภาวงศ 60.001222902278ลาดยาว 440.0055 06 200.00

50.006/072 ร.ต.อ.หญิง เตือนใจ เมตตาพล 60.00339803977ลาดยาว 210.0056 06 100.00

50.007/003 ด.ต.หญิง พรทิพย ธานี 60.00342624259ลาดยาว 210.0057 07 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา270

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.007/027 ด.ต. ปยวัช พงษแดง 60.00053545354ลาดยาว 310.0058 07 200.00

135.008/015 จ.ส.ต.หญิง นงนุช โตงาม 60.00931493140ลาดยาว 295.0059 08 100.00

135.008/016 จ.ส.ต.หญิง นฤมล อัมพาศุภโชค 60.00963926383ลาดยาว 295.0060 08 100.00

315.008/063 ส.ต.อ.หญิง ณงณภัส สุนนทราช 60.002116701649ลาดยาว 575.0061 08 200.00

285.009/007 ด.ต.หญิง ปณิตา วังโส 60.001926422623ลาดยาว 545.0062 09 200.00

210.009/042 ด.ต. สุพจน ลิ้มสวางพุลวัตถุ 60.001443754361ลาดยาว 470.0063 09 200.00

120.009/044 ร.ต.อ. เอกรัฐ จันทรมณี 60.008888880ลาดยาว 380.0064 09 200.00

165.0020/026 ร.ต.ท. ตรีเพชร สมนอย 85.001114911480วิภาวดี 450.0065 01 200.00

60.0020/089 ส.ต.ท. ทวีศักดิ์ ดวงนคร 85.0046864วิภาวดี 345.0066 03 200.00

50.0020/111 ร.ต.อ. ชนะสิทธิ์ ศรีโคตร 85.00040454045วิภาวดี 335.0067 04 200.00

135.0020/127 ส.ต.อ. อุดม คําวงษา 85.00925362527วิภาวดี 420.0068 04 200.00

105.0020/236 ด.ต.หญิง ณัชชา จันทมณี 85.00720031996วิภาวดี 390.0069 08 200.00

50.0020/240 ด.ต. อุดมพร วัฒนลวน 85.00020102010วิภาวดี 335.0070 08 200.00

180.0020/242 ร.ต.ท.หญิง นฤมล ปนสัน 85.0012754742วิภาวดี 465.0071 08 200.00

285.0020/258 ด.ต. อาคม ทรัพยเกิด 85.001959555936วิภาวดี 570.0072 09 200.00

50.0020/275 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ รังสุวรรณ 85.000899899วิภาวดี 335.0073 09 200.00

50.0020/300 ด.ต.หญิง กนกจันทร เจริญไชยเนาว 85.00316441641วิภาวดี 335.0074 10 200.00

240.0020/304 จ.ส.ต. จีระพันธ คํามุข 85.001625732557วิภาวดี 525.0075 10 200.00

255.0020/339 พ.ต.ท. วชิระ ศุภพิสิฐกุล 85.0017345328วิภาวดี 540.0076 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา271

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร
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24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/341 ด.ต.หญิง ฐิตารัตน ธํารงกอเกียรติ 85.000210210วิภาวดี 335.0077 11 200.00

50.0020/364 ด.ต.หญิง นวลนิจ กุศลสราง 85.00019061906วิภาวดี 335.0078 12 200.00

285.0020/393 ด.ต.หญิง ปรัชนันท วรรณกลาง 85.0019692673วิภาวดี 570.0079 13 200.00

75.0020/458 ร.ต.ท.หญิง จั่นเพชร รัศมียุงทอง 85.005124119วิภาวดี 460.0080 15 300.00

50.0020/527 พ.ต.ต. ปฐมพงศ มีอยู 85.002938936วิภาวดี 435.0081 19 300.00

50.0004/138 ส.ต.ท. พิสิฎฐ เทพรักษาฤาชัย 80.00011831183อุดมสุข 330.0082 04 200.00

50.0006/092 ส.ต.อ.หญิง ดนิตา ทัพวิโรจน 80.00027072707อุดมสุข 330.0083 06 200.00

330.0009/009 ร.ต.ท. นุกูล อัคบุตร 80.002292799257อุดมสุข 610.0084 09 200.00

555.0009/035 จ.ส.ต. สรวิศ ศิริวัฒน 80.003784858448อุดมสุข 835.0085 09 200.00

50.0011/009 จ.ส.ต วสันต ฤทธ์ิสุวรรณ 80.000899899อุดมสุข 330.0086 11 200.00

160.0058/15 ด.ต. เกรียงไกร แตะยา 150.0010188178ถนอมมิตร 610.0087 24 300.00

50.0058/37 ด.ต. ไชยวัศ อรรคคํา 150.000308308ถนอมมิตร 500.0088 24 300.00

640.0058/47 ด.ต. สุวัฒน จินดา 150.0040642602ถนอมมิตร 890.0089 24 100.00

50.0058/56 ร.ต.ท. ศราวุฒิ สุดสวาท 150.000627627ถนอมมิตร 500.0090 24 300.00

64.0058/163 จ.ส.ต. ธงชัย หลวงคง 150.004256252ถนอมมิตร 514.0091 24 300.00

50.0058/197 พ.ต.ท. อรชัย กุมจันทึก 150.0005555ถนอมมิตร 400.0092 24 200.00

320.0058/219 ด.ต. ชลธี บุญจันทร 150.002010351015ถนอมมิตร 770.0093 24 300.00

75.0060/13 ด.ต. ฐานัส บุญรินทร 120.00594ลือชา 495.0094 ส6 300.00

50.0078/43 ร.ต.อ. ศิษฎ พูลวงษ 120.0027169ลือชา 270.0095 ส2 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปคม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา272

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

315.0060/88 ด.ต.หญิง รฐมล ภัทรพิศาล 120.00214827ลือชา 735.0096 ส6 300.00

210.0060/95 ด.ต. ปรีชา ธรรมกุล 120.00143723ลือชา 630.0097 ส6 300.00

14,739.0021,270.00 44,729.00จํานวนเงิน 8,720.0097 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา273

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/22 พ.ต.ต. เดชา พงษรัตน 120.00237383736ลือชา 370.001 01 200.00

90.0072/3 ด.ต. พรศักดิ์ กุศลสูงเนิน 120.006518512ลือชา 410.002 01 200.00

50.0072/188 ร.ต.ท. พนมพร พงศพิพัฒนพันธ 120.00137303729ลือชา 370.003 06 200.00

50.0072/238 พ.ต.ท.หญิง วราพรรณ สุราราษฎร 120.00036753675ลือชา 370.004 08 200.00

50.0074/27 ด.ต. ศุภกิตติ์ อนุเคน 120.00114641463ลือชา 370.005 13 200.00

50.0074/148 ร.ต.อ.หญิง สาวิตรี งาวิจิตร 120.00248234821ลือชา 370.006 17 200.00

50.0033/34 พ.ต.ท.หญิง ศุภรัตน พันธจินา 100.00036693669เฉลิมลาภ 480.007 01 330.00

60.0033/79 พ.ต.ต. บรรลพ สมพงษ 100.00435503546เฉลิมลาภ 490.008 01 330.00

50.0031/59 พ.ต.ท.หญิง พรทิพย วิจารณปรีชา 100.00228802878เฉลิมลาภ 600.009 05 450.00

75.0031/383 ด.ต. ภิเศก บํารุงกิจ 100.00518831878เฉลิมลาภ 505.0010 12 330.00

50.00212/6 ด.ต. ศรชัย โพธิมาศ 85.0009292ทุงสองหอง 235.0011 01 100.00

255.00212/139 จ.ส.ต.หญิง ชญาณิจน หนูแกว 85.0017899882ทุงสองหอง 440.0012 01 100.00

50.00212/234 จ.ส.ต. ชัยดร ทองน้ําแกว 85.00075007500ทุงสองหอง 235.0013 02 100.00

50.00212/300 จ.ส.ต. อนุชิต ขจรบริรักษ 85.000974974ทุงสองหอง 235.0014 02 100.00

120.00212/307 ด.ต. สุพรรณ แกวธนบูรณ 85.00823802372ทุงสองหอง 305.0015 02 100.00

50.00212/327 ด.ต. วิเชียร วันจันทร 85.00011ทุงสองหอง 335.0016 03 200.00

225.00212/394 ส.ต.ต.หญิง สําเนียง ศรีบุญเรือง 85.001527882773ทุงสองหอง 510.0017 03 200.00

255.00212/410 ส.ต.อ. ทัพพสาร ลีบาง 85.001714131396ทุงสองหอง 540.0018 03 200.00

105.00212/424 ด.ต.หญิง สุรางคศรี ขุนวังท 85.00714341427ทุงสองหอง 390.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา274

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.00212/478 ด.ต. สายชล คงแจม 85.00226272625ทุงสองหอง 335.0020 04 200.00

50.00212/502 ด.ต. ฉัฐสิทธิ หงษา 85.0004242ทุงสองหอง 335.0021 04 200.00

50.00212/539 ส.ต.อ.หญิง นฤภัค หาญวุฒิพร 85.002296294ทุงสองหอง 335.0022 04 200.00

60.00212/662 ส.ต.อ. ธนาวุฒิ บุญศรี 85.004307303ทุงสองหอง 345.0023 06 200.00

360.00212/710 ด.ต. ทรงเกียรติ นิลสุวรรณ 85.002422502226ทุงสองหอง 645.0024 06 200.00

50.00212/712 ด.ต. พัฒนวิทย วังกะ 85.00011ทุงสองหอง 335.0025 06 200.00

50.00212/812 ร.ต.อ. มนพ ทองใบ 85.003127124ทุงสองหอง 435.0026 07 300.00

360.00212/876 ร.ต.อ. นเรนทร คําวิ่ง 85.002471067082ทุงสองหอง 745.0027 08 300.00

50.001/035 ร.ต.ต.หญิง สุประภา ออนนอม 60.00313761373ลาดยาว 210.0028 01 100.00

375.001/061 ร.ต.อ.หญิง อัยริน ไทยเจริญ 60.002510681ลาดยาว 635.0029 01 200.00

90.001/069 ด.ต. ทศพล อภิวันท 60.00626162610ลาดยาว 250.0030 01 100.00

390.002/008 ด.ต.หญิง จิราภรณ คงสุข 60.002629382912ลาดยาว 650.0031 02 200.00

60.002/038 ร.ต.อ. ทนงศักดิ์ มาขวา 60.00422512247ลาดยาว 220.0032 02 100.00

50.002/051 ด.ต. ปญญา ชะบา 60.003133130ลาดยาว 210.0033 02 100.00

360.002/063 ร.ต.อ. ธีรภัทร ธรรมมีชูพงษ 60.0024608584ลาดยาว 620.0034 02 200.00

240.003/008 ร.ต.อ. ปรีชา บุญอารีย 60.001647504734ลาดยาว 500.0035 03 200.00

135.003/021 จ.ส.ต.หญิง ศรัณยธวาส ศรีสมุทร 60.00951315122ลาดยาว 295.0036 03 100.00

60.003/027 พ.ต.ต. ยศวัฒน เอกกุล 60.00463726368ลาดยาว 320.0037 03 200.00

300.004/067 ด.ต. สุดใจ จาผาย 60.002037183698ลาดยาว 560.0038 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา275

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.005/025 ด.ต. ศุภกิจ เมฆหมอก 60.004655651ลาดยาว 320.0039 05 200.00

50.005/029 ด.ต. ประเสริฐ แลบัว 60.000347347ลาดยาว 310.0040 05 200.00

135.005/086 พ.ต.ท. วีระวุฒิ บํารุงสวัสดิ์ 60.00915551546ลาดยาว 495.0041 05 300.00

180.006/044 ด.ต. อาคม บุญประภาร 60.001218441832ลาดยาว 440.0042 06 200.00

165.007/025 ด.ต. สุรชาติ สุวรรณรัตน 60.0011355344ลาดยาว 425.0043 07 200.00

210.007/033 ร.ต.ต.หญิง กัญญา ศรีสะอาด 60.001414311417ลาดยาว 370.0044 07 100.00

50.007/041 ร.ต.อ. พิทักษ สุขประสาร 60.00110ลาดยาว 410.0045 07 300.00

495.008/011 ด.ต.หญิง ฉันทนา กลิ่นบุบผา 60.003317971764ลาดยาว 755.0046 08 200.00

50.008/074 ส.ต.อ. วชิระ ลิกขะไชย 60.00217621760ลาดยาว 210.0047 08 100.00

50.008/085 ด.ต. ดุษฎี พลมณี 60.00055ลาดยาว 310.0048 08 200.00

285.009/028 ร.ต.อ.หญิง นิสาคร จันทรสุขปลุก 60.0019843824ลาดยาว 545.0049 09 200.00

225.0020/064 ด.ต. วรชัย วงศกาฬสินธุ 85.001518351820วิภาวดี 510.0050 02 200.00

50.0020/152 ร.ต.ต. นิธิศ เกิดศรี 85.0002929วิภาวดี 335.0051 05 200.00

50.0020/157 ด.ต. ชาตรี สุรียฉาย 85.002687685วิภาวดี 335.0052 05 200.00

180.0020/208 ด.ต. ศุภยศ ประทุมมา 85.001253955383วิภาวดี 465.0053 07 200.00

105.0020/210 ร.ต.อ. เดชศักดิ์ดา ชมสาร 85.00716401633วิภาวดี 390.0054 07 200.00

50.0020/215 ด.ต. อุทัย ไชยศรีสงคราม 85.00014481448วิภาวดี 335.0055 07 200.00

165.0020/257 ร.ต.ต. ยศชัย ยืนยงค 85.001117651754วิภาวดี 450.0056 09 200.00

150.0020/269 ด.ต. สากล เมืองศรีสุข 85.001039313921วิภาวดี 435.0057 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา276

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/284 ด.ต. สิรภพ ปญญาแกว 85.001109วิภาวดี 335.0058 09 200.00

50.0020/313 ส.ต.อ. ฐิติวุฒิ นอยวิมล 85.000139139วิภาวดี 335.0059 10 200.00

50.0020/395 ด.ต. พันธพัฒน เหลาชัย 85.0007979วิภาวดี 335.0060 13 200.00

180.0020/398 ด.ต. วิรัตน สิทธิเสมา 85.0012928916วิภาวดี 465.0061 13 200.00

105.0020/417 ด.ต. คงเพชร เพชรกันหา 85.00721642157วิภาวดี 390.0062 14 200.00

50.0020/443 ด.ต. ศุภเดช ปนตะ 85.00062126212วิภาวดี 335.0063 14 200.00

60.0001/106 ด.ต. กรุงสยาม แฟสันเทียะ 80.00428222818อุดมสุข 340.0064 01 200.00

375.0002/088 ด.ต. สวัสดิ์ หงษคํามี 80.002550104985อุดมสุข 655.0065 02 200.00

50.0003/123 ด.ต. วิรัตน ชมช่ืน 80.00015771577อุดมสุข 330.0066 03 200.00

50.0007/026 ด.ต. โรมรัน ราชคมน 80.000977977อุดมสุข 330.0067 07 200.00

50.0008/118 ด.ต. ปราโมทย ศรีโรจน 80.00125222521อุดมสุข 330.0068 08 200.00

50.0009/041 ด.ต. ตรีภพ ประกอบพล 80.00229752973อุดมสุข 330.0069 09 200.00

375.0010/048 ร.ต.ท.หญิง ภัทรลดา เหมือนพิทักษ 80.0025976951อุดมสุข 755.0070 10 300.00

210.0010/079 ด.ต. รัชดา หิงประโคน 80.001423132299อุดมสุข 490.0071 10 200.00

405.0010/085 พ.ต.ท. ศิริพร พบูประภาพ 80.002784248397อุดมสุข 785.0072 10 300.00

465.0011/097 ร.ต.อ. ผล แกวนามอม 80.003134253394อุดมสุข 845.0073 11 300.00

50.0058/45 ด.ต. ศุภฤกษ จตุธรรมธาดา 150.000455455ถนอมมิตร 500.0074 24 300.00

50.0058/169 ด.ต. สหราช ภูทองเงิน 150.001570569ถนอมมิตร 500.0075 24 300.00

50.0058/196 จ.ส.ต. ชํานาญ คําทอง 150.003118115ถนอมมิตร 500.0076 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา277

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

144.0058/247 ด.ต. ชยพล พงษพิพัฒนไพรศ 150.00911891180ถนอมมิตร 594.0077 24 300.00

135.0060/37 ด.ต. สราวุธ ยมวรรณ 120.0092112ลือชา 555.0078 ส6 300.00

50.0078/97 พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย 120.000226226ลือชา 470.0079 ส3 300.00

10,634.0016,540.00 33,889.00จํานวนเงิน 6,715.0079 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปปป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา278

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/7 ร.ต.อ. ปยพงษ เสียมสกุล 120.007271264ลือชา 425.001 01 200.00

315.0068/298 ร.ต.อ. วัชระ บุดดีคํา 120.002112861265ลือชา 635.002 09 200.00

120.0074/102 ส.ต.อ. ปญญา เหลือลน 120.008280272ลือชา 440.003 16 200.00

180.0033/19 ด.ต. ภัทรศักดิ์ โสดานาค 100.0012996984เฉลิมลาภ 610.004 01 330.00

120.0031/31 ด.ต. หยาดทราย อาจวิชัย 100.00826342626เฉลิมลาภ 550.005 04 330.00

255.0031/234 ด.ต.หญิง ทิพยกมล ศรีสุขสวัสดิ์ 100.001727432726เฉลิมลาภ 685.006 09 330.00

90.0031/423 พ.ต.ท. ฉัตรชัย ศิวปราชญ 100.00612411235เฉลิมลาภ 520.007 13 330.00

300.00212/335 ส.ต.อ. ภาณุพงศ วิมุติกุล 85.002033693349ทุงสองหอง 585.008 03 200.00

50.00212/369 พ.ต.ต. อํานาจ เหลืองสนิท 85.00112281227ทุงสองหอง 335.009 03 200.00

50.00212/386 พ.ต.ต. อํานวย วิชิตโสภณ 85.002569567ทุงสองหอง 335.0010 03 200.00

105.00212/468 พ.ต.ท. ศุขะเกศ มากดวงเทียน 85.007275268ทุงสองหอง 390.0011 04 200.00

120.00212/758 พ.ต.อ. สมยศ รมสน 85.008932924ทุงสองหอง 505.0012 07 300.00

150.00212/790 พ.ต.ต. อาคม จําปามูล 85.001010393ทุงสองหอง 535.0013 07 300.00

75.00212/829 ร.ต.อ. ยศสรัล ใจเสารดี 85.005404399ทุงสองหอง 460.0014 07 300.00

705.00212/852 พ.ต.ท. เรวัตร ไกรทอง 85.0047561514ทุงสองหอง 1,090.0015 08 300.00

105.00212/859 พ.ต.ต.หญิง กัญจิรา นรสาร 85.007175168ทุงสองหอง 490.0016 08 300.00

90.00212/912 พ.ต.ท. ไสว จันทรมา 85.006471465ทุงสองหอง 475.0017 08 300.00

90.00212/914 พ.ต.ต. ภูริต ศรีบุญเรือง 85.006893887ทุงสองหอง 475.0018 08 300.00

120.004/030 ส.ต.ต. ทรงเกียรติ ขุนแกว 60.008155147ลาดยาว 380.0019 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปปป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา279

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.006/031 ด.ต. สุทธินันท ศรีอาจ 60.008494486ลาดยาว 380.0020 06 200.00

120.0020/059 พ.ต.ท. นภดล เทียนเพ่ิมพูล 85.008973965วิภาวดี 405.0021 02 200.00

300.0020/156 ด.ต. ทรงศกัดิ์ อนุจันทร 85.002012781258วิภาวดี 585.0022 05 200.00

60.0020/232 พ.ต.ท.หญิง พีรญา มานะกิจ 85.004113109วิภาวดี 345.0023 08 200.00

75.0020/374 ด.ต. จิตวุฒิ โพธ์ิเหมือน 85.00537363731วิภาวดี 360.0024 12 200.00

60.0020/420 พ.ต.ต. สําราญ ปญญาสงค 85.00436333629วิภาวดี 345.0025 14 200.00

885.0020/515 ร.ต.อ.หญิง บุปผา การโสภี 85.0059590วิภาวดี 1,270.0026 18 300.00

555.0004/008 ส.ต.อ.หญิง กลวยไม วรรณภาค 80.0037751714อุดมสุข 835.0027 04 200.00

50.0005/058 พ.ต.ต. สุวัฒ แสงโพลง 80.00014171417อุดมสุข 430.0028 05 300.00

50.0058/23 พ.ต.ต. เอกสิทธ์ิ คงคนึง 150.001699698ถนอมมิตร 500.0029 24 300.00

160.0058/152 ร.ต.ต. นิวัติ ทองสุข 150.001020112001ถนอมมิตร 410.0030 24 100.00

50.0058/170 ร.ต.อ. อัษฎายุธ ทองสวรรค 150.000875875ถนอมมิตร 500.0031 24 300.00

50.0058/188 พ.ต.ท. เชิดชัย ดําพะธิก 150.003785782ถนอมมิตร 500.0032 24 300.00

50.0058/224 พ.ต.อ. เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน 150.000487487ถนอมมิตร 500.0033 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปปป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา280

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

5,730.008,320.00 17,285.00จํานวนเงิน 3,235.0033 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา281

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.00212/697 ร.ต.อ.หญิง ราตรี ทองโคตร 85.001815041486ทุงสองหอง 555.001 06 200.00

405.00212/776 ร.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศิริพงษ 85.002721842157ทุงสองหอง 790.002 07 300.00

195.004/049 ร.ต.อ.หญิง วริศรารัตน ภูยาธร 60.001312791266ลาดยาว 455.003 04 200.00

50.004/051 ด.ต.หญิง ยิ่งลักษณ ก้ัวพรม 60.000168168ลาดยาว 210.004 04 100.00

60.004/072 ร.ต.ต. วิษณุ พวงประจง 60.00428662862ลาดยาว 220.005 04 100.00

50.008/070 ด.ต.หญิง นัยนา แกนเมือง 60.00041404140ลาดยาว 210.006 08 100.00

50.0020/010 ร.ต.อ.หญิง ธัญญธวัล คดดวง 85.000120120วิภาวดี 335.007 01 200.00

165.0020/144 ด.ต. จิรัฎฐ เตชะปทวัฒน 85.001131103099วิภาวดี 450.008 05 200.00

50.0020/436 ร.ต.ท. โสภณ วีระปน 85.00018761876วิภาวดี 335.009 14 200.00

75.0002/074 ด.ต.หญิง พัชรา พุมพวง 80.005130125อุดมสุข 355.0010 02 200.00

50.0004/042 ร.ต.ท. วรเดช บุญยวงชยาภา 80.00111551154อุดมสุข 430.0011 04 300.00

50.0007/119 ส.ต.ท.หญิง ณทิญา ศิลทิลา 80.00027022702อุดมสุข 330.0012 07 200.00

50.0008/101 ส.ต.อ. อนุชา กระจางวงษ 80.00010711071อุดมสุข 330.0013 08 200.00

50.0058/92 ร.ต.ต.หญิง บัญจรัตน ดีดพิณรัมย 150.002931929ถนอมมิตร 400.0014 24 200.00

50.0058/110 จ.ส.ต.หญิง ลลนา ทองแกมแกว 150.000897897ถนอมมิตร 300.0015 24 100.00

96.0058/213 ส.ต.ท.หญิง กานตธิดา อยูศิริ 150.006518512ถนอมมิตร 546.0016 24 300.00

210.0078/119 ร.ต.อ.หญิง สุภา บุญสุขา 120.0014647633ลือชา 630.0017 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา282

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,926.003,400.00 6,881.00จํานวนเงิน 1,555.0017 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา283

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

405.0072/68 ส.ต.อ. ฤทธิพร กลั้งกระโทก 120.002710681041ลือชา 725.001 03 200.00

50.0072/233 ร.ต.อ.หญิง วิภาพร ทองประดับ 120.00314951492ลือชา 370.002 08 200.00

315.0072/251 ร.ต.อ. ศรัณปกรณ หาญยุทธ 120.002126502629ลือชา 635.003 08 200.00

90.0033/128 ด.ต. วานิธ ตรีธรรม 100.00673267320เฉลิมลาภ 520.004 02 330.00

135.0033/202 จ.ส.ต.หญิง สุภาวดี ทองแตง 100.00924422433เฉลิมลาภ 435.005 03 200.00

180.0033/216 ด.ต. ชัชวาล จันทะสิทธ์ิ 100.001239783966เฉลิมลาภ 480.006 03 200.00

50.0031/81 ด.ต. สมัย หารสุด 100.00030583058เฉลิมลาภ 480.007 05 330.00

360.0031/95 ด.ต. รัฐวิทย รัฐวงศธนากุล 100.002438723848เฉลิมลาภ 790.008 05 330.00

50.00212/204 ด.ต.หญิง พิทยาภรณ คงจีน 85.003853850ทุงสองหอง 235.009 02 100.00

50.00212/220 ส.ต.ท.หญิง ธิตินันท เตียเย็น 85.002373371ทุงสองหอง 235.0010 02 100.00

50.00212/242 ส.ต.อ.หญิง ฐานิดา คากระบือ 85.002205203ทุงสองหอง 235.0011 02 100.00

375.00212/382 ด.ต.หญิง เปยมสุข ไชยคง 85.002530413016ทุงสองหอง 660.0012 03 200.00

60.00212/524 ร.ต.อ. วัชรินทร ปานสุวรรณ 85.0048783ทุงสองหอง 345.0013 04 200.00

330.00212/657 จ.ส.ต. อุทัย สายสมบัติ 85.002219781956ทุงสองหอง 615.0014 06 200.00

120.00212/731 ด.ต.หญิง ภัทรฤทัย เทียนทอง 85.00817771769ทุงสองหอง 405.0015 06 200.00

50.00212/793 พ.ต.อ. พรพิทักษ รูยืนยง 85.000214214ทุงสองหอง 435.0016 07 300.00

50.00212/854 พ.ต.ท. เอกราช ปริยกรกุล 85.00259165914ทุงสองหอง 435.0017 08 300.00

50.00212/884 ร.ต.อ. ธนยศ บวรเดชธนากูล 85.00044ทุงสองหอง 435.0018 08 300.00

50.001/015 ส.ต.อ. อภิลักษณ สุวรรณลิขิต 60.0022624ลาดยาว 210.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา284

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.008/030 ร.ต.อ.หญิง กมลทิพย ไชยภพ 60.00957185709ลาดยาว 395.0020 08 200.00

50.009/023 ร.ต.ท. คณิต เบาหลอเพชร 60.000712712ลาดยาว 410.0021 09 300.00

50.0020/062 จ.ส.ต.หญิง ณัฐกฤตา หอมจันทร 85.0011000999วิภาวดี 335.0022 02 200.00

50.0020/143 จ.ส.ต. จีรพงษ มีแสง 85.00033วิภาวดี 335.0023 05 200.00

50.0020/184 พ.ต.อ. นรวัตน คําภิโล 85.00011วิภาวดี 335.0024 06 200.00

90.0020/532 พ.ต.ท. นิทัศน แกวพระจันทร 85.00625122506วิภาวดี 475.0025 19 300.00

75.0001/088 พ.ต.ท. ทินภัทร จันทรสุข 80.00514631458อุดมสุข 355.0026 01 200.00

224.0058/36 พ.ต.ท. ฉกาจ เล็กอาราม 150.0014299285ถนอมมิตร 674.0027 24 300.00

112.0058/245 ด.ต. ศิลป ชานนทดํารงกุล 150.007467460ถนอมมิตร 562.0028 24 300.00

3,656.006,290.00 12,556.00จํานวนเงิน 2,610.0028 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา285

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/83 ร.ต.ท.หญิง บุปผา หนอสีหา 120.00142394238ลือชา 370.001 03 200.00

50.0074/120 พ.ต.ท. อนุชา อนันตอุปถัมภ 120.00011ลือชา 370.002 16 200.00

50.0033/55 พ.ต.ต.หญิง อําไพ ศรีทัต 100.00245124510เฉลิมลาภ 480.003 01 330.00

195.0031/275 พ.ต.ท.หญิง ศุภรัศมิ์ ขวัญเก้ือเกียรติ 100.001311611148เฉลิมลาภ 745.004 10 450.00

105.00212/295 ส.ต.อ.หญิง ณัฏฐวี ธัญญวิเศษจินดา 85.007569562ทุงสองหอง 290.005 02 100.00

50.00212/296 ด.ต.หญิง ธารีรตา วิจารณ 85.0034037ทุงสองหอง 235.006 02 100.00

420.00212/314 จ.ส.ต.หญิง วรรเพ็ญ พลพิไชย 85.002817471719ทุงสองหอง 605.007 02 100.00

165.00212/426 ด.ต. พัชสัณห นาใจนึก 85.0011144133ทุงสองหอง 450.008 03 200.00

450.00212/441 ส.ต.อ. ณรงค ภูผา 85.003034613431ทุงสองหอง 735.009 04 200.00

75.00212/512 พ.ต.ท.หญิง ศรีแพร บุญยืน 85.005131126ทุงสองหอง 360.0010 04 200.00

150.00212/556 พ.ต.ต.หญิง กนกลักษณ บวรสุคนธชาติ 85.0010761751ทุงสองหอง 435.0011 05 200.00

105.001/022 ส.ต.อ.หญิง กาญจนา ศรีลานุรัก 60.007269262ลาดยาว 265.0012 01 100.00

90.001/046 ร.ต.ท.หญิง สุพรรณา กุลสีดา 60.006175169ลาดยาว 350.0013 01 200.00

90.002/035 จ.ส.ต.หญิง จุฑารัตน บุญมั่น 60.00633243318ลาดยาว 250.0014 02 100.00

60.004/056 ด.ต.หญิง จุไรรัตน มั่นศรีจันทร 60.004730726ลาดยาว 220.0015 04 100.00

105.006/050 พ.ต.ท. สมยงค สุขจิต 60.007611604ลาดยาว 465.0016 06 300.00

450.0020/222 ร.ต.ท.หญิง จุฑาทิพย รูปศรี 85.003037773747วิภาวดี 735.0017 07 200.00

50.0020/327 ร.ต.อ.หญิง เบญจมาศ สุขศาลา 85.0023028วิภาวดี 335.0018 11 200.00

50.0002/029 ร.ต.ท. ไกรเนตร ปะมะโข 80.00022572257อุดมสุข 430.0019 02 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา286

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

160.0058/121 ด.ต. ณัฐพงษ วรรณสมพร 150.001011201110ถนอมมิตร 610.0020 24 300.00

2,920.004,080.00 8,735.00จํานวนเงิน 1,735.0020 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา287

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0068/316 ด.ต.หญิง เลื่อมประภัสร ขํานวม 120.006924918ลือชา 410.001 10 200.00

60.0068/340 ส.ต.ท. พีรวัจน ชิดชาญชัย 120.00414421438ลือชา 380.002 10 200.00

50.0074/42 ด.ต. ประสิทธ์ิ พันธุมาส 120.00019331933ลือชา 370.003 14 200.00

600.00212/153 ด.ต.หญิง แสงเดือน ใจตรงกลา 85.0040406366ทุงสองหอง 785.004 01 100.00

285.00212/181 จ.ส.ต.หญิง กรปภา หลักสิม 85.001934293410ทุงสองหอง 470.005 02 100.00

105.00212/256 จ.ส.ต.หญิง ศุภลักษณ ตรงภักดี 85.007704697ทุงสองหอง 290.006 02 100.00

50.00212/501 ด.ต.หญิง ศุภธิดา สุรเสน 85.00010711071ทุงสองหอง 335.007 04 200.00

50.00212/612 จ.ส.ต. ไพโรจน ลีโนนอด 85.000399399ทุงสองหอง 335.008 05 200.00

75.00212/868 ร.ต.ท.หญิง วราพร เมฆทอง 85.00514781473ทุงสองหอง 460.009 08 300.00

225.00212/881 ร.ต.อ. ชัชวาล สุวรรณหงษ 85.0015334319ทุงสองหอง 610.0010 08 300.00

50.00212/890 ร.ต.อ. เสกสรร เสนาะโสตร 85.000331331ทุงสองหอง 435.0011 08 300.00

105.001/004 ส.ต.ท.หญิง รัตนากร ไตถาม 60.00727062699ลาดยาว 265.0012 01 100.00

75.002/037 ส.ต.ต. วราวุธ ศรีบุรินทร 60.005146141ลาดยาว 235.0013 02 100.00

225.005/061 ด.ต. สมชาย น้ําทิพย 60.001536413626ลาดยาว 485.0014 05 200.00

135.006/089 ด.ต. จํารูญ แสนเสนาะ 60.00910441035ลาดยาว 295.0015 06 100.00

75.008/083 พ.ต.ท.หญิง ดวงตา พรหมสิมา 60.00522142209ลาดยาว 335.0016 08 200.00

105.008/088 ส.ต.ท. อดิศร ยี่ศรี 60.007743736ลาดยาว 265.0017 08 100.00

135.0020/147 ส.ต.อ.หญิง ขวัญดี คลายอุบล 85.009355346วิภาวดี 420.0018 05 200.00

120.0020/212 ร.ต.อ. กิจติศักดิ์ วรรณคีรี 85.00817051697วิภาวดี 405.0019 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา288

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0020/351 ส.ต.อ. รุง นอยลือ 85.00958245815วิภาวดี 420.0020 11 200.00

50.0003/010 ส.ต.ท. ธนพล ทรัพยประเสริฐสิ 80.0031310อุดมสุข 330.0021 03 200.00

2,800.003,800.00 8,335.00จํานวนเงิน 1,735.0021 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา289

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.0072/230 ส.ต.อ. ปกรณกิตติ์ สีแดงเหลือง 120.001931353116ลือชา 605.00 สง.พล.ต.อ.ศักดาฯ1 08 200.00

90.0033/185 ส.ต.อ. มนูญ ลิ้มพงษ 100.00625682562เฉลิมลาภ 390.002 03 200.00

60.00212/351 ร.ต.ท.หญิง ภรปภัช พุทธิกุลศิริ 85.00433533349ทุงสองหอง 345.003 03 200.00

150.00212/407 ร.ต.ท.หญิง สนธยา เพ็ชรแสง 85.001019971987ทุงสองหอง 435.004 03 200.00

180.00212/623 ส.ต.อ.หญิง ราตรี วชิรัคกุล 85.001217041692ทุงสองหอง 465.005 05 200.00

75.00212/782 ร.ต.ท.หญิง อัจฉรา กะเหวานาถ 85.005323318ทุงสองหอง 460.006 07 300.00

90.002/002 ส.ต.ท.หญิง พรรณทิพา ขันธะหัตถ 60.00630223016ลาดยาว 250.007 02 100.00

75.002/025 พ.ต.ท.หญิง ธัญวรรณ อนามี 60.00533563351ลาดยาว 335.008 02 200.00

135.005/034 จ.ส.ต. รณพิชัย ทองหมัน 60.0096556ลาดยาว 295.009 05 100.00

90.006/086 ร.ต.อ.หญิง ลภัสนันท โชติวัชรพิศุทธ 60.006860854ลาดยาว 450.0010 06 300.00

270.007/039 จ.ส.ต. วรวุฒิ มุสิกะ 60.001814961478ลาดยาว 430.0011 07 100.00

165.008/080 ด.ต.หญิง สุธีรา สุนทร 60.001114441433ลาดยาว 425.0012 08 200.00

150.009/015 จ.ส.ต.หญิง วราภรณ ชิตพิทักษ 60.001010281018ลาดยาว 310.0013 09 100.00

50.0020/500 พ.ต.อ.หญิง วรรณญญาลัด พิรุณสารโยธิน 85.003936933วิภาวดี 435.0014 17 300.00

75.0020/508 พ.ต.อ. ลิขิต กลวยดํารง 85.005136131วิภาวดี 460.0015 18 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปส.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา290

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,940.003,000.00 6,090.00จํานวนเงิน 1,150.0015 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา291

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/4 ร.ต.อ.หญิง จริยาภรณ พวงพีดี 120.00424102406ลือชา 380.001 01 200.00

50.0074/162 ด.ต. วิรัช ชวงแพร 120.00223032301ลือชา 370.002 18 200.00

435.0031/8 ด.ต. เสริมศักดิ์ บัวขาว 100.002938453816เฉลิมลาภ 865.003 04 330.00

90.0031/269 จ.ส.ต.หญิง เจิมขวัญ ผสมทรัพย 100.00618601854เฉลิมลาภ 520.004 10 330.00

285.00212/65 ด.ต. วาสนา ภารา 85.001917241705ทุงสองหอง 470.005 01 100.00

50.00212/110 ส.ต.ท. นิวัฒน เพ่ิมพูล 85.00031483148ทุงสองหอง 235.006 01 100.00

135.00212/160 จ.ส.ต.หญิง เบญจพร พลรักษ 85.00913531344ทุงสองหอง 320.007 01 100.00

315.00212/186 ด.ต.หญิง ณัฐธภา ออมชมภู 85.0021897876ทุงสองหอง 500.008 02 100.00

150.00212/198 ด.ต.หญิง เมษิณี สันบู 85.0010261251ทุงสองหอง 335.009 02 100.00

330.00212/213 ส.ต.ท. ศุภวัฒน ผอมสวัสดิ์ 85.002223072285ทุงสองหอง 515.0010 02 100.00

50.00212/235 ส.ต.ท. พันธวัฒน กัณหวงศ 85.000130130ทุงสองหอง 235.0011 02 100.00

50.00212/270 ด.ต. เฉลียว อุณหชาติ 85.00011ทุงสองหอง 235.0012 02 100.00

50.00212/273 ส.ต.ท. ตริณพัฏฐ ศรีบุญเรือง 85.0004545ทุงสองหอง 235.0013 02 100.00

50.00212/309 ส.ต.อ.หญิง ณิชกุล ฟองยอย 85.000430430ทุงสองหอง 235.0014 02 100.00

360.00212/402 ด.ต. กมล พึ่งธรรม 85.002414851461ทุงสองหอง 645.0015 03 200.00

90.00212/482 ร.ต.อ.หญิง กัลยกร เชษตบุตร 85.006872866ทุงสองหอง 375.0016 04 200.00

50.00212/489 พ.ต.ท. สุภารัตน คําอินทร 85.00235503548ทุงสองหอง 335.0017 04 200.00

50.00212/532 ร.ต.อ.หญิง กมลชนก ตันเอ่ียม 85.00220512049ทุงสองหอง 335.0018 04 200.00

225.00212/579 ด.ต. วิษณุ ทัพสุวรรณ 85.0015169154ทุงสองหอง 510.0019 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา292

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.00212/654 ด.ต. ภานุวัติ เปยนสีทอง 85.008742734ทุงสองหอง 405.0020 06 200.00

75.00212/792 พ.ต.ท. วิพัฒน รัชอินทร 85.00547414736ทุงสองหอง 460.0021 07 300.00

50.00212/805 ร.ต.อ. สุรชัย เหมจุไร 85.00046504650ทุงสองหอง 435.0022 07 300.00

90.00212/851 ร.ต.อ. ประมุข ภิรมยเจียว 85.006143137ทุงสองหอง 475.0023 08 300.00

50.001/030 ร.ต.อ. จิรวัฒน สินธุภูมิ 60.000162162ลาดยาว 310.0024 01 200.00

50.002/089 ด.ต. สมชาย ดวงเงิน 60.00026362636ลาดยาว 210.0025 02 100.00

285.003/006 จ.ส.ต. จักรพันธ หวลสันเทียะ 60.001912191200ลาดยาว 545.0026 03 200.00

180.005/027 พ.ต.ท. ทศพร ศรีสัจจา 60.001216321620ลาดยาว 440.0027 05 200.00

50.006/013 ส.ต.ท. ราชการ เสริมทรง 60.00011ลาดยาว 310.0028 06 200.00

60.008/038 ด.ต. อาคม ขาวเต็มดี 60.004322318ลาดยาว 220.0029 08 100.00

50.0020/083 พ.ต.ต. วุฒิชัย ทับทวี 85.00033403340วิภาวดี 335.0030 03 200.00

60.0020/142 พ.ต.ต. อิสรพงศ ทิพยอาภากุล 85.00418421838วิภาวดี 345.0031 05 200.00

50.0020/190 ร.ต.อ. ชัยเวง พาดวง 85.001410409วิภาวดี 335.0032 06 200.00

165.0020/203 พ.ต.ต. นิติ ดานไพบูลย 85.001116141603วิภาวดี 450.0033 07 200.00

225.0020/355 ด.ต.หญิง วารุดา ปดสาแกว 85.001524252410วิภาวดี 510.0034 12 200.00

150.0020/390 ด.ต.หญิง อัมรินทร กองแกว 85.0010503493วิภาวดี 435.0035 13 200.00

50.0020/478 พ.ต.ท. พิเชษฐ คําภีรานนท 85.00039583958วิภาวดี 435.0036 16 300.00

210.0020/517 พ.ต.ท.หญิง ณัฐภัสสร เนื่องนุช 85.001436183604วิภาวดี 595.0037 18 300.00

315.0001/087 ด.ต. อุทิศ ลําปา 80.002123232302อุดมสุข 595.0038 01 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา293

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0003/038 ร.ต.อ. พรเสกข เชาวสันต 80.00714261419อุดมสุข 385.0039 03 200.00

135.0005/072 ร.ต.อ. เริงศักดิ์ อุปลา 80.00948054796อุดมสุข 515.0040 05 300.00

50.0058/145 ร.ต.ต.หญิง เยาวลักษณ สุขทัศน 150.00018931893ถนอมมิตร 400.0041 24 200.00

96.0058/183 ส.ต.อ.หญิง รัฐนันท ตระกูลคลอยดี 150.006948942ถนอมมิตร 546.0042 24 300.00

300.0078/27 พ.ต.อ.หญิง ณภัชนันท กวยรักษา 120.002012971277ลือชา 720.0043 ส1 300.00

105.0060/52 ด.ต. เอก ครองบุญ 120.007158ลือชา 525.0044 ส6 300.00

50.0060/65 ด.ต. วิชาญ ลูกประคํา 120.00341ลือชา 470.0045 ส6 300.00

105.0060/68 ร.ต.อ. ศิระศักดิ์ ธนาวิบูลยกุล 120.0071710ลือชา 525.0046 ส6 300.00

6,106.009,360.00 19,581.00จํานวนเงิน 4,115.0046 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา294

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/29 ร.ต.ท.หญิง โชติกา ฤทธ์ิจรูญ 120.006325319ลือชา 410.001 01 200.00

50.0072/48 ด.ต.หญิง นิภา เอี่ยมนภา 120.00022202220ลือชา 370.002 02 200.00

50.0072/1 พ.ต.ต. สัมฤทธ์ิ พรมเคน 120.00088ลือชา 370.003 01 200.00

50.0072/149 ด.ต. รังสรรค ศุภษร 120.000102102ลือชา 370.004 05 200.00

120.0072/199 ด.ต. นพดล ก้ังสกุล 120.00810294ลือชา 440.005 07 200.00

60.0072/232 ร.ต.อ.หญิง กชพร เจริญรูป 120.00427042700ลือชา 380.006 08 200.00

165.0072/240 ร.ต.ท.หญิง ลัดดา หงษเผือก 120.001119111900ลือชา 485.007 08 200.00

50.0072/246 ร.ต.อ.หญิง วรรณพร ใจโพธิ์ 120.0001818ลือชา 370.008 08 200.00

120.0068/293 ด.ต. มิสิทธ์ิ มวงไหมทอง 120.008333325ลือชา 440.009 09 200.00

150.0068/312 ร.ต.อ. สุวิทย จันทรมณี 120.001022632253ลือชา 470.0010 09 200.00

150.0074/34 ด.ต. อุดม ชื่นคุณากร 120.001031283118ลือชา 470.0011 14 200.00

285.0074/72 ด.ต.หญิง ทิพจุฑา พงศจรัส 120.001918531834ลือชา 605.0012 15 200.00

135.0074/103 ด.ต. ณัฐสรรค เลิศประเสริฐ 120.009431422ลือชา 455.0013 16 200.00

50.0074/187 ด.ต. ชยุต ปญญวรรณศิริ 120.00025972597ลือชา 370.0014 18 200.00

195.0033/10 ร.ต.อ.หญิง นันทวรรณ จันทาเทพ 100.001337793766เฉลิมลาภ 625.0015 01 330.00

50.0033/158 ร.ต.อ. รุตินันท สัตยาชัย 100.00020582058เฉลิมลาภ 480.00 พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธมวง16 02 330.00

60.0033/220 ด.ต.หญิง ณาตยาณี สําราญบํารุง 100.00414301426เฉลิมลาภ 360.0017 03 200.00

50.0033/227 ส.ต.ต. ธนาคาร ศรีพัฒน 100.00359775974เฉลิมลาภ 350.00 พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธมวง18 03 200.00

165.0031/72 จ.ส.ต.หญิง มนธิชา พันธทา 100.001125572546เฉลิมลาภ 595.0019 05 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา295

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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195.0031/146 ร.ต.ท. ถนอม กลิ่นสุคนธ 100.001349764963เฉลิมลาภ 625.0020 07 330.00

420.0031/183 ส.ต.อ. ศราวุธ วงษสุวรรณ 100.002833463318เฉลิมลาภ 850.0021 08 330.00

50.0031/213 พ.ต.ท. อุดมศักดิ์ สุวรรณแสง 100.00015511551เฉลิมลาภ 480.0022 08 330.00

165.0031/252 ร.ต.อ.หญิง ปณิตา นานอย 100.001119721961เฉลิมลาภ 715.0023 09 450.00

570.0031/264 ด.ต. ปรมัฐ มนตก่ิง 100.003831643126เฉลิมลาภ 1,000.0024 10 330.00

90.0031/322 ร.ต.อ.หญิง จุลดา วังสิริสุนทร 100.00638173811เฉลิมลาภ 520.0025 11 330.00

50.0031/336 ร.ต.อ. สิปปภาส จาดคลาย 100.00310401037เฉลิมลาภ 480.0026 11 330.00

225.0031/381 ร.ต.ท. นุศาสน เพชรเปยมแสงงา 100.001536743659เฉลิมลาภ 655.0027 12 330.00

50.00212/122 ร.ต.ท. ภาคภูมิ พานิชขจรกุล 85.000179179ทุงสองหอง 235.0028 01 100.00

105.00212/245 ส.ต.อ. กีรติ ติ๊บเตปน 85.007358351ทุงสองหอง 290.0029 02 100.00

615.00212/279 ส.ต.อ. สมศักดิ์ อิ่มปาน 85.004125862545ทุงสองหอง 800.0030 02 100.00

50.00212/319 ส.ต.ท.หญิง จีรพร ฉลาดเอ้ือ 85.00011ทุงสองหอง 235.0031 02 100.00

60.00212/462 ด.ต. เศกสันติ์ มอญขาม 85.004650646ทุงสองหอง 345.0032 04 200.00

90.00212/465 พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา วุฒิธนาพร 85.00621352129ทุงสองหอง 375.0033 04 200.00

285.00212/475 จ.ส.ต. ณรงค บุญทะสินธ 85.001932773258ทุงสองหอง 570.0034 04 200.00

50.00212/546 จ.ส.ต. อนุชิต ยนจอหอ 85.00210199ทุงสองหอง 335.0035 05 200.00

50.00212/689 ด.ต. ณรงคศักดิ์ สอนหลวย 85.00115511550ทุงสองหอง 335.0036 06 200.00

50.00212/806 พ.ต.ต. ธีรโชติ นุนสพ 85.00327542751ทุงสองหอง 435.0037 07 300.00

50.00212/863 ร.ต.อ. สาธิต หาวงษชัย 85.00324872484ทุงสองหอง 435.0038 08 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา296

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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360.00212/898 ร.ต.อ. กฤษณะ เสตะ 85.002413231299ทุงสองหอง 745.0039 08 300.00

50.001/085 ร.ต.ท. นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน 60.00113051304ลาดยาว 310.0040 01 200.00

75.005/024 ร.ต.อ. วิสศรุษฏ ไทยจันอัด 60.005519514ลาดยาว 335.0041 05 200.00

120.005/082 ด.ต. ธนชาติ ภูครองตา 60.00823942386ลาดยาว 380.0042 05 200.00

60.005/084 ด.ต. ไชยรัตน วงศสุย 60.004197193ลาดยาว 320.0043 05 200.00

195.006/001 ด.ต. ชัยรัตน เจริญเดช 60.001319311918ลาดยาว 355.0044 06 100.00

50.006/020 ร.ต.ต.หญิง กรองกาญจน พุณรัตน 60.000426426ลาดยาว 210.0045 06 100.00

50.006/070 ส.ต.ท. นิติธร ปานพวงแกว 60.00324342431ลาดยาว 210.0046 06 100.00

50.007/010 ด.ต.หญิง จิราภรณ โชวสูงเนิน 60.00028092809ลาดยาว 310.0047 07 200.00

345.007/028 ด.ต. ยอดปยะ คําแกว 60.002327302707ลาดยาว 605.0048 07 200.00

50.007/060 ร.ต.อ. อัครพล เอ่ียมสําอางค 60.000178178ลาดยาว 310.0049 07 200.00

240.008/013 ด.ต.หญิง อรพรรณ โมสาลียานนท 60.001620952079ลาดยาว 500.0050 08 200.00

50.009/046 ด.ต. ธชย รักขํา 60.0005959ลาดยาว 310.0051 09 200.00

240.009/058 ส.ต.ท.หญิง สุรีภรณ เหลาคุม 60.0016693677ลาดยาว 400.0052 09 100.00

50.009/067 ด.ต. สาธิต คําขันธ 60.003398395ลาดยาว 310.0053 09 200.00

50.0020/012 ร.ต.ต. ศิการ ไมคู 85.0035249วิภาวดี 335.0054 01 200.00

195.0020/035 ด.ต. สมัคร สนั่นเสียง 85.001334343421วิภาวดี 480.0055 02 200.00

240.0020/112 ด.ต. ปวิช ปนตารินทร 85.001653895373วิภาวดี 525.0056 04 200.00

270.0020/209 ด.ต. อาเขต อุตรพันธุ 85.001822832265วิภาวดี 555.0057 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา297

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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540.0020/261 ร.ต.อ. เสกสรรค ศรีพุฒิกุลพงษ 85.003613681332วิภาวดี 825.0058 09 200.00

90.0020/337 ด.ต. ไพโรจน รังสิวรารักษ 85.00621172111วิภาวดี 375.0059 11 200.00

50.0020/423 จ.ส.ต. พงศปณต จิตบุญ 85.000701701วิภาวดี 335.0060 14 200.00

50.0001/030 พ.ต.ท. วรงคพล ขวัญสุวรรณ 80.00063216321อุดมสุข 430.0061 01 300.00

50.0001/123 ด.ต. สําเริง หนูรี 80.0013029อุดมสุข 330.0062 01 200.00

50.0001/139 พ.ต.ท. วิกร เชือกจอหอ 80.00020322032อุดมสุข 430.0063 01 300.00

50.0002/033 ด.ต. เกรียงศักดิ์ ใบเนียม 80.00067676767อุดมสุข 330.0064 02 200.00

270.0002/126 พ.ต.ท. วินัย อนทนิกูล 80.001828842866อุดมสุข 650.0065 02 300.00

50.0003/102 ร.ต.อ.หญิง ชนิสรา หนองหารพิทักษ 80.00010401040อุดมสุข 330.0066 03 200.00

50.0003/133 ด.ต. สมพงษ วัตถากร 80.00027862786อุดมสุข 330.0067 03 200.00

510.0005/001 ร.ต.ท. วิพล ไชยลาด 80.003444204386อุดมสุข 890.0068 05 300.00

135.0005/027 พ.ต.ต.หญิง รัชดา หุณฑสุต 80.00959675958อุดมสุข 515.0069 05 300.00

50.0005/085 ร.ต.ท. ภานุวัฒน ฮงลูน 80.00015511551อุดมสุข 430.0070 05 300.00

50.0005/116 จ.ส.ต. นรุตมโชค แตงเจริญ 80.00053735373อุดมสุข 330.0071 05 200.00

75.0006/043 ร.ต.อ. มานะพงษ ทินนอย 80.00537603755อุดมสุข 455.0072 06 300.00

50.0006/117 ร.ต.ท.หญิง ฉวีวรรณ จันทรแกว 80.00032223222อุดมสุข 330.0073 06 200.00

225.0007/021 ด.ต. ขวัญชัย มิ่งขวัญ 80.001546664651อุดมสุข 505.0074 07 200.00

50.0007/060 ส.ต.ท.หญิง ชวนพิศ สุขเปยม 80.000525525อุดมสุข 330.0075 07 200.00

75.0007/066 จ.ส.ต. ทัพพพงศ ทอนสูงเนิน 80.00517751770อุดมสุข 355.0076 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา298

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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75.0007/097 ร.ต.อ. สามารถ กลีบแกว 80.005865860อุดมสุข 455.0077 07 300.00

50.0007/123 จ.ส.ต.หญิง นองนุช คอนพิรุณ 80.00026492649อุดมสุข 330.0078 07 200.00

90.0008/063 ด.ต. นิรันดร นะระเสน 80.00664836477อุดมสุข 370.0079 08 200.00

75.0008/125 ร.ต.อ.หญิง ชนิสรา หนองหารพิทักษ 80.005291286อุดมสุข 455.0080 08 300.00

195.0009/004 จ.ส.ต. สิทธิเดช บุญพรม 80.0013139126อุดมสุข 475.0081 09 200.00

50.0009/020 ด.ต. วิชิต ชางพันธ 80.00050525052อุดมสุข 330.0082 09 200.00

165.0010/065 ร.ต.ท. จิระศักดิ์ เพ็ชรแกว 80.001115881577อุดมสุข 445.0083 10 200.00

90.0011/078 ด.ต. สมชิต เพียผิว 80.00652525246อุดมสุข 370.0084 11 200.00

50.0011/082 ร.ต.ท. อนุรักษ รัตนามาศ 80.00053085308อุดมสุข 330.0085 11 200.00

120.0011/106 ร.ต.อ. ศราวุธ ตะดวงดี 80.00861076099อุดมสุข 400.0086 11 200.00

240.0058/62 ด.ต. สุพัฒน  บุญศรี 150.001510351020ถนอมมิตร 690.0087 24 300.00

304.0058/86 ด.ต. พิสิทธิ์ จิตรตรง 150.001915991580ถนอมมิตร 754.0088 24 300.00

50.0058/154 ร.ต.ต. ชนกปกรณ กายูรวัฒน 150.00011ถนอมมิตร 500.0089 24 300.00

64.0058/238 ส.ต.ท. พยุงศักดิ์ พรหมนิมิต 150.004131127ถนอมมิตร 514.0090 24 300.00

50.0060/9 ร.ต.ต. สุระเจตน ภูระหงษ 120.00275ลือชา 470.0091 ส6 300.00

135.0058/051 พ.ต.ต. ประดิษฐ สุวรรณดี 120.009189ลือชา 555.0092 ส5 300.00

150.0058/067 ร.ต.ต.หญิง ปรัชญา เติมกลา 120.00102212ลือชา 570.0093 ส5 300.00

105.0078/107 พ.ต.ท. วีระพงษ คลายทอง 120.007242235ลือชา 525.0094 ส3 300.00

50.0060/75 ส.ต.อ. อานัฐ อาสนา 120.00176ลือชา 470.0095 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ปอศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา299

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

12,583.0021,850.00 43,148.00จํานวนเงิน 8,715.0095 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา300

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/62 ร.ต.อ. ยอดดอย ทรวดทรง 120.003157154ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ต.วินัยฯ1 02 200.00

50.0072/207 พ.ต.ท. รุงชาติ รุงทอง 120.003106103ลือชา 370.002 07 200.00

50.0068/366 ส.ต.ท.หญิง ณัชชา เตียวสุรัตนกุล 120.000244244ลือชา 370.003 11 200.00

50.0074/123 ส.ต.ต.หญิง พัชรชิยา มีกอง 120.000112112ลือชา 370.004 16 200.00

150.0031/33 พ.ต.ท.หญิง ธัญดา เฉยทุม 100.001018921882เฉลิมลาภ 580.005 04 330.00

390.0031/115 พ.ต.ท.หญิง สายใจ นุนสง 100.002624562430เฉลิมลาภ 940.006 06 450.00

135.0031/121 พ.ต.อ. ณรงคศักดิ์ บวรวงศพิทักษ 100.00915431534เฉลิมลาภ 565.007 06 330.00

50.0031/319 พ.ต.ท.หญิง ศิริรัตน ควรชัยตระกูล 100.00012721272เฉลิมลาภ 480.008 11 330.00

165.00212/902 พ.ต.ท. ชรินทร มีรอด 85.001148174806ทุงสองหอง 550.009 08 300.00

525.007/051 ร.ต.ท.หญิง ทัศนีย สุหงษา 60.003529632928ลาดยาว 685.0010 07 100.00

50.007/073 ส.ต.ต.หญิง จุฑาวรรณ เย็นใส 60.00110ลาดยาว 210.0011 07 100.00

210.009/016 ส.ต.ต.หญิง กานตธิดา ทองสวัสดิ์ 60.0014128114ลาดยาว 370.0012 09 100.00

60.009/034 ส.ต.ต.หญิง วศินี เกลี้ยงรัตน 60.0046157ลาดยาว 220.0013 09 100.00

540.0020/454 ร.ต.อ. พงศธร เนติพัฒน 85.003623882352วิภาวดี 925.0014 15 300.00

90.0002/118 ส.ต.อ. สมัย สีจันทร 80.00628672861อุดมสุข 370.0015 02 200.00

60.0006/019 ร.ต.อ. วิวัฒน อัยกูล 80.00419921988อุดมสุข 340.0016 06 200.00

50.0058/103 ร.ต.อ. จักรพงษ ศิริวรรณ 150.002746744ถนอมมิตร 400.0017 24 200.00

416.0058/148 พ.ต.อ. สุพจน ศรีธนั่น 150.002615541528ถนอมมิตร 866.0018 24 300.00

180.0078/26 พ.ต.ท.หญิง วาสนา โพธิบุรี 120.0012461449ลือชา 600.0019 ส1 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา301

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,271.004,440.00 9,581.00จํานวนเงิน 1,870.0019 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผค.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา302

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/168 ร.ต.ต.หญิง วรุณยุพา พันธพงศแข็ง 120.0007474ลือชา 370.001 06 200.00

420.0072/195 พ.ต.ท. อุบลเทพ เทศกร 120.0028310282ลือชา 740.002 07 200.00

50.0074/22 ร.ต.ท.หญิง ปณิธิ นิลรัตน 120.0021311ลือชา 370.003 13 200.00

50.0074/85 ร.ต.ท. ทัตพล ฤกษนันท 120.00077ลือชา 370.004 15 200.00

50.0074/178 ร.ต.ต.หญิง ดวงหทัย ออนอินทร 120.000164164ลือชา 370.005 18 200.00

75.0033/52 พ.ต.อ. ธิติพัทธ จิตตาศิรินุวัตร 100.00519401935เฉลิมลาภ 505.006 01 330.00

195.0033/82 พ.ต.ต.หญิง กนกวรรณ ไชยบัว 100.001314281415เฉลิมลาภ 625.007 01 330.00

210.0033/131 ด.ต. สมนึก ชัยมีเขียว 100.001483548340เฉลิมลาภ 640.008 02 330.00

270.0033/292 จ.ส.ต.หญิง ศุกลรัตน อัตตพันธ 100.001841384120เฉลิมลาภ 570.009 03 200.00

75.0031/11 พ.ต.ท.หญิง วนัสญา ถุนาพันธ 100.00517461741เฉลิมลาภ 505.0010 04 330.00

225.0031/65 จ.ส.ต.หญิง จิรนันท จันทรพานิช 100.001568296814เฉลิมลาภ 655.0011 05 330.00

90.0031/111 พ.ต.ต. กนกวรรณ ใจแกว 100.00624792473เฉลิมลาภ 520.0012 06 330.00

525.0031/141 พ.ต.ท. ธีรวุฒิ กิจนคร 100.003512491214เฉลิมลาภ 955.0013 07 330.00

50.002/033 ส.ต.ต.หญิง พัชรพรรณ ชงกุล 60.00345694566ลาดยาว 210.0014 02 100.00

360.003/028 พ.ต.ท. ธีระจิตร มากชุมโค 60.002446704646ลาดยาว 620.0015 03 200.00

75.004/021 ส.ต.ท.หญิง ธนพร ทองศรีนวล 60.005117112ลาดยาว 235.0016 04 100.00

50.009/029 ร.ต.ต. ณัฐพล ฤทธิรงค 60.00330ลาดยาว 310.0017 09 200.00

120.0020/002 ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา อักษรชู 85.00869146906วิภาวดี 405.0018 01 200.00

50.0020/087 พ.ต.ท.หญิง รุจิรา ทํายาฤทธ์ิศักดิ์ 85.00258645862วิภาวดี 335.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผค.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา303

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

210.0007/083 พ.ต.ต. ประทีป จันทะสาร 80.001416561642อุดมสุข 590.0020 07 300.00

224.0058/158 ร.ต.ท. อนุชิต วงษาบุตร 150.001417171703ถนอมมิตร 674.0021 24 300.00

495.0078/1 พ.ต.ต. อาภากร มหาเกษมศรี 120.003315011468ลือชา 915.0022 ส1 300.00

60.0078/30 พ.ต.ท.หญิง ขนิษฐา โมกขจันทร 120.004178174ลือชา 480.0023 ส1 300.00

3,979.005,710.00 11,969.00จํานวนเงิน 2,280.0023 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผอ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา304

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/93 ร.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ ทวี 120.00048404840ลือชา 370.001 03 200.00

90.0072/179 ร.ต.อ.หญิง จารุวรรณ บัวงาม 120.006483477ลือชา 410.002 06 200.00

135.0068/354 ร.ต.อ.หญิง วัชราภรณ วิศรุตอิทธิกานต 120.009128119ลือชา 455.003 11 200.00

165.0062/89 พ.ต.อ.หญิง กษิรานิษฐ เตชิตวรเศรษฐ 120.0011408397ลือชา 485.004 36 200.00

60.0033/87 พ.ต.ต.หญิง อารี หวังสูศึก 100.00451055101เฉลิมลาภ 490.005 01 330.00

210.0033/208 พ.ต.ท.หญิง กมลนัทธ จันทรฉอง 100.001441604146เฉลิมลาภ 760.006 03 450.00

240.0031/15 จ.ส.ต. อภิชัย ตั้งจิตรเจริญกุล 100.001639633947เฉลิมลาภ 670.007 04 330.00

105.0031/136 ร.ต.อ.หญิง วาสนา สุขนิรันดร 100.00712891282เฉลิมลาภ 535.008 06 330.00

60.0031/196 พ.ต.ท.หญิง บุศรา นอยมหาวัย 100.00417951791เฉลิมลาภ 610.009 08 450.00

105.0031/205 ร.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ แสงสุม 100.00741384131เฉลิมลาภ 535.0010 08 330.00

75.00212/124 ส.ต.ต.หญิง สิรดาภัทร ไชยสุรินทร 85.005289284ทุงสองหอง 260.0011 01 100.00

105.0001/056 พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร เรืองรอด 80.007658651อุดมสุข 485.0012 01 300.00

270.0001/071 ร.ต.ท.หญิง เปรมจิต มีสวัสดิ์ 80.001841964178อุดมสุข 650.0013 01 300.00

270.0003/016 ร.ต.อ.หญิง ชลิตา คําจําปา 80.001814591441อุดมสุข 650.0014 03 300.00

50.0003/084 พ.ต.ท.หญิง เมธาวรินทร เอ่ียมชู 80.00048114811อุดมสุข 430.0015 03 300.00

180.0005/002 พ.ต.ท.หญิง รุงนภา สํามณี 80.001241704158อุดมสุข 560.0016 05 300.00

64.0058/187 ร.ต.ท.หญิง พัชรณัฎฐ ทิพยพูล 150.00412851281ถนอมมิตร 414.0017 24 200.00

135.0058/088 พ.ต.ท.หญิง สุภัค สุพัฒสร 120.0091910ลือชา 555.0018 ส5 300.00

50.0078/106 ร.ต.อ.หญิง ปยลักษณ สวัสดิวงศ 120.002594592ลือชา 470.0019 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ผอ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา305

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,419.005,420.00 9,794.00จํานวนเงิน 1,955.0019 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.พฐก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา306

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/105 ร.ต.ท.หญิง เนตรา ขวัญนิมิตร 120.00744314424ลือชา 425.001 04 200.00

50.0072/194 ร.ต.ท.หญิง ทัชมน ไปงาม 120.000482482ลือชา 370.00 มติ 4/55 ลง 19 ธ.ค.552 07 200.00

195.0068/361 ร.ต.อ. นรินทร นกเพชร 120.0013435422ลือชา 515.003 11 200.00

105.0068/408 ร.ต.อ.หญิง ศิรินภา นอยบุงคา 120.00714691462ลือชา 425.004 12 200.00

60.0074/30 ร.ต.ท. สันติกรณ อุประวรรณา 120.004199195ลือชา 380.005 13 200.00

120.0031/128 พ.ต.ท.หญิง วัชรี ชุณหกุล 100.00823452337เฉลิมลาภ 550.006 06 330.00

60.0031/358 พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ สมบูรณเงิน 100.00428792875เฉลิมลาภ 490.007 12 330.00

50.0031/364 ร.ต.อ.หญิง เปลมลภัส นิลสิทธ์ิสถาพร 100.00318231820เฉลิมลาภ 480.008 12 330.00

50.0031/395 พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน อนมี 100.00219211919เฉลิมลาภ 480.009 13 330.00

60.0031/400 พ.ต.ท.หญิง อุทัยวรรณ พิมพออน 100.00410271023เฉลิมลาภ 490.0010 13 330.00

60.00212/5 ส.ต.ต.หญิง ชุติมา สินไพบูลยเลิศ 85.004541537ทุงสองหอง 245.0011 01 100.00

50.00212/481 ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยา สิงหมารศรี 85.00374ทุงสองหอง 335.0012 04 200.00

60.00212/485 พ.ต.ท.หญิง ชญาดา ชัชวาลรัตน 85.00427172713ทุงสองหอง 345.0013 04 200.00

240.00212/597 ร.ต.อ. สรณสิริ เหล็กไหล 85.00164529ทุงสองหอง 525.0014 05 200.00

50.00212/655 ร.ต.ท.หญิง วาสินี เผือกประภัทร 85.00154ทุงสองหอง 335.0015 06 200.00

50.00212/729 ร.ต.ท.หญิง รัตนติยา เพ็งวัน 85.00038153815ทุงสองหอง 335.0016 06 200.00

165.00212/835 พ.ต.ท.หญิง ขวัญชนก ยิ้มชาง 85.001113411330ทุงสองหอง 550.0017 07 300.00

105.002/074 ส.ต.ต.หญิง สุกัญญา สุนทรรส 60.007570563ลาดยาว 265.0018 02 100.00

210.003/046 พ.ต.ต.หญิง สุภาพร บุญมาก 60.0014357343ลาดยาว 470.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.พฐก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา307

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.009/035 ส.ต.ต.หญิง อริฌา สุขเจริญ 60.0002525ลาดยาว 210.0020 09 100.00

50.0020/090 พ.ต.ท.หญิง ศิริประภา รัตตัญู 85.00331053102วิภาวดี 335.0021 03 200.00

135.0001/121 น.ส. นงนุช เนาวผล 80.009225216อุดมสุข 415.0022 01 200.00

285.0004/074 ด.ต. ณัฐพงษ กลันทุกพันธ 80.001941954176อุดมสุข 565.0023 04 200.00

50.0004/117 ส.ต.ต.หญิง ปญญรัตน สอดสูงเนิน 80.00025332533อุดมสุข 330.0024 04 200.00

105.0007/087 นาง เทวิกา ประไพวรรณ 80.00715171510อุดมสุข 385.0025 07 200.00

120.0007/103 จ.ส.ต. วิชัย ยะน้ําอาง 80.00817251717อุดมสุข 400.0026 07 200.00

50.0007/128 พ.ต.ท.หญิง โศรดา ปติเลิศปญญา 80.002274272อุดมสุข 430.0027 07 300.00

75.0010/106 ส.ต.ต.หญิง ฐิติรัตน ทุมสิงห 80.00542474242อุดมสุข 355.0028 10 200.00

50.0078/15 ร.ต.ท.หญิง พิจิตรา สีสุข 120.0003737ลือชา 470.00 สง.พล.ต.ท.มนูฯ29 ส1 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.พฐก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา308

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,815.006,450.00 11,905.00จํานวนเงิน 2,640.0029 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.พธ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา309

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

600.00212/882 พ.ต.ท. ยุทธนา แผนผา 85.004054205380ทุงสองหอง 985.001 08 300.00

270.0020/213 ร.ต.ต.หญิง สุกัญญา ศิลาฤทธ์ิ 85.001854065388วิภาวดี 555.002 07 200.00

50.0004/020 นาง วรัทยา ออนพงษ 80.00025212521อุดมสุข 330.003 04 200.00

60.0058/093 พ.ต.ท. จุฑาวัชร จิตรประเสริฐ 120.0041915ลือชา 480.004 ส5 300.00

980.001,000.00 2,350.00จํานวนเงิน 370.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.มน.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา310

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0031/296 พ.ต.ต.หญิง นวลอนงค โตดวง 100.005364359เฉลิมลาภ 505.001 10 330.00

75.00212/619 ร.ต.อ.หญิง ดอกรัก มัยวงศ 85.0059287ทุงสองหอง 360.002 05 200.00

60.002/014 พ.ต.ท. จอม สิงหนอย 60.00425152511ลาดยาว 420.00 สง.รอง.ปป.ตร.(มค.)3 02 300.00

300.0008/094 ร.ต.อ.หญิง อินทุอร รุงเรือง 80.002022812261อุดมสุข 580.004 08 200.00

90.0058/027 ร.ต.อ. ปราโมทย วงษนรา 120.006104ลือชา 510.005 ส5 300.00

600.001,330.00 2,375.00จํานวนเงิน 445.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ยธ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา311

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.00212/33 ส.ต.ท. อนุฤทธ์ิ มัจฉาวัง 85.007512505ทุงสองหอง 290.001 01 100.00

50.008/019 ร.ต.อ.หญิง อารีวรรณ วิเวกทองสุข 60.002805803ลาดยาว 210.002 08 100.00

120.0020/424 ร.ต.ต. จเร วงษธัญญะ 85.008336328วิภาวดี 405.003 14 200.00

345.0058/089 พ.ต.อ. สมิทธิ สุวรรณสุขโรจน 120.00234522ลือชา 765.004 ส5 300.00

620.00700.00 1,670.00จํานวนเงิน 350.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ยศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา312

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0068/402 ร.ต.ท. กัมปนาท อุนเรือน 120.000731731ลือชา 370.001 12 200.00

90.0033 พ.ต.อ.หญิง สุวารี โสธรพิทักษกุล 100.00621032097เฉลิมลาภ 520.00 ส.โสด2 01 330.00

240.0031/304 ด.ต.หญิง สุกัลยา อินทรแกว 100.001668506834เฉลิมลาภ 670.003 11 330.00

150.00212/282 ส.ต.ท.หญิง ดลญาพร สตริทซิงเกอร 85.00108979ทุงสองหอง 335.004 02 100.00

50.00212/443 พ.ต.อ.หญิง กัลยกร คุณมี 85.003390387ทุงสองหอง 335.005 04 200.00

120.00212/573 ร.ต.อ.หญิง ภัทราพร อับดุลเลาะ 85.008335327ทุงสองหอง 405.006 05 200.00

705.00212/772 พ.ต.ท. กรุงพล พุทธิจุณ 85.004717481701ทุงสองหอง 1,090.007 07 300.00

105.008/018 นาย วันเพ็ญ เฉลิมเนตร 60.007887880ลาดยาว 265.008 08 100.00

255.0002/084 ร.ต.อ. รุงเรืองสิน เบญพรม 80.001725272510อุดมสุข 635.009 02 300.00

50.0005/139 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ ประดับศรี 80.0027068อุดมสุข 430.0010 05 300.00

240.0006/083 พ.ต.ท. สันตธร โตไทยะ 80.001626372621อุดมสุข 620.0011 06 300.00

50.0008/058 พ.ต.ท.หญิง อังสนา ปาละสิงห 80.00013321332อุดมสุข 430.0012 08 300.00

195.0009/037 ร.ต.อ.หญิง นันทนา พรมจารีย 80.001347044691อุดมสุข 575.0013 09 300.00

112.0058/82 ร.ต.อ.หญิง วรรณภา วุฒิเจริญ 150.00711781171ถนอมมิตร 462.0014 24 200.00

50.0058/140 พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา ออสกุล 150.00140994098ถนอมมิตร 500.0015 24 300.00

555.0058/049 ร.ต.อ. มนัสวี แตงสมุทร 120.0037381ลือชา 975.0016 ส5 300.00

150.0060/81 ส.ต.ท. สุรัตนชัย คนกลา 120.00103727ลือชา 570.0017 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ยศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา313

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,167.004,360.00 9,187.00จํานวนเงิน 1,660.0017 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รท.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา314

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

180.004/084 พ.ต.ท. สมชาย เทพารักษ 60.00123321ลาดยาว 440.001 04 200.00

285.0003/113 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย หินเธาว 80.001936243605อุดมสุข 665.002 03 300.00

240.0003/117 ส.ต.ต.หญิง ณิริน วิริยะพณิชกิจ 80.001653305314อุดมสุข 520.003 03 200.00

120.0009/093 ส.ต.ต.หญิง อภิญญา สีชมภู 80.00875717563อุดมสุข 400.004 09 200.00

195.0078/114 พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ คงขาว 120.0013550537ลือชา 615.005 ส3 300.00

1,020.001,200.00 2,640.00จํานวนเงิน 420.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รน.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา315

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0031/87 พ.ต.ท.หญิง วิมล ปฏิภาณเฉียบ 100.001537983783เฉลิมลาภ 655.001 05 330.00

75.004/014 ร.ต.อ. ทวี แสงมุข 60.00526042599ลาดยาว 435.002 04 300.00

50.008/029 จ.ส.ต. ธีระศักดิ์ ศรีแกวณวรรณ 60.00041724172ลาดยาว 310.003 08 200.00

50.008/089 ด.ต.หญิง อรอุมา ปญญา 60.00012651265ลาดยาว 210.004 08 100.00

105.0020/241 ด.ต.หญิง วริศรา ชาวแดง 85.00755785571วิภาวดี 390.005 08 200.00

50.0020/267 ด.ต. อนุรักษ หวยหงษทอง 85.00016991699วิภาวดี 335.006 09 200.00

50.0020/416 ร.ต.อ. สงคราม บุญทัศนา 85.00016711671วิภาวดี 335.007 13 200.00

465.0002/112 ร.ต.อ. ภินันท ศรีตรรกยานนท 80.003140083977อุดมสุข 845.008 02 300.00

50.0005/083 ร.ต.อ. อภิภพ กิจพฤกษ 80.00054965496อุดมสุข 430.009 05 300.00

345.0008/045 ด.ต.หญิง อรวรรณ ชํานาญกุล 80.002362116188อุดมสุข 625.0010 08 200.00

150.0009/002 ส.ต.ท. อดุล สวางเดือน 80.001017351725อุดมสุข 430.0011 09 200.00

50.0010/101 ร.ต.ท. อนิรุทธิ์ สอรักษา 80.00032903290อุดมสุข 330.0012 10 200.00

50.0058/136 พ.ต.ท. วรพงษ เรือนชุมเชย 150.000201201ถนอมมิตร 500.0013 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รน.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา316

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,715.003,030.00 5,830.00จํานวนเงิน 1,085.0013 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รฟ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา317

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/8 ด.ต. เลิศ เทพรัตน 120.0013130ลือชา 370.001 01 200.00

210.0072/80 ด.ต.หญิง เขมณัฎฐ ก่ิงวิกรณ 120.0014586572ลือชา 530.002 03 200.00

435.0068/291 ด.ต.หญิง อรอินทร เกิดมั่น 120.002941604131ลือชา 755.003 09 200.00

165.0068/292 ด.ต.หญิง กานตธนวีร อินทรพิทักษ 120.0011471460ลือชา 485.004 09 200.00

135.0068/313 ร.ต.ต.หญิง เพลิน บุปผา 120.009552543ลือชา 455.005 09 200.00

150.0068/322 จ.ส.ต.หญิง วัชรา ชางนอย 120.001014121402ลือชา 470.006 10 200.00

105.0068/326 ด.ต. อดิเรก จุลพันธ 120.00716671660ลือชา 425.007 10 200.00

165.0068/334 จ.ส.ต.หญิง อินทิรา อุสาหดี 120.0011687676ลือชา 485.008 10 200.00

525.0074/89 ด.ต. ศุภกร เอ่ียมเจริญ 120.003548324797ลือชา 845.009 15 200.00

50.0074/169 ร.ต.ท. นราวิชญ เพียสุริวงษ 120.0002424ลือชา 370.0010 18 200.00

50.0074/170 ส.ต.ท. ชวลิต สังกะศรี 120.00236843682ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.นิทัศนฯ11 18 200.00

105.0033/187 ด.ต.หญิง ปาณิสรา มุงดี 100.007318311เฉลิมลาภ 405.0012 03 200.00

180.0033/235 ด.ต.หญิง อุชุกร ศรีมะโน 100.001222472235เฉลิมลาภ 480.0013 03 200.00

105.0033/253 ด.ต.หญิง ธนพร แกวมาลา 100.00721032096เฉลิมลาภ 405.0014 03 200.00

135.0031/22 ด.ต.หญิง พรรณี ศรีพิเชษชัยกุล 100.00916231614เฉลิมลาภ 565.0015 04 330.00

105.0031/68 ส.ต.อ.หญิง ทัศวรรณ อุดมศิลป 100.00722812274เฉลิมลาภ 535.0016 05 330.00

435.0031/231 ร.ต.ท. กิติสัณห อัครขันตีวงศ 100.002949734944เฉลิมลาภ 865.0017 09 330.00

525.0031/258 ส.ต.อ. ณฎธพงษ ลุนนี 100.003549544919เฉลิมลาภ 955.0018 09 330.00

50.0031/386 ด.ต. กันตินันท การถาง 100.00217011699เฉลิมลาภ 480.0019 12 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รฟ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา318

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0031/428 ด.ต.หญิง ยุพา ยุติธรรม 100.00651455139เฉลิมลาภ 520.0020 13 330.00

105.00212/151 ด.ต.หญิง รัตติยา หนูแสง 85.007442435ทุงสองหอง 290.0021 01 100.00

750.00212/164 ด.ต.หญิง เนาวรัตน นาธงชัย 85.0050878828ทุงสองหอง 935.0022 02 100.00

50.00212/165 ส.ต.ท. มานัด คงสัมมา 85.002691689ทุงสองหอง 235.0023 02 100.00

345.00212/195 ด.ต. ศิวาพัชญ พรรณขาม 85.0023981958ทุงสองหอง 530.0024 02 100.00

150.00212/229 ร.ต.อ.หญิง ชนกนาฎ วังสติ 85.0010197187ทุงสองหอง 335.0025 02 100.00

50.00212/266 ส.ต.ท.หญิง รมิตรา ปอมจัตุรัส 85.00316271624ทุงสองหอง 235.0026 02 100.00

270.00212/302 จ.ส.ต.หญิง วงเดือน ศรีภาพ 85.0018777759ทุงสองหอง 455.0027 02 100.00

255.00212/322 ส.ต.อ.หญิง ปรีดา หนูพัฒน 85.001711781161ทุงสองหอง 440.0028 02 100.00

135.00212/334 ด.ต. ปยะ พลโยธา 85.00919571948ทุงสองหอง 420.0029 03 200.00

50.00212/348 จ.ส.ต.หญิง สุรียรัตน เกตุนุช 85.000237237ทุงสองหอง 335.0030 03 200.00

390.00212/413 จ.ส.ต. สุพงษ ประทุมชาติ 85.002644874461ทุงสองหอง 675.0031 03 200.00

285.00212/510 ด.ต.หญิง ประนอม เสาเอก 85.00191006987ทุงสองหอง 570.0032 04 200.00

50.00212/658 ด.ต. สุรศักดิ์ ชมศรี 85.00015381538ทุงสองหอง 335.00 ส.รฟ.อรัญประเทศ33 06 200.00

50.00212/666 จ.ส.ต. กิจจา จินาเกตุ 85.00329132910ทุงสองหอง 335.0034 06 200.00

50.00212/735 ด.ต. พิเชษฐ ไชยแสง 85.000543543ทุงสองหอง 335.00 ส.รฟ.อุบลราชธานี35 06 200.00

60.00212/746 ร.ต.ต. กฤดิธฤต อินพยม 85.0043834ทุงสองหอง 345.0036 06 200.00

210.00212/886 ร.ต.อ.หญิง สุธาสินี นวลกิ้ม 85.00149379ทุงสองหอง 595.0037 08 300.00

255.002/018 จ.ส.ต.หญิง บุญยรัตน มีเพชร 60.001728592842ลาดยาว 415.0038 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รฟ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา319

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.003/044 ด.ต.หญิง สุทิศา อางทอง 60.00020362036ลาดยาว 310.00 ส.รฟ.ศลิาอาสน39 03 200.00

120.003/049 จ.ส.ต.หญิง สุพรรณี อักษร 60.008876868ลาดยาว 380.0040 03 200.00

50.003/071 จ.ส.ต.หญิง นวภรณ บุญรอด 60.00041444144ลาดยาว 210.0041 03 100.00

105.003/083 ร.ต.อ.หญิง สุมาลี ธานี 60.007266259ลาดยาว 365.0042 03 200.00

50.003/088 จ.ส.ต.หญิง สุชานันท วงศวาท 60.000145145ลาดยาว 210.0043 03 100.00

240.004/025 ด.ต.หญิง วาราดา ลียากาศ 60.001620792063ลาดยาว 500.0044 04 200.00

60.004/070 ด.ต.หญิง อุษา มะเดื่อ 60.00420182014ลาดยาว 220.0045 04 100.00

180.007/036 ร.ต.ท.หญิง ปยะวรรณ ทองดวง 60.001210481036ลาดยาว 340.0046 07 100.00

180.008/025 ร.ต.อ.หญิง โสภณา ใจจงภักดี 60.001227122700ลาดยาว 440.0047 08 200.00

210.008/028 ร.ต.ต. วิทูรย ชํานาญ 60.001414311417ลาดยาว 470.0048 08 200.00

405.008/060 ด.ต.หญิง จรินทร บัวขาว 60.002718591832ลาดยาว 665.0049 08 200.00

50.0020/019 ด.ต. อํานาจ พวงประจง 85.00325402537วิภาวดี 335.0050 01 200.00

60.0020/354 ด.ต.หญิง กฤษณา เศวตวงศ 85.00426022598วิภาวดี 345.0051 12 200.00

50.0020/452 พ.ต.ต. จักรพันธ จันวนา 85.00011วิภาวดี 435.0052 15 300.00

255.0001/129 ร.ต.ท. ดุสิต วรชิน 80.001722652248อุดมสุข 535.0053 01 200.00

50.0002/023 ส.ต.อ.หญิง ณภัค สิริชาญภาษร 80.00013121312อุดมสุข 330.0054 02 200.00

75.0002/043 ร.ต.ท. พงษศักดิ์ แสงมหาชัย 80.00517771772อุดมสุข 455.0055 02 300.00

50.0002/073 ด.ต. จรรยา มั่งคั่ง 80.00387078704อุดมสุข 330.0056 02 200.00

300.0004/015 ร.ต.อ.หญิง ชนมชื่น ทิศกระโทก 80.002058405820อุดมสุข 680.0057 04 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รฟ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา320

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0005/011 ด.ต.หญิง ศรีนวล อาจญาทา 80.001822942276อุดมสุข 550.0058 05 200.00

50.0005/137 จ.ส.ต. สุทธิ นราพิทักษ 80.00037033703อุดมสุข 330.0059 05 200.00

345.0006/051 ส.ต.ต. วัฒนพงศ ภักดิ์ผล 80.002320912068อุดมสุข 625.0060 06 200.00

150.0007/007 ด.ต. ศราวุธ กลิ่นถาวร 80.001027862776อุดมสุข 430.00 ส.รฟ.อรัญประเทศ61 07 200.00

135.0010/017 ส.ต.ท. ธีระภัทร ทองอวน 80.009589580อุดมสุข 415.00 ส.รฟ.สวุรรณภูมิ กก.4 บก.รฟ.62 10 200.00

50.0010/023 ด.ต.หญิง ชนัดดา เพียรดี 80.00016291629อุดมสุข 330.00 ส.รฟ.ฉะเชิงเทรา63 10 200.00

315.0011/016 ส.ต.ท. เจนภพ เตมิราช 80.002149774956อุดมสุข 595.0064 11 200.00

105.0011/068 ด.ต.หญิง ทิพพานันท โชติการัตน 80.00771987191อุดมสุข 385.0065 11 200.00

176.0058/171 ร.ต.อ.หญิง ณัฐรดา ทองริบุรี 150.0011756745ถนอมมิตร 626.0066 24 300.00

360.0060/15 ด.ต. ฐิติพล ไมโภคา 120.00245329ลือชา 780.0067 ส6 300.00

165.0060/33 ร.ต.ท. นพดล ปดภัย 120.00112413ลือชา 585.0068 ส6 300.00

180.0078/111 ร.ต.อ.หญิง ณิชากร นาคทอง 120.0012656644ลือชา 600.0069 ส3 300.00

75.0060/82 ด.ต. ภาณุ โพธ์ิเจริญ 120.0052419ลือชา 495.0070 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.รฟ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา321

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

12,196.0014,380.00 32,886.00จํานวนเงิน 6,310.0070 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วจ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา322

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0072/150 พ.ต.ต.หญิง ณภัทปภา เหลาจันทร 120.008154146ลือชา 440.001 05 200.00

60.0068/284 ร.ต.ท.หญิง ฤดีนันท ผาดี 120.004334330ลือชา 380.002 09 200.00

50.0068/286 ร.ต.อ.หญิง อรอุมา คําพิมาย 120.003289286ลือชา 370.003 09 200.00

150.0068/330 ส.ต.ท.หญิง ณฐภัทร ศิริพวง 120.0010902892ลือชา 470.004 10 200.00

50.0033/21 ร.ต.อ.หญิง กรรณิการ เหมยม 100.00232763274เฉลิมลาภ 480.005 01 330.00

50.0033/68 จ.ส.ต.หญิง พรพิไล ไชยปกรณ 100.00387898786เฉลิมลาภ 480.006 01 330.00

50.0033/191 จ.ส.ต. อนรรฆวี เอมกมล 100.00015971597เฉลิมลาภ 350.007 03 200.00

75.0033/207 พ.ต.ท.หญิง วรวิภา วรินทรเวช 100.00533913386เฉลิมลาภ 625.008 03 450.00

90.0031/106 ด.ต.หญิง อรัญญา โพธ์ิวัลย 100.00613651359เฉลิมลาภ 520.009 06 330.00

90.0031/126 พ.ต.อ. คลัง เสถียรธนเศรษฐ 100.00612871281เฉลิมลาภ 520.0010 06 330.00

210.0031/164 พ.ต.ท. ชัยวัฒน ธงยศ 100.001425682554เฉลิมลาภ 760.0011 07 450.00

90.00212/40 ส.ต.ท.หญิง ประกายดาว บุญนาม 85.00613391333ทุงสองหอง 275.0012 01 100.00

50.00212/240 ส.ต.ท.หญิง เสาวรจน จันทรกุลมาศ 85.001175174ทุงสองหอง 235.0013 02 100.00

270.001/011 พ.ต.ท.หญิง จิตตวัฒนา ไชยคุณ 60.0018419401ลาดยาว 530.0014 01 200.00

75.003/024 ส.ต.ต.หญิง ปฐมรัตน ภาณุพินทุ 60.00511101105ลาดยาว 335.0015 03 200.00

50.0003/046 พ.ต.ท.หญิง อัจฉราพรรณ ดาศรี 80.00128892888อุดมสุข 330.0016 03 200.00

90.0006/087 ร.ต.ท.หญิง พรรณทิภา ชุมคง 80.00636573651อุดมสุข 370.0017 06 200.00

255.0009/065 ส.ต.ท. ณัฐนรี บุสมศรีทรา 80.001765196502อุดมสุข 535.0018 09 200.00

304.0058/119 พ.ต.ท.หญิง ปานมณี นมทะโคตร 150.001932963277ถนอมมิตร 754.0019 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วจ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา323

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0058/186 ร.ต.ท.หญิง ศุภกัญญา ทองอราม 150.003462459ถนอมมิตร 500.0020 24 300.00

2,229.005,020.00 9,259.00จํานวนเงิน 2,010.0020 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา324

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/23 พ.ต.ท.หญิง กัญญภา จันทรคง 100.003909906เฉลิมลาภ 480.001 01 330.00

75.001/037 ร.ต.ต.หญิง รัตนา มั่นคง 60.00513391334ลาดยาว 235.002 01 100.00

120.004/010 ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน แสนประดิษฐ 60.00845534545ลาดยาว 380.003 04 200.00

50.004/064 ร.ต.อ.หญิง ปทมาภรณ เหตุเกษ 60.002367365ลาดยาว 310.004 04 200.00

75.006/023 พ.ต.ต. ชัยพร สวยสม 60.005694689ลาดยาว 435.005 06 300.00

60.007/068 พ.ต.ท.หญิง นวรัตน เขียวแกว 60.00410298ลาดยาว 420.006 07 300.00

75.008/041 พ.ต.ท.หญิง อาภาศิริ เจียรสําราญ 60.005522517ลาดยาว 435.007 08 300.00

225.008/059 พ.ต.ต.หญิง รัชฎา นาราทิพย 60.001516681653ลาดยาว 585.008 08 300.00

405.009/005 พ.ต.ท.หญิง จันทรเพ็ญ ทวีปเรืองอุดม 60.002716681641ลาดยาว 765.009 09 300.00

270.009/047 ร.ต.อ.หญิง ณฤชล แสนแกว 60.001852045186ลาดยาว 530.0010 09 200.00

50.0020/021 พ.ต.ท.หญิง วราภรณ เรืองรุง 85.00211061104วิภาวดี 335.0011 01 200.00

135.0020/292 พ.ต.ท.หญิง สุดที่รัก มากเกตุ 85.00921602151วิภาวดี 420.0012 10 200.00

50.0011/101 พ.ต.อ. ประเสริฐ วิจิตรทัศนา 80.00043314331อุดมสุข 330.0013 11 200.00

315.0078/50 พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ สุวรรณนานนท 120.0021757736ลือชา 735.0014 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา325

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,955.003,430.00 6,395.00จํานวนเงิน 1,010.0014 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วน.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา326

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/51 ส.ต.ท.หญิง สุพรรณษา พงษตระกูล 120.00234083406ลือชา 370.001 14 200.00

90.0033/122 พ.ต.อ.หญิง วาสนา ปานเกษม 100.006305299เฉลิมลาภ 640.002 02 450.00

90.0033/224 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ สุทิน 100.00638923886เฉลิมลาภ 390.003 03 200.00

60.0033/271 ด.ต.หญิง นิตยา พุมรินทร 100.00416181614เฉลิมลาภ 360.004 03 200.00

50.0031/29 พล.ต.ต. อุกฤษฎ ศรีเสือขาม 100.002849847เฉลิมลาภ 600.005 04 450.00

50.0031/140 พ.ต.ต.หญิง เสาวภา พุฒตาล 100.00316401637เฉลิมลาภ 600.006 07 450.00

450.0031/172 ร.ต.ท. สุทัศ ขุนรัตน 100.003042444214เฉลิมลาภ 1,000.007 07 450.00

50.0031/178 พ.ต.ท. มนูศักดิ์ ปรีศิริ 100.000822822เฉลิมลาภ 480.008 07 330.00

165.0031/187 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาต ปติภัทรพงศ 100.001132903279เฉลิมลาภ 715.009 08 450.00

75.0031/244 พ.ต.ท. จิรายุทธ ขัติยะ 100.00526982693เฉลิมลาภ 625.0010 09 450.00

225.0031/388 ร.ต.อ. พุธทรง ธรรมาธิกุล 100.001525612546เฉลิมลาภ 655.0011 12 330.00

105.00212/129 ส.ต.ท.หญิง ธีรนาฎ ทาชาง 85.007815808ทุงสองหอง 290.0012 01 100.00

105.00212/208 ส.ต.ท.หญิง ฉวีวรรณ แกวจังหวัด 85.007404397ทุงสองหอง 290.0013 02 100.00

90.002/042 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร กวดสําโรง 60.006210204ลาดยาว 350.0014 02 200.00

50.002/054 ส.ต.ท. กอบกิตติ์ สุขวุฒิยา 60.00033ลาดยาว 210.0015 02 100.00

50.002/069 ส.ต.ท. วรัญญา มโนกร 60.00368546851ลาดยาว 210.0016 02 100.00

510.005/088 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ ลิ้มวิรัตน 60.0034157123ลาดยาว 670.0017 05 100.00

75.006/004 ส.ต.ท. โกวิท คําแผน 60.005754749ลาดยาว 235.0018 06 100.00

240.0020/061 ร.ต.อ. สุรกิจ สุดตานา 85.001628172801วิภาวดี 525.0019 02 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.วน.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา327

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

165.0002/014 ร.ต.อ.หญิง วรรณิลักษณ ทับซาย 80.001142474236อุดมสุข 545.0020 02 300.00

285.0002/077 ส.ต.ต.หญิง วิภาวรรณ โยธาทอน 80.001942814262อุดมสุข 565.0021 02 200.00

50.0006/095 จ.ส.ต. ชัยวัฒน เพ่ิมสวัสดิ์ 80.00014881488อุดมสุข 330.0022 06 200.00

50.0008/082 พ.ต.ต. บดินทร ปญญาโส 80.00133433342อุดมสุข 330.0023 08 200.00

345.0009/084 ร.ต.อ. ภูดิท เครือเทศ 80.002340183995อุดมสุข 725.0024 09 300.00

195.0011/065 ส.ต.ต.หญิง วิชญาพร วศินธนกฤต 80.001397599746อุดมสุข 475.0025 11 200.00

50.0078/34 ร.ต.อ.หญิง ปณิชา ศิริธนกาล 120.002201199ลือชา 470.0026 ส1 300.00

105.0078/35 ร.ต.อ.หญิง อร จันทนาอรพินท 120.007333326ลือชา 525.0027 ส1 300.00

50.0060/69 พ.ต.ท. มนุพัศ เมฆขาว 120.00011ลือชา 470.0028 ส6 300.00

3,875.007,260.00 13,650.00จํานวนเงิน 2,515.0028 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศท.ตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา328

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0072/178 ร.ต.ท.หญิง ณัจยา เลาสุขศรี 120.00918471838ลือชา 455.001 06 200.00

50.0074/58 ด.ต. สมเกง พรหมชนะ 120.003171168ลือชา 370.002 14 200.00

60.0062/56 พ.ต.ท. อัครเดช จันทรตระกูล 120.00411921188ลือชา 380.003 36 200.00

50.00212/87 ส.ต.ท. ธนาเศรษฐ นธิิประภาวัฒน 85.00331453142ทุงสองหอง 235.004 01 100.00

105.005/038 ด.ต. มนตรี เขียวประอินทร 60.00710491042ลาดยาว 265.005 05 100.00

465.006/066 ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน ทองเพ็ชร 60.0031940909ลาดยาว 725.006 06 200.00

75.007/046 พ.ต.ท.หญิง นิธิการต เปยคํา 60.00513541349ลาดยาว 335.007 07 200.00

135.009/039 ส.ต.อ.หญิง ภิญญาพัชญ วรรณบุญญรัศมิ์ 60.00921032094ลาดยาว 295.008 09 100.00

50.0008/134 ร.ต.อ. เกียรติพัฒน สุคนธพงศ 80.00017821782อุดมสุข 330.009 08 200.00

150.0010/117 ส.ต.ท.หญิง ณธารา อังวิทยาธร 80.001039503940อุดมสุข 430.0010 10 200.00

180.0060/17 ด.ต.หญิง สันทนีย ผลเนตร 120.00122816ลือชา 600.0011 ส6 300.00

225.0078/98 พ.ต.ต. อนันตยศ ปรัชญาวุฒิรัตน 120.0015800785ลือชา 645.0012 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศท.ตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา329

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,680.002,300.00 5,065.00จํานวนเงิน 1,085.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศทก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา330

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/58 ร.ต.ท. วีรภัทร กุสุมาลย 120.00422402236ลือชา 380.001 02 200.00

90.0072/108 ร.ต.ท.หญิง รังสินี ลาภลาวัณย 120.0067266ลือชา 410.002 04 200.00

50.0072/156 ส.ต.ต. สุปรีชา ตรีไชยกุล 120.000978978ลือชา 370.003 05 200.00

135.0072/215 ร.ต.อ. ชัยณรงค เองฉวน 120.00921602151ลือชา 455.004 07 200.00

90.0062/67 พ.ต.ท.หญิง สุพัฒนา สุนทรอภิชาต 120.00626912685ลือชา 410.005 36 200.00

210.0033/297 พ.ต.อ. กองกฤดาคม กิตติถิระพงษ 100.001448194805เฉลิมลาภ 760.006 03 450.00

50.0031/101 ด.ต.หญิง พิณธิดา นอยเจริญ 100.00311281125เฉลิมลาภ 480.007 06 330.00

50.0031/285 ด.ต.หญิง ประทุมพร ประศรีศิลปกุล 100.00313421339เฉลิมลาภ 480.008 10 330.00

50.0031/292 พ.ต.ท. เสกสันติ จันทวงศ 100.00343524349เฉลิมลาภ 600.009 10 450.00

105.0031/379 พ.ต.ท.หญิง ดารณี ศรีจันทร 100.00736923685เฉลิมลาภ 655.0010 12 450.00

50.0031/405 พ.ต.ท.หญิง สายฝน สุกัญจนาก 100.00075607560เฉลิมลาภ 600.0011 13 450.00

50.00212/8 ส.ต.ท. ชลภูมิ อุดมพงษ 85.0014544ทุงสองหอง 235.0012 01 100.00

210.00212/13 ส.ต.ต.หญิง ฐิตาภรณ พ่ัวงาม 85.0014213199ทุงสองหอง 395.0013 01 100.00

180.00212/22 ส.ต.ต. วรณัฐ ตั๋นทา 85.0012406394ทุงสองหอง 365.0014 01 100.00

90.00212/30 ส.ต.ต. ธนาธรณ พุทธสรณ 85.0066963ทุงสองหอง 275.0015 01 100.00

75.00212/90 ส.ต.ต. กฤตธนกร กองเพ็ชร 85.005230225ทุงสองหอง 260.0016 01 100.00

50.00212/114 ส.ต.ท. ธนวัฒน มีแกว 85.0011413ทุงสองหอง 235.0017 01 100.00

50.00212/140 ส.ต.ท. วรฉัตร วงศปญญา 85.0012625ทุงสองหอง 235.0018 01 100.00

50.00212/141 ส.ต.ท. วรัทภพ ศรีบุญนาค 85.0039895ทุงสองหอง 235.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศทก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา331

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.00212/150 ส.ต.ต. ธนากร ปนเย็น 85.004285281ทุงสองหอง 245.0020 01 100.00

50.00212/159 ส.ต.ต. สรศักดิ์ ทรงแกว 85.00034063406ทุงสองหอง 235.0021 01 100.00

50.00212/180 ส.ต.ท.หญิง สุรารักษ อุรุวรรณ 85.00110ทุงสองหอง 235.0022 02 100.00

50.00212/258 ส.ต.ท. กิตติพงศ การะเกตุ 85.000171171ทุงสองหอง 235.0023 02 100.00

90.00212/582 ร.ต.ท. วัชรชัย ขันแข็ง 85.006228222ทุงสองหอง 375.0024 05 200.00

120.00212/779 ร.ต.ท. ภาณุพล โสภา 85.00819861978ทุงสองหอง 505.0025 07 300.00

50.0020/094 ร.ต.อ. ชุมพล นะโนนชัย 85.00240634061วิภาวดี 335.0026 03 200.00

75.0020/109 ร.ต.อ. กิตติคุณ ตั้งเผาเสถียร 85.00515151510วิภาวดี 360.0027 04 200.00

50.0002/108 ร.ต.ท. ธรานภ สายหรุน 80.00019631963อุดมสุข 330.0028 02 200.00

90.0005/026 ส.ต.ท. หนึ่งบุรุษ ศรีรอด 80.00625582552อุดมสุข 370.0029 05 200.00

50.0005/091 ร.ต.ท. ณภัทร งามสดใส 80.00023022302อุดมสุข 330.0030 05 200.00

285.0005/140 พ.ต.ต. ณัฏฐดนัย กมลคุรุภาวัฒน 80.0019180161อุดมสุข 665.0031 05 300.00

50.0006/072 ร.ต.อ. ขจรศักดิ์ ศรีปญญา 80.00328902887อุดมสุข 430.0032 06 300.00

315.0006/119 ส.ต.ต. สันติชัย แสงเขียว 80.002113641343อุดมสุข 595.0033 06 200.00

105.0008/137 ส.ต.ต. ธรรมรัตน มีสุข 80.007763756อุดมสุข 385.0034 08 200.00

50.0009/064 ร.ต.อ.หญิง มรกต พิเชฐไพศาล 80.00110371036อุดมสุข 330.0035 09 200.00

120.0010/100 ร.ต.ต. วสุวัชร ปานเพ็ชร 80.00835473539อุดมสุข 400.0036 10 200.00

60.0011/047 พ.ต.ท. ไพฑูรย วงษศรี 80.004117อุดมสุข 340.0037 11 200.00

50.0011/057 ส.ต.ต. อิสระภาพ ทองนอย 80.003252249อุดมสุข 330.0038 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศทก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา332

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0058/31 ร.ต.ท.หญิง ปวีนา มีมอญ 150.00018471847ถนอมมิตร 500.0039 24 300.00

50.0058/84 พ.ต.ท. กัมพล พงษแสงศรี 150.0005656ถนอมมิตร 500.0040 24 300.00

128.0058/122 ส.ต.อ. ประสาน แสนคํา 150.008467459ถนอมมิตร 578.0041 24 300.00

80.0058/156 ร.ต.ต.หญิง อารมณ พิมพพรม 150.005901896ถนอมมิตร 530.0042 24 300.00

50.0058/161 ร.ต.ต.หญิง กัลยา แกวทอง 150.000543543ถนอมมิตร 500.0043 24 300.00

480.0058/221 ร.ต.ต.หญิง หทัยกาญจน ทองศรีแกว 150.0030983953ถนอมมิตร 930.0044 24 300.00

50.0078/6 พ.ต.ต. รวิ ทองปาน 120.0015655ลือชา 470.0045 ส1 300.00

50.0078/36 พ.ต.อ. มนตรี สีทอง 120.0019998ลือชา 470.0046 ส1 300.00

60.0058/036 พ.ต.ต. สันติศักดิ์ สินเธาว 120.00495ลือชา 480.0047 ส5 300.00

4,463.0010,660.00 19,823.00จํานวนเงิน 4,700.0047 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศฝร.ตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา333

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

525.0033/40 ส.ต.ต.หญิง อาทิตยา เชียงทอง 100.0035782747เฉลิมลาภ 955.001 01 330.00

50.0033/104 พล.ต.ต. จักรทิพย ศตพิมลศักดิ์ 100.00221052103เฉลิมลาภ 600.002 02 450.00

225.0033/119 พ.ต.ท.หญิง อําพัน ธนาอัศวพันธ 100.0015584569เฉลิมลาภ 775.003 02 450.00

285.0031/250 ด.ต.หญิง ณิชกมล ศรีเปลี่ยนจันทร 100.001945174498เฉลิมลาภ 715.004 09 330.00

75.0031/355 ด.ต. ปริญญา วงษาเคน 100.00520962091เฉลิมลาภ 505.005 12 330.00

60.00212/126 จ.ส.ต.หญิง ณัฐชปภา แสงสกุล 85.004301297ทุงสองหอง 245.006 01 100.00

75.00212/210 ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน เซงเข็ม 85.00512521247ทุงสองหอง 260.007 02 100.00

105.002/040 ร.ต.อ.หญิง อัญชลี แจงหลํา 60.00712971290ลาดยาว 265.008 02 100.00

50.009/030 ด.ต. โชคชัย คงเหม็ง 60.00028492849ลาดยาว 310.009 09 200.00

50.0020/255 ร.ต.อ.หญิง สมฤดี พึ่งนอย 85.000689689วิภาวดี 335.0010 08 200.00

50.0008/084 พ.ต.ท.หญิง วณิชชา แผลงศรี 80.00119491948อุดมสุข 430.0011 08 300.00

120.0060/63 จ.ส.ต.หญิง จิตรา โชคทวีพาณิชย 120.008157ลือชา 540.0012 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศฝร.ตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา334

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,670.003,190.00 5,935.00จํานวนเงิน 1,075.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศฝร.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา335

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/32 ร.ต.อ.หญิง ฐานิศรว เจริญสิทธ์ิภัทร 120.00636313625ลือชา 410.001 02 200.00

50.0072/181 ร.ต.อ.หญิง กนกวรรณ กันคํา 120.00227342732ลือชา 370.002 06 200.00

135.0072/236 ร.ต.อ.หญิง ฐิตาภัสร ปยะภัทรวิรัตน 120.009145136ลือชา 455.003 08 200.00

50.002/043 ร.ต.อ. ชนุตม ทองออน 60.002203201ลาดยาว 310.004 02 200.00

150.003/026 พ.ต.อ. สุทธิชัย สงคอนุกูล 60.001012291219ลาดยาว 410.005 03 200.00

90.003/039 ร.ต.อ.หญิง แสงเดือน จันทนะ 60.006526520ลาดยาว 250.006 03 100.00

50.006/069 ร.ต.ต.หญิง ชลิตา มีชัย 60.00011731173ลาดยาว 210.007 06 100.00

50.0020/053 ร.ต.อ.หญิง สุดารัตน เหลาดิ้ม 85.000165165วิภาวดี 335.008 02 200.00

90.0020/056 ร.ต.อ.หญิง นิธินัช รัตนเสถียร 85.00622612255วิภาวดี 375.009 02 200.00

165.0058/047 พ.ต.ต. ศรัณย บัวมาก 120.0011176ลือชา 585.0010 ส5 300.00

50.0058/034 พ.ต.ท. สุเมธ สมยา 120.00143ลือชา 470.0011 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศฝร.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา336

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

970.002,200.00 4,180.00จํานวนเงิน 1,010.0011 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศพข.บช.ส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา337

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/162 พ.ต.ท.หญิง ณัฐสินี จรูญโรจน 120.006585579ลือชา 410.001 06 200.00

105.0068/319 พ.ต.อ. เจนเชิง ประทุมสุวรรณ 120.00723052298ลือชา 425.002 10 200.00

60.0033/95 ด.ต. สายชล วงคเกิด 100.00425522548เฉลิมลาภ 490.003 01 330.00

420.0033/259 ร.ต.อ.หญิง รื่นฤทัย แดงสกุล 100.002842764248เฉลิมลาภ 970.004 03 450.00

75.0031/412 ร.ต.อ.หญิง อภษฏชญา นิ่มนวน 100.005974969เฉลิมลาภ 505.005 13 330.00

50.00212/49 ส.ต.ต. สุตทยา ประพันธพจน 85.0023735ทุงสองหอง 235.006 01 100.00

150.00212/97 จ.ส.ต.หญิง ปรียลักษณ ขันธดวง 85.001033373327ทุงสองหอง 335.007 01 100.00

50.00212/121 ส.ต.ต. พัสกร กอนแกว 85.003516513ทุงสองหอง 235.008 01 100.00

50.00212/243 ส.ต.ต.หญิง นิสาลักษณ ทาเครือ 85.00143ทุงสองหอง 235.009 02 100.00

270.00212/367 ส.ต.อ. ชาญณรงค แกวคง 85.001812041186ทุงสองหอง 555.0010 03 200.00

50.00212/404 ส.ต.ท.หญิง วรัญญา พิกุลหอม 85.00018211821ทุงสองหอง 335.0011 03 200.00

50.00212/452 ร.ต.อ.หญิง นรินธา สังฆะมณี 85.00014951495ทุงสองหอง 335.0012 04 200.00

135.00212/480 ร.ต.ท.หญิง เข็มทราย นรสิงห 85.00914271418ทุงสองหอง 420.0013 04 200.00

240.00212/674 ร.ต.ท.หญิง พิมชณาว สะอาดอํ่า 85.001635173501ทุงสองหอง 525.0014 06 200.00

50.00212/904 ร.ต.ท. ปรีชา ดอกเกษ 85.001500499ทุงสองหอง 435.0015 08 300.00

50.002/065 ร.ต.ต.หญิง รัชนี พูลเจริญ 60.00156745673ลาดยาว 310.0016 02 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ศพข.บช.ส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา338

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,895.003,410.00 6,755.00จํานวนเงิน 1,450.0016 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา339

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.0072/45 ด.ต. พงศกร วงศวัฒนวิบูลย 120.001346864673ลือชา 515.001 02 200.00

240.0072/18 ด.ต. ยุทธยา กุณฑล 120.001654615445ลือชา 560.002 01 200.00

60.0072/90 ด.ต. สุทัศน พรหมแกว 120.00422472243ลือชา 380.003 03 200.00

405.0072/116 ด.ต. สุรเชษฐ ระดาบุตร 120.002718811854ลือชา 725.004 04 200.00

165.0072/220 ด.ต. โกศล อรรคเศรษฐัง 120.0011371360ลือชา 485.005 07 200.00

345.0072/226 ร.ต.ต. สาโรจน สงจันทร 120.0023553530ลือชา 665.006 08 200.00

50.0072/243 ร.ต.ต. ธีรทัศน วงศคณาทรัพย 120.00220042002ลือชา 370.007 08 200.00

90.0068/356 ด.ต. ธนโชติ ตั้งสงบ 120.006254248ลือชา 410.008 11 200.00

120.0068/383 ด.ต. มนัสชาย บุญมีตระกูล 120.008161153ลือชา 440.009 12 200.00

120.0074/33 ด.ต. ธนกร อารียดําเสน 120.00835353527ลือชา 440.0010 14 200.00

60.0074/54 ด.ต. สมยุทธ หนันสวาสดิ์ 120.00421802176ลือชา 380.0011 14 200.00

210.0074/74 ร.ต.ต. นิมิตร เอ่ียมละออ 120.001415571543ลือชา 530.0012 15 200.00

50.0074/94 พ.ต.ท.หญิง วจี นามวงศ 120.00313361333ลือชา 370.0013 15 200.00

270.0074/95 ร.ต.ต.หญิง โกสุมภ ชุติมากร 120.0018565547ลือชา 590.0014 15 200.00

225.0074/122 ด.ต. บัญญัติ คมขํา 120.0015727712ลือชา 545.0015 16 200.00

50.0062/87 พ.ต.ท. ภูดิศกุล สารภักดิ์ 120.00010171017ลือชา 370.0016 36 200.00

50.0062/99 ร.ต.อ.หญิง เนาวรัตน แสงคาํ 120.00035093509ลือชา 370.0017 36 200.00

105.0033/215 จ.ส.ต. ธนวัฒน หมทอง 100.007490483เฉลิมลาภ 405.0018 03 200.00

50.0033/248 ด.ต.หญิง แพรววนิด ชารีโคตร 100.001538537เฉลิมลาภ 350.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา340

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0033/249 ด.ต. ธนายุทธ เต็มบางงอน 100.00825172509เฉลิมลาภ 420.0020 03 200.00

50.0031/51 ร.ต.ท. พงษศักดิ์ กวางทอง 100.00133233322เฉลิมลาภ 480.0021 05 330.00

225.0031/83 ด.ต. นิติพัฒน ทอแสงรุงเรือง 100.001513811366เฉลิมลาภ 655.0022 05 330.00

150.0031/206 ด.ต. เอกศักดิ์ ศรีหาสุด 100.001021362126เฉลิมลาภ 580.0023 08 330.00

90.0031/224 ร.ต.อ. กันตพงษ บุญกอ 100.00622342228เฉลิมลาภ 520.0024 09 330.00

75.0031/266 ด.ต. สหปรีชา ชะนะบัว 100.00531173112เฉลิมลาภ 505.0025 10 330.00

300.0031/277 ด.ต. วีระพันธ ประภาพักตร 100.002031463126เฉลิมลาภ 730.0026 10 330.00

210.0031/337 จ.ส.ต. ฉัตรชัย ศรีแกว 100.001418101796เฉลิมลาภ 640.0027 11 330.00

390.00212/24 ด.ต. ปญญวรรธณ มงคล 85.0026675649ทุงสองหอง 575.0028 01 100.00

50.00212/25 ส.ต.ท. สุรชัย พรหมทอง 85.001668667ทุงสองหอง 235.0029 01 100.00

50.00212/48 ส.ต.อ. เอกศักดิ์ สีนุย 85.00210621060ทุงสองหอง 235.0030 01 100.00

50.00212/170 ด.ต. นิติธร วงศเมฆบงกช 85.0007575ทุงสองหอง 235.0031 02 100.00

50.00212/212 ด.ต. มรุพงษ ลําภา 85.000432432ทุงสองหอง 235.0032 02 100.00

50.00212/232 ส.ต.อ. ภิญโญ ศรีโสภา 85.00322052202ทุงสองหอง 235.0033 02 100.00

50.00212/337 จ.ส.ต.หญิง บัณฑิต จันทเพ็ชร 85.000217217ทุงสองหอง 335.0034 03 200.00

75.00212/360 ส.ต.ท. อรรถพล ตุมทอง 85.005265260ทุงสองหอง 360.0035 03 200.00

225.00212/409 ร.ต.ต. สุธรรม สุแพง 85.0015346331ทุงสองหอง 510.0036 03 200.00

50.00212/442 ด.ต.หญิง จิรฐา จิตสามารถ 85.0001818ทุงสองหอง 335.0037 04 200.00

90.00212/495 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ภิรมย 85.006121115ทุงสองหอง 375.0038 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา341

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.00212/551 ด.ต. ศุภสวัสดิ์ มากบุญดี 85.00411881184ทุงสองหอง 345.0039 05 200.00

210.00212/587 ด.ต.หญิง บัวขาว มโนวรรณา 85.00147864ทุงสองหอง 495.0040 05 200.00

105.00212/589 พ.ต.ท. กฤษฎิ์ แกวมีศรี 85.007764757ทุงสองหอง 390.0041 05 200.00

50.00212/610 ด.ต. ธีรยุทธ ทิพยสุวรรณ 85.000919919ทุงสองหอง 335.0042 05 200.00

225.00212/617 ส.ต.อ. สุวัฒน ปรมัตถ 85.0015878863ทุงสองหอง 510.0043 05 200.00

195.00212/763 พ.ต.ต.หญิง พิศธยา ทองสี 85.001319921979ทุงสองหอง 580.0044 07 300.00

50.00212/786 พ.ต.ต. รพีพัฒน อักษร 85.002312310ทุงสองหอง 435.0045 07 300.00

270.00212/798 ร.ต.ท. ถานันตร สุขสําราญ 85.001851005082ทุงสองหอง 655.0046 07 300.00

150.00212/822 พ.ต.ต. มานิตย หนูสี 85.001033773367ทุงสองหอง 535.0047 07 300.00

50.00212/860 พ.ต.ท. วิเชียร นวลจันทร 85.00124492448ทุงสองหอง 435.0048 08 300.00

660.00212/874 พ.ต.ท. อํานาจ มาหาธนานันท 85.004414401396ทุงสองหอง 1,045.0049 08 300.00

50.00212/901 พ.ต.ท. อภิชัย วารุณี 85.000267267ทุงสองหอง 435.0050 08 300.00

50.001/010 จ.ส.ต. ณัฐพงษ เดชชัยภูมิ 60.00110ลาดยาว 310.0051 01 200.00

50.001/024 ร.ต.ท. ณรงคศกัดิ์ พรหมนอย 60.000120120ลาดยาว 310.0052 01 200.00

50.001/039 ร.ต.ต.หญิง แสงระวี ประทุมวงศ 60.00318081805ลาดยาว 210.0053 01 100.00

165.002/021 ส.ต.อ. ธนู พรมดี 60.001164716460ลาดยาว 325.0054 02 100.00

60.002/022 ร.ต.ต.หญิง ปราณี อินแหยม 60.00415991595ลาดยาว 220.0055 02 100.00

50.003/007 พ.ต.ต.หญิง ปราณี ศรีสารคาม 60.00154465445ลาดยาว 310.0056 03 200.00

165.003/057 ด.ต. ธนะธร ตรรกวัจนวงศ 60.001110511040ลาดยาว 325.0057 03 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา342

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.004/061 จ.ส.ต. ชัยสิทธ์ิ หอมชาติ 60.00017521752ลาดยาว 310.0058 04 200.00

210.005/013 ด.ต. กําแหง ทองมาก 60.001446114597ลาดยาว 470.0059 05 200.00

50.006/005 ร.ต.อ. ศิริวัฒน วัฒนะศรี 60.0004545ลาดยาว 410.0060 06 300.00

75.006/014 ร.ต.ท. ชัชวาลย ออนสุระทุม 60.00516361631ลาดยาว 435.0061 06 300.00

50.006/045 ส.ต.อ. ปรเมศร ดวงจันทร 60.00012631263ลาดยาว 310.0062 06 200.00

150.007/078 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ แกวโมลี 60.0010924914ลาดยาว 410.0063 07 200.00

50.009/069 ด.ต. ดําเนิน คําแกว 60.00312041201ลาดยาว 210.0064 09 100.00

50.009/083 ด.ต. วินิตย สุวรรณคุณ 60.00110ลาดยาว 310.0065 09 200.00

50.0020/025 ส.ต.อ. นิวัฒน จันทนัน 85.00154765475วิภาวดี 335.0066 01 200.00

375.0020/032 ด.ต. พลากร สอนศรี 85.002530763051วิภาวดี 660.0067 01 200.00

50.0020/033 ด.ต.หญิง อารมณ ธัญญเจริญ 85.00013541354วิภาวดี 335.0068 02 200.00

240.0020/116 ร.ต.อ.หญิง วิชนี นกกริ่ม 85.001616891673วิภาวดี 525.0069 04 200.00

50.0020/117 ด.ต. อิทธิพล แตงแดน 85.00151685167วิภาวดี 335.0070 04 200.00

225.0020/122 จ.ส.ต. ธานเทพ รัตนพันธ 85.0015127112วิภาวดี 510.0071 04 200.00

50.0020/149 จ.ส.ต. ชัยวัฒน จิตรประทักษ 85.000820820วิภาวดี 335.0072 05 200.00

105.0020/271 ส.ต.ท. เจริญวิทย วิเศษจินดาวัฒน 85.0075447วิภาวดี 390.0073 09 200.00

50.0020/281 ร.ต.ท. ภูวนารท รอดจุย 85.00011201120วิภาวดี 335.0074 09 200.00

210.0020/303 ด.ต. ชยุต เจริญรัตชาติ 85.001417071693วิภาวดี 495.0075 10 200.00

50.0020/336 ด.ต.หญิง หทัยกานต สวัสดิ์โรจน 85.00111961195วิภาวดี 335.0076 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา343

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/376 ด.ต. ยศพนธ อินปาน 85.003215212วิภาวดี 335.0077 12 200.00

705.0020/378 จ.ส.ต.หญิง ประไพ คุมแวน 85.004758105763วิภาวดี 990.0078 12 200.00

60.0020/447 จ.ส.ต. สุวิช ไทยเขียว 85.004475471วิภาวดี 345.0079 14 200.00

50.0020/483 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ครามสมอ 85.0013635วิภาวดี 435.0080 16 300.00

180.0020/487 ร.ต.อ. ภัควี กอนสมบัติ 85.001224242412วิภาวดี 565.0081 17 300.00

150.0020/534 พ.ต.ท. ชอุมพร ฉับพลัน 85.0010130120วิภาวดี 535.0082 19 300.00

420.0001/023 ด.ต. วสันต สวางแสงใส 80.002828232795อุดมสุข 700.0083 01 200.00

50.0001/067 ส.ต.ท. ชิษนุ ปากะบุตร 80.000621621อุดมสุข 330.0084 01 200.00

50.0001/102 ด.ต. วันชัย พลเย่ียม 80.00051995199อุดมสุข 330.0085 01 200.00

50.0001/128 ร.ต.อ. นพวิทย ละเหลา 80.000234234อุดมสุข 430.0086 01 300.00

150.0001/131 ด.ต.หญิง นุจรี ยอดพรหม 80.0010132122อุดมสุข 430.0087 01 200.00

50.0001/134 ด.ต. วัฒนา ลาลุน 80.00112781277อุดมสุข 330.0088 01 200.00

60.0002/026 ส.ต.อ. ณัฐวุฒ มีกุล 80.00412651261อุดมสุข 340.0089 02 200.00

50.0002/053 ด.ต. ฐิติกร หุนดี 80.00027552755อุดมสุข 330.0090 02 200.00

50.0002/054 ร.ต.ท. พลกฤษณ ดวงกลาง 80.00019351935อุดมสุข 330.0091 02 200.00

105.0002/122 ด.ต. ฤทธิไกร สุทธิธรรม 80.007606599อุดมสุข 385.0092 02 200.00

50.0002/124 ส.ต.ท. สิทธิพร ชํานาญจิตร 80.00115851584อุดมสุข 330.0093 02 200.00

50.0003/004 ส.ต.อ. นภดล ชัยชนะ 80.00182478246อุดมสุข 330.0094 03 200.00

135.0003/031 ร.ต.ต. บําเหน็จ เรืองประโคน 80.00939683959อุดมสุข 415.0095 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา344

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0003/047 ร.ต.อ. พัชรพล ทะสา 80.00022อุดมสุข 330.0096 03 200.00

50.0003/063 ด.ต.หญิง อลิษา กุดจอมศรี 80.00039213921อุดมสุข 330.0097 03 200.00

50.0003/087 ด.ต. จักรพงษ สามานิตย 80.000855855อุดมสุข 330.0098 03 200.00

60.0004/025 ส.ต.ท. นิธิวัฒน จันทรแจม 80.00416381634อุดมสุข 340.0099 04 200.00

60.0004/032 ด.ต. สิทธิศักดิ์ มณฑาทิพย 80.00444964492อุดมสุข 340.00100 04 200.00

120.0004/126 ร.ต.อ. วันชัย กรวยสวัสดิ์ 80.00819041896อุดมสุข 500.00101 04 300.00

330.0005/088 ส.ต.อ. อิทธิพล เอี่ยวชู 80.002275837561อุดมสุข 610.00102 05 200.00

50.0005/114 ร.ต.ท. เศกสรรค การคา 80.00119301929อุดมสุข 430.00103 05 300.00

300.0007/047 ส.ต.อ. รวีกูล กมลพุทธ 80.0020785765อุดมสุข 580.00 สง.พล.ต.อ.มนูฯ104 07 200.00

50.0007/050 ส.ต.ท. พุทธพร อุนบวรพิทักษ 80.00143154314อุดมสุข 330.00105 07 200.00

50.0008/004 ร.ต.ต. ยศวริศ ทองคํา 80.002736734อุดมสุข 330.00106 08 200.00

50.0008/008 ส.ต.อ. ภูริวัฒน มุสิกกะพงศ 80.00084288428อุดมสุข 330.00107 08 200.00

50.0008/098 ร.ต.อ. ธีรพล ถัดสีทัย 80.00012061206อุดมสุข 430.00108 08 300.00

50.0008/105 ด.ต. วีระ สุขแจม 80.00034243424อุดมสุข 330.00109 08 200.00

300.0009/012 ร.ต.อ. กิตติ์ธเนศ เศรษฐาพิชุตม 80.002059205900อุดมสุข 680.00110 09 300.00

360.0009/014 ส.ต.ท. ราชวุธ ไกรทอง 80.002413471323อุดมสุข 640.00111 09 200.00

50.0009/050 ด.ต. มานพ ตินา 80.00095699569อุดมสุข 330.00112 09 200.00

50.0010/026 จ.ส.ต. ณฐนนท วงประเสริฐ 80.00015641564อุดมสุข 330.00113 10 200.00

285.0010/035 ด.ต. ชยกฤต ตั๋นแกว 80.001910321013อุดมสุข 565.00114 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา345

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0011/028 ด.ต. อํานาจ บุญสนิท 80.00620732067อุดมสุข 370.00115 11 200.00

50.0058/3 ร.ต.อ. ฐานพัฒน รัตนภรพันธ 150.000436436ถนอมมิตร 500.00116 24 300.00

50.0058/21 ด.ต. นิโรจน สุทธิมาศ 150.002177175ถนอมมิตร 500.00117 24 300.00

50.0058/50 ร.ต.อ. อัสมาน อาดิล 150.00018021802ถนอมมิตร 400.00118 24 200.00

50.0058/58 ร.ต.อ. สมนึก เทวยุรังค 150.000356356ถนอมมิตร 500.00119 24 300.00

50.0058/109 ด.ต. สินธุทวี เคารพไผท 150.000321321ถนอมมิตร 400.00120 24 200.00

240.0058/127 ร.ต.ท.หญิง รัตนาภรณ งอนก่ิง 150.001519421927ถนอมมิตร 690.00121 24 300.00

400.0058/146 ด.ต. มรกรด เพชรสังหาร 150.002514691444ถนอมมิตร 850.00122 24 300.00

80.0058/180 ด.ต.หญิง พรทิพย แกวบัว 150.005202197ถนอมมิตร 330.00123 24 100.00

160.0058/184 จ.ส.ต. ชาติดรุณ พริกสุวรรณ 150.0010648638ถนอมมิตร 610.00124 24 300.00

50.0058/225 ด.ต. ธนกร ศรีณรงค 150.00042354235ถนอมมิตร 500.00125 24 300.00

240.0060/25 ด.ต. สาคร อุดมดี 120.00163115ลือชา 660.00126 ส6 300.00

60.0060/27 ด.ต. ธณัท ภัสสรนรากุล 120.00484ลือชา 480.00127 ส6 300.00

75.0056/1 ร.ต.อ. รวี ชื่นชม 120.005149ลือชา 495.00128 ส4 300.00

50.0078/54 ร.ต.ท. ประเสริฐ ทันตาเร็ว 120.00310097ลือชา 470.00 สง.พล.ต.อ.รุงโรจน แสงคราม129 ส2 300.00

180.0078/110 พ.ต.อ. อุดร วงษชื่น 120.0012525513ลือชา 600.00130 ส3 300.00

50.0060/74 ด.ต.หญิง ณัฐชรัชต เดชเกตุ 120.00121ลือชา 470.00131 ส6 300.00

50.0060/83 ด.ต. พิชัย พิพัฒนกุล 120.0031411ลือชา 470.00132 ส6 300.00

210.0060/93 ด.ต. สมชาย อาจหาญยิ่ง 120.00143824ลือชา 630.00133 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา346

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0060/94 ด.ต.หญิง ณัฐกมล สุโสะ 120.0022018ลือชา 470.00134 ส6 300.00

17,080.0029,810.00 59,450.00จํานวนเงิน 12,560.00134 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา347

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0074/180 ส.ต.ท. ธนกฤต จิวลินทร 120.004133129ลือชา 380.001 18 200.00

60.0062/93 พ.ต.ท. จาตุรนต สุขทวี 120.004918914ลือชา 480.002 36 300.00

240.0033/109 ด.ต. ฑีฆายุ จันทรปดา 100.001654655449เฉลิมลาภ 670.00 ปค.3 02 330.00

120.0031/199 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ คงบรรจบ 100.00816391631เฉลิมลาภ 550.004 08 330.00

50.00212/374 พ.ต.ท. พีรวิทย เปรมธนารักษ 85.003112109ทุงสองหอง 335.005 03 200.00

165.00212/541 ด.ต.หญิง บุศรินทร พนภัย 85.00116453ทุงสองหอง 450.006 05 200.00

50.00212/653 ด.ต. สุขชัย ไวฑะกวีเดช 85.000266266ทุงสองหอง 335.007 06 200.00

90.004/027 พ.ต.ต.หญิง ศศิธร สุขเพียร 60.006397391ลาดยาว 350.008 04 200.00

135.007/077 พ.ต.อ. กรธวัช สวัสดิ์โรจน 60.00939443935ลาดยาว 495.009 07 300.00

50.0020/106 ส.ต.ท. กิตติศักดิ์ จันทะวาลย 85.00114671466วิภาวดี 335.0010 04 200.00

50.0020/216 จ.ส.ต. ธีรทัศน วิลาส 85.00129942993วิภาวดี 335.0011 07 200.00

240.0020/535 ร.ต.อ. วีระพงษ หาเวียง 85.0016375359วิภาวดี 625.0012 19 300.00

75.0001/104 ด.ต. สิทธิชัย แตงนอย 80.00519471942อุดมสุข 355.0013 01 200.00

50.0002/089 ส.ต.ท. ธีรวัฒน รัชนิพนธ 80.00261446142อุดมสุข 330.0014 02 200.00

210.0004/053 ส.ต.ท. วรเทพ ศิริขันแสง 80.001489098895อุดมสุข 490.0015 04 200.00

50.0004/133 ส.ต.ต. จตุพล วงศลังกา 80.000572572อุดมสุข 330.0016 04 200.00

135.0005/132 ด.ต. สุภการ ขันขวา 80.00964406431อุดมสุข 415.0017 05 200.00

50.0008/048 ส.ต.ท. สนธยา ปะสาวะเท 80.00138873886อุดมสุข 330.0018 08 200.00

50.0009/079 ส.ต.อ. ประชากร ธรรมสัตย 80.00047724772อุดมสุข 330.0019 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา348

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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135.0009/107 ส.ต.ท. เอกลักษณ วิทังจีน 80.00917561747อุดมสุข 415.0020 09 200.00

50.0009/115 ส.ต.ท. วสันต จงดี 80.00034513451อุดมสุข 330.0021 09 200.00

50.0011/095 ส.ต.ท. พงษสิงห ทองคํา 80.00165586557อุดมสุข 330.0022 11 200.00

80.0058/5 ส.ต.อ. อนุพงษ แกวสาร 150.005818813ถนอมมิตร 530.0023 24 300.00

50.0058/35 พ.ต.ต. วิชิต สุดปราง 150.003891888ถนอมมิตร 500.0024 24 300.00

50.0058/65 ด.ต. เชาวฤทธ์ิ นามเมือง 150.00315611558ถนอมมิตร 500.0025 24 300.00

105.0058/024 ร.ต.ต. บรรยาย ภะวะ 120.007169ลือชา 525.0026 ส5 300.00

50.0078/60 ร.ต.ท. สรายุทธ แรงสาริกิจ 120.003108105ลือชา 470.0027 ส2 300.00

2,500.006,460.00 11,520.00จํานวนเงิน 2,560.0027 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา349

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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105.0072/27 ด.ต. กฤษณา ถูกศรี 120.007418411ลือชา 425.001 01 200.00

60.0072/46 ด.ต. ปราโมทย ชาญประโคน 120.00425792575ลือชา 380.002 02 200.00

150.0072/101 ส.ต.ท. ธงชัย กลิ่นเทียน 120.001066876677ลือชา 470.003 04 200.00

50.0072/154 ด.ต. นพดล เสริมรัมย 120.00329812978ลือชา 370.004 05 200.00

210.0072/174 ด.ต. ไพบูลย ดาเลิศ 120.0014706692ลือชา 530.005 06 200.00

270.0072/201 ร.ต.อ. วิษณุ จันทพงศ 120.0018705687ลือชา 590.006 07 200.00

210.0072/225 พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ บุญประวัติ 120.001423152301ลือชา 530.007 08 200.00

50.0068/289 ร.ต.อ. พันธุธัช แสนสุข 120.000145145ลือชา 370.008 09 200.00

90.0068/371 จ.ส.ต. อันนุวา อิสอ 120.006752746ลือชา 410.009 11 200.00

50.0068/393 ด.ต. สมบัติ จิตรรื่น 120.001267266ลือชา 370.0010 12 200.00

75.0068/397 ด.ต. พงศพัทธ พรรณราย 120.00520102005ลือชา 395.0011 12 200.00

525.0074/11 ส.ต.ท. อรุณ เชยชื่นจิตร 120.00351014110106ลือชา 845.0012 13 200.00

225.0074/71 ด.ต. พันธปรีดิ์ วันเปลี่ยนสี 120.001540043989ลือชา 545.0013 15 200.00

75.0074/121 ร.ต.อ. ดํารงชัย อินยศ 120.0058782ลือชา 395.0014 16 200.00

135.0033/36 ร.ต.ท.หญิง อาจรีย วงษวิญญาณ 100.00919131904เฉลิมลาภ 565.0015 01 330.00

75.0033/48 จ.ส.ต. จารึก กาญจนศิริ 100.00547794774เฉลิมลาภ 505.00 ปค16 01 330.00

165.0033/99 ร.ต.ต. รัชกฤช เผามงคล 100.001122412230เฉลิมลาภ 715.0017 02 450.00

75.0033/180 จ.ส.ต. รัฐภูมิ โพธิสาร 100.00519371932เฉลิมลาภ 375.0018 03 200.00

60.0033/222 จ.ส.ต.หญิง ฐาปนี มิขันหมาก 100.00419941990เฉลิมลาภ 360.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา350

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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360.0033/236 จ.ส.ต. ศิริศักดิ์ พานิชนาวา 100.002434883464เฉลิมลาภ 660.0020 03 200.00

50.0033/274 จ.ส.ต. ปริวัฒน สอนใจ 100.00028242824เฉลิมลาภ 350.0021 03 200.00

75.0031/92 ส.ต.อ. ตุรงคฤทธ์ิ ศรีอัมพร 100.00521302125เฉลิมลาภ 505.0022 05 330.00

50.0031/167 พ.ต.ท. พิชัย ศรีโพธ์ิออน 100.000708708เฉลิมลาภ 480.0023 07 330.00

50.0031/368 ด.ต. ราทิกุล ศรีรักษา 100.00015111511เฉลิมลาภ 480.0024 12 330.00

180.00212/9 ส.ต.อ. อริยะ มาลี 85.0012231219ทุงสองหอง 365.0025 01 100.00

50.00212/14 ส.ต.ต. อภิสิทธ์ิ สาระกิจ 85.0021513ทุงสองหอง 235.0026 01 100.00

50.00212/190 ส.ต.อ. สวัสดิ์ จูมพลา 85.000212212ทุงสองหอง 235.0027 02 100.00

50.00212/199 ส.ต.อ.หญิง จุฑามาศ พรหมสกุล 85.002445443ทุงสองหอง 235.0028 02 100.00

150.00212/222 ส.ต.อ. ธวัชชัย ศรฉิมพลี 85.0010177ทุงสองหอง 335.0029 02 100.00

75.00212/228 ด.ต.หญิง วรวรรณา ดวงสีเสน 85.00559625957ทุงสองหอง 260.0030 02 100.00

50.00212/251 ส.ต.ท.หญิง รัชญาวีร บุญมาก 85.00066ทุงสองหอง 235.0031 02 100.00

75.00212/276 ส.ต.ต.หญิง วิลาสินี แทนนิล 85.005118113ทุงสองหอง 260.0032 02 100.00

50.00212/277 ส.ต.ต.หญิง ปริญญา วันทิตย 85.0003131ทุงสองหอง 235.0033 02 100.00

50.00212/287 ส.ต.ท. วงศกร ชาเสน 85.001663662ทุงสองหอง 235.0034 02 100.00

600.00212/289 ส.ต.อ. ภานุวัฒน ศรีขลา 85.0040196156ทุงสองหอง 785.0035 02 100.00

50.00212/364 ด.ต. วิทูร จันทาจังหรีด 85.00121882187ทุงสองหอง 335.0036 03 200.00

50.00212/401 ด.ต. สัญญาลักษ รวมจิตร 85.0021412ทุงสองหอง 335.0037 03 200.00

75.00212/479 ร.ต.ต.หญิง วลัยพร ผิวขม 85.005714709ทุงสองหอง 360.0038 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา351

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.00212/563 จ.ส.ต. อาทิตย แดงอาจ 85.00019441944ทุงสองหอง 335.0039 05 200.00

50.00212/726 ร.ต.ท. นิรวิทย แกวศรีออน 85.00034003400ทุงสองหอง 335.0040 06 200.00

50.00212/815 พ.ต.ต. นิสิต แสนเพชร 85.0007979ทุงสองหอง 435.0041 07 300.00

390.00212/837 ร.ต.อ. หมั่น หมั่นมานะสุข 85.0026470444ทุงสองหอง 775.0042 07 300.00

210.00212/885 ร.ต.อ. ณัตจักร โตชนกธรรม 85.0014602588ทุงสองหอง 595.0043 08 300.00

420.001/005 พ.ต.ต.หญิง เจนจิรา ทองสาย 60.0028479451ลาดยาว 780.0044 01 300.00

60.002/047 ส.ต.ต. ภิญโญ ทองทวิง 60.0045147ลาดยาว 320.0045 02 200.00

480.003/014 พ.ต.ท. ถิรภัทร จิรศรีสกุล 60.003282538221ลาดยาว 840.0046 03 300.00

50.003/076 ส.ต.ต. ณัฐพล นาคราช 60.00066ลาดยาว 210.0047 03 100.00

195.003/080 ด.ต. เอนก เพ่ิมสมบูรณ 60.001334943481ลาดยาว 455.0048 03 200.00

50.005/001 ส.ต.ต. ชิณวัฒน อรังศรี 60.00231ลาดยาว 210.0049 05 100.00

50.005/018 ส.ต.ต. สหรัฐ นาไชย 60.000953953ลาดยาว 210.0050 05 100.00

50.005/020 ส.ต.ท. ธนาภพ จันคง 60.000218218ลาดยาว 210.0051 05 100.00

50.005/039 ส.ต.ต. ศักดิ์สิทธ์ิ ดอนมืด 60.00110ลาดยาว 210.0052 05 100.00

50.005/087 ส.ต.ต. ชาญชัย พลหวา 60.00110ลาดยาว 210.0053 05 100.00

50.006/017 ด.ต. ดนุ สําเภาเงนิ 60.00128952894ลาดยาว 210.0054 06 100.00

50.006/038 ส.ต.ต. ศิริพงษ ราษฎรเจริญ 60.0022826ลาดยาว 210.0055 06 100.00

105.006/040 ส.ต.ต. วรพล หาญพุทธ 60.00716171610ลาดยาว 265.0056 06 100.00

50.006/055 ส.ต.ต. จิรวัฒน ดวงแกว 60.00154ลาดยาว 210.0057 06 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา352

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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300.007/019 ส.ต.อ. รุงเสนห ชลเดช 60.002011401120ลาดยาว 460.0058 07 100.00

50.007/071 ส.ต.ต. มีน ภูนาสูง 60.00110ลาดยาว 210.0059 07 100.00

135.007/074 ส.ต.ต. ฐิติภูมิ สมบัติปน 60.00932793270ลาดยาว 295.0060 07 100.00

50.007/081 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ อรรฆพรพิพัฒน 60.00110ลาดยาว 310.0061 07 200.00

50.008/037 ส.ต.ต. ยุทธนา คํามา 60.00088ลาดยาว 210.0062 08 100.00

50.008/054 ส.ต.ท. ณัฐพล ประทับแกว 60.00311991196ลาดยาว 210.0063 08 100.00

165.009/017 ส.ต.ต. สิทธิศักดิ์ ดีลี 60.0011131120ลาดยาว 325.0064 09 100.00

50.009/056 ส.ต.ต. อุดมศักดิ์ สาม 60.000629629ลาดยาว 210.0065 09 100.00

50.009/076 ส.ต.อ. พิชิต ตะปน 60.0018180ลาดยาว 210.0066 09 100.00

255.009/080 ร.ต.อ.หญิง ยุพาภรณ อินทรอักษร 60.001711691152ลาดยาว 515.0067 09 200.00

375.009/089 ส.ต.ต. ชาคริต กุลสุวรรณ 60.0025250ลาดยาว 535.0068 09 100.00

195.0020/078 จ.ส.ต. สละ ถ้ําแกว 85.0013965952วิภาวดี 480.0069 03 200.00

720.0020/181 ด.ต. บุญถิ่น แปนเมือง 85.004893889340วิภาวดี 1,005.0070 06 200.00

50.0020/245 จ.ส.ต. อรรถพงษ บุญเลขา 85.000103103วิภาวดี 335.0071 08 200.00

50.0020/262 ด.ต. ประจักษ เมืองซอง 85.00145434542วิภาวดี 335.0072 09 200.00

135.0020/294 ด.ต. ยุทธนา คําสีดา 85.00925332524วิภาวดี 420.0073 10 200.00

210.0020/365 ส.ต.อ. มงคลศักดิ์ หลานจีนา 85.0014237223วิภาวดี 495.0074 12 200.00

750.0020/496 พ.ต.ต. ศักดิ์ชาย อุประ 85.005048074757วิภาวดี 1,135.0075 17 300.00

50.0020/509 ร.ต.อ. กฤษฏิ์พงศ กฤษฎชัยธรรม 85.001987986วิภาวดี 435.0076 18 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา353

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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225.0001/009 จ.ส.ต. อัมพร บุญนํา 80.001556695654อุดมสุข 505.0077 01 200.00

180.0001/012 ส.ต.ต. ชัชนินทร สุขทวีผลกุล 80.001238453833อุดมสุข 460.0078 01 200.00

315.0001/064 ส.ต.อ. ณรงคชัย กลางประพันธ 80.002135013480อุดมสุข 595.0079 01 200.00

225.0001/095 ส.ต.ต. อนันท ขําออย 80.001570096994อุดมสุข 505.0080 01 200.00

465.0002/005 ส.ต.ต. ไชยนันท เหลาคํา 80.003158875856อุดมสุข 745.0081 02 200.00

50.0002/069 ร.ต.อ. อาทิตย ชัยประคองชีพ 80.00047764776อุดมสุข 430.0082 02 300.00

285.0002/106 ส.ต.ต. ภูริเดช โตะหลาง 80.001940123993อุดมสุข 565.0083 02 200.00

50.0002/136 ส.ต.ต. พงศกร ล่ํานวล 80.00035763576อุดมสุข 330.0084 02 200.00

50.0003/009 ร.ต.อ. รัฐนันท มาหานนท 80.00253125310อุดมสุข 330.0085 03 200.00

525.0003/070 ร.ต.อ. ถาวร เหลาเพ่ิม 80.0035401366อุดมสุข 905.0086 03 300.00

50.0003/119 ส.ต.ต. ธนภพ ทวีโชติเจริญสิน 80.00022042204อุดมสุข 330.0087 03 200.00

90.0004/018 ส.ต.อ. ชัยณรงค ปฐมวงศ 80.00649914985อุดมสุข 370.0088 04 200.00

50.0004/035 ด.ต.หญิง วาสนา เซงก้ิม 80.00346034600อุดมสุข 330.0089 04 200.00

270.0004/040 ส.ต.อ. พิทักษ วรรณดี 80.001823452327อุดมสุข 550.0090 04 200.00

50.0004/048 ด.ต. อิสระ หิมะคุณ 80.00011921192อุดมสุข 330.0091 04 200.00

50.0004/100 พ.ต.ท. เนรมิต งามขํา 80.00019421942อุดมสุข 430.0092 04 300.00

270.0004/116 ส.ต.อ. ทวีลาภ ก่ิงพาน 80.001846984680อุดมสุข 550.0093 04 200.00

50.0004/118 ด.ต. กวีชาติ เปรื่องการ 80.00037893789อุดมสุข 330.0094 04 200.00

405.0005/037 ส.ต.อ. ดารัณ จุนสมุทร 80.002777497722อุดมสุข 685.0095 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา354

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0005/074 ส.ต.ต. นิรันดร มิ่งสายทอง 80.00061796179อุดมสุข 330.0096 05 200.00

50.0005/106 ด.ต. การุณย ก่ิงโพธิ์ 80.001144143อุดมสุข 330.0097 05 200.00

240.0005/109 ส.ต.ต. เอกวิทย ยอดชรูด 80.001623512335อุดมสุข 520.0098 05 200.00

50.0006/017 ส.ต.ต. พรชัย ศรีวิบูลย 80.00023372337อุดมสุข 330.0099 06 200.00

50.0006/049 ส.ต.ท. วีระยุทธ คูณพากย 80.00163336332อุดมสุข 330.00100 06 200.00

50.0006/050 ด.ต. สัญญา เกตุสลุด 80.00014721472อุดมสุข 330.00101 06 200.00

50.0006/102 ส.ต.ท. กรเทพ งามขํา 80.000440440อุดมสุข 330.00102 06 200.00

210.0006/106 ส.ต.ต. ทองพูน สนิทพล 80.001429492935อุดมสุข 490.00103 06 200.00

50.0007/010 ส.ต.ต. วัชรกร สุขประเสริฐ 80.0008282อุดมสุข 330.00104 07 200.00

50.0007/022 พ.ต.ต. บันลือ งามสะพรั่ง 80.00032313231อุดมสุข 330.00105 07 200.00

75.0007/030 พ.ต.ท ประเชิญ อรชร 80.00566536648อุดมสุข 455.00106 07 300.00

50.0007/037 ส.ต.ท. เสกสรร เรืองฤทธ์ิ 80.00012591259อุดมสุข 330.00107 07 200.00

50.0008/122 ส.ต.ต. สานนท คําฝอย 80.00034393439อุดมสุข 330.00108 08 200.00

90.0008/132 ส.ต.ท. บุญชนะ ภารสําเร็จ 80.00619491943อุดมสุข 370.00109 08 200.00

50.0009/028 ส.ต.ต. ปฐมพงศ พงศทลุง 80.0033734อุดมสุข 330.00110 09 200.00

150.0009/045 ส.ต.อ. กรชัย ตรีหัตถ 80.001099129902อุดมสุข 430.00111 09 200.00

210.0009/046 ส.ต.ท. เจษฎากร นอยเล็ก 80.001413101296อุดมสุข 490.00112 09 200.00

50.0009/091 ส.ต.ต. ธรรมนูญ ศรีโคตร 80.00320602057อุดมสุข 330.00113 09 200.00

120.0009/102 ส.ต.ต. เอกพร ศรีสวาง 80.008488480อุดมสุข 400.00114 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา355

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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165.0010/013 พ.ต.ท. เสริมพงค กําพุสิริ 80.001178487837อุดมสุข 545.00115 10 300.00

50.0010/055 ส.ต.ต. วรวุฒิ สมบัติกําไร 80.00018441844อุดมสุข 330.00116 10 200.00

135.0010/063 ส.ต.ท. ธีรพงศ ปองไฝ 80.00937023693อุดมสุข 415.00117 10 200.00

105.0010/071 ส.ต.ท. นพ อวิรุทธมานนท 80.00738103803อุดมสุข 385.00118 10 200.00

210.0011/085 ร.ต.อ. ธนกร เจริญไชยกิจ 80.001450675053อุดมสุข 590.00119 11 300.00

352.0058/96 ส.ต.ท.หญิง พรรณภา อาบทิพยวัฒนากุ 150.002210271005ถนอมมิตร 602.00120 24 100.00

50.0058/057 พ.ต.ท. วัทธิกร ไชยสงค 120.00198ลือชา 470.00121 ส5 300.00

75.0060/57 ร.ต.ต. ภัทราวุธ บุญนอก 120.005149ลือชา 495.00122 ส6 300.00

90.0078/102 พ.ต.อ. ประสพชัย เสวกพันธุ 120.0065347ลือชา 510.00123 ส3 300.00

50.0060/62 ด.ต.หญิง คณิศร จุยสําราญ 120.00011ลือชา 470.00124 ส6 300.00

120.0060/77 ด.ต. นิธิศ เมธีอัษฎาวุฒิ 120.008179ลือชา 540.00125 ส6 300.00

240.0060/96 ด.ต. สมควร สารไธสง 120.00163519ลือชา 660.00126 ส6 300.00

50.0058/035 ร.ต.ต.หญิง อารีรัตน สอนไทย 120.00022ลือชา 470.00127 ส5 300.00

105.0058/037 พ.ต.อ. อรรถชาย อรรถตราสิงห 120.007147ลือชา 525.00128 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา356

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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18,092.0025,500.00 54,617.00จํานวนเงิน 11,025.00128 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา357

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/106 ร.ต.อ. ศุภชัย ชวงเพ็ชจินดา 120.003420417ลือชา 370.001 16 200.00

300.0062/90 พ.ต.ท. วีระยุทธ วนะภูติ 120.002028612841ลือชา 620.002 36 200.00

195.0033/261 ด.ต.หญิง ชณันภัสร พีรสมานพงศ 100.001338163803เฉลิมลาภ 495.003 03 200.00

315.001/014 พ.ต.ท. ตราชู ขุนพินิจ 60.002164826461ลาดยาว 675.004 01 300.00

90.002/026 ร.ต.ท.หญิง ประภาพร เมืองลี 60.006169163ลาดยาว 350.005 02 200.00

50.0001/016 พ.ต.ท. ศิริบุญธรรม ฟกทอง 80.002424422อุดมสุข 430.006 01 300.00

50.0004/077 ด.ต. ไชยา โชติชัย 80.003324321อุดมสุข 330.007 04 200.00

120.0004/099 ร.ต.อ. เณศนิพัชร สิริเลิศจิตต 80.00832193211อุดมสุข 500.008 04 300.00

195.0008/113 พ.ต.ต. นฤนารถ เวทยะเวทิน 80.001325962583อุดมสุข 575.009 08 300.00

90.0009/017 ร.ต.อ. พิทักษ บูขุนทด 80.00611371131อุดมสุข 370.0010 09 200.00

225.0010/115 ร.ต.ท.หญิง พัฒนาวรรณ เกตุแกว 80.001522512236อุดมสุข 505.0011 10 200.00

255.0078/94 พ.ต.อ.หญิง กรกาญจน อรุณปลอด 120.0017911894ลือชา 675.0012 ส3 300.00

50.0078/105 ร.ต.อ. ปริญญา รัชอินทร 120.0001313ลือชา 470.0013 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.ส.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา358

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,985.003,200.00 6,365.00จํานวนเงิน 1,180.0013 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา359

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0072/61 ส.ต.ต.หญิง อัจฉราภรณ ปุยวงค 120.007207200ลือชา 425.001 02 200.00

105.0072/65 ส.ต.ต.หญิง ณัฐณิชา บุญชัย 120.00726992692ลือชา 425.002 03 200.00

50.0072/11 ร.ต.ต. เกรียงไกร วงษบัวเหลือง 120.00025912591ลือชา 370.00 เจาหนาที่ สก.3 01 200.00

255.0072/76 ส.ต.ต.หญิง อลิสา อ่ําศรี 120.001721892172ลือชา 575.004 03 200.00

50.0072/79 ส.ต.ต. คมเดช โพธ์ิศรี 120.000282282ลือชา 370.005 03 200.00

60.0072/100 ร.ต.ต. ธีระ สิ่งพิมพ 120.00411761172ลือชา 380.006 04 200.00

50.0072/109 ร.ต.ต.หญิง ระพีพร สมฤทธ์ิ 120.00120042003ลือชา 370.007 04 200.00

50.0072/114 ร.ต.อ. สําราญ ราชาภักดี 120.00123812380ลือชา 370.00 จนท.สก.8 04 200.00

90.0072/144 ร.ต.อ. วิโรจน ฤกษสุขกาย 120.00617541748ลือชา 410.009 05 200.00

50.0072/163 ร.ต.อ.หญิง กุณฑิกา ตรงดี 120.002598596ลือชา 370.0010 06 200.00

50.0072/171 ส.ต.อ.หญิง ศศิธร สุขบําเพ็ญ 120.0003434ลือชา 370.0011 06 200.00

90.0072/177 ส.ต.ต.หญิง สุชาดา รังษี 120.00632553249ลือชา 410.0012 06 200.00

50.0068/314 ส.ต.อ.หญิง ชานุรัตน ภูเครือ 120.003282279ลือชา 370.0013 10 200.00

90.0068/345 ส.ต.ต.หญิง รัชรติ รําจวนเกียรติ 120.006669663ลือชา 410.0014 10 200.00

210.0068/370 นาย ทองพันธ จันดก 120.0014513499ลือชา 530.0015 11 200.00

50.0068/374 ร.ต.อ.หญิง กชกร โกศลกิจ 120.000228228ลือชา 370.0016 11 200.00

150.0068/392 ร.ต.อ.หญิง ทัศนี เหมประยูร 120.0010389379ลือชา 470.0017 12 200.00

50.0074/29 ด.ต.หญิง เนตรอนงค โพธ์ิทอง 120.00238333831ลือชา 370.0018 13 200.00

180.0074/59 ร.ต.อ.หญิง ชุดาภัค เปลี่ยนศรี 120.00124028ลือชา 500.0019 14 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา360

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0074/78 ด.ต.หญิง กนกพรรณ ลุยจันทร 120.00335753572ลือชา 370.0020 15 200.00

345.0074/112 ร.ต.อ. ณภพล นวลศรี 120.0023907884ลือชา 665.0021 16 200.00

60.0074/117 ร.ต.อ.หญิง สายชล จันทรพลงาม 120.00414231419ลือชา 380.0022 16 200.00

75.0074/188 ส.ต.ท.หญิง ชนาพร หมอนอิง 120.0055449ลือชา 395.0023 18 200.00

90.0062/76 ร.ต.อ.หญิง อรทัย ปงบุญทา 120.00622312225ลือชา 410.0024 36 200.00

60.0062/78 จ.ส.ต.หญิง วนิดา กลายสุข 120.00421742170ลือชา 380.0025 36 200.00

50.0062/88 ร.ต.อ. ประพล จตุรภัทร 120.003943940ลือชา 370.0026 36 200.00

315.0062/100 ร.ต.อ.หญิง ธันยพร พุมสุข 120.002131603139ลือชา 635.0027 36 200.00

50.0033/15 พ.ต.ท. อิทธิโรจน พหลเวชช 100.00053005300เฉลิมลาภ 480.0028 01 330.00

150.0033/124 ส.ต.ท.หญิง สุชาดา เองฉวน 100.001031763166เฉลิมลาภ 700.0029 02 450.00

105.0033/149 พ.ต.อ. ประภัสสร ชาติพรหม 100.00756775670เฉลิมลาภ 535.0030 02 330.00

165.0031/75 พ.ต.ท.หญิง ดวงพร ใจพรมเมือง 100.001122982287เฉลิมลาภ 595.0031 05 330.00

50.0031/118 พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย ภิรมยแกว 100.00029672967เฉลิมลาภ 480.00 เจาหนาที่ สก.32 06 330.00

330.0031/193 ร.ต.ต. สุวัฒน ราชาเดช 100.002235083486เฉลิมลาภ 760.0033 08 330.00

50.0031/222 พ.ต.ท. วีรศักดิ์ ทองสาริ 100.00311581155เฉลิมลาภ 480.00 กรณีพิเศษ ผบช.สกพ.34 09 330.00

165.0031/223 ส.ต.ท.หญิง ปรียาพร ใจเอ้ือ 100.001149624951เฉลิมลาภ 595.0035 09 330.00

210.0031/232 ส.ต.ต.หญิง รัตนากร นาคแท 100.0014538524เฉลิมลาภ 640.0036 09 330.00

50.0031/265 ร.ต.อ.หญิง ณัฐิยา พวงมะลิ 100.00011551155เฉลิมลาภ 480.0037 10 330.00

50.0031/271 พ.ต.อ. รุจิรศักดิ์ สุวรรณ 100.00212891287เฉลิมลาภ 480.0038 10 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา361

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0031/323 พ.ต.ต. พลยศ บุญรังษี 100.001529732958เฉลิมลาภ 775.0039 11 450.00

50.0031/390 พ.ต.ท. ณรงคศักดิ์ พจนะลาวัณย 100.00116871686เฉลิมลาภ 600.0040 13 450.00

90.0031/409 พ.ต.ท.หญิง ธารทิพย ศรจอน 100.006697691เฉลิมลาภ 520.0041 13 330.00

75.0031/420 ส.ต.ท.หญิง สุนันทา ภูมิประพันธ 100.00514611456เฉลิมลาภ 505.0042 13 330.00

150.00212/27 ส.ต.ต.หญิง อังคณา ออนเพ็ชรคง 85.001014551445ทุงสองหอง 335.0043 01 100.00

75.00212/28 ส.ต.อ. อรรถพล พูนสวัสดิ์ 85.005265260ทุงสองหอง 260.0044 01 100.00

60.00212/38 ส.ต.อ. กิตติพงษ คงดี 85.00414081404ทุงสองหอง 245.0045 01 100.00

90.00212/69 ส.ต.ต.หญิง รัตนรตี ตะวิภา 85.006609603ทุงสองหอง 275.0046 01 100.00

225.00212/107 ส.ต.ต.หญิง เมฑิตา บริสุทธิ์ 85.001521162101ทุงสองหอง 410.0047 01 100.00

50.00212/120 ส.ต.ต.หญิง ธนพร เมืองพรอม 85.00310651062ทุงสองหอง 235.00 จนท.สโมสร สก.48 01 100.00

60.00212/179 จ.ส.ต.หญิง ผกาพันธ พราหมเภทย 85.0048884ทุงสองหอง 245.0049 02 100.00

50.00212/269 ส.ต.ต. การัญ ทองนุช 85.0027775ทุงสองหอง 235.0050 02 100.00

90.00212/301 ส.ต.ต. วุฒิกาญจน ทิศใจ 85.006127121ทุงสองหอง 275.0051 02 100.00

180.00212/331 พ.ต.ต. จิรเดช กลั่นสุวรรณ 85.001227022690ทุงสองหอง 465.0052 03 200.00

50.00212/342 ส.ต.อ. กิตติศักดิ์ นาคเงนิ 85.000187187ทุงสองหอง 335.0053 03 200.00

240.00212/446 จ.ส.ต.หญิง ชรินดา มุลเมฆ 85.0016321305ทุงสองหอง 525.0054 04 200.00

75.00212/525 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ พรมแกว 85.00513811376ทุงสองหอง 360.0055 04 200.00

285.00212/542 ด.ต. ชินทัต อุบลแยม 85.001924312412ทุงสองหอง 570.0056 05 200.00

105.00212/578 ร.ต.อ. ชรัณ ไชยธงรัตน 85.007111104ทุงสองหอง 390.0057 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา362

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.00212/611 ร.ต.ต. ชาญวิทย เจาฉัตรดี 85.00446904686ทุงสองหอง 345.0058 05 200.00

135.00212/681 ส.ต.ต.หญิง กฤติกา ศิลาพัฒน 85.009379370ทุงสองหอง 420.0059 06 200.00

300.00212/791 ร.ต.อ.หญิง ระเบียบ ขาวขํา 85.00205535ทุงสองหอง 685.0060 07 300.00

75.00212/856 ส.ต.ต.หญิง หทัยชนก กวางนอก 85.00514511446ทุงสองหอง 460.0061 08 300.00

50.00212/883 พ.ต.อ. ชาตรี จิตรีธาตุ 85.0037168ทุงสองหอง 435.0062 08 300.00

90.001/063 ส.ต.อ.หญิง ธุสาวดี มวงงาม 60.0065246ลาดยาว 350.0063 01 200.00

225.001/071 ส.ต.ต.หญิง สุทธินี สนแกว 60.0015176161ลาดยาว 385.0064 01 100.00

450.001/088 ส.ต.ต. ฐาปนพงศ เอมพิทักษ 60.0030667637ลาดยาว 610.0065 01 100.00

50.002/007 ร.ต.ท.หญิง จิรัชญา สุขหอ 60.00351895186ลาดยาว 310.0066 02 200.00

50.004/090 ส.ต.ต. วัชระ คําไขสอน 60.00116111610ลาดยาว 210.0067 04 100.00

360.006/046 ด.ต.หญิง ฑิตยากร จินศรีคง 60.002467106686ลาดยาว 620.0068 06 200.00

135.008/086 พ.ต.ต. วัลู จันทรชะรา 60.00931063097ลาดยาว 495.0069 08 300.00

105.009/051 ร.ต.อ.หญิง สุปรียา มีสมวิทย 60.00718051798ลาดยาว 265.0070 09 100.00

75.0020/052 ร.ต.ท.หญิง ดวงตา ศิริเกตุ 85.0056257วิภาวดี 360.0071 02 200.00

50.0020/081 พ.ต.ท. ราชันย ประกฤติกร 85.000415415วิภาวดี 335.00 เจาหนาที่ สก72 03 200.00

390.0020/282 ร.ต.ท. อาทิตย บือชา 85.002612991273วิภาวดี 675.0073 09 200.00

50.0020/295 ด.ต. ธนโชติ วงศประธาน 85.00325422539วิภาวดี 335.0074 10 200.00

50.0020/482 ร.ต.อ. วีรศักดิ์ มีทองแสน 85.00019231923วิภาวดี 435.00 เจาหนาที่ สก.75 16 300.00

50.0020/497 พ.ต.ท. ปญญา เขมะกนก 85.00326792676วิภาวดี 435.0076 17 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา363

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0020/510 พ.ต.ท. วรรณศักดิ์ กระจางศรี 85.001459458วิภาวดี 435.0077 18 300.00

75.0020/525 พ.ต.ท. เอกชัย จันทะนะ 85.00522152210วิภาวดี 460.0078 19 300.00

120.0002/024 ส.ต.ต.หญิง วรัชยา บุญลือมี 80.00835133505อุดมสุข 400.0079 02 200.00

50.0002/032 ร.ต.ท.หญิง พัชรธนิดา โชควริศอนันต 80.00028082808อุดมสุข 330.0080 02 200.00

90.0002/051 ร.ต.ต. สิทธชน สุอินไหว 80.00624372431อุดมสุข 370.0081 02 200.00

135.0004/007 ด.ต. ธนกร ยอดสุวรรณ 80.00922692260อุดมสุข 415.0082 04 200.00

105.0005/060 ร.ต.อ. สุชิน เมืองชาง 80.00764666459อุดมสุข 385.0083 05 200.00

50.0006/006 ส.ต.ต. มนตรี เฮ็งเจริญสิงห 80.00188738872อุดมสุข 330.0084 06 200.00

165.0006/076 ร.ต.อ. สุเทพ รอดขํา 80.001149344923อุดมสุข 445.0085 06 200.00

120.0007/074 ร.ต.อ. ญาณพัทธ คงชํานาญ 80.00847784770อุดมสุข 400.0086 07 200.00

225.0008/006 ด.ต. ธนาสันต คําออ 80.001539323917อุดมสุข 505.0087 08 200.00

75.0008/140 ร.ต.อ.หญิง เบญญาภา หรพริ้ง 80.00518551850อุดมสุข 455.0088 08 300.00

420.0009/074 ร.ต.ท. เกรียงไกร วงษบัวเหลือง 80.0028264236อุดมสุข 700.0089 09 200.00

112.0058/19 ส.ต.ท. กฤษณะ ปองทรัพย 150.00710741067ถนอมมิตร 462.0090 24 200.00

176.0058/20 ด.ต. ชินวิศ แกวกําพล 150.0011686675ถนอมมิตร 626.0091 24 300.00

210.0060/29 ด.ต. จักรพงษ โคกเกษม 120.00142915ลือชา 630.0092 ส6 300.00

150.0078/4 พล.ต.ต. สุรชัย เจ็ดพ่ีนองรวมใจ 120.0010209199ลือชา 570.0093 ส1 300.00

50.0078/37 พ.ต.ท.หญิง นงนุช รัศมี 120.0027876ลือชา 470.00 สง.พล.ต.ท.กิตติพงษ เงามุข94 ส1 300.00

90.0056/4 พ.ต.อ.หญิง ณัชธพรรุง นันทโชคพานิช 120.006159ลือชา 510.0095 ส4 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา364

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0058/069 ร.ต.อ. ประทุม นาคทอง 120.00462ลือชา 480.0096 ส5 300.00

150.0060/39 ด.ต.หญิง วีระญา วงศแจง 120.00102717ลือชา 570.0097 ส6 300.00

225.0078/57 พ.ต.ท. ไพฑูรย ใจเร็ว 120.0015417402ลือชา 645.0098 ส2 300.00

225.0078/101 ร.ต.อ.หญิง ทิพยสุดา ภูสมบูรณ 120.0015503488ลือชา 645.0099 ส3 300.00

60.0060/86 ส.ต.ท.หญิง ทัดดาว เสนา 120.00495ลือชา 480.00100 ส6 300.00

50.0058/046 พ.ต.ท. สิรวิชญ เนตรนอย 120.00132ลือชา 470.00101 ส5 300.00

12,418.0023,210.00 45,608.00จํานวนเงิน 9,980.00101 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สกส.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา365

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0072/2 ด.ต. พชร แกวคุณนอก 120.0018181163ลือชา 590.001 01 200.00

105.0072/9 ด.ต. ทรงเมือง จิตรกลาง 120.00712031196ลือชา 425.002 01 200.00

105.0072/191 จ.ส.ต.หญิง รุจิรา ไกรนรา 120.00721822175ลือชา 425.003 06 200.00

75.0033/105 พ.ต.ท.หญิง คะนึงนิตย อุตสา 100.00562986293เฉลิมลาภ 505.004 02 330.00

255.00212/119 จ.ส.ต.หญิง วงศจันทร มวงทอง 85.001716371620ทุงสองหอง 440.005 01 100.00

50.00212/326 ส.ต.อ.หญิง รุงทิวา ภารสงา 85.0026664ทุงสองหอง 335.006 03 200.00

150.00212/549 ร.ต.ท.หญิง วราลักษณ อุมออนศรี 85.0010549539ทุงสองหอง 435.007 05 200.00

270.00212/596 ร.ต.อ.หญิง ชวพรรณ จําปเจริญสุข 85.001813551337ทุงสองหอง 555.008 05 200.00

50.00212/603 พ.ต.ต. สุระพงษ ราชพฤกษ 85.0024543ทุงสองหอง 335.009 05 200.00

360.00212/708 ด.ต.หญิง อุไรรัตน ตันศรีนุกูล 85.0024853829ทุงสองหอง 645.0010 06 200.00

150.00212/774 ร.ต.ท. บรรเจิด คุณากรวงศ 85.001012791269ทุงสองหอง 535.0011 07 300.00

285.00212/834 พ.ต.ท. มงคล ออมทรัพย 85.001919921973ทุงสองหอง 670.0012 07 300.00

150.00212/864 ร.ต.อ.หญิง พัชรีย เซงเตียวโล 85.0010126116ทุงสองหอง 535.0013 08 300.00

300.00212/879 พ.ต.ต.หญิง ธพรพรรณ บุญมาก 85.002050615041ทุงสองหอง 685.0014 08 300.00

150.004/062 ส.ต.ต. อนิรุจ รีเรียบ 60.0010100ลาดยาว 410.0015 04 200.00

240.005/040 ส.ต.อ.หญิง ธัญญมล กลาดี 60.001646704654ลาดยาว 400.0016 05 100.00

195.006/043 ร.ต.อ.หญิง พนัชกร ทองแถม 60.001323162303ลาดยาว 455.0017 06 200.00

105.0020/233 จ.ส.ต.หญิง รัตนา ประชาบุตร 85.00712631256วิภาวดี 390.0018 08 200.00

50.0020/301 ร.ต.อ. เดชชาติ จักจังหรีด 85.00027232723วิภาวดี 335.0019 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สกส.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา366

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0020/475 ร.ต.อ.หญิง ยูศิริ แนนชารี 85.00727442737วิภาวดี 490.0020 16 300.00

50.0002/040 ส.ต.ท. จักรินทร สายแกว 80.00033163316อุดมสุข 330.0021 02 200.00

50.0003/035 ด.ต.หญิง ปณชญา สังกะสี 80.00061286128อุดมสุข 330.0022 03 200.00

75.0008/018 ส.ต.ทหญิง ปาณิสรา ชํานาญกุล 80.005954949อุดมสุข 355.0023 08 200.00

50.0058/070 ร.ต.อ. อาทิตย ฟงเย็น 120.00220ลือชา 470.0024 ส5 300.00

50.0060/92 จ.ส.ต.หญิง สุภารัตน วรนัยพินิจ 120.0001515ลือชา 470.0025 ส6 300.00

3,695.005,630.00 11,550.00จํานวนเงิน 2,225.0025 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สง.ก.ต.ช.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา367

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

225.0074/124 ร.ต.ท.หญิง ปรียาเรศ แสงจันทร 120.001513001285ลือชา 545.001 16 200.00

240.0033/85 พ.ต.ท.หญิง สุธาสินี บัวชวย 100.001651035087เฉลิมลาภ 670.002 01 330.00

50.0033/107 พ.ต.อ.หญิง ขวัญภัทรมน โศรตาพร 100.00016991699เฉลิมลาภ 480.003 02 330.00

195.0031/301 ร.ต.อ.หญิง สุญาณี สุนทรา 100.001326392626เฉลิมลาภ 625.004 11 330.00

240.00212/515 ร.ต.อ. นพรัส เพ่ิมเจริญ 85.001620722056ทุงสองหอง 525.005 04 200.00

180.00212/753 ร.ต.ท.หญิง ชวาพร เปนกล 85.0012302290ทุงสองหอง 465.006 06 200.00

50.00212/870 ร.ต.ต. สมชาย พิทักษชาติภิญโญ 85.001820819ทุงสองหอง 435.007 08 300.00

225.005/073 ร.ต.อ.หญิง ปริศนา เณรแกว 60.0015506491ลาดยาว 385.008 05 100.00

90.0003/001 ร.ต.อ.หญิง สกิทา พูลบําเพ็ญ 80.00620522046อุดมสุข 470.009 03 300.00

345.0011/024 ร.ต.อ.หญิง ชญานันท ชวยชุมชาติ 80.0023287264อุดมสุข 725.0010 11 300.00

50.0058/33 ส.ต.ต.หญิง ชมพูนุช มีโส 150.000308308ถนอมมิตร 300.0011 24 100.00

176.0058/178 ร.ต.อ. อนุสรณ ขนานแกว 150.001114051394ถนอมมิตร 626.0012 24 300.00

50.0058/194 ส.ต.ต.หญิง กฤติยา อรามวงศ 150.00221672165ถนอมมิตร 300.0013 24 100.00

1,008.0058/210 ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ เรืองรัตน 150.006313641301ถนอมมิตร 1,458.0014 24 300.00

120.0078/125 ร.ต.ต.หญิง นุชนารถ เล็งทอง 120.0088476ลือชา 540.0015 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สง.ก.ต.ช.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา368

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,244.003,690.00 8,549.00จํานวนเงิน 1,615.0015 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา369

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/57 จ.ส.ต.หญิง ดุษฎี ชนะบุญ 120.00633833377ลือชา 410.001 02 200.00

50.0072/87 ร.ต.ท.หญิง อรอินทร ขําแกว 120.00322442241ลือชา 370.002 03 200.00

50.0072/189 ร.ต.อ. สุริยา บัวงาม 120.00026202620ลือชา 370.003 06 200.00

105.0033/56 ส.ต.อ.หญิง จินทิพย สิงหสถิตย 100.007899892เฉลิมลาภ 535.004 01 330.00

285.0031/56 พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พลศิลป 100.001944974478เฉลิมลาภ 715.005 05 330.00

50.0031/79 พ.ต.ต. ลภัทธร พรมวิเศษ 100.001723722เฉลิมลาภ 600.006 05 450.00

195.0031/162 ร.ต.ต.หญิง ปารดา คงสมอรรถ 100.001331253112เฉลิมลาภ 625.007 07 330.00

75.00212/156 ส.ต.ท. กฤษดา บุตรมางกูล 85.005508503ทุงสองหอง 260.008 01 100.00

135.00212/278 ส.ต.ต. ปยวัฒน นพอมรไพศาล 85.009171162ทุงสองหอง 320.009 02 100.00

50.00212/408 ส.ต.ท. วรวุฒิ ตาศิริ 85.0024139ทุงสองหอง 335.0010 03 200.00

465.00212/430 ร.ต.อ. เสกสรร วิเชียรบุศย 85.003118411810ทุงสองหอง 750.0011 03 200.00

435.00212/548 ส.ต.ต.หญิง ณัฐชลีพร ลักษณเดชานันท 85.002953415312ทุงสองหอง 720.00 สง.พล.ต.อ.สุทินฯ12 05 200.00

90.006/058 ส.ต.ต.หญิง พัชรีภรณ ชาญชัชวาลย 60.00616941688ลาดยาว 250.0013 06 100.00

50.006/073 ส.ต.ต.หญิง จิรัฎฐ ชาญกล 60.00110ลาดยาว 210.0014 06 100.00

60.006/074 ส.ต.ต.หญิง วิภาดา ทัดสวัสดิ์ 60.0046157ลาดยาว 220.0015 06 100.00

50.006/079 ร.ต.ท.หญิง ธนัสถา สมบูรณ 60.00110ลาดยาว 310.0016 06 200.00

50.006/087 ส.ต.ต.หญิง มัชฌิมา กิจคติ 60.00220ลาดยาว 210.0017 06 100.00

180.008/027 ร.ต.อ. คนพล วงศชัย 60.001217141702ลาดยาว 440.0018 08 200.00

60.0020/178 ร.ต.ท.หญิง ชาตยา วชิรปาณีกูล 85.00415321528วิภาวดี 345.0019 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา370

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0001/114 พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา พูตระกูล 80.000644644อุดมสุข 430.0020 01 300.00

50.0002/135 ร.ต.ท. ศุภโชค จรรยางามสกุล 80.00096759675อุดมสุข 330.0021 02 200.00

135.0005/134 ร.ต.ท.หญิง ทาริกา ศิริชัย 80.00920762067อุดมสุข 415.0022 05 200.00

240.0006/126 พ.ต.ท.หญิง ชนานันท มนตรีกุล ณ อย 80.001634643448อุดมสุข 620.0023 06 300.00

195.0007/044 พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ ภวภูตานนท ณ ม 80.001332303217อุดมสุข 575.0024 07 300.00

75.0008/135 ส.ต.ท. วัชรพล ขันทอง 80.00519441939อุดมสุข 355.0025 08 200.00

50.0009/085 ร.ต.ต.หญิง จรุวรรณ จุฑาธิปไตย 80.0003535อุดมสุข 430.0026 09 300.00

105.0009/090 ร.ต.ท. นิรันดร ฉายชวง 80.00723322325อุดมสุข 385.0027 09 200.00

50.0009/112 ร.ต.ท.หญิง ภัทรพัชร เพ็งคลาย 80.00019061906อุดมสุข 330.0028 09 200.00

50.0010/119 ร.ต.ท. ภาณุภัท สรอยนาค 80.00236143612อุดมสุข 330.0029 10 200.00

120.0078/9 พ.ต.อ.หญิง วิชญชยากร ณิชาบวร 120.008348340ลือชา 540.0030 ส1 300.00

150.0078/28 พ.ต.ท.หญิง จุฬณี สวางลาภวงศ 120.0010142132ลือชา 570.0031 ส1 300.00

225.0078/69 ร.ต.อ.หญิง อักษร นาพรม 120.0015343328ลือชา 645.0032 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา371

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

4,020.007,140.00 13,950.00จํานวนเงิน 2,790.0032 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สบร.บช.ศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา372

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0062/75 พ.ต.ท.หญิง พนารัตน นรสีห 120.00617721766ลือชา 410.001 36 200.00

50.0033/201 ร.ต.อ.หญิง อิสราภรณ ผิวผอง 100.00028572857เฉลิมลาภ 350.002 03 200.00

50.003/047 พ.ต.ท.หญิง พลอยปภัส พรเพชรรัตน 60.0002727ลาดยาว 310.003 03 200.00

50.006/026 พ.ต.ท.หญิง ศิริเพ็ญ อเนกวรรณา 60.00041994199ลาดยาว 310.004 06 200.00

195.009/045 ส.ต.อ. คมสัน หมอยา 60.001314591446ลาดยาว 455.005 09 200.00

50.0020/488 พ.ต.ท.หญิง ประณยา ศรีเรือง 85.000593593วิภาวดี 435.006 17 300.00

485.001,300.00 2,270.00จํานวนเงิน 485.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา373

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/218 ส.ต.อ. ธัญพิสิษฐ หวังปาน 120.006452446ลือชา 410.001 07 200.00

165.00212/142 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ รักษาศิล 85.001123982387ทุงสองหอง 350.002 01 100.00

465.00212/154 จ.ส.ต.หญิง สวภัคว พลทา 85.003130403009ทุงสองหอง 650.003 01 100.00

165.00212/172 นาย พิสูตร อุปราช 85.001133273316ทุงสองหอง 350.004 02 100.00

210.00212/652 ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ สุวรรณรัตน 85.001415101496ทุงสองหอง 495.005 06 200.00

50.001/077 ร.ต.อ. อนุชา คามวัลย 60.000213213ลาดยาว 410.006 01 300.00

105.009/061 ร.ต.อ.หญิง ปริยฉัตร ประชาเขียว 60.007125118ลาดยาว 365.007 09 200.00

270.0020/001 ร.ต.อ. กฤติเดช คงพัวะ 85.001811971179วิภาวดี 555.008 01 200.00

180.0020/140 ส.ต.ท.หญิง ฐิติรัตน คําเบา 85.0012939927วิภาวดี 465.009 05 200.00

105.0020/183 ร.ต.ท.หญิง ทิวาวรรณ นามวงษ 85.007571564วิภาวดี 390.0010 06 200.00

50.0058/25 ส.ต.อ.หญิง ปุญชรัศมิ์ โรจนพิรญาณ 150.001578577ถนอมมิตร 400.0011 24 200.00

150.0078/5 ส.ต.ต. ศุภกร แสนสดชื่น 120.0010843833ลือชา 570.0012 ส1 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สปพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา374

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,005.002,300.00 5,410.00จํานวนเงิน 1,105.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สฝจ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา375

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.00212/877 ร.ต.ต.หญิง ธัญพร ธงภักดิ์ 85.00510499ทุงสองหอง 460.001 08 300.00

50.006/051 ร.ต.ต. สถาพร ขิยะพัฒน 60.0028684ลาดยาว 210.002 06 100.00

150.0020/405 ร.ต.ต. สํารวย สายขุน 85.001026712661วิภาวดี 435.003 13 200.00

60.0001/085 ร.ต.ท. วรุตดม ศรีวิชัย 80.00416061602อุดมสุข 440.004 01 300.00

90.0003/124 ร.ต.ท.หญิง แสงทอง รอดจันทร 80.00619291923อุดมสุข 370.005 03 200.00

50.0007/073 ส.ต.ท. เพรียวพันธ แยมนวล 80.000758758อุดมสุข 330.006 07 200.00

50.0009/005 ส.ต.ต.หญิง อาสาฬดา จันทรแกวแร 80.00022402240อุดมสุข 330.007 09 200.00

225.0011/008 ร.ต.อ. สาธิต สวัสดิผล 80.001528342819อุดมสุข 505.008 11 200.00

390.0078/96 พ.ต.อ.หญิง สําลี ธีระกุล 120.002610611035ลือชา 810.009 ส3 300.00

60.0058/031 ร.ต.ท. รวิช เมฆหมอก 120.004106ลือชา 480.0010 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สฝจ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา376

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,200.002,300.00 4,370.00จํานวนเงิน 870.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา377

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

270.0074/26 ด.ต. สิทธ์ิพิรัชต กุลวรรณทอง 120.001858305812ลือชา 590.001 13 200.00

50.0031/260 พ.ต.อ. สมพร สัจพจน 100.00219021900เฉลิมลาภ 600.002 10 450.00

435.00212/447 ร.ต.อ. นิรุทธิ์ มโหฬาร 85.002914791450ทุงสองหอง 720.003 04 200.00

50.00212/844 ร.ต.อ. พศิน ศรีปตเนตร 85.000850850ทุงสองหอง 435.004 08 300.00

60.00212/875 พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี ไกรนรา 85.004878874ทุงสองหอง 445.005 08 300.00

195.0020/007 จ.ส.ต.หญิง สิภาลักษณ หอมหา 85.001334313418วิภาวดี 480.006 01 200.00

210.0004/017 ด.ต. โสรัตน สายทอง 80.001448274813อุดมสุข 490.007 04 200.00

1,270.001,850.00 3,760.00จํานวนเงิน 640.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สศป.บช.ศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา378

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0031/99 พ.ต.ท. วีวัชระ อุยโสภา 100.00313791376เฉลิมลาภ 600.001 05 450.00

50.003/032 พ.ต.ต.หญิง ปราณีย ตั้งหมาด 60.00023782378ลาดยาว 410.002 03 300.00

135.004/071 ด.ต.หญิง จงกลรัฐ มัสพันธ 60.00938163807ลาดยาว 295.003 04 100.00

210.006/059 ร.ต.อ. ทิพยพันธ นําอํานวย 60.001439463932ลาดยาว 570.004 06 300.00

50.007/084 พ.ต.ท.หญิง ศุภลักษณ รักษพงศ 60.002122120ลาดยาว 310.005 07 200.00

270.0020/266 พ.ต.ต.หญิง นันทพร แกวพรหม 85.001811221104วิภาวดี 555.006 09 200.00

285.0020/330 พ.ต.อ.หญิง นิลพันธุ ภารศิลป 85.001931403121วิภาวดี 570.007 11 200.00

1,050.001,750.00 3,310.00จํานวนเงิน 510.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา379

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/213 ร.ต.อ.หญิง พรทิพย ซอมพิมพ 120.0005757ลือชา 370.001 07 200.00

90.0068/325 ด.ต.หญิง ดวงเนตร แกวคุณนอก 120.006296290ลือชา 410.002 10 200.00

120.0074/80 ร.ต.ต. ทองเจริญ ไชยโกษฐ 120.008426418ลือชา 440.003 15 200.00

50.0074/108 ส.ต.อ. สรายุทธ ยศสกุล 120.0005353ลือชา 370.004 16 200.00

150.0074/181 ส.ต.อ. วัฒนา วงศสุริยา 120.001019471937ลือชา 470.005 18 200.00

360.0074/184 ด.ต. สราวุฒิ ชัยชนะ 120.002453635339ลือชา 680.006 18 200.00

50.0033/1 จ.ส.ต.หญิง จุไรรัตน ชะหนู 100.00270987096เฉลิมลาภ 480.007 01 330.00

480.0033/51 ร.ต.อ. ณพวิทย ดิษฐปาน 100.00321021310181เฉลิมลาภ 910.008 01 330.00

50.0033/137 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ แสนทวีสุข 100.00253445342เฉลิมลาภ 480.00 ปค9 02 330.00

225.00212/78 ส.ต.อ. อภิลักษณ มะโนรัตน 85.001510621047ทุงสองหอง 410.0010 01 100.00

825.00212/263 ส.ต.อ.หญิง หนึ่งฤทัย สรรเพชร 85.005519951940ทุงสองหอง 1,010.0011 02 100.00

375.00212/368 ด.ต. วิรัตน พุมจําปา 85.0025882857ทุงสองหอง 660.0012 03 200.00

50.00212/455 ด.ต. นุรุต ฐิติชรัล 85.001112111ทุงสองหอง 335.0013 04 200.00

285.00212/470 ด.ต. อุทัย กิ่งแกว 85.0019984965ทุงสองหอง 570.0014 04 200.00

330.00212/571 ด.ต. มิตร ยาอุด 85.0022868846ทุงสองหอง 615.0015 05 200.00

50.00212/590 ด.ต. รณรงค บงคบุตร 85.0018483ทุงสองหอง 335.0016 05 200.00

50.00212/668 พ.ต.อ. กฤษณะ วัฒนะธํารงค 85.00114881487ทุงสองหอง 335.0017 06 200.00

50.00212/719 ด.ต. ชัยยศ สุรสินธุ 85.00077ทุงสองหอง 335.0018 06 200.00

50.001/044 ด.ต. มีนา เตโช 60.00036453645ลาดยาว 310.0019 01 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา380

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

195.001/084 ด.ต. ธนภาค เปรมปรีดิ์ 60.0013314301ลาดยาว 455.0020 01 200.00

50.002/070 ส.ต.อ. เอกวุฒิ เช้ือโชติ 60.00049254925ลาดยาว 210.0021 02 100.00

75.003/053 ส.ต.ต. ณัชพล สมควร 60.0058580ลาดยาว 235.0022 03 100.00

50.003/058 ส.ต.ท. พีรวิชญ เจกจั่น 60.00022ลาดยาว 210.0023 03 100.00

50.004/040 ส.ต.อ. อภิสิทธ์ิ นามวงษา 60.0038582ลาดยาว 210.0024 04 100.00

105.006/039 ส.ต.ท. จารุวัตร มากอินทร 60.0072518ลาดยาว 265.0025 06 100.00

210.006/054 ส.ต.ท.หญิง สุพิชฌาย แกวอินตา 60.00142915ลาดยาว 370.0026 06 100.00

135.007/016 ส.ต.ท. นิติสิทธ์ิ โชตติคุต 60.009915906ลาดยาว 295.0027 07 100.00

315.007/038 ส.ต.ท. พงษดนัย บานเย็น 60.0021647626ลาดยาว 475.0028 07 100.00

105.007/066 พ.ต.ท. อิสเรศ ปาลาพงศ 60.00718821875ลาดยาว 365.0029 07 200.00

270.007/069 ด.ต.หญิง รัชยา ลูกมณี 60.001810191001ลาดยาว 430.0030 07 100.00

50.008/051 ส.ต.ท. ชัยวัฒน คอเหลี่ยม 60.00110ลาดยาว 210.0031 08 100.00

75.0020/042 ด.ต. อัศวิน มะลัยสิทธิ์ 85.005132127วิภาวดี 360.0032 02 200.00

165.0020/169 ด.ต. เศกสรรค สุทธิโกมินทร 85.0011910899วิภาวดี 450.0033 06 200.00

300.0020/316 ด.ต.หญิง สายฝน บุญละออ 85.002034743454วิภาวดี 585.0034 10 200.00

50.0020/338 ด.ต. ธวัชชัย คงมา 85.0023432วิภาวดี 335.0035 11 200.00

50.0020/440 ด.ต. ประสงค วงษมิตรแท 85.002822820วิภาวดี 335.0036 14 200.00

510.0001/008 ร.ต.ท.หญิง วิจิตรา พรสุขสวัสดิ์ 80.003448934859อุดมสุข 790.0037 01 200.00

50.0002/134 ร.ต.อ. พิสิทธิ์ เตชะ 80.00041194119อุดมสุข 330.0038 02 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา381

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0003/003 ด.ต. สนั่น โนนใหม 80.001028882878อุดมสุข 430.0039 03 200.00

50.0003/072 พ.ต.ท. ภูวดล อุนโพธ์ิ 80.00029562956อุดมสุข 430.0040 03 300.00

50.0003/095 ด.ต. พสุวัฒน ไชยเหมาะ 80.00320132010อุดมสุข 330.0041 03 200.00

195.0004/075 ส.ต.อ. ปอป บุญกัน 80.001350425029อุดมสุข 475.0042 04 200.00

270.0004/080 ด.ต. ศุภรัตน สมัครการ 80.001823172299อุดมสุข 550.0043 04 200.00

75.0006/024 ส.ต.อ. วุฒิชัย ขุนชัย 80.00585188513อุดมสุข 355.0044 06 200.00

255.0006/071 ร.ต.อ. สิทธิกร โกวสิทธ์ิ 80.001733543337อุดมสุข 635.0045 06 300.00

50.0006/129 ส.ต.อ. ประจักษ วงษแสน 80.00021472147อุดมสุข 330.0046 06 200.00

50.0006/138 พ.ต.ท. ณัชฐปกรณ หัดคํา 80.00026892689อุดมสุข 330.0047 06 200.00

50.0008/007 ส.ต.ท. คมสัน หุนทองทิพย 80.003699696อุดมสุข 330.0048 08 200.00

50.0008/096 ส.ต.ท. อวิรุทธ เนียมบุญเจือ 80.003310307อุดมสุข 330.0049 08 200.00

300.0009/088 ร.ต.ท. สิทธิศักดิ์ ทองสินสร 80.002073227302อุดมสุข 580.0050 09 200.00

50.0011/079 ด.ต. ชาญฤทธ์ิ นิลการ 80.00048294829อุดมสุข 330.0051 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา382

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

8,095.009,590.00 21,875.00จํานวนเงิน 4,190.0051 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.ภ.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา383

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/81 ร.ต.อ. ฉัฐวัฒน สิริเบญจศักดิ์ 120.00023392339ลือชา 370.001 03 200.00

105.00212/202 จ.ส.ต.หญิง เสาวลักษณ มีสุวรรณ 85.007921914ทุงสองหอง 290.002 02 100.00

60.00212/206 ด.ต.หญิง ปานแกว วาดเขียน 85.004209205ทุงสองหอง 245.003 02 100.00

90.00212/283 ส.ต.อ.หญิง ณิชนันทน พันธะมิตร 85.00611881182ทุงสองหอง 275.004 02 100.00

50.00212/625 ร.ต.อ. ศักดา ผลละออ 85.000106106ทุงสองหอง 335.005 05 200.00

105.004/003 ส.ต.อ.หญิง เพชรภิมุข สมแกว 60.00714481441ลาดยาว 265.006 04 100.00

50.009/004 จ.ส.ต.หญิง ณัทศศิร ฐากันสิริวงศ 60.0009494ลาดยาว 210.007 09 100.00

50.0020/290 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร แสงสุวรรณ 85.003737734วิภาวดี 335.008 10 200.00

50.0020/360 ด.ต. ธัญพัฒน สอนสุภาพ 85.00012041204วิภาวดี 335.009 12 200.00

610.001,300.00 2,660.00จํานวนเงิน 750.009 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.สตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา384

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0072/84 ร.ต.ต.หญิง ปรานอม ใจวงศ 120.005382377ลือชา 395.001 03 200.00

50.0072/102 ด.ต. ยุทธพงษ บุญประถัมภ 120.001408407ลือชา 370.002 04 200.00

50.0068/346 ร.ต.ต.หญิง วิรินทรธร วัฒนาสิทธินนท 120.00111411140ลือชา 370.003 11 200.00

50.0068/391 จ.ส.ต. อภิชาติ โสขุมา 120.0012524ลือชา 370.004 12 200.00

50.0074/21 ด.ต. ประเมต ประทายนอก 120.002773771ลือชา 370.005 13 200.00

60.0074/24 ร.ต.อ. สุรสิทธิ์ อาจจํานงค 120.004440436ลือชา 380.006 13 200.00

50.0074/39 ส.ต.ท. อธิวัฒน งามสงา 120.00126702669ลือชา 370.007 14 200.00

90.0074/151 ด.ต. วัชระ สิทธาพงษ 120.00631993193ลือชา 410.008 17 200.00

50.0033/9 จ.ส.ต. ปริญญา ผิวผอง 100.000932932เฉลิมลาภ 480.009 01 330.00

255.0031/37 ด.ต. เดชา ทัพสัมพันธ 100.001711431126เฉลิมลาภ 685.00 เจาหนาที่ สกพ.10 04 330.00

75.0031/45 จ.ส.ต. พงศภัค ทารักษา 100.00517351730เฉลิมลาภ 505.0011 04 330.00

135.0031/97 พ.ต.ท.หญิง หทัยรัตน คนงาม 100.00913561347เฉลิมลาภ 565.0012 05 330.00

50.0031/130 ด.ต. สุชาติ ขอมปวน 100.00064756475เฉลิมลาภ 480.0013 06 330.00

180.0031/190 ด.ต. เขมรัส พลอยแกว 100.001220892077เฉลิมลาภ 610.0014 08 330.00

300.0031/303 ร.ต.อ.หญิง สุภาพร ภูแชมโชติ 100.002011551135เฉลิมลาภ 730.0015 11 330.00

270.0031/362 ร.ต.ท.หญิง พัชรี ดิษฐสอน 100.001827962778เฉลิมลาภ 700.0016 12 330.00

180.0031/422 ร.ต.อ.หญิง เกษร ศรีฉ่ํานาค 100.001242794267เฉลิมลาภ 730.0017 13 450.00

50.00212/257 ส.ต.อ. เฉลิมพล วิเชียรมณี 85.0013837ทุงสองหอง 235.0018 02 100.00

50.00212/315 ส.ต.อ. หลักศิลา คงทรัพย 85.00022ทุงสองหอง 235.0019 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.สตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา385

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/347 ส.ต.ต. สืบสกุล สุขเสนีย 85.00022ทุงสองหอง 335.0020 03 200.00

90.00212/505 ส.ต.อ. สรธร ปทมะสุคนธ 85.0069084ทุงสองหอง 375.0021 04 200.00

50.00212/855 ร.ต.อ. สุรศักดิ์ ภักดี 85.0034845ทุงสองหอง 435.0022 08 300.00

135.002/046 พ.ต.ต. วรพันธ อินทรแผลง 60.00914761467ลาดยาว 395.0023 02 200.00

135.004/001 ส.ต.อ.หญิง นิศานาถ พันธฤทธ์ิดํา 60.00916801671ลาดยาว 295.0024 04 100.00

50.006/027 ด.ต.หญิง ดวงตา เมืองแปน 60.00010431043ลาดยาว 310.0025 06 200.00

360.008/021 ส.ต.อ.หญิง นริศรา เดชะผล 60.0024377353ลาดยาว 520.0026 08 100.00

135.0020/091 ร.ต.อ. ฉัตรมงคล มิ่งเช้ือ 85.009671662วิภาวดี 420.0027 03 200.00

50.0020/113 ส.ต.อ. ธนพล หวังพลายเจริญ 85.00116601659วิภาวดี 335.0028 04 200.00

165.0020/179 ด.ต. พัตฒิยุทธ แกวไพรสี 85.001162496238วิภาวดี 450.0029 06 200.00

50.0020/368 ด.ต. ชาญเดช ดวงกระโทก 85.000685685วิภาวดี 335.0030 12 200.00

75.0005/010 ส.ต.อ. วิรุฒิ บัวจํารัส 80.00531253120อุดมสุข 355.0031 05 200.00

50.0005/031 ด.ต.หญิง สุวรรณี ครองโมง 80.00025032503อุดมสุข 330.0032 05 200.00

60.0005/071 ร.ต.ท. อภิชาติ โมมาลา 80.00423672363อุดมสุข 440.0033 05 300.00

50.0007/059 ด.ต.หญิง คนึงนิตย วังณะยูนุช 80.00021932193อุดมสุข 330.0034 07 200.00

50.0008/136 ส.ต.ท. ศุภกิตติ์ มูลศิริ 80.001689688อุดมสุข 330.0035 08 200.00

50.0009/053 ด.ต. สุรินทร ยีมะสะและ 80.00027202720อุดมสุข 330.0036 09 200.00

75.0011/105 ส.ต.อ. เชาวลิต เกตุฉลวย 80.005916911อุดมสุข 355.0037 11 200.00

128.0058/193 ส.ต.อ.หญิง วิมลมาศ ศรีนนท 150.008904896ถนอมมิตร 478.0038 24 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.สตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา386

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

120.0058/058 ร.ต.อ.หญิง อารมณ พิเชฐเมธากุล 120.0082113ลือชา 540.0039 ส5 300.00

180.0060/21 พ.ต.ท. ทวีป ชางตอ 120.00122513ลือชา 600.0040 ส6 300.00

50.0078/63 ร.ต.อ.หญิง พัทธนันท จันทรจา 120.001673672ลือชา 470.0041 ส2 300.00

135.0060/64 ด.ต.หญิง ศักดิ์ศรี กําหอม 120.0092314ลือชา 555.0042 ส6 300.00

4,363.009,890.00 18,308.00จํานวนเงิน 4,055.0042 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา387

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

165.0033/42 พ.ต.ท. นิกร แทนสุวรรณ 100.001116651654เฉลิมลาภ 595.001 01 330.00

225.0033/75 ร.ต.อ.หญิง อนัญญา ศิวชาติ 100.001546074592เฉลิมลาภ 655.002 01 330.00

240.0033/115 ส.ต.อ. จักรพันธุ มูลขุนทศ 100.001620522036เฉลิมลาภ 670.003 02 330.00

50.0033/121 พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ ดวงแพง 100.00070787078เฉลิมลาภ 600.004 02 450.00

120.0031/30 พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ ทองกง 100.00812901282เฉลิมลาภ 670.005 04 450.00

50.0031/90 พ.ต.ท. อัษฏางค มวงศรี 100.00316611658เฉลิมลาภ 600.006 05 450.00

50.0031/175 ด.ต. ชรินทร คําเหล็ก 100.00014131413เฉลิมลาภ 480.007 07 330.00

50.0031/209 ร.ต.อ.หญิง วิสาขา วอทอง 100.00014701470เฉลิมลาภ 480.008 08 330.00

165.0031/307 พ.ต.ท.หญิง ภารดี รัตนบรรเจิดกุล 100.001129182907เฉลิมลาภ 715.009 11 450.00

75.00212/520 ร.ต.อ. ปญจา ชนะชัย 85.00510301025ทุงสองหอง 360.0010 04 200.00

50.007/024 ร.ต.อ.หญิง ภัทรวดี เกงโทน 60.00222592257ลาดยาว 310.0011 07 200.00

135.0020/097 พ.ต.ท. สัตตเมธ ใจแกว 85.00954935484วิภาวดี 420.0012 04 200.00

50.0002/123 ร.ต.อ. พิเชษฐ บุญกรณ 80.000680680อุดมสุข 330.0013 02 200.00

150.0007/086 ร.ต.อ.หญิง ธัญรัตน ศรีนาคเรือง 80.001047624752อุดมสุข 530.0014 07 300.00

50.0011/103 ร.ต.อ. ปยมิตร ศรีหะรัญ 80.00085678567อุดมสุข 330.0015 11 200.00

120.0058/010 พ.ต.ต.หญิง ปวีณพร เหลืองมณีรัตน 120.0082214ลือชา 540.0016 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สส.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา388

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,745.005,050.00 8,285.00จํานวนเงิน 1,490.0016 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สสท.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา389

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.0033/260 ร.ต.อ. วิทูร วิถีประดิษฐ 100.001971087089เฉลิมลาภ 835.001 03 450.00

120.0031/107 พ.ต.ท.หญิง สุภัทรา ชัยรัตน 100.008672664เฉลิมลาภ 670.002 06 450.00

165.0031/125 พ.ต.ท.หญิง ปทมาภรณ อุตรมาตย 100.001131843173เฉลิมลาภ 595.003 06 330.00

75.0031/290 พ.ต.ท. ธรรมพร กาญจนาภา 100.00526162611เฉลิมลาภ 505.004 10 330.00

60.0031/328 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร บุญทวี 100.00419521948เฉลิมลาภ 490.005 11 330.00

75.00212/15 ส.ต.ต. เชิดชาย โชติชูชวง 85.005137132ทุงสองหอง 260.006 01 100.00

135.00212/19 ส.ต.ท. เอกพล ชาติไทย 85.00910192ทุงสองหอง 320.007 01 100.00

60.00212/39 ส.ต.ต.หญิง สุกัญญา ใจสมุทร 85.004127123ทุงสองหอง 245.008 01 100.00

50.00212/54 ส.ต.ต. ณัฐนนท สิงหสถิตย 85.00310299ทุงสองหอง 235.009 01 100.00

50.00212/108 ส.ต.ท. ธีรศักดิ์ กลัดสําเนียง 85.000133133ทุงสองหอง 235.0010 01 100.00

255.00212/133 ส.ต.ต. ภูวไนย บุญสิทธ์ิ 85.0017260243ทุงสองหอง 440.0011 01 100.00

135.00212/272 ส.ต.ต.หญิง ชมภูนุช ฟุงเฟอง 85.009337328ทุงสองหอง 320.0012 02 100.00

150.00212/274 ส.ต.ต. ชัชวาลย จับใจนาย 85.0010154144ทุงสองหอง 335.0013 02 100.00

50.00212/298 ส.ต.ต. ภิรนัย จอเอียด 85.0024745ทุงสองหอง 235.0014 02 100.00

75.00212/622 ส.ต.ต. วันเฉลิม รอดกสืกรรม 85.005139134ทุงสองหอง 360.0015 05 200.00

120.00212/696 ส.ต.ต. วรุฒ ธิติทรัพย 85.008607599ทุงสองหอง 405.0016 06 200.00

60.00212/777 ร.ต.อ. กรกช วัฒนไพรสาณฑ 85.00421772173ทุงสองหอง 445.0017 07 300.00

50.0020/272 ร.ต.ท.หญิง นัสสิณี พิมพโสดา 85.003448445วิภาวดี 335.0018 09 200.00

50.0004/051 ส.ต.ต. ภพ ฉัตรกุล 80.00310721069อุดมสุข 330.0019 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สสท.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา390

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

255.0004/120 ส.ต.ต. ชัยวัฒน จันคลี 80.001742404223อุดมสุข 535.0020 04 200.00

210.0004/124 ส.ต.ต. วรภต ภูมิสุราษฎร 80.001411581144อุดมสุข 490.0021 04 200.00

50.0005/124 ส.ต.ท. เฉลิมพล พุทธอํานวยพร 80.000514514อุดมสุข 330.0022 05 200.00

165.0006/123 ส.ต.ต.หญิง นํ้าฝน เฉลิมรัมย 80.001114071396อุดมสุข 445.0023 06 200.00

50.0007/029 ร.ต.ท.หญิง เพ็ญศิริ ทองลับแลง 80.00136113610อุดมสุข 430.0024 07 300.00

165.0011/030 ส.ต.ต.หญิง ภาวดี ฮิ่นเซง 80.001156525641อุดมสุข 445.0025 11 200.00

64.0058/144 พ.ต.ท. พงษสันต คําเมืองไสย 150.004813809ถนอมมิตร 514.0026 24 300.00

50.0058/157 พ.ต.ท.หญิง พัชราภรณ อักษรนํา 150.00314551452ถนอมมิตร 500.0027 24 300.00

50.0058/248 ส.ต.ท. เอกวิทย บุญสถิตย 150.00228172815ถนอมมิตร 500.0028 24 300.00

3,079.006,090.00 11,784.00จํานวนเงิน 2,615.0028 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สสน.บช.ตชด.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา391

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

135.0072/245 ด.ต.หญิง ปยาพัชร สอดเสน 120.00941724163ลือชา 455.001 08 200.00

195.0068/400 ด.ต. เสกสรร เอ๊ียววิจิตรจารุ 120.001330193006ลือชา 515.002 12 200.00

585.0074/37 ส.ต.ท. รุงโรจน ทวีวรรณ 120.003948474808ลือชา 905.003 14 200.00

50.0074/109 ด.ต.หญิง นิตยา นิมิตพุฒ 120.00027862786ลือชา 370.004 16 200.00

165.0031 พ.ต.ต.หญิง กนกศรี คงเจริญ 100.001131593148เฉลิมลาภ 715.005 04 450.00

120.0031/20 พ.ต.อ. วัตรธนา มีขํา 100.00812771269เฉลิมลาภ 670.006 04 450.00

50.0031/44 จ.ส.ต.หญิง วสุภัทร รุงเรือง 100.00033413341เฉลิมลาภ 480.007 04 330.00

105.0031/293 จ.ส.ต.หญิง สิริกร พรพนัสศรี 100.00716791672เฉลิมลาภ 535.008 10 330.00

50.00212/248 นางสาว ธิดารัตน พินิจเครดิต 85.00198ทุงสองหอง 235.009 02 100.00

50.001/075 ส.ต.ท. ธวัชชัย จันตา 60.00025462546ลาดยาว 210.0010 01 100.00

450.004/011 ร.ต.อ.หญิง ภาสุรีย รอดพึ่งพา 60.0030815785ลาดยาว 710.0011 04 200.00

165.004/045 ด.ต. อรันต แหยมงาม 60.001115171506ลาดยาว 425.0012 04 200.00

75.004/065 ร.ต.ต.หญิง ภูนลิน ประชุมเวช 60.005793788ลาดยาว 335.0013 04 200.00

60.008/040 ด.ต. สมานชัย หลาบานโพน 60.00452105206ลาดยาว 220.0014 08 100.00

50.009/008 ร.ต.ท. วรวิทย ศรีเนตร 60.001194193ลาดยาว 310.0015 09 200.00

195.0020/520 พ.ต.อ. กิตติศักดิ์ ปลาทอง 85.001334313418วิภาวดี 580.0016 18 300.00

90.0001/044 ร.ต.ต.หญิง ธนภร สิทธิธนายศ 80.0066256อุดมสุข 470.0017 01 300.00

120.0005/082 ส.ต.ท.หญิง ปรียาพร ศิริบูรณ 80.00837613753อุดมสุข 400.0018 05 200.00

150.0007/107 ด.ต. สุรินทร ทองเลิศ 80.001045774567อุดมสุข 430.0019 07 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สสน.บช.ตชด.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา392

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0008/069 ร.ต.ต. ประณต สิทธิโน 80.00629832977อุดมสุข 470.0020 08 300.00

75.0010/081 ส.ต.ท.หญิง สุปรีดิ์ แกวปรารถนา 80.00568606855อุดมสุข 355.0021 10 200.00

50.0078/39 พล.ต.ต. พันธุพงษ สุขศิริมัช 120.000136136ลือชา 470.0022 ส1 300.00

50.0058/060 ร.ต.อ.หญิง สุจิตรา ไพรสุวรรณ 120.00264ลือชา 470.0023 ส5 300.00

135.0060/58 ร.ต.อ. วัชรินทร ผลโชค 120.0092415ลือชา 555.0024 ส6 300.00

50.0078/64 พล.ต.ต. ยงเกียรติ มนปราณีต 120.000523523ลือชา 470.0025 ส2 300.00

3,310.006,160.00 11,760.00จํานวนเงิน 2,290.0025 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา393

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0074/50 ร.ต.อ.หญิง นุชธิดา แกวขาว 120.00532563251ลือชา 395.001 14 200.00

50.0062/91 ร.ต.ท. ชนะชาติ เจริญผล 120.00010661066ลือชา 370.00 สง.พล.ต.อ.รุงโรจนฯ2 36 200.00

50.0033/94 พ.ต.ท. ปฐมพงษ ศิลปสุข 100.0007676เฉลิมลาภ 480.003 01 330.00

150.0033/286 ร.ต.อ. พิบูลย พงศพิสุทธิกุล 100.001024172407เฉลิมลาภ 450.004 03 200.00

60.0031/238 ด.ต. สุพรรณ ของใส 100.00417921788เฉลิมลาภ 490.005 09 330.00

60.00212/184 ร.ต.อ. ชนะชัย ใจกลา 85.004536532ทุงสองหอง 245.006 02 100.00

105.00212/477 ร.ต.อ.หญิง ดาวใจ สุทธิรักษ 85.00729472940ทุงสองหอง 390.007 04 200.00

120.005/070 ด.ต.หญิง อันธิกา งามวิลัย 60.00816471639ลาดยาว 280.008 05 100.00

50.009/013 พ.ต.อ. ทํานุรัฐ คงมั่น 60.00037483748ลาดยาว 310.009 09 200.00

255.0020/103 ด.ต. ธชย หลงทอง 85.001753355318วิภาวดี 540.0010 04 200.00

50.0020/165 ร.ต.อ. วินัย ชมพุฒ 85.000462462วิภาวดี 335.0011 06 200.00

50.0020/170 ส.ต.อ. จรวัฒน จันทรออน 85.00020682068วิภาวดี 335.0012 06 200.00

120.0020/331 ส.ต.ท.หญิง ปรารถนา ออละเอ่ียม 85.00846824674วิภาวดี 405.0013 11 200.00

75.0020/442 ร.ต.อ. นันทพงษ ภูนพทอง 85.005362357วิภาวดี 360.0014 14 200.00

330.0002/140 ร.ต.อ. ทรงศกัดิ์ กําแกว 80.002211621140อุดมสุข 710.0015 02 300.00

64.0058/63 พ.ต.ท.หญิง สุวรรณี แสงสุข 150.00410361032ถนอมมิตร 514.0016 24 300.00

120.0078/83 ร.ต.อ.หญิง ธิดาพร วงศบุญ 120.008347339ลือชา 540.0017 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา394

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,784.003,760.00 7,149.00จํานวนเงิน 1,605.0017 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา395

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0033/100 ร.ต.อ. ธัชพงษ เล็งเลิศผล 100.00542854280เฉลิมลาภ 625.001 02 450.00

50.00212/463 พ.ต.ท. ณรงค สุวรรณรักษ 85.003105102ทุงสองหอง 335.002 04 200.00

50.00212/661 ร.ต.อ. ภาวัต ทวีภาวิไล 85.001367366ทุงสองหอง 335.003 06 200.00

50.006/035 ร.ต.อ. เสกสรร ละเอียด 60.000171171ลาดยาว 210.004 06 100.00

60.0020/098 พ.ต.ต.หญิง ศรีสุดา เมืองแกว 85.004962958วิภาวดี 345.005 04 200.00

50.0020/180 ร.ต.อ. อุกฤษณ เทียมเมือง 85.00019411941วิภาวดี 335.006 06 200.00

50.0020/401 พ.ต.ท. ทรงกรด มาสม 85.000243243วิภาวดี 335.007 13 200.00

150.0020/493 พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ละมอม 85.0010368358วิภาวดี 535.008 17 300.00

90.0058/014 ร.ต.อ.หญิง มณธิชา อินทนาศักดิ์ 120.006148ลือชา 510.009 ส5 300.00

105.0060/53 ด.ต. ชัยวัฒน เกิดวิเชียร 120.0072215ลือชา 525.0010 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.2

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา396

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

730.002,450.00 4,090.00จํานวนเงิน 910.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.3

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา397

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0031/284 พ.ต.ท. พงศนรินทร เหลาเขตกิจ 100.00334553452เฉลิมลาภ 600.001 10 450.00

75.00212/897 ร.ต.อ.หญิง ธนาพร รัตนกิจ 85.005118113ทุงสองหอง 460.002 08 300.00

75.003/012 ส.ต.ท. กฤษฎาภัช แกวเสนห 60.0054641ลาดยาว 335.003 03 200.00

50.0003/071 พ.ต.ต. สันติ สุทธิชัย 80.00070627062อุดมสุข 430.004 03 300.00

375.0004/043 ร.ต.อ. คมคิด บําเพ็ญบุญ 80.002512631238อุดมสุข 755.005 04 300.00

625.001,550.00 2,580.00จํานวนเงิน 405.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.4

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา398

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.00212/614 พ.ต.ต. ภัทรศักดิ์ สมงาม 85.00716431636ทุงสองหอง 390.001 05 200.00

50.0020/409 ร.ต.อ. พิชญา ไชยวัณณ 85.00023022302วิภาวดี 335.002 13 200.00

50.0002/063 ส.ต.ท. นพดล ศรีสุวัย 80.00162156214อุดมสุข 330.003 02 200.00

330.0058/048 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ กอเกิด 120.00224523ลือชา 750.004 ส5 300.00

535.00900.00 1,805.00จํานวนเงิน 370.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.สอท.5

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา399

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0068/407 ร.ต.อ. สัมพันธ ชุมตรี 120.0004646ลือชา 370.001 12 200.00

105.0033/225 จ.ส.ต. อภิวิชญ จันทะเฆ 100.00725742567เฉลิมลาภ 405.002 03 200.00

120.00212/11 ด.ต. ณรงคศักดิ์ สุดเพชร 85.008194186ทุงสองหอง 305.003 01 100.00

50.00212/399 พ.ต.ท. สุพจน คําวงคษา 85.00011961196ทุงสองหอง 335.004 03 200.00

50.001/028 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ พลายทอง 60.00023142314ลาดยาว 310.005 01 200.00

60.001/045 พ.ต.ท. ภานุรุจ มณีนิตย 60.004283279ลาดยาว 320.006 01 200.00

435.001,100.00 2,045.00จํานวนเงิน 510.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.จต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา400

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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315.0072/42 ร.ต.ท.หญิง จารุวรรณ วัฒนบุตร 120.002120242003ลือชา 635.00 สง.พล.ต.ท.รอย ฯ1 02 200.00

60.0072/14 พ.ต.อ. วรวุฒิ คุณาเกษม 120.004166162ลือชา 380.002 01 200.00

60.0072/82 ร.ต.อ.หญิง รวิพร เก้ือกูล 120.00434473443ลือชา 380.003 03 200.00

50.0072/223 ร.ต.อ.หญิง มนัสนันท กระดังงา 120.00315021499ลือชา 370.004 07 200.00

50.0074/18 ด.ต. พิเชษฐ กองเกาะ 120.00048514851ลือชา 370.005 13 200.00

50.0074/111 ด.ต.หญิง พรเพ็ญ รํากลาง 120.00142254224ลือชา 370.006 16 200.00

270.0074/116 ด.ต.หญิง นภาพร เพ็ชรงาม 120.001826102592ลือชา 590.007 16 200.00

50.0074/133 พ.ต.ต. สมศักดิ์ เดิมขุนทด 120.00026772677ลือชา 370.008 17 200.00

165.0074/165 ด.ต. พิทักษ ชัยภักดี 120.0011253242ลือชา 485.009 18 200.00

90.0033/5 พ.ต.ท.หญิง กฤชมน โชติพัฒนกุล 100.00633543348เฉลิมลาภ 520.00 ส.โสด10 01 330.00

50.0033/8 พ.ต.ท.หญิง นภาพันธ เลิศลัทธภรณ 100.003949946เฉลิมลาภ 480.0011 01 330.00

50.0033/92 พ.ต.ท. ธรรมนิตย บุญเพ็ญ 100.00233233321เฉลิมลาภ 480.0012 01 330.00

50.0033/96 ร.ต.ท. รณกฤต มารยาทตร 100.00017621762เฉลิมลาภ 600.0013 02 450.00

75.0033/161 พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร สังขประเสริฐ 100.00511091104เฉลิมลาภ 625.0014 02 450.00

50.0031/89 พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล เจริญศรี 100.00216361634เฉลิมลาภ 600.0015 05 450.00

75.0031/221 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ พูนแสงศิริ 100.00517981793เฉลิมลาภ 505.0016 09 330.00

50.0031/380 พ.ต.อ. รณชัย เมฆชัย 100.000821821เฉลิมลาภ 600.0017 12 450.00

375.0031/397 พ.ต.ท. ระพิน ชาติไทย 100.002519681943เฉลิมลาภ 925.0018 13 450.00

165.00212/26 ด.ต.หญิง วชิราภรณ ทองทวี 85.001148554844ทุงสองหอง 350.0019 01 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.จต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา401
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หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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195.00212/51 ส.ต.ท. พิชชาวุธ ทองทา 85.0013808795ทุงสองหอง 380.0020 01 100.00

50.00212/73 ด.ต.หญิง นิตยา จงเจริญ 85.000691691ทุงสองหอง 235.0021 01 100.00

60.00212/143 ด.ต. เกรียงศักดิ์ คุมครอง 85.00418111807ทุงสองหอง 245.0022 01 100.00

50.00212/345 จ.ส.ต.หญิง ศศิวิมล ดอกพุฒ 85.002774772ทุงสองหอง 335.0023 03 200.00

390.00212/356 ด.ต. บุญมา เผือกยิ้ม 85.002616981672ทุงสองหอง 675.0024 03 200.00

50.00212/464 ร.ต.ท.หญิง รัชนี โกศลกิตย 85.001287286ทุงสองหอง 335.0025 04 200.00

150.00212/615 ด.ต.หญิง จุฑามาศ นพวงค 85.0010820810ทุงสองหอง 435.0026 05 200.00

180.00212/636 ร.ต.อ. เอนก หนุนอนันต 85.001225382526ทุงสองหอง 465.0027 05 200.00

105.00212/685 ด.ต.หญิง สุกัญญา รอดไสว 85.00716951688ทุงสองหอง 390.0028 06 200.00

50.00212/701 จ.ส.ต.หญิง อังคณา ธรรมสุรักษ 85.00020332033ทุงสองหอง 335.0029 06 200.00

225.00212/773 พ.ต.ต.หญิง อัญญารัตน แทงทอง 85.001511121097ทุงสองหอง 610.0030 07 300.00

50.00212/794 ร.ต.อ.หญิง ชมเดือน ปญญา 85.001119118ทุงสองหอง 435.0031 07 300.00

50.00212/803 พ.ต.ท.หญิง จิรัตน สถิติรัตน 85.0006161ทุงสองหอง 435.0032 07 300.00

255.001/051 จ.ส.ต.หญิง มัญชุสา พลการ 60.0017885868ลาดยาว 415.0033 01 100.00

50.002/010 พล.ต.ต. ประเสริฐ เงินยวง 60.0006868ลาดยาว 310.0034 02 200.00

50.002/032 พ.ต.ต.หญิง จิรชยา ปลันธนดิลก 60.0009090ลาดยาว 410.0035 02 300.00

540.003/022 ร.ต.อ. มาโนช แกวเขียว 60.003612511215ลาดยาว 700.0036 03 100.00

165.003/082 ร.ต.อ. พงษศักดิ์ เจียมศิริ 60.001116681657ลาดยาว 425.0037 03 200.00

75.004/057 ด.ต.หญิง ดารารมณ จิตตสมพงษ 60.005312307ลาดยาว 235.0038 04 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.จต.
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550หนาที่ จาก หนา402
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75.005/021 ด.ต.หญิง ธมภร เกสรการณ 60.00519611956ลาดยาว 235.0039 05 100.00

50.006/062 พ.ต.ท.หญิง มยุรี สังขขาว 60.00333463343ลาดยาว 310.0040 06 200.00

50.007/004 ร.ต.ต. สถิตยพงษ นัคราจารย 60.000675675ลาดยาว 210.0041 07 100.00

135.007/011 ร.ต.ท.หญิง อรวรรณ อนุจร 60.00914971488ลาดยาว 395.0042 07 200.00

315.007/023 ร.ต.อ. วัชรินทร ศรีราม 60.002115231502ลาดยาว 675.0043 07 300.00

360.007/064 ร.ต.ท.หญิง ศศิภา ทองให 60.002433473323ลาดยาว 620.0044 07 200.00

50.008/076 จ.ส.ต.หญิง สุกันตสิตา สุขะวรรณทัศน 60.000484484ลาดยาว 210.0045 08 100.00

50.009/060 ร.ต.อ.หญิง นิตยา แขมพิมาย 60.00316321629ลาดยาว 310.0046 09 200.00

50.009/063 ร.ต.อ.หญิง อรุณรัตน ยุทธกิจไพบูลย 60.00055ลาดยาว 310.0047 09 200.00

50.0020/049 จ.ส.ต. ชัยยะเชษฐ มายาต 85.00311031100วิภาวดี 335.0048 02 200.00

90.0020/286 ด.ต. ภัคณัฏฐ พงศเลิศธนเดช 85.00612961290วิภาวดี 375.0049 09 200.00

105.0020/485 พ.ต.ต.หญิง อนุสรณ นกเพชร 85.00725752568วิภาวดี 490.0050 17 300.00

105.0020/513 พ.ต.ท.หญิง กัญญาภัค มีศรีผอง 85.00712281221วิภาวดี 490.0051 18 300.00

50.0020/537 พ.ต.อ.หญิง เบ็ญจวรรณ นูวบุตร 85.000793793วิภาวดี 435.0052 19 300.00

135.0001/055 พ.ต.ต. ธนากร เดชธนาวงค 80.00957895780อุดมสุข 515.0053 01 300.00

195.0003/013 ร.ต.ท. วัฒนา สุระพัฒน 80.0013161148อุดมสุข 575.0054 03 300.00

690.0004/131 นาย บุญลาภ ศุขมี 80.004611011055อุดมสุข 970.0055 04 200.00

855.0008/001 พ.ต.ท. พงศกร ศรสันติ 80.005749514894อุดมสุข 1,235.0056 08 300.00

50.0058/12 ร.ต.อ.หญิง ริญทชญา ปนใจ 150.000534534ถนอมมิตร 500.0057 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565
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ผบก.อก.จต.
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550หนาที่ จาก หนา403
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คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0058/32 พ.ต.ท. วรินทร พวงแกว 150.00316141611ถนอมมิตร 500.0058 24 300.00

50.0058/34 ร.ต.อ.หญิง อุษา พัฒนชัย 150.000363363ถนอมมิตร 400.0059 24 200.00

50.0058/48 จ.ส.ต.หญิง ดรรชนี สินเจริญพิพัฒน 150.001761760ถนอมมิตร 500.0060 24 300.00

464.0058/61 ร.ต.อ. วิชาญ เอกผล 150.002913031274ถนอมมิตร 814.0061 24 200.00

50.0058/64 พ.ต.ท.หญิง รักตาภา วงษยอด 150.002202200ถนอมมิตร 500.0062 24 300.00

64.0058/69 พ.ต.ท.หญิง วรลักษณ สิทธิมหาทรัพย 150.004582578ถนอมมิตร 514.0063 24 300.00

112.0058/76 ร.ต.อ.หญิง ชนิดา แจมกระจาง 150.00713331326ถนอมมิตร 462.0064 24 200.00

50.0058/81 ร.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก เปสูงเนิน 150.000250250ถนอมมิตร 500.0065 24 300.00

50.0058/89 ส.ต.ท.หญิง กุสุมา จันทรครุฑ 150.003755752ถนอมมิตร 300.0066 24 100.00

304.0058/94 ด.ต. ทรงกัญจน บุญศรีพรหม 150.001914511432ถนอมมิตร 754.0067 24 300.00

112.0058/141 ส.ต.ต.หญิง มาณวิกา ฉายาพันธุ 150.00711261119ถนอมมิตร 562.0068 24 300.00

80.0058/147 ด.ต. อภิวัฒน ชมโฉม 150.00513261321ถนอมมิตร 530.0069 24 300.00

80.0058/153 ร.ต.อ. อํานาจ นิ่มฟก 150.005638633ถนอมมิตร 530.0070 24 300.00

50.0058/173 ส.ต.ท. เศรษฐศิลป วัชราทิพย 150.000229229ถนอมมิตร 300.0071 24 100.00

128.0058/195 ส.ต.อ.หญิง ธวัลรัชต ศิริสวัสดิ์ 150.00821032095ถนอมมิตร 578.0072 24 300.00

160.0058/227 จ.ส.ต.หญิง พิมพธนาภา คลองณรงค 150.0010734724ถนอมมิตร 610.0073 24 300.00

192.0058/229 ร.ต.อ.หญิง นัฐกร กองแกว 150.0012546534ถนอมมิตร 642.0074 24 300.00

240.0058/231 ด.ต.หญิง ทิพยสุดา คลังดี 150.0015924909ถนอมมิตร 690.0075 24 300.00

50.0078/22 พ.ต.ท. สุพจน ปรุงธัญญะพฤกษ 120.0006262ลือชา 470.0076 ส1 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.จต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา404

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0078/41 พ.ต.ท. ธิติพงศ วิเศษวงศา 120.0010260250ลือชา 570.00 สง.พล.ต.ท.พงษวุฒิ พงษศรี77 ส1 300.00

255.0056/5 พ.ต.ท. บุญเฉลิม ศรีโตกลิ่น 120.00174326ลือชา 675.0078 ส4 300.00

50.0058/079 พ.ต.อ.หญิง นริสรา พงศวรินทร 120.00033ลือชา 470.0079 ส5 300.00

120.0078/65 ร.ต.อ. สรายุทธ สะมัน 120.008632624ลือชา 540.0080 ส2 300.00

450.0078/71 พ.ต.ท. โกมล รุธิรบริสุทธ์ิ 120.003012551225ลือชา 870.0081 ส2 300.00

75.0078/81 ร.ต.อ.หญิง เปรมปรีดิ์ สรอยสําราญ 120.005203198ลือชา 495.0082 ส2 300.00

11,736.0020,170.00 40,411.00จํานวนเงิน 8,505.0082 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา405

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/47 ร.ต.อ.หญิง ปญชลิกา เก้ือวงค 120.00338123809ลือชา 370.001 02 200.00

225.0033/25 นาง ปุญญิศา ศรัณยวิภากุล 100.001548774862เฉลิมลาภ 655.00 ปค.2 01 330.00

50.0033/258 พ.ต.ท.หญิง นวลจุฑา เสือเพชร 100.00356325629เฉลิมลาภ 600.003 03 450.00

120.0033/267 พ.ต.ท.หญิง อรรธยา ปองอติคุณ 100.008707699เฉลิมลาภ 670.004 03 450.00

165.0031/309 พ.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร หลงศรีภูมิ 100.001123112300เฉลิมลาภ 595.005 11 330.00

225.0031/315 พ.ต.ท.หญิง นฤมล ทองสอาด 100.001525762561เฉลิมลาภ 775.006 11 450.00

165.0031/326 ด.ต. ปฏิการ เพชรศรีชา 100.001133843373เฉลิมลาภ 595.007 11 330.00

180.0031/330 พ.ต.ท.หญิง อัญญนันท ทิพยประเสริฐ 100.001212011189เฉลิมลาภ 610.008 11 330.00

105.00212/148 ด.ต.หญิง ขวัญใจ ศรีสุวรรณ 85.007841834ทุงสองหอง 290.009 01 100.00

90.00212/149 ด.ต.หญิง เพ็ญนภา ศรีนกทอง(อารย 85.00613751369ทุงสองหอง 275.0010 01 100.00

50.002/078 พ.ต.ต.หญิง ญดา สุวรรณศรี 60.00344824479ลาดยาว 310.0011 02 200.00

50.003/033 ร.ต.ท.หญิง รุงฤดี อบเหลือง 60.00015221522ลาดยาว 210.0012 03 100.00

105.003/064 ร.ต.อ.หญิง อุบลรัตน ลายพยัคฆ 60.007534527ลาดยาว 365.0013 03 200.00

165.004/033 ร.ต.ต.หญิง ศิริรัตน พิทักษพฤกษา 60.001150715060ลาดยาว 325.0014 04 100.00

50.004/068 ร.ต.อ. พิเชษฐ เพียซาย 60.0026967ลาดยาว 410.0015 04 300.00

60.008/057 ส.ต.ต.หญิง เสาวนีย ทองขํา 60.0048379ลาดยาว 220.0016 08 100.00

150.0020/325 ร.ต.ท. ภัควัฒน แสนตัน 85.0010850840วิภาวดี 435.0017 11 200.00

180.0020/347 ส.ต.ท. บัณฑิต ไพรนาทม 85.0012265253วิภาวดี 465.0018 11 200.00

300.0020/422 ร.ต.อ.หญิง อรอนงค อนเจริญ 85.0020709689วิภาวดี 585.0019 14 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา406

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,515.0020/449 พล.ต.ต. วรวัฒน วัฒนนครบัญชา 85.0010129572856วิภาวดี 1,900.0020 15 300.00

75.0020/484 ร.ต.ต.หญิง อารีรัตน ภูวิไล 85.005542537วิภาวดี 460.0021 16 300.00

50.0001/091 ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ บุตตรี 80.00036123612อุดมสุข 330.0022 01 200.00

420.0001/103 ส.ต.อ.หญิง ปยะพร ประทุมวัน 80.002829362908อุดมสุข 700.0023 01 200.00

105.0001/140 ร.ต.อ. จิรภัทร สุขรัตน 80.00759505943อุดมสุข 485.0024 01 300.00

195.0002/090 ร.ต.อ.หญิง นงนุช สุดวิลัย 80.001314991486อุดมสุข 475.0025 02 200.00

150.0005/081 ร.ต.ท. สุรศักดิ์ สมัครการ 80.001021822172อุดมสุข 430.0026 05 200.00

50.0005/133 ด.ต.หญิง ณัฎฐนันท สุวรรณมณี 80.00029142914อุดมสุข 330.0027 05 200.00

120.0008/017 จ.ส.ต.หญิง หนึ่งฤทัย แปงสาย 80.00817171709อุดมสุข 400.0028 08 200.00

525.0008/099 ร.ต.อ. ฐากร บุญญากิตโสภา 80.003571297094อุดมสุข 905.0029 08 300.00

165.0009/097 พ.ต.ท. สําราญ เดชบุญ 80.001135553544อุดมสุข 545.0030 09 300.00

675.0011/069 ด.ต.หญิง สรียาวรรธ พุฒพันธ 80.004593319286อุดมสุข 955.0031 11 200.00

50.0058/137 ร.ต.ท. สิทธิชัย ฤทธิศิลป 150.000187187ถนอมมิตร 500.0032 24 300.00

50.0058/056 ร.ต.อ.หญิง บุษบา ทบดาน 120.00363ลือชา 470.0033 ส5 300.00

210.0058/005 พ.ต.อ. ศราวุธ จันตะวงค 120.00142915ลือชา 630.0034 ส5 300.00

60.0058/009 พ.ต.ท.หญิง จุฑารัตน วิเศษสิงห 120.00451ลือชา 480.0035 ส5 300.00

435.0058/081 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ทองแกมใบ 120.00296435ลือชา 855.0036 ส5 300.00

270.0078/120 ร.ต.อ.หญิง สารินี ประยูร 120.0018585567ลือชา 690.0037 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ก.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา407

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

7,605.009,370.00 20,300.00จํานวนเงิน 3,325.0037 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา408

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/36 พ.ต.ท. ธนธัช ปานวงษ 120.00438963892ลือชา 380.001 02 200.00

50.0072/133 ร.ต.อ. วีระพันธ พรมมาเขียว 120.00011ลือชา 370.002 05 200.00

50.0072/152 ร.ต.อ. สมพร ปองมาตย 120.000134134ลือชา 370.003 05 200.00

105.0068/307 พ.ต.ต. ณัฐนันท ผิวผอง 120.0077164ลือชา 425.004 09 200.00

60.0068/384 พ.ต.ท. รักษชยุตม สายพรอมญาติ 120.004841837ลือชา 380.005 12 200.00

90.0074/1 ร.ต.อ. นภดล ปนตา 120.006408402ลือชา 410.006 13 200.00

50.0033/70 พล.ต.ต. สําราญ นวลมา 100.00015511551เฉลิมลาภ 480.007 01 330.00

75.0033/244 ด.ต.หญิง ยุพดี ชาตะสิงห 100.00528642859เฉลิมลาภ 375.008 03 200.00

105.0031/135 พ.ต.ท.หญิง รัฏฐภรณ คุณัชญาศิรัณ 100.00725152508เฉลิมลาภ 535.009 06 330.00

120.0031/239 พ.ต.ต.หญิง ชวนพิศ อมรพงษโพธิธา 100.00830703062เฉลิมลาภ 550.0010 09 330.00

60.00212/55 ส.ต.ท.หญิง ฐถิตา วงศสุขจันทร 85.004508504ทุงสองหอง 245.0011 01 100.00

50.00212/89 ด.ต. พีรพล ผลวงษ 85.000949949ทุงสองหอง 235.0012 01 100.00

75.00212/423 ด.ต. สุรศักดิ์ สายสวาง 85.00517861781ทุงสองหอง 360.0013 03 200.00

255.00212/436 นาง อัมพวัน รอดรําพึง 85.001715851568ทุงสองหอง 540.0014 04 200.00

165.00212/754 ด.ต.หญิง ปภาวดี ขุนอําไพ 85.0011415404ทุงสองหอง 450.0015 06 200.00

345.00212/830 ร.ต.อ.หญิง ฐิติกานต ทองทวี 85.0023508485ทุงสองหอง 730.0016 07 300.00

50.001/058 ส.ต.ต. พงศธร ลือชัย 60.0002727ลาดยาว 210.0017 01 100.00

50.001/086 ร.ต.อ. กิตติคม เหมือนทอง 60.0005151ลาดยาว 410.0018 01 300.00

75.004/031 ส.ต.ต. ธีรพล เตชะตน 60.0059691ลาดยาว 335.0019 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา409

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.005/046 ร.ต.อ.หญิง วารุณี สีดาพร 60.00060716071ลาดยาว 310.0020 05 200.00

105.006/002 ส.ต.ต. กฤชนัท อินแร 60.007555548ลาดยาว 265.0021 06 100.00

90.008/053 ส.ต.ต. นฤดล คําฟูบุตร 60.006417411ลาดยาว 250.0022 08 100.00

50.008/090 ส.ต.ต. ณัฐพล นิมิตรดี 60.0033229ลาดยาว 210.0023 08 100.00

50.0020/054 ร.ต.ท.หญิง เนตรชนก จุลพูล 85.0032926วิภาวดี 335.0024 02 200.00

50.0020/124 ร.ต.ท. สาธิต เศรษฐชัยยันต 85.00110วิภาวดี 335.0025 04 200.00

225.0020/228 ส.ต.ท. วัชระ พันธโนราช 85.0015483468วิภาวดี 510.0026 08 200.00

50.0020/237 ร.ต.ท.หญิง สลิลดา เวชภักดิ์ 85.000132132วิภาวดี 335.0027 08 200.00

120.0020/350 พ.ต.ต. กังศชาติ ลาชโรจน 85.008806798วิภาวดี 405.0028 11 200.00

50.0020/370 ส.ต.อ.หญิง อลิสา ธีราศิลป 85.0003434วิภาวดี 335.0029 12 200.00

150.0020/391 ร.ต.อ. ครรชิต ขวัญคํา 85.001028882878วิภาวดี 435.0030 13 200.00

50.0020/431 ด.ต. มานพ อินออน 85.0002424วิภาวดี 335.0031 14 200.00

120.0002/091 ร.ต.ท. เอกพล สุทธิรักษ 80.00832903282อุดมสุข 400.0032 02 200.00

135.0005/062 ส.ต.ต.หญิง สุขุมาล พันธุพาณิชย 80.00942004191อุดมสุข 415.0033 05 200.00

180.0007/028 ร.ต.อ.หญิง ปยะนันท นาคบุญตา 80.001243534341อุดมสุข 560.0034 07 300.00

120.0009/052 พ.ต.ต.หญิง วัชรี ดิษฐาน 80.00814521444อุดมสุข 400.0035 09 200.00

50.0058/063 ร.ต.อ. ณัฐพล จีบถาวรธาวิต 120.00176ลือชา 470.0036 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.น.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา410

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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3,535.007,390.00 14,095.00จํานวนเงิน 3,170.0036 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา411

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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135.0072/51 ร.ต.ท.หญิง ผกาพร หอมเพียร 120.009257248ลือชา 455.001 02 200.00

50.0072/72 ร.ต.ท.หญิง ฐิตาสุวภัทร เช้ือศักดิ์ปาซาง 120.002218216ลือชา 370.002 03 200.00

345.0068/303 พ.ต.ท.หญิง ชุตินันต ทุมดี 120.0023232209ลือชา 665.003 09 200.00

180.0062/71 พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ วิทยศักดิ์ 120.001215701558ลือชา 500.004 36 200.00

90.0062/84 พล.ต.ต. นพดล ศรสําราญ 120.00634293423ลือชา 510.00 โดย พ.ต.อ.วสันต อาษารอด5 36 300.00

165.0033/88 พ.ต.ท.หญิง ปาหนัน ศิริสัมพันธ 100.0011251240เฉลิมลาภ 595.006 01 330.00

50.0033/229 พ.ต.ท.หญิง กฤษณา จิยิพงศ 100.002553551เฉลิมลาภ 600.007 03 450.00

50.0033/247 ด.ต.หญิง อนงค บุญทิพย 100.0033431เฉลิมลาภ 350.008 03 200.00

330.0031/228 พ.ต.อ. สมกิต พุมวารี 100.002234063384เฉลิมลาภ 880.009 09 450.00

50.0031/318 ร.ต.อ.หญิง มลธิชา เนตรทิพย 100.00012721272เฉลิมลาภ 480.0010 11 330.00

105.0031/342 จ.ส.ต.หญิง พิมพชมพู คงขํา 100.00753555348เฉลิมลาภ 535.0011 12 330.00

135.0031/356 พ.ต.ท.หญิง อําพัน ดีเสมอศักดิ์ 100.00927282719เฉลิมลาภ 565.0012 12 330.00

75.0031/372 ร.ต.ต. ฉัตรชัย เพราพันธ 100.00521332128เฉลิมลาภ 505.0013 12 330.00

50.0031/373 พ.ต.ท.หญิง นงนุช ลาภเกิน 100.00129232922เฉลิมลาภ 480.0014 12 330.00

135.00212/82 ส.ต.ต.หญิง พัชรวริญฐ ธีรกุลกิตติพงศ 85.009259250ทุงสองหอง 320.0015 01 100.00

90.00212/85 ส.ต.ท.หญิง อัจฉรา หาญณรงคฤทธ์ิ 85.006603597ทุงสองหอง 275.0016 01 100.00

50.00212/167 ส.ต.ท.หญิง กรภัค สิทธิกุล 85.001458457ทุงสองหอง 235.0017 02 100.00

60.00212/288 ด.ต. ภัทรพล โพธ์ิแสง 85.004479475ทุงสองหอง 245.0018 02 100.00

50.00212/324 จ.ส.ต.หญิง ชนวีร เวชสาร 85.000113113ทุงสองหอง 235.0019 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา412

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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105.00212/341 ร.ต.ต.หญิง ทิพยภาวดี ปรากฎผล 85.007871864ทุงสองหอง 390.0020 03 200.00

210.00212/438 ร.ต.ท.หญิง มาลินี สักลอ 85.001411721158ทุงสองหอง 495.0021 04 200.00

135.00212/511 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ชัยวิฉาน 85.00915661557ทุงสองหอง 420.0022 04 200.00

225.00212/531 ร.ต.อ.หญิง กัลยรัตน ทุงสี 85.0015876861ทุงสองหอง 510.0023 04 200.00

90.00212/600 ร.ต.ท.หญิง พัชนาภรณ จันตะ 85.006829823ทุงสองหอง 375.0024 05 200.00

120.00212/624 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญ อารีรัตน 85.008220212ทุงสองหอง 405.0025 05 200.00

50.00212/769 ร.ต.อ. ธวัชชัย มณีมงคล 85.0014645ทุงสองหอง 435.0026 07 300.00

50.00212/810 ร.ต.อ. พิทักษ อยูนิรันต 85.0001818ทุงสองหอง 435.0027 07 300.00

135.00212/831 ร.ต.อ.หญิง นภัสวรรณ สุขผล 85.0092314ทุงสองหอง 520.0028 07 300.00

90.00212/858 ร.ต.ท.หญิง สุกัญญา แสงสุรีย 85.00684618455ทุงสองหอง 475.0029 08 300.00

90.00212/862 ร.ต.ท.หญิง นงนภัส ศิริโสม 85.006845839ทุงสองหอง 475.0030 08 300.00

50.00212/905 ร.ต.อ. ตฤณ พวงโสม 85.00217941792ทุงสองหอง 435.0031 08 300.00

165.001/049 ร.ต.ท.หญิง วรรณศิริ สุขออง 60.0011587576ลาดยาว 425.0032 01 200.00

210.002/003 ร.ต.ท.หญิง นิตยา สมใส 60.0014769755ลาดยาว 370.0033 02 100.00

50.003/075 จ.ส.ต.หญิง ธันยนันท ธงชัย 60.00023922392ลาดยาว 210.0034 03 100.00

50.004/039 ส.ต.ต.หญิง ไอรดา ศักดิ์บริบูรณ 60.0001717ลาดยาว 210.0035 04 100.00

60.004/054 จ.ส.ต.หญิง วรญาดา แจงเดชา 60.00413251321ลาดยาว 220.0036 04 100.00

120.005/002 ส.ต.ท.หญิง เวณิกา เพ็งสลุด 60.00835713563ลาดยาว 280.0037 05 100.00

90.006/015 ส.ต.ท. นันทวัฒน รัฐเมือง 60.00632413235ลาดยาว 250.0038 06 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ปส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา413

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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105.007/058 ส.ต.ต. กิตติศักดิ์ บุญประกอบ 60.007165158ลาดยาว 265.0039 07 100.00

105.008/043 ร.ต.ท. กฤษฎา เเซมลําเจียก 60.00746254618ลาดยาว 365.0040 08 200.00

75.008/045 ร.ต.อ.หญิง รัชนี พันธแสน 60.005814809ลาดยาว 335.0041 08 200.00

90.008/049 พ.ต.ท.หญิง กชพร ชัยทอง 60.006391385ลาดยาว 350.0042 08 200.00

50.0020/328 ส.ต.ต. ศรีนรินทร ศักดิ์สิทธ์ิ 85.0002424วิภาวดี 335.0043 11 200.00

60.0020/387 ร.ต.ท.หญิง อารีลักษณ งันเกาะ 85.004216212วิภาวดี 345.0044 13 200.00

255.0020/450 พ.ต.ท.หญิง น้ําทิพย กันเกตุ 85.001720161999วิภาวดี 640.0045 15 300.00

150.0020/480 ร.ต.ท.หญิง ภัทรนันทน หมวดเพชร 85.001014811471วิภาวดี 535.0046 16 300.00

150.0020/486 พ.ต.อ. นิมิต ชิตเจริญ 85.001031503140วิภาวดี 535.0047 17 300.00

50.0020/518 ร.ต.อ.หญิง นันทธิดา นันชาดี 85.00037583758วิภาวดี 435.0048 18 300.00

60.0004/097 ร.ต.อ.หญิง ปาณิศา แจมจํารูญ 80.004395391อุดมสุข 440.0049 04 300.00

480.0058/39 ร.ต.ท. มงคล อินตะ 150.003013861356ถนอมมิตร 930.0050 24 300.00

50.0058/52 ร.ต.ท.หญิง ปจมา เขียวขํา 150.000653653ถนอมมิตร 500.0051 24 300.00

336.0058/104 ร.ต.ท.หญิง นิลญา สุวรรณเวียง 150.002146564635ถนอมมิตร 786.0052 24 300.00

105.0078/108 พ.ต.ท.หญิง ชลิดา สกุลโชติ 120.007155148ลือชา 525.0053 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.
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6,411.0012,280.00 23,456.00จํานวนเงิน 4,765.0053 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท
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    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565
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 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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180.0072/39 ส.ต.ท. ภาคิน ไชยวิชิต 120.001245814569ลือชา 500.001 02 200.00

75.0072/54 ร.ต.อ.หญิง ภัทรานิษฐ ทิพยสุวรรณ 120.005152147ลือชา 395.002 02 200.00

50.0072/60 ด.ต. อําพล เอ็งสุโสภณ 120.00118311830ลือชา 370.003 02 200.00

270.0072/13 นาง รุงทิวา ฉิมฉลาด 120.001855725554ลือชา 590.004 01 200.00

105.0072/78 ด.ต. สมศักดิ์ วรพาณิชการ 120.00746964689ลือชา 425.005 03 200.00

240.0072/86 นาย นิรันดร แกวไทรโพธ์ิ 120.001617561740ลือชา 560.006 03 200.00

90.0072/97 ส.ต.ท.หญิง พิจิตรา อินทรคํา 120.0066660ลือชา 410.007 04 200.00

90.0072/128 ร.ต.อ.หญิง มาลี บรรลุ 120.00634693463ลือชา 410.008 05 200.00

50.0072/164 ร.ต.ท.หญิง ณภัทร นาสมใจ 120.00340054002ลือชา 370.009 06 200.00

50.0072/180 ด.ต.หญิง ภัทรภร พูลพนัง 120.00328232820ลือชา 370.0010 06 200.00

195.0072/231 พ.ต.ต.หญิง สุวรรณา ศรวัฒนา 120.001344904477ลือชา 515.0011 08 200.00

105.0072/249 ส.ต.ท. ศรายุทธ ชิวปรีชา 120.00717541747ลือชา 425.0012 08 200.00

180.0074/6 ด.ต. สราวุธ ธีรภัทรลดา 120.001213651353ลือชา 500.0013 13 200.00

50.0074/23 ด.ต. พรพิรุณ หิดาวรรณ 120.00013461346ลือชา 370.0014 13 200.00

50.0074/55 ร.ต.อ.หญิง ชนิสตา ขุนศรี 120.00335133510ลือชา 370.0015 14 200.00

150.0074/70 ด.ต. สมยศ สุวรรณศรี 120.001031803170ลือชา 470.0016 15 200.00

50.0074/160 ร.ต.ต. ธนัท อินทรถนอม 120.00213221320ลือชา 370.0017 18 200.00

135.0033/130 ด.ต.หญิง กรสุดา ดวงแสนพุฒ 100.00913131304เฉลิมลาภ 565.0018 02 330.00

510.0033/133 ด.ต.หญิง ณัฎฐชญาดา คงอํ่า 100.003438743840เฉลิมลาภ 940.0019 02 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565
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50.0033/234 ด.ต.หญิง สิริพร โลมะบรรณ 100.00019101910เฉลิมลาภ 350.0020 03 200.00

50.0033/278 ด.ต.หญิง นฤมล สรอยสํารี 100.000361361เฉลิมลาภ 350.0021 03 200.00

165.0033/280 ด.ต. วินัย บุญออน 100.001126782667เฉลิมลาภ 465.0022 03 200.00

75.0033/293 ด.ต.หญิง นิภาพร วัฒนาธร 100.00544604455เฉลิมลาภ 375.0023 03 200.00

75.0031/26 ส.ต.อ.หญิง เบญจวรรณ วงษศรี 100.00528762871เฉลิมลาภ 505.0024 04 330.00

540.0031/52 ร.ต.อ.หญิง ภคมณ แมนเมธี 100.003684318395เฉลิมลาภ 970.0025 05 330.00

150.0031/149 จ.ส.ต.หญิง พัชรากร สมนึก 100.001022212211เฉลิมลาภ 580.0026 07 330.00

165.0031/157 ส.ต.อ. อนุสรณ แกวใจบุญ 100.001117181707เฉลิมลาภ 595.0027 07 330.00

105.0031/184 ด.ต. แพร สุขสัมพันธ 100.00720662059เฉลิมลาภ 535.0028 08 330.00

120.0031/240 ด.ต. วิทยา ใหญยงค 100.00828162808เฉลิมลาภ 550.0029 09 330.00

50.0031/263 จ.ส.ต.หญิง ปริยดา ขันโสม 100.00325542551เฉลิมลาภ 480.0030 10 330.00

165.0031/283 พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ กุลจิตติพักตร 100.001128092798เฉลิมลาภ 715.0031 10 450.00

50.0031/295 พ.ต.ท.หญิง ประติชญา อินทรสุขศรี 100.00215011499เฉลิมลาภ 480.0032 10 330.00

225.0031/416 ร.ต.ท.หญิง ปรียาภรณ ดําขํา 100.001512681253เฉลิมลาภ 655.0033 13 330.00

50.00212/130 ส.ต.ต.หญิง ปุญพัฒน หลาตน 85.0003232ทุงสองหอง 235.0034 01 100.00

600.00212/259 ส.ต.ต.หญิง พิตติยาภรณ พรจะโปะ 85.0040924884ทุงสองหอง 785.0035 02 100.00

50.00212/268 นาง กรกานต ศรีพาณิชย 85.000158158ทุงสองหอง 235.0036 02 100.00

150.00212/281 ด.ต.หญิง ลักษณา อุนวงค 85.0010252242ทุงสองหอง 335.0037 02 100.00

150.00212/284 ร.ต.อ.หญิง เรณุกา กองใจ 85.001013231313ทุงสองหอง 335.0038 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก
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50.00212/292 ส.ต.ต.หญิง พจนาพร ศรีคมศักดิ์ 85.0022826ทุงสองหอง 235.0039 02 100.00

105.00212/504 จ.ส.ต. เสถียร ทองวันดี 85.007339332ทุงสองหอง 390.0040 04 200.00

360.00212/713 จ.ส.ต. ณรงค บุญเรือง 85.002416631639ทุงสองหอง 645.0041 06 200.00

210.00212/745 ร.ต.อ.หญิง กมลวิชญ รวมเจริญ 85.0014162148ทุงสองหอง 495.0042 06 200.00

50.001/033 ส.ต.อ. นรวีร ศิริ 60.00310501047ลาดยาว 210.0043 01 100.00

50.001/082 พ.ต.ต.หญิง ฉันฉาย รัตตพานิช 60.00124542453ลาดยาว 310.0044 01 200.00

195.002/067 พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ อุทัยแสน 60.0013447434ลาดยาว 455.0045 02 200.00

50.002/088 ส.ต.อ. วีรพล คลังทับ 60.0023937ลาดยาว 210.0046 02 100.00

50.004/066 พ.ต.ท.หญิง อิศริยา พันธุยุรา 60.00228062804ลาดยาว 310.0047 04 200.00

135.005/016 ส.ต.ท.หญิง วราภรณ สุขมะโน 60.009228219ลาดยาว 295.0048 05 100.00

50.005/037 ด.ต.หญิง กุลจิรา นาคศิริศีล 60.0029795ลาดยาว 210.0049 05 100.00

240.0020/037 พ.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ รุงอวัสดา 85.001636553639วิภาวดี 525.0050 02 200.00

50.0020/063 ด.ต. พรเทพ สุศรี 85.00110วิภาวดี 335.00 กรณีพิเศษ51 02 200.00

50.0020/079 ร.ต.อ. เศรษฐบุตร ลิ่มสกลเศรษฐ 85.00333773374วิภาวดี 335.0052 03 200.00

60.0020/107 ร.ต.อ.หญิง สุชาดา รุงรัตนพงษพร 85.00435693565วิภาวดี 345.0053 04 200.00

240.0020/243 ร.ต.ท. อุธร ช่ืนจิตร 85.001621172101วิภาวดี 525.0054 08 200.00

435.0020/342 นาย ชานนท อุปแสน 85.002980167987วิภาวดี 720.0055 11 200.00

60.0020/506 พ.ต.อ. มณฑล บัวจีบ 85.00413991395วิภาวดี 445.0056 18 300.00

50.0001/035 ส.ต.ต. ฉัตรมงคล ชูสิน 80.00330303027อุดมสุข 330.0057 01 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม
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50.0001/136 ร.ต.อ. ฤทธิศาสตร อภัยศรี 80.00024622462อุดมสุข 330.0058 01 200.00

50.0001/137 ส.ต.ต. กิตติพศ ชะโลกกลาง 80.000751751อุดมสุข 330.0059 01 200.00

165.0002/004 ร.ต.ท. ภาณุพงษ จันเขียว 80.001159295918อุดมสุข 445.0060 02 200.00

90.0002/087 ส.ต.ต.หญิง อนงคนาถ อุปเสน 80.00656525646อุดมสุข 370.0061 02 200.00

285.0003/023 นาง วันเพ็ญ ทรัพยประเสริฐ 80.001985268507อุดมสุข 565.0062 03 200.00

50.0003/054 ส.ต.ท.หญิง นฤมล อรุณธนาวุฒิ 80.00026112611อุดมสุข 330.0063 03 200.00

270.0003/055 ร.ต.อ.หญิง สุภัทรา ปรัชญา 80.001875957577อุดมสุข 650.0064 03 300.00

50.0003/068 จ.ส.ต. ดิเรก อ่ําปน 80.000950950อุดมสุข 330.0065 03 200.00

120.0003/078 พ.ต.ต.หญิง ธัญรดี โทณวณิก 80.00830042996อุดมสุข 400.0066 03 200.00

50.0003/093 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีวรรณ เกษมหา 80.0002727อุดมสุข 330.0067 03 200.00

50.0003/120 ร.ต.ต. ทศพล ทิพยทอง 80.00070587058อุดมสุข 330.0068 03 200.00

75.0004/006 ร.ต.ต. สุรเกียรติ ค้ําชู 80.005843838อุดมสุข 355.0069 04 200.00

600.0004/019 ด.ต.หญิง ธัญญณัฏฐ สุวรรณเพชร 80.004091109070อุดมสุข 880.0070 04 200.00

60.0004/029 ร.ต.ต.หญิง ธัญญณัฏฐ สุวรรณเพชร 80.00494509446อุดมสุข 440.0071 04 300.00

50.0004/063 ส.ต.ต.หญิง สุพรรณี บัวอุไร 80.00074817481อุดมสุข 330.0072 04 200.00

375.0004/140 พ.ต.ท. ฉัตรชัย เพชรปานกัน 80.002542914266อุดมสุข 755.0073 04 300.00

90.0005/100 พ.ต.ต.หญิง กัลยา บุบผา 80.006944938อุดมสุข 470.0074 05 300.00

195.0006/069 พ.ต.ต.หญิง ณัฎฐนันท สินพิทักษ 80.001323932380อุดมสุข 575.0075 06 300.00

50.0006/109 ส.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา ศรีจันทร 80.003134131อุดมสุข 330.0076 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา419

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0006/132 ด.ต.หญิง นงนุช เพิ่มสินธุ 80.00019681968อุดมสุข 330.0077 06 200.00

210.0007/131 นาง พัชรีพร จิรพันธเพชร 80.001454215407อุดมสุข 490.0078 07 200.00

50.0008/011 ส.ต.ต.หญิง ฐนฎ เมืองสิงห 80.00218541852อุดมสุข 330.0079 08 200.00

180.0008/040 ร.ต.อ. วิเชียร คอชากุล 80.001215431531อุดมสุข 460.0080 08 200.00

120.0008/051 ส.ต.ต.หญิง คนิฐา ยาสมุทร 80.008502494อุดมสุข 400.0081 08 200.00

50.0008/057 พ.ต.ต. อลงกต มีสุขศรี 80.003763760อุดมสุข 430.0082 08 300.00

270.0009/001 พ.ต.ท. เฉลิมชัย ไวยสุระสิงห 80.001854465428อุดมสุข 650.0083 09 300.00

90.0009/106 ส.ต.ต. ธีรภัทร เหลือวงศ 80.00616781672อุดมสุข 370.0084 09 200.00

50.0009/114 ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐินันท แกวทวี 80.00313541351อุดมสุข 330.0085 09 200.00

135.0010/045 ส.ต.ท. บพิตร อุนเรือน 80.00952565247อุดมสุข 415.0086 10 200.00

165.0010/107 ส.ต.ต.หญิง ภิญภรนาฏ ปรุเขตต 80.001113061295อุดมสุข 445.0087 10 200.00

50.0011/118 ส.ต.ต. ภัทรพล ทัพวัฒน 80.00067206720อุดมสุข 330.0088 11 200.00

60.0060/3 นางสาว สุพรเพ็ญ ฉิมฉลาด 120.004117ลือชา 480.0089 ส6 300.00

165.0060/8 พ.ต.ต.หญิง สุพรรณี เพียขันธ 120.00112413ลือชา 585.0090 ส6 300.00

105.0078/45 พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ พูลศิริ 120.007326319ลือชา 525.0091 ส2 300.00

255.0060/4 นางสาว ขวัญพิชา กลั่นจันทร 120.00174225ลือชา 675.0092 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.ส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา420

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

12,830.0020,280.00 41,570.00จํานวนเงิน 8,460.0092 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.สอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา421

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/147 พ.ต.ต.หญิง ลดาวัลย หอมหวน 120.003504501ลือชา 370.001 05 200.00

195.0074/125 พ.ต.ต.หญิง สุพิชาภา สีละวัน 120.0013532519ลือชา 515.002 16 200.00

75.0033/2 พ.ต.ท.หญิง รัชพร ศรีพุทธรัตน 100.00598559850เฉลิมลาภ 505.003 01 330.00

60.0033/22 พ.ต.อ. เจษฎา บุรินทรสุชาติ 100.00447024698เฉลิมลาภ 490.004 01 330.00

255.0031/366 พ.ต.ต.หญิง วรวรรณ ศรีมงคล 100.001736313614เฉลิมลาภ 685.005 12 330.00

60.00212/474 พ.ต.ต.หญิง นันทิยา เข็มทอง 85.004626622ทุงสองหอง 345.006 04 200.00

255.00212/714 ด.ต.หญิง นพรัตน พลเย่ียม 85.0017638621ทุงสองหอง 540.007 06 200.00

60.0001/053 พ.ต.ต.หญิง ธนิดา วงศอาษา 80.00461816177อุดมสุข 340.008 01 200.00

135.0078/32 พ.ต.ท.หญิง สิริพรรณ พูลสุข 120.009248239ลือชา 555.009 ส1 300.00

465.0078/90 พล.ต.ต. ชูฉัตร ธารีฉัตร 120.0031521490ลือชา 885.0010 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.บช.สอท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา422

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,610.002,590.00 5,230.00จํานวนเงิน 1,030.0010 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา423

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0072/24 ร.ต.อ.หญิง จันอุมา คํามี 120.0055146ลือชา 395.001 01 200.00

105.0072/44 พ.ต.ท. ธีรยุทธ อินทปญญ 120.00722942287ลือชา 425.002 02 200.00

50.0072/59 ร.ต.อ. คนธพงษ บุญขํา 120.00035733573ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.ไกรบุญฯ3 02 200.00

50.0072/66 ด.ต.หญิง วัชรี วิสภักดิ์ 120.003228225ลือชา 370.004 03 200.00

50.0072/67 พ.ต.ท.หญิง จิรัชยาพร ฉิมกูล 120.0003333ลือชา 370.005 03 200.00

50.0072/ พ.ต.อ.หญิง สิวาภรณ เจริญวงค 120.001135134ลือชา 370.006 01 200.00

50.0072/96 ร.ต.ต. ราชภัฎ ซอมปรางค 120.00223032301ลือชา 370.007 04 200.00

120.0072/117 ร.ต.อ. ธีระพันธ แสงฉวี 120.00836453637ลือชา 440.008 04 200.00

165.0072/121 ด.ต.หญิง นุชจนาถ บุญชาติ 120.0011875864ลือชา 485.009 04 200.00

50.0072/151 พ.ต.ต.หญิง รัฐสุภา ประทีปโชติกุล 120.00012611261ลือชา 370.0010 05 200.00

225.0072/157 พ.ต.ท.หญิง อัยยาลัทธ พรหมวิอินทร 120.001520722057ลือชา 545.0011 05 200.00

50.0072/173 พ.ต.ต.หญิง ปยะจิตต เพชรประเสริฐ 120.000283283ลือชา 370.0012 06 200.00

50.0072/182 พ.ต.ท. ปฐวี งามเลิศ 120.00069526952ลือชา 370.0013 06 200.00

50.0072/190 พ.ต.ต. วิศิษฏ ออนเรือง 120.00115631562ลือชา 370.0014 06 200.00

180.0072/196 พ.ต.ต.หญิง ประภาศิริ สีนอย 120.0012158146ลือชา 500.0015 07 200.00

50.0072/203 พ.ต.ท.หญิง ภัทรมน ยงพานิช 120.00033463346ลือชา 370.0016 07 200.00

50.0072/235 พ.ต.ท. กฤษฎา ตันติไพบูลยวงค 120.000857857ลือชา 370.0017 08 200.00

50.0072/244 นาง สุวรรณา จันทรผองศรี 120.00021242124ลือชา 370.0018 08 200.00

75.0068/317 พ.ต.ต. พิภัทร ปรีดา 120.00510971092ลือชา 395.0019 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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50.0068/332 พ.ต.ท.หญิง วาสนา เขมะพานิช 120.00318521849ลือชา 370.0020 10 200.00

90.0068/363 ร.ต.อ.หญิง อารีรัตน ภูรีนนท 120.006370364ลือชา 410.0021 11 200.00

50.0068/377 ร.ต.ท.หญิง ทักษวรัทย สุขแกว 120.00216731671ลือชา 370.0022 11 200.00

105.0068/380 พ.ต.ท. นรินทร เจนยุทธนา 120.007458451ลือชา 425.0023 12 200.00

210.0068/385 ด.ต.หญิง สุปราณี บูรณะศักดิ์ไชยศ 120.001422562242ลือชา 530.0024 12 200.00

50.0074/19 พ.ต.ต.หญิง ศราวดี ทีนาคะ 120.0021275412752ลือชา 370.0025 13 200.00

50.0074/43 ด.ต. สนิทร ศรีกอง 120.001234233ลือชา 370.0026 14 200.00

75.0074/76 ร.ต.ต.หญิง ละเอียด สุมาลี 120.005327322ลือชา 395.0027 15 200.00

50.0074/79 ร.ต.ต. นาถวิชญ หงษสถิตย 120.00323982395ลือชา 370.0028 15 200.00

90.0074/144 ร.ต.อ. ปฎิวัติ ชัยนอยสงา 120.0067165ลือชา 410.0029 17 200.00

90.0074/152 ร.ต.อ.หญิง ระวิวรรณ พรหมสนิท 120.00614661460ลือชา 410.0030 17 200.00

120.0074/153 ร.ต.อ.หญิง กนกพรรณ เช้ือพูล 120.00812731265ลือชา 440.0031 17 200.00

50.0074/156 ร.ต.อ.หญิง จุฬารัตน ศรีสม 120.00018261826ลือชา 370.0032 17 200.00

50.0074/171 ร.ต.อ.หญิง กันตฐิชรีย มณีเกิด 120.003194191ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.สทุินฯ33 18 200.00

50.0074/174 ร.ต.อ. ภูวกร พรมนิกร 120.00319411938ลือชา 370.00 มติ 4/55 ลง 19 ธ.ค.5534 18 200.00

165.0062/60 พ.ต.ท.หญิง มันทนา วงคตะวัน 120.001134383427ลือชา 485.0035 36 200.00

105.0062/73 พ.ต.ท.หญิง ณัฐวรรณ ศรีสายหยุด 120.00720832076ลือชา 525.0036 36 300.00

315.0062/77 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพา เลาหตีรานนท 120.002134353414ลือชา 635.0037 36 200.00

180.0062/79 พ.ต.อ.หญิง สมพร ศรีทองพิมพ 120.001228282816ลือชา 500.0038 36 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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105.0062/80 พ.ต.ท.หญิง ลลิษา หลิมศิโรรัตน 120.00715061499ลือชา 425.0039 36 200.00

50.0062/103 พ.ต.ท.หญิง รจนาถ หอมดี 120.00036593659ลือชา 470.0040 36 300.00

50.0033/14 พ.ต.ต.หญิง สุนทรี วัชระเกียรติศักดิ์ 100.00280308028เฉลิมลาภ 480.00 ส.โสด41 01 330.00

50.0033/26 พ.ต.ต.หญิง วันวิสาข นามวงษ 100.00241404138เฉลิมลาภ 480.0042 01 330.00

90.0033/29 พ.ต.ท.หญิง นัคมน นิ่มนวล 100.00629312925เฉลิมลาภ 520.00 ส.โสด43 01 330.00

90.0033/33 พ.ต.ท. สุพจน ฉิมมวง 100.00625412535เฉลิมลาภ 520.0044 01 330.00

285.0033/45 พ.ต.ท.หญิง จารุณี ทิพยพญาชัย 100.001955375518เฉลิมลาภ 715.0045 01 330.00

50.0033/49 พ.ต.อ. โชคชัย เหลาอารยะ 100.00040934093เฉลิมลาภ 480.0046 01 330.00

50.0033/53 ส.ต.อ.หญิง วนิดา สอนรอด 100.00130303029เฉลิมลาภ 480.0047 01 330.00

50.0033/60 พ.ต.ต.หญิง รัชดาภรณ กระถินทอง 100.00224612459เฉลิมลาภ 480.0048 01 330.00

50.0033/69 พ.ต.ต.หญิง จินตนา วชิรกิติกุล 100.00024642464เฉลิมลาภ 480.0049 01 330.00

375.0033/76 พ.ต.ท.หญิง ณัฏฐรกุญช ธนพรโพธิ์ 100.002528422817เฉลิมลาภ 805.00 ส.โสด50 01 330.00

50.0033/78 พ.ต.ท.หญิง ศิริพร สีตะโสภา 100.00017211721เฉลิมลาภ 480.0051 01 330.00

50.0033/80 พ.ต.ท.หญิง ชลิดา อุปญญ 100.00031743174เฉลิมลาภ 480.0052 01 330.00

50.0033/81 พ.ต.ท.หญิง พิไลพร นันทพงศศิริ 100.00099849984เฉลิมลาภ 480.0053 01 330.00

180.0033/136 พ.ต.ท.หญิง ปนทิพย จิรรัตนนันท 100.001222672255เฉลิมลาภ 610.00 ส.โสด54 02 330.00

50.0033/138 พ.ต.ต.หญิง นริศรา ศิริวรรณ 100.003222219เฉลิมลาภ 600.0055 02 450.00

105.0033/143 พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี ประสงค 100.00720722065เฉลิมลาภ 655.00 ปค56 02 450.00

225.0033/146 พ.ต.ท.หญิง อัจรา สังขหอ 100.001527192704เฉลิมลาภ 775.0057 02 450.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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540.0033/151 ด.ต.หญิง ขวัญจิตร ยางงาม 100.003655225486เฉลิมลาภ 970.0058 02 330.00

90.0033/154 พ.ต.ต.หญิง ณปภัช ศรีทองออน 100.00684018395เฉลิมลาภ 520.0059 02 330.00

120.0033/167 พ.ต.ท.หญิง ศนิ สําราญใจ 100.008943935เฉลิมลาภ 670.00 สค60 02 450.00

50.0033/175 พ.ต.ท.หญิง ปาณิ แจมวิถีเลิศ 100.00351835180เฉลิมลาภ 480.0061 02 330.00

60.0033/178 พ.ต.ต. ภาคิน กุลศิรโชติ 100.00440274023เฉลิมลาภ 490.0062 02 330.00

120.0033/198 พ.ต.ท.หญิง สุมลรัตน สาธิตพิเคราะห 100.00826242616เฉลิมลาภ 670.0063 03 450.00

390.0033/200 พ.ต.ท.หญิง ศิวาลักษณ พรธรรมรักษ 100.002652845258เฉลิมลาภ 940.00 สค64 03 450.00

50.0033/231 ด.ต. อุชุกร ชุมมิ่ง 100.00031063106เฉลิมลาภ 350.0065 03 200.00

50.0033/239 พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ ศิลปขันธ 100.00053385338เฉลิมลาภ 600.0066 03 450.00

90.0033/263 ด.ต.หญิง ลักษมี เล็ทสชารท 100.00626602654เฉลิมลาภ 390.0067 03 200.00

50.0033/265 ส.ต.อ. นาวิน ซอสูงเนิน 100.00234353433เฉลิมลาภ 350.0068 03 200.00

75.0033/275 ส.ต.อ.หญิง วิมลสิริ นนทะคุณ 100.00537893784เฉลิมลาภ 375.0069 03 200.00

50.0033/277 จ.ส.ต. มงคล ศรีเมือง 100.00000เฉลิมลาภ 350.0070 03 200.00

50.0033/279 นาย ศรศักดิ์ จันทร 100.00142534252เฉลิมลาภ 350.0071 03 200.00

50.0033/299 พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน หงษทอง 100.00240564054เฉลิมลาภ 600.0072 03 450.00

255.0031/35 พ.ต.ท.หญิง วรินทรนิชา วิชญนันทน 100.001729412924เฉลิมลาภ 685.0073 04 330.00

50.0031/46 พ.ต.ท.หญิง นิภาพร คําอั้น 100.00012801280เฉลิมลาภ 480.0074 04 330.00

50.0031/47 พ.ต.ท. โสภณ พรกุลวิไล 100.000888888เฉลิมลาภ 480.0075 04 330.00

165.0031/48 พ.ต.ท. ไพจิตร สิงหแกว 100.001114931482เฉลิมลาภ 595.0076 04 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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165.0031/49 พ.ต.ท.หญิง สุดา รัตนรักษ 100.001117821771เฉลิมลาภ 715.0077 04 450.00

195.0031/54 ร.ต.ต.หญิง จุรีย พงศาปาน 100.001328292816เฉลิมลาภ 625.0078 05 330.00

50.0031/64 พ.ต.ต.หญิง วันวิสาข คงพรหม 100.00012671267เฉลิมลาภ 480.0079 05 330.00

60.0031/76 พ.ต.ท.หญิง วิชชุนัย ทองแสน 100.00417901786เฉลิมลาภ 490.0080 05 330.00

210.0031/77 ร.ต.อ.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ 100.001418191805เฉลิมลาภ 640.0081 05 330.00

105.0031/94 พ.ต.ท. ธงชัย คงเพ็ชรศักดิ์ 100.00717941787เฉลิมลาภ 535.00 นพ.(สบ 5) นย.รพ.ตร.82 05 330.00

360.0031/151 ร.ต.ต.หญิง ประนอม วงษา 100.002425612537เฉลิมลาภ 790.0083 07 330.00

120.0031/152 ร.ต.อ. ลือชัย พันธา 100.00832553247เฉลิมลาภ 550.0084 07 330.00

255.0031/156 พ.ต.ท.หญิง จิระพัชร หวังสุข 100.001722922275เฉลิมลาภ 805.0085 07 450.00

90.0031/165 พ.ต.อ.หญิง วสุ เทพชาตรี 100.00610361030เฉลิมลาภ 520.0086 07 330.00

90.0031/176 พ.ต.ต.หญิง สายธาร สุขเกษม 100.00630143008เฉลิมลาภ 520.0087 07 330.00

345.0031/211 พ.ต.ท.หญิง ภัทรียา เย็นเศรณี 100.002319601937เฉลิมลาภ 895.0088 08 450.00

50.0031/214 พ.ต.ต.หญิง ศุภรดา อิงคนันท 100.001129128เฉลิมลาภ 480.0089 08 330.00

390.0031/219 พ.ต.ท.หญิง พรรณชลิตา นิสยันต 100.002639023876เฉลิมลาภ 940.0090 08 450.00

240.0031/230 ด.ต.หญิง พิศมัย คุยเบี้ยว 100.001612891273เฉลิมลาภ 670.0091 09 330.00

90.0031/242 ร.ต.อ.หญิง ปาริมา จําลองรักษ 100.00616181612เฉลิมลาภ 520.0092 09 330.00

50.0031/247 พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ เปยทอง 100.00112161215เฉลิมลาภ 480.0093 09 330.00

315.0031/268 พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธนะวงศไพศาล 100.002121842163เฉลิมลาภ 865.0094 10 450.00

180.0031/329 พ.ต.ท.หญิง สุนิสา เจรียงพร 100.001228352823เฉลิมลาภ 610.0095 11 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา428

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.0031/331 พ.ต.ท.หญิง เจียมรัตน โกสุข 100.00314801477เฉลิมลาภ 600.0096 11 450.00

50.0031/332 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญนภา แสงนวกิจ 100.002986984เฉลิมลาภ 600.0097 11 450.00

225.0031/344 ร.ต.อ.หญิง รัฐการ ปานมารศรี 100.001519241909เฉลิมลาภ 655.0098 12 330.00

75.0031/353 ร.ต.อ.หญิง ยสุดามา ชัยมาด 100.00523932388เฉลิมลาภ 505.0099 12 330.00

420.0031/369 พ.ต.ท.หญิง อมลวรรณ ทิพยธนาเดช 100.002843664338เฉลิมลาภ 970.00100 12 450.00

135.0031/382 ส.ต.อ.หญิง สุวรรณ คงประโคน 100.009935926เฉลิมลาภ 565.00101 12 330.00

150.0031/384 พ.ต.ท.หญิง ปาริชาติ ขุมประโทก 100.001014011391เฉลิมลาภ 580.00102 12 330.00

50.0031/391 พ.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ ราชตนะพันธุ 100.00372217218เฉลิมลาภ 480.00103 13 330.00

50.0031/404 พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย วงศทิพยไพบูลย 100.00020512051เฉลิมลาภ 480.00104 13 330.00

330.0031/408 ร.ต.ท.หญิง ทิชากร พิณพรมราช 100.002227012679เฉลิมลาภ 760.00105 13 330.00

120.00212/16 ส.ต.ท.หญิง ธนภรณ เนตรทิพย 85.008517509ทุงสองหอง 305.00106 01 100.00

330.00212/62 ร.ต.ท.หญิง วิภา ผลสมบูรณ 85.002219951973ทุงสองหอง 515.00107 01 100.00

60.00212/92 ส.ต.ท.หญิง ภียวัล ตนเดช 85.004210206ทุงสองหอง 245.00108 01 100.00

50.00212/111 ส.ต.อ.หญิง วรรณภา มากมี 85.000445445ทุงสองหอง 235.00109 01 100.00

105.00212/336 ส.ต.ท.หญิง กานดา งิมขุนทด 85.007802795ทุงสองหอง 390.00110 03 200.00

50.00212/346 ส.ต.ท. อามีน หมัดหลี 85.000883883ทุงสองหอง 335.00111 03 200.00

50.00212/575 จ.ส.ต.หญิง วันดี เหลารัตนอุนจิต 85.00019991999ทุงสองหอง 335.00112 05 200.00

240.00212/642 จ.ส.ต. บุญสวน นอยหลุบเลา 85.0016808792ทุงสองหอง 525.00113 05 200.00

225.00212/677 ด.ต.หญิง ปุณณภา เกิดมงคล 85.001557975782ทุงสองหอง 510.00114 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา429

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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120.00212/725 นาง อําไพ เจริญย่ิง 85.008272264ทุงสองหอง 405.00115 06 200.00

50.00212/747 ร.ต.ท.หญิง พรทิวา ผาพันธ 85.00077ทุงสองหอง 335.00116 06 200.00

90.00212/761 พ.ต.ท.หญิง จินตนา มุงดี 85.006137ทุงสองหอง 475.00117 07 300.00

50.00212/814 พ.ต.ท.หญิง สุนทรี พรศิริรัตน 85.00310191016ทุงสองหอง 435.00118 07 300.00

50.00212/823 พ.ต.ท. สมเนตร ดัดใจเที่ยง 85.000439439ทุงสองหอง 435.00119 07 300.00

150.00212/836 ร.ต.ต.หญิง สุนัตตา โฉมงาม 85.0010673663ทุงสองหอง 535.00120 07 300.00

165.00212/839 ร.ต.อ.หญิง อารียา กองเอียด 85.001113631352ทุงสองหอง 550.00121 08 300.00

75.00212/872 ร.ต.ท.หญิง อรอนงศ อุทัย 85.00514531448ทุงสองหอง 460.00122 08 300.00

195.00212/891 พ.ต.ต.หญิง กนกพร ศุภสาร 85.001334843471ทุงสองหอง 580.00123 08 300.00

50.00212/900 พ.ต.ท. ฉัตรชัย คําวิลัย 85.000764764ทุงสองหอง 435.00124 08 300.00

90.001/023 พ.ต.ท.หญิง บุปผา แสงทาว 60.00626792673ลาดยาว 450.00125 01 300.00

50.001/036 ส.ต.อ. พิเชษฐ ไชยจํานงค 60.003804801ลาดยาว 210.00126 01 100.00

75.001/057 จ.ส.ต.หญิง กาญจนา แกวโพนเพ็ก 60.00524992494ลาดยาว 235.00127 01 100.00

150.001/066 ร.ต.ท.หญิง พวงเพชร นนตานอก 60.001010731063ลาดยาว 410.00128 01 200.00

225.001/079 ร.ต.อ.หญิง วนัสยา รัตนศิริพรชัย 60.001511398ลาดยาว 485.00129 01 200.00

360.002/019 จ.ส.ต.หญิง นาวา อันเสน 60.0024386362ลาดยาว 520.00130 02 100.00

50.002/020 ส.ต.ต.หญิง สุกัญญา สมวงศ 60.00011ลาดยาว 210.00131 02 100.00

50.002/031 ร.ต.ท. อธิปพงศ บุญญกิจ 60.001555554ลาดยาว 310.00132 02 200.00

90.002/036 ส.ต.ท.หญิง วัลลภา ทําเนาว 60.00617861780ลาดยาว 250.00133 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา430

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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75.002/041 พ.ต.ท.หญิง ธนพร นาคขําพันธ 60.005531526ลาดยาว 435.00134 02 300.00

50.002/061 ร.ต.อ.หญิง สิริฉัตร พึ่งแยม 60.000716716ลาดยาว 310.00135 02 200.00

50.002/066 ร.ต.ท.หญิง ธีมารัตน บริชน 60.00110ลาดยาว 310.00136 02 200.00

50.002/084 พ.ต.ท. ชัยพัทธ ศรีสวัสดิเตโชดม 60.00213561354ลาดยาว 310.00137 02 200.00

90.003/019 ร.ต.ต.หญิง เจณิสตา พัชรวาสนันท 60.0067064ลาดยาว 250.00138 03 100.00

50.003/023 พ.ต.ท.หญิง ดลศิริ ไชยพรรณา 60.0019493ลาดยาว 410.00139 03 300.00

50.003/063 ร.ต.อ. กิตติพงษ สงวนวงศ 60.000354354ลาดยาว 310.00140 03 200.00

50.004/016 ด.ต.หญิง สุพานี ศิริวงศ ณ อยุธย 60.00021362136ลาดยาว 210.00141 04 100.00

50.004/032 พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ ชาติครบุรี 60.00025482548ลาดยาว 410.00142 04 300.00

50.004/038 ส.ต.ต.หญิง นารีรัตน หุปกา 60.000107107ลาดยาว 210.00143 04 100.00

50.004/041 ร.ต.อ.หญิง นัฎยา ฉากไธสง 60.001647646ลาดยาว 410.00144 04 300.00

75.004/042 ร.ต.อ. เอกสิทธิ์ หงสแกว 60.0051001996ลาดยาว 335.00145 04 200.00

90.004/059 พ.ต.ท.หญิง ปรียา นาคเพ็ชรพูล 60.00618571851ลาดยาว 450.00146 04 300.00

50.004/078 พ.ต.ท.หญิง อรัญญา ฤดีนรเวท 60.001698697ลาดยาว 310.00147 04 200.00

90.005/012 ร.ต.อ.หญิง พัชระพรรณ พิมพา 60.006675669ลาดยาว 350.00148 05 200.00

120.005/014 พ.ต.ท.หญิง ยอดขวัญ คงทัพ 60.00839103902ลาดยาว 480.00149 05 300.00

105.005/019 ส.ต.ต.หญิง ธนัชชา ดําแกว 60.0071811ลาดยาว 265.00150 05 100.00

50.006/052 ส.ต.อ.หญิง พัทรศยา วัดลอม 60.00352435240ลาดยาว 210.00151 06 100.00

90.006/083 ด.ต. สานิตย สมชุม 60.006865859ลาดยาว 350.00152 06 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา431

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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50.007/017 ส.ต.อ.หญิง พัทธธีรา หาญชนะ 60.000136136ลาดยาว 210.00153 07 100.00

60.007/057 ส.ต.อ.หญิง พัชรินทร ชัยสิทธิ์ 60.00420472043ลาดยาว 220.00154 07 100.00

50.007/070 นางสาว ปราณีต ตะสันเทียะ 60.00018261826ลาดยาว 210.00155 07 100.00

50.008/022 จ.ส.ต.หญิง สุวิมล สถิตยไชยนนท 60.00220902088ลาดยาว 210.00156 08 100.00

50.008/058 ส.ต.ต.หญิง ปรียานุช คํามุงคณุ 60.0001212ลาดยาว 210.00157 08 100.00

50.008/068 พ.ต.ท.หญิง กัณฑิมา อยูรวม 60.00014541454ลาดยาว 410.00158 08 300.00

90.008/082 พ.ต.ท.หญิง รังษี วงษบุญหนัก 60.006581575ลาดยาว 350.00159 08 200.00

50.009/032 พ.ต.ต.หญิง คุณารัตน ทับทิมศรี 60.0004343ลาดยาว 410.00160 09 300.00

75.009/036 ส.ต.ต.หญิง ภัสดาพร แสลานอก 60.0055348ลาดยาว 235.00161 09 100.00

50.009/040 ส.ต.อ.หญิง เรือนแกว ชัยวิเศษ 60.003536533ลาดยาว 210.00162 09 100.00

50.0020/006 ร.ต.อ. วีระยุทธ เพ็งเลิศ 85.00019471947วิภาวดี 335.00163 01 200.00

120.0020/030 ร.ต.อ. ภาม วราศุภกรกูร 85.008854846วิภาวดี 405.00164 01 200.00

135.0020/088 ส.ต.อ.หญิง ภัครดา งามสินสถาพร 85.00912481239วิภาวดี 420.00165 03 200.00

50.0020/150 ส.ต.ต.หญิง ภิญญดาพัชญ วงศธนนิธิโชติ 85.000992992วิภาวดี 335.00166 05 200.00

135.0020/161 ส.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ วงศแกว 85.00916091600วิภาวดี 420.00167 06 200.00

510.0020/188 พ.ต.อ.หญิง ผกาวรรณ ชนะชัยสุวรรณ 85.0034574540วิภาวดี 795.00168 06 200.00

50.0020/202 ส.ต.ต.หญิง ฉัตรชฎาภรณ เอ็มศรี 85.00110วิภาวดี 335.00169 07 200.00

50.0020/250 ส.ต.ท. ธีรวุฒิ มาตงามเมือง 85.00326242621วิภาวดี 335.00170 08 200.00

50.0020/253 ร.ต.ต. กมินทร สวางจิตต 85.002126124วิภาวดี 335.00171 08 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)
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90.0020/264 ส.ต.ท.หญิง ชนัญชิดา บุญรอด 85.00634713465วิภาวดี 375.00172 09 200.00

50.0020/285 ส.ต.ต.หญิง วิราชินี พุฒพิมพ 85.00176วิภาวดี 335.00173 09 200.00

60.0020/296 นาง สมจิตร มานะกิจ 85.00426972693วิภาวดี 345.00174 10 200.00

50.0020/299 ส.ต.ท.หญิง ภาวิดา เทหะจรรยา 85.00018331833วิภาวดี 335.00175 10 200.00

210.0020/310 จ.ส.ต.หญิง ศิริรัตน เกตุเกษา 85.001417771763วิภาวดี 495.00176 10 200.00

50.0020/319 พ.ต.อ.หญิง พรรณวสี บูรณากาญจน 85.00014361436วิภาวดี 335.00177 10 200.00

50.0020/356 ร.ต.ท.หญิง แพรปภัสริ์ พิกุลตทองฐ 85.00117041703วิภาวดี 335.00178 12 200.00

50.0020/358 พ.ต.อ.หญิง จรุนุดา จันทรมณี 85.000152152วิภาวดี 335.00179 12 200.00

285.0020/407 นาง นิตยา โพธ์ิยอย 85.001930823063วิภาวดี 570.00180 13 200.00

50.0020/428 นาง พัสตราภรณ พันธไพโรจน 85.00334603457วิภาวดี 335.00181 14 200.00

105.0020/430 ส.ต.ต.หญิง อนงค มะลิทอง 85.007951944วิภาวดี 390.00182 14 200.00

300.0020/437 ส.ต.ท. เกษม กราบคุณ 85.002032793259วิภาวดี 585.00183 14 200.00

50.0020/439 ส.ต.ต.หญิง ปวีณา แกวยศ 85.002121119วิภาวดี 335.00184 14 200.00

50.0020/472 ร.ต.ท. ปญชรัช ปรีชาหาญ 85.00020032003วิภาวดี 435.00185 16 300.00

675.0020/490 พ.ต.ท.หญิง อรพรรณ ภูชัน 85.004529082863วิภาวดี 1,060.00186 17 300.00

50.0020/494 พ.ต.ต.หญิง จุฑาภรณ จั่นวงศแกว 85.00020442044วิภาวดี 435.00187 17 300.00

60.0020/498 พ.ต.ต.หญิง วิลัยรัตน อนุตรอริยกุล 85.004826822วิภาวดี 445.00188 17 300.00

50.0020/499 พ.ต.ท.หญิง ภัทรนิษฐ ปติพงศมนตรี 85.00015971597วิภาวดี 435.00189 17 300.00

50.0020/512 พ.ต.ท.หญิง สุกาญจนดา พรธนาศิริวรกุล 85.00017191719วิภาวดี 435.00190 18 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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50.0020/521 พ.ต.ต. นันทชัย กุศลศิลปวุฒิ 85.0004141วิภาวดี 435.00191 19 300.00

135.0020/533 ร.ต.ต.หญิง ธัณยจิรา สุวรรณพาหุ 85.009288279วิภาวดี 520.00192 19 300.00

165.0001/002 พ.ต.ต. เรวัต พิมพจันทร 80.001125682557อุดมสุข 545.00193 01 300.00

50.0001/005 ส.ต.ท. สิริ สายสุวรรณ 80.00244384436อุดมสุข 330.00194 01 200.00

135.0001/014 ร.ต.ท.หญิง อรทัย กฤษณานุวัฒน 80.00922882279อุดมสุข 515.00195 01 300.00

60.0001/050 พ.ต.ท.หญิง พรทิพา จันทะสงคราม 80.00429812977อุดมสุข 340.00196 01 200.00

300.0001/058 ร.ต.อ.หญิง พรสวรรค สุทธมงคล 80.0020923903อุดมสุข 680.00197 01 300.00

270.0001/073 พ.ต.ท.หญิง ธนัญชญา กระมีมูล 80.0018852834อุดมสุข 550.00198 01 200.00

75.0001/105 ร.ต.อ.หญิง ชลฤทัย เกิดขุมทอง 80.00543824377อุดมสุข 355.00199 01 200.00

60.0001/107 ส.ต.ต.หญิง อารดา ฤทธิโชติ 80.00423462342อุดมสุข 340.00200 01 200.00

285.0001/112 ร.ต.อ. ธรนิศ ศิลปเสวต 80.001935043485อุดมสุข 665.00201 01 300.00

50.0001/126 ร.ต.อ.หญิง สุนิสา เก้ือกูลสง 80.000217217อุดมสุข 430.00202 01 300.00

50.0002/001 พ.ต.ต.หญิง ประภัสสร พุทธลา 80.000789789อุดมสุข 430.00203 02 300.00

50.0002/002 พ.ต.ท.หญิง สุชาดา สืบดี 80.00111011100อุดมสุข 430.00204 02 300.00

120.0002/003 ร.ต.ท.หญิง รุงรุจี สิงหเมือง 80.00849314923อุดมสุข 400.00205 02 200.00

330.0002/006 ร.ต.อ.หญิง เอมนิการณ อัครศิรพันธ 80.002249454923อุดมสุข 610.00206 02 200.00

135.0002/013 พ.ต.ต.หญิง อัจฉรา สุนทรบูรณสุข 80.00931433134อุดมสุข 515.00207 02 300.00

60.0002/015 พ.ต.ท.หญิง รมยยกมล อุชชิน 80.00416331629อุดมสุข 440.00208 02 300.00

50.0002/017 ส.ต.ท.หญิง ธนาภรณ ยิ้มยอง 80.00015391539อุดมสุข 330.00209 02 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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50.0002/035 ร.ต.อ. ศุขภฒ สุนนทชัย 80.001996995อุดมสุข 330.00210 02 200.00

210.0002/036 ด.ต.หญิง เบญจวรรณ ปกษี 80.001411261112อุดมสุข 490.00211 02 200.00

50.0002/039 ส.ต.ต.หญิง ณัชชา ศรีทวี 80.00029572957อุดมสุข 330.00212 02 200.00

120.0002/042 พ.ต.ต.หญิง เรวดี หลีมั่น 80.00821262118อุดมสุข 500.00213 02 300.00

105.0002/049 พ.ต.ท.หญิง มินทรลดา หมายชอบ 80.007513506อุดมสุข 385.00214 02 200.00

60.0002/056 พ.ต.ท. กฤษณพงศ กฤษณสุวรรณ 80.00440794075อุดมสุข 440.00215 02 300.00

390.0002/060 ด.ต. ธานินท เนื้อนิ่ม 80.002650925066อุดมสุข 670.00216 02 200.00

795.0002/068 ส.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ พุทธาทาบ 80.005340634010อุดมสุข 1,075.00217 02 200.00

50.0002/070 ร.ต.อ.หญิง ยุวา ทุงอวน 80.00050605060อุดมสุข 430.00218 02 300.00

315.0002/071 พ.ต.ท.หญิง สิรินาถ กาแกว 80.002118611840อุดมสุข 695.00219 02 300.00

50.0002/075 พ.ต.ต.หญิง พอใจ ชางไม 80.00038773877อุดมสุข 330.00220 02 200.00

345.0002/081 ส.ต.อ.หญิง อารียา อารีย 80.002352125189อุดมสุข 625.00221 02 200.00

50.0002/083 ร.ต.ท.หญิง เมธาวี หรรษา 80.00351155112อุดมสุข 430.00222 02 300.00

750.0002/103 ด.ต. วันเฉลิม วิสุงเร 80.005042954245อุดมสุข 1,030.00223 02 200.00

105.0002/116 ส.ต.ต.หญิง สุวิชา สวามิชัย 80.007260253อุดมสุข 385.00224 02 200.00

405.0002/132 นาย ยุทธพงษ เหลาอุดม 80.002744794452อุดมสุข 685.00225 02 200.00

405.0003/002 พ.ต.ต.หญิง เอมนิการณ อัครศิรพันธ 80.002748274800อุดมสุข 785.00226 03 300.00

105.0003/027 พ.ต.ต.หญิง อรอุมา สังขํา 80.00748904883อุดมสุข 485.00227 03 300.00

60.0003/034 ร.ต.อ.หญิง ประภัสสร เสาะดน 80.00416991695อุดมสุข 340.00228 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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330.0003/044 ร.ต.ท. สุวรรณ แปะจัตุรัส 80.002222352213อุดมสุข 710.00229 03 300.00

90.0003/058 พ.ต.ท.หญิง เพ็ญรุง รัตนา 80.00649144908อุดมสุข 470.00230 03 300.00

60.0003/061 ส.ต.อ.หญิง เนตรนิตย มะพันธ 80.00431973193อุดมสุข 340.00231 03 200.00

50.0003/128 พ.ต.ท.หญิง ทัศนียญา เสียงล้ํา 80.00020192019อุดมสุข 430.00232 03 300.00

135.0004/011 ร.ต.ท.หญิง นพรัตน ธิมากุล 80.00912891280อุดมสุข 415.00233 04 200.00

50.0004/013 พ.ต.ท.หญิง วิถี ธุระธรรม 80.00016871687อุดมสุข 430.00234 04 300.00

50.0004/014 ร.ต.อ.หญิง ยศรวีร กีรติภควัต 80.00062786278อุดมสุข 430.00235 04 300.00

105.0004/016 พ.ต.ท.หญิง ณภัทร พิมพสกุล 80.00710261019อุดมสุข 485.00236 04 300.00

50.0004/027 พ.ต.ท.หญิง สิริธร พรหมดี 80.00014441444อุดมสุข 430.00237 04 300.00

75.0004/041 พ.ต.ท.หญิง สุภาภรณ ปลั่งกลาง 80.00511591154อุดมสุข 455.00238 04 300.00

90.0004/069 พ.ต.ท.หญิง พิทยา ทุยประโคน 80.0065751อุดมสุข 470.00239 04 300.00

300.0004/071 พ.ต.ท.หญิง บุษบา วัฒนจํานงค 80.002091799159อุดมสุข 680.00240 04 300.00

50.0004/082 ร.ต.ท.หญิง ณัฐปภัสร เพชรมณี 80.00318361833อุดมสุข 330.00241 04 200.00

50.0004/113 พ.ต.ท.หญิง ยุภาพร ชาตะมีนา 80.00115071506อุดมสุข 430.00242 04 300.00

90.0004/114 ร.ต.ท.หญิง ปาริชาติ บัวรอด 80.00626112605อุดมสุข 470.00243 04 300.00

50.0004/127 พ.ต.ท.หญิง อารมณ ชูแผว 80.000732732อุดมสุข 430.00244 04 300.00

225.0004/139 ร.ต.ท.หญิง ทัตพิชา สาทไทย 80.0015614599อุดมสุข 605.00245 04 300.00

50.0005/021 นาง ประมวน กลอมสกุล 80.00022352235อุดมสุข 330.00246 05 200.00

50.0005/022 ส.ต.ต. สถาพร เชี่ยวสิทธิไชย 80.00118381837อุดมสุข 330.00247 05 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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120.0005/041 พ.ต.ต. กฤษกร นวลจันทร 80.00812651257อุดมสุข 500.00248 05 300.00

50.0005/042 พ.ต.ท.หญิง ศิริลักษณ สืบเสาะ 80.00311291126อุดมสุข 430.00249 05 300.00

105.0005/056 พ.ต.ท.หญิง ศิราภรณ อิทธิยาวุฒิ 80.007864857อุดมสุข 485.00250 05 300.00

50.0005/057 พ.ต.ท.หญิง วัชรี คิมประเสริฐ 80.002402400อุดมสุข 430.00251 05 300.00

120.0005/064 ส.ต.ต.หญิง ทิวานันท เนาวรุงโรจน 80.00824122404อุดมสุข 400.00252 05 200.00

50.0005/067 ส.ต.อ.หญิง อรดี บุญชู 80.00034723472อุดมสุข 330.00253 05 200.00

210.0005/075 ด.ต. สถาพร อินตานอน 80.001442804266อุดมสุข 490.00254 05 200.00

210.0005/079 ส.ต.ท.หญิง ปวีณธิดา ปดธิดา 80.001457245710อุดมสุข 490.00255 05 200.00

315.0005/111 พ.ต.ท.หญิง กานดามณี พานแสง 80.002125812560อุดมสุข 695.00256 05 300.00

50.0005/115 ด.ต.หญิง นุสรา ปานขลิป 80.003129126อุดมสุข 330.00257 05 200.00

255.0005/119 จ.ส.ต. ละพิน นาสมทรง 80.001720992082อุดมสุข 535.00258 05 200.00

50.0005/135 ร.ต.อ.หญิง ศรัญธร ไชยรบ 80.00046624662อุดมสุข 330.00259 05 200.00

210.0006/018 ด.ต. บัญญัติ ศรประพันธ 80.0014481467อุดมสุข 490.00260 06 200.00

50.0006/020 ด.ต. มนตรี ปงโฆษิต 80.00216221620อุดมสุข 330.00261 06 200.00

50.0006/029 พ.ต.ท.หญิง เดไลลาล บุญญาชลสินธุ 80.00039393939อุดมสุข 430.00262 06 300.00

165.0006/034 ส.ต.ต. ปริญญา ธรรมโคตร 80.001125382527อุดมสุข 445.00263 06 200.00

525.0006/040 นาง สุทิน พรมพงษ 80.003513431308อุดมสุข 805.00264 06 200.00

165.0006/042 พ.ต.ท.หญิง วิชยา ทรัพยสอาด 80.001165186507อุดมสุข 545.00265 06 300.00

50.0006/056 พ.ต.ท.หญิง ดวงรัตน พูลมี 80.00018911891อุดมสุข 430.00266 06 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา437

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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330.0006/078 ส.ต.ท.หญิง พัทธภรณ ปุกเสาร 80.002236283606อุดมสุข 610.00267 06 200.00

50.0006/090 ส.ต.ท. จีรพันธ ชูเพ็ง 80.00228132811อุดมสุข 330.00268 06 200.00

50.0006/100 ร.ต.อ. วินัย ธงชัย 80.000768768อุดมสุข 430.00269 06 300.00

50.0006/111 ร.ต.ท.หญิง นันทินี อาการ 80.00023932393อุดมสุข 430.00270 06 300.00

315.0006/115 ส.ต.ท. วิชิต พันแสน 80.002138303809อุดมสุข 595.00271 06 200.00

360.0006/120 ส.ต.ต.หญิง วรรณิภา การิโก 80.002413471323อุดมสุข 640.00272 06 200.00

960.0006/121 พ.ต.ท. ปริญญา คําเบาเมือง 80.006425672503อุดมสุข 1,240.00273 06 200.00

50.0006/125 พ.ต.อ. นพรัตน สีนวลสด 80.00017821782อุดมสุข 430.00274 06 300.00

50.0006/128 พ.ต.อ.หญิง ศิริรักษ วิรโชติกุลโรจน 80.00021952195อุดมสุข 430.00275 06 300.00

50.0006/136 นาย เผด็จ แยมดี 80.00034743474อุดมสุข 330.00276 06 200.00

50.0007/013 ร.ต.อ.หญิง ชารียา ศรีราช 80.00033783378อุดมสุข 430.00277 07 300.00

360.0007/014 ร.ต.อ.หญิง นาตยา นิลวงศ 80.002437933769อุดมสุข 740.00278 07 300.00

345.0007/015 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ แสงอรุณ 80.002367946771อุดมสุข 725.00279 07 300.00

75.0007/038 ร.ต.อ. ชัชวินธ พรหมบุญ 80.005409404อุดมสุข 355.00280 07 200.00

375.0007/054 ด.ต.หญิง มยุรีย รองเทพ 80.002542334208อุดมสุข 655.00281 07 200.00

165.0007/055 พ.ต.ท.หญิง กมลณิชา รัตนถิตะกุล 80.001132993288อุดมสุข 545.00282 07 300.00

60.0007/057 พ.ต.ท.หญิง ศตพร แยมกลีบ 80.00443734369อุดมสุข 440.00283 07 300.00

50.0007/061 ส.ต.อ.หญิง ธิดารัตน สารคะณา 80.00325392536อุดมสุข 330.00284 07 200.00

50.0007/085 พ.ต.ท.หญิง ปุณฑีรา ดาวกระจาย 80.00025012501อุดมสุข 430.00285 07 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา438

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

585.0007/112 พ.ต.ต.หญิง เนียรนิภา แผนผา 80.003946174578อุดมสุข 965.00286 07 300.00

50.0007/114 พ.ต.ท.หญิง ภัทรกร ธนกนกบวรกุล 80.00030013001อุดมสุข 430.00287 07 300.00

50.0007/133 ด.ต.หญิง เพียงใจ บุญทอง 80.00020002000อุดมสุข 330.00288 07 200.00

50.0007/135 ส.ต.ท.หญิง สุพรรณี อุมบุญ 80.00037593759อุดมสุข 330.00289 07 200.00

585.0007/140 พ.ต.ท.หญิง นุสรา ชูรักษา 80.003958745835อุดมสุข 965.00290 07 300.00

285.0008/002 พ.ต.ท.หญิง สาริศา สนองลักษณ 80.0019922903อุดมสุข 665.00291 08 300.00

135.0008/005 ด.ต.หญิง พัฒนา กอนคํา 80.009953944อุดมสุข 415.00292 08 200.00

135.0008/024 ส.ต.ต.หญิง ปุณตชญานิษ เบ็ญจพันธ 80.00933893380อุดมสุข 415.00293 08 200.00

50.0008/027 พ.ต.ต.หญิง สมปอง โชคศิริ 80.00041214121อุดมสุข 430.00294 08 300.00

570.0008/028 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา เพ็งมาลา 80.003851995161อุดมสุข 950.00295 08 300.00

165.0008/044 พ.ต.ท.หญิง สุวิมล รักชาติ 80.0011985974อุดมสุข 545.00296 08 300.00

105.0008/059 ส.ต.ท.หญิง เวียนนา ยอดแกว 80.00717401733อุดมสุข 385.00297 08 200.00

150.0008/065 ด.ต.หญิง สุลารัตน นกพรม 80.001010751065อุดมสุข 430.00298 08 200.00

50.0008/067 ส.ต.ต.หญิง ศศิมา รัตนนท 80.00039753975อุดมสุข 330.00299 08 200.00

240.0008/068 ร.ต.อ.หญิง อารยา ภาระจา 80.001621292113อุดมสุข 520.00300 08 200.00

50.0008/079 ส.ต.ต.หญิง ทัศนีย เพิงคาม 80.00317741771อุดมสุข 330.00301 08 200.00

405.0008/100 ร.ต.ท. ณัฎฐเตชัส เชิดชู 80.002773537326อุดมสุข 785.00302 08 300.00

50.0008/109 ส.ต.ต.หญิง สุรีรัตน วิชาธรรม 80.00013911391อุดมสุข 330.00303 08 200.00

50.0008/110 ส.ต.ต.หญิง กษิญา บัวจันทร 80.000692692อุดมสุข 330.00304 08 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา439

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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75.0008/139 ร.ต.ท.หญิง กมณชลัท อภิรมยยานนท 80.00516001595อุดมสุข 455.00305 08 300.00

50.0009/024 ร.ต.ท.หญิง ชิดชนก โชติธรรมากร 80.000773773อุดมสุข 430.00306 09 300.00

75.0009/083 ร.ต.ท.หญิง นุชนารถ ไกรวงษา 80.00534203415อุดมสุข 355.00307 09 200.00

50.0009/113 ส.ต.ต.หญิง สุณีตา ดือราเซะ 80.00043734373อุดมสุข 330.00308 09 200.00

90.0010/015 ส.ต.ต. กัมปนาท กอนทอง 80.00630623056อุดมสุข 370.00309 10 200.00

210.0010/039 ด.ตหญิง กนกศรี สวัสดิ์โรจน 80.001440113997อุดมสุข 490.00310 10 200.00

50.0010/042 จ.ส.ต ถาวร เกียรติโพธ์ิ 80.00026072607อุดมสุข 330.00311 10 200.00

50.0010/066 จ.ส.ต.หญิง กรรณิกา ใจตรง 80.00024232423อุดมสุข 330.00312 10 200.00

50.0010/072 ร.ต.อ. บุญธรรม ทองสมนึก 80.00083108310อุดมสุข 430.00313 10 300.00

50.0010/077 ร.ต.ต. จิรพงศ มวงอยู 80.00064586458อุดมสุข 330.00314 10 200.00

225.0011/027 ร.ต.อ.หญิง วนิดา นามอุบล 80.001526902675อุดมสุข 505.00315 11 200.00

255.0011/077 ด.ต. ขจรศักดิ์ วงศพัฒน 80.001752255208อุดมสุข 535.00316 11 200.00

180.0011/087 ส.ต.ต.หญิง กนกกร พิมพโยธา 80.001246274615อุดมสุข 460.00317 11 200.00

60.0011/089 ด.ต.หญิง พัทยา พัฒนวิบูลย 80.00421642160อุดมสุข 340.00318 11 200.00

144.0058/7 ส.ต.ต. อัครัช ผองบุรุษ 150.00912761267ถนอมมิตร 594.00319 24 300.00

50.0058/26 ส.ต.ท. วันชัย อนุชาด 150.0008989ถนอมมิตร 500.00320 24 300.00

144.0058/30 ส.ต.ต.หญิง รัชนีกร อินตะนัย 150.009208199ถนอมมิตร 594.00321 24 300.00

128.0058/55 ร.ต.อ.หญิง นิจวรรณ วิเศษสิงห 150.008480472ถนอมมิตร 478.00322 24 200.00

128.0058/74 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ มดแสง 150.008259251ถนอมมิตร 578.00323 24 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา440

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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24 กุมภาพันธ  2565

368.0058/93 ร.ต.ท.หญิง กัญญา ลีลาพจนสกุล 150.0023596573ถนอมมิตร 818.00324 24 300.00

50.0058/102 ร.ต.อ.หญิง ปภัสราภร พลสุวรรณ 150.000296296ถนอมมิตร 500.00325 24 300.00

50.0058/181 พ.ต.ท.หญิง ธิดารัตน เลิศธีรกุล 150.003514511ถนอมมิตร 400.00326 24 200.00

64.0058/207 พ.ต.ท.หญิง ธันยสิตา จิรเศรษฐภรณ 150.00410341030ถนอมมิตร 514.00327 24 300.00

50.0058/223 ร.ต.ท. อภิสิทธ์ิ ตามสัตย 150.000282282ถนอมมิตร 400.00328 24 200.00

160.0058/233 ร.ต.อ. ภาสกร เนตรทิพยวัลย 150.001014351425ถนอมมิตร 610.00329 24 300.00

144.0058/240 พ.ต.ท.หญิง จิราภรณ วงศรักษ 150.00914081399ถนอมมิตร 594.00330 24 300.00

255.0060/23 พ.ต.ท.หญิง ภิญญดา ศุภลิตเดชาธร 120.00174427ลือชา 675.00331 ส6 300.00

345.0060/24 ร.ต.ท.หญิง สิรยา เชื้อมุข 120.00234825ลือชา 765.00332 ส6 300.00

90.0060/26 ด.ต.หญิง สิริวริศรา สิปปภาสวัศ 120.006126ลือชา 510.00333 ส6 300.00

180.0078/7 พ.ต.ท.หญิง นฤมล ประเสริฐวิทย 120.0012653641ลือชา 600.00334 ส1 300.00

195.0078/8 พ.ต.ท.หญิง ชนิดา ฉัตรภูมิ 120.0013437424ลือชา 615.00335 ส1 300.00

240.0078/10 พ.ต.ท.หญิง ผกามาศ เครือเนียม 120.0016818802ลือชา 660.00336 ส1 300.00

150.0078/12 พ.ต.อ.หญิง วราภรณ เจิมจํารูญ 120.0010455445ลือชา 570.00337 ส1 300.00

90.0078/20 พ.ต.ท.หญิง ธนพร รัตนาธรรมวัฒน 120.006287281ลือชา 510.00338 ส1 300.00

50.0056/42 พ.ต.อ.หญิง นภวรรณ พลพินิจ 120.00121ลือชา 470.00339 ส4 300.00

105.0056/43 พ.ต.อ.หญิง ชมชื่น บัวบุศย 120.0071710ลือชา 525.00340 ส4 300.00

50.0058/013 พ.ต.ท.หญิง มณฑา บุรีเจริญ 120.00121ลือชา 470.00341 ส5 300.00

180.0058/016 พ.ต.ท.หญิง อรัญญา พรหมคีรี 120.00122513ลือชา 600.00342 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา441

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0058/050 พล.ต.ต.หญิงอมรรัตน วณิชโยบล 120.0002222ลือชา 470.00343 ส5 300.00

165.0058/064 พ.ต.ท.หญิง กนกอร เกรียงไกรวศิน 120.00112615ลือชา 585.00344 ส5 300.00

50.0058/074 พ.ต.ท.หญิง แสงดาว พฤหัสเสริมสุข 120.00044ลือชา 470.00345 ส5 300.00

90.0058/077 พ.ต.ท.หญิง กัลยาณี แสงสุข 120.006126ลือชา 510.00346 ส5 300.00

50.0058/084 พ.ต.อ.หญิง ศศลักษณ ดวงอัมพร 120.00022ลือชา 470.00347 ส5 300.00

195.0058/086 พ.ต.ท.หญิง พรินทรดา หอมยก 120.00133017ลือชา 615.00348 ส5 300.00

50.0058/091 พ.ต.ท.หญิง ทิพยวัลย สุบรรณจุย 120.0031512ลือชา 470.00349 ส5 300.00

210.0058/094 พ.ต.อ.หญิง คนึงนิจ สิงหไกร 120.00143218ลือชา 630.00350 ส5 300.00

180.0060/38 นาง สมใจ พวงเงิน 120.00122917ลือชา 600.00351 ส6 300.00

285.0060/40 ด.ต. สุวิทยา สงแสง 120.00194021ลือชา 705.00352 ส6 300.00

465.0060/43 พ.ต.ท.หญิง มนัสนันท โคตรประทุม 120.00315928ลือชา 885.00353 ส6 300.00

60.0078/73 พ.ต.ท.หญิง สีนวล จําคํา 120.004118114ลือชา 480.00354 ส2 300.00

210.0078/92 พ.ต.ท.หญิง วัชราภรณ อําพลพงษ 120.0014573559ลือชา 630.00355 ส3 300.00

90.0078/109 พ.ต.ท.หญิง นลินรัตน ตัณฑโพธ์ิประสิท 120.006141135ลือชา 510.00356 ส3 300.00

180.0078/113 พ.ต.ต. เฉลิมพล เนียมหอม 120.0012326314ลือชา 600.00357 ส3 300.00

105.0078/117 พ.ต.อ.หญิง ลักขณา แพทยานันท 120.007200193ลือชา 525.00358 ส3 300.00

60.0078/121 พ.ต.ท.หญิง กิติยาภรณ พูนนารถ 120.004211207ลือชา 480.00359 ส3 300.00

50.0060/67 พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ มีแกว 120.00044ลือชา 470.00360 ส6 300.00

375.0058/028 พ.ต.ท.หญิง ศิริพร ปทุมมุขย 120.00254823ลือชา 795.00361 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.รพ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา442

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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24 กุมภาพันธ  2565

135.0058/038 พ.ต.ท. จีระพันธุ สุขสวัสดิ์วงษ 120.0092718ลือชา 555.00362 ส5 300.00

50.0058/039 พ.ต.อ.หญิง นัทธมน แสนยินดี 120.00011ลือชา 470.00363 ส5 300.00

135.0058/040 พ.ต.ท.หญิง วิจิตรา จุลเทพ 120.0097768ลือชา 555.00364 ส5 300.00

50.0058/043 พ.ต.อ. ศุภชัย ตนพงษ 120.0031411ลือชา 470.00365 ส5 300.00

48,780.0093,490.00 176,095.00จํานวนเงิน 33,825.00365 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สกบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา443

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/91 พ.ต.ต.หญิง สุธาจิณ นันทนากรณ 120.004332328ลือชา 380.001 03 200.00

120.0074/36 ร.ต.อ.หญิง บัวแกว เกงตรง 120.008409401ลือชา 440.002 14 200.00

300.0074/48 ร.ต.อ. สุนันท คงกิจเดชา 120.002029982978ลือชา 620.003 14 200.00

60.0033/171 ร.ต.ท.หญิง สาวรี ชนาชน 100.00447154711เฉลิมลาภ 490.004 02 330.00

315.0031/302 พ.ต.ท.หญิง จีรนันท วัชรเรืองรัตน 100.002137163695เฉลิมลาภ 745.005 11 330.00

120.0031/402 พ.ต.ท. พาสิษฐ ชัยรุงพิสิทธ์ิ 100.008806798เฉลิมลาภ 550.006 13 330.00

510.00212/370 ร.ต.ท.หญิง อัญชลีพร หยดยอย 85.003442094175ทุงสองหอง 795.007 03 200.00

50.00212/833 ร.ต.อ. เลอศักดิ์เชษฐ เดชะราช 85.000422422ทุงสองหอง 435.008 07 300.00

120.00212/889 ร.ต.อ.หญิง ดวงจันทร นันผาด 85.00814931485ทุงสองหอง 505.009 08 300.00

225.001/013 ส.ต.ท.หญิง วาริชพัฒน พูลชุม 60.001520472032ลาดยาว 485.0010 01 200.00

135.0020/093 พ.ต.ท. กวีสิทธ์ิ มีฤทธ์ิ 85.009390381วิภาวดี 420.0011 03 200.00

50.0078/115 ร.ต.อ. ณัฏฐนันทชัย กองอ่ิน 120.002191189ลือชา 470.0012 ส3 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สกบ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา444

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,065.003,090.00 6,335.00จํานวนเงิน 1,180.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา445

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได
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24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/103 ร.ต.อ.หญิง วนิดา วชิรพันธวิชาญ 120.00123002299ลือชา 370.001 04 200.00

270.0072/155 ด.ต.หญิง กิตติยา คําชมภู 120.001833373319ลือชา 590.002 05 200.00

270.0068/349 ร.ต.ต.หญิง สุพัตรา ประสิทธิเดช 120.001813251307ลือชา 590.003 11 200.00

225.0068/368 ด.ต.หญิง เพชรรัตน วรรณาเขียว 120.0015616601ลือชา 545.004 11 200.00

75.0074/145 ร.ต.อ.หญิง จีรพร เกียรติบุตร 120.00515391534ลือชา 395.005 17 200.00

50.0033/298 พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศริ 100.00014401440เฉลิมลาภ 600.006 03 450.00

60.0031/161 ร.ต.อ.หญิง ยุวดี ชัยชูมินทร 100.00414891485เฉลิมลาภ 490.007 07 330.00

50.0031/216 ด.ต.หญิง กิ่งกาญจน ไชยชนะ 100.00226572655เฉลิมลาภ 480.008 08 330.00

50.0031/279 ด.ต.หญิง ปยพัชร ทองหยู 100.00110981097เฉลิมลาภ 480.009 10 330.00

90.0031/354 ร.ต.อ.หญิง วาสนา สุดาทิพย 100.00620562050เฉลิมลาภ 520.0010 12 330.00

585.00212/850 ร.ต.อ. เรวัตร รัตนสุรินทร 85.0039560521ทุงสองหอง 970.0011 08 300.00

255.00212/871 ร.ต.ต.หญิง อรทัย สิงหทอง 85.0017753736ทุงสองหอง 640.0012 08 300.00

150.001/047 พ.ต.ต.หญิง นิภาพร แปนปลื้ม 60.001016741664ลาดยาว 410.0013 01 200.00

225.002/015 ร.ต.ท. ธีระศักดิ์ ขัตติ 60.001560566041ลาดยาว 385.0014 02 100.00

50.009/026 พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ โยมา 60.00018341834ลาดยาว 310.0015 09 200.00

330.0020/218 ส.ต.ท.หญิง ฐานัชชา มาบุญลือ 85.002215991577วิภาวดี 615.0016 07 200.00

150.0020/491 พ.ต.ต.หญิง เปรมใจ ขุนวิชัย 85.001013611351วิภาวดี 535.0017 17 300.00

50.0020/523 พล.ต.ต. ภาคภูมิภิภัท สัจจพันธุ 85.00017501750วิภาวดี 435.0018 19 300.00

50.0010/044 พ.ต.ท. ไชยา วัฒนา 80.00323522349อุดมสุข 330.0019 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สตม.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา446

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0011/094 ด.ต.หญิง ศศิธร ออมชมภู 80.00231043102อุดมสุข 330.0020 11 200.00

330.0058/012 พ.ต.ท.หญิง ฐาปนี อุบลพงษ 120.00227250ลือชา 750.0021 ส5 300.00

50.0060/47 ร.ต.ท.หญิง กาญจนา สุนันทนาสุข 120.003118ลือชา 470.0022 ส6 300.00

3,465.005,670.00 11,240.00จํานวนเงิน 2,105.0022 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา447

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0072/30 ร.ต.อ.หญิง เจวิการ แกวกรรณ 120.0010577567ลือชา 470.00 สง.พล.ต.ต.กฤษฎาฯ1 01 200.00

120.0068/364 ส.ต.ต. กฤษฏนฤเบศ ชัยสิรินยาวัชร 120.008386378ลือชา 440.00 สนง.ผบ.ตร.2 11 200.00

90.0074/191 ส.ต.ต. ชัชวาลย สมกูล 120.00640634057ลือชา 410.003 18 200.00

510.0033/193 จ.ส.ต.หญิง ธนัชญา กาฬปกษ 100.003443114277เฉลิมลาภ 810.004 03 200.00

135.0031/36 พ.ต.ต.หญิง พรทิพย สงวนศิลป 100.00950265017เฉลิมลาภ 565.005 04 330.00

390.0031/173 ร.ต.ต. จรัญ วาฤทธ์ิ 100.002686778651เฉลิมลาภ 820.006 07 330.00

60.0031/333 จ.ส.ต. พิศาล คนมั่น 100.004817813เฉลิมลาภ 490.007 11 330.00

50.0031/376 ร.ต.ต.หญิง สุธิสา พลอยบุตร 100.000119119เฉลิมลาภ 480.008 12 330.00

195.0031/378 ร.ต.ท. กมล วาสนา 100.001334853472เฉลิมลาภ 625.009 12 330.00

50.00212/128 ส.ต.ท.หญิง ชุติกาญจน อนวงษ 85.00221072105ทุงสองหอง 235.0010 01 100.00

50.00212/131 ส.ต.ท. อดุลวิทย แขงขัน 85.002160158ทุงสองหอง 235.0011 01 100.00

50.00212/185 ส.ต.ท. บัญชา พันธุระศรี 85.00023412341ทุงสองหอง 235.0012 02 100.00

180.00212/260 ส.ต.ต.หญิง นรนารถ อนบํารุง 85.0012143131ทุงสองหอง 365.0013 02 100.00

300.00212/415 ส.ต.ท. วีระพงษ กันธวงค 85.0020193173ทุงสองหอง 585.0014 03 200.00

50.00212/684 ร.ต.ท. พงศกร ขําอาจ 85.00066096609ทุงสองหอง 335.0015 06 200.00

150.001/042 พ.ต.ท. สุรเชษฐ พ่ึงแยม 60.0010469459ลาดยาว 410.0016 01 200.00

50.004/002 ส.ต.ต.หญิง กรวีร เตโช 60.00316801677ลาดยาว 210.0017 04 100.00

50.0020/495 พ.ต.อ. ดุสกร ยุวนากร 85.00013281328วิภาวดี 435.0018 17 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สทส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา448

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

2,630.003,850.00 8,155.00จํานวนเงิน 1,675.0018 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สพฐ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา449

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

75.0072/111 ร.ต.อ. ตฤณ สุวรรณวิจิตร 120.005136131ลือชา 395.001 04 200.00

50.0072/153 ร.ต.ต.หญิง อุษณี ทวีสัตย 120.00028202820ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.สราวุฒิฯ2 05 200.00

50.0068/360 ร.ต.ต.หญิง นิรมล เส็งสมวงศ 120.00021672167ลือชา 370.00 สง.พล.ต.ท.สราวุฒิฯ3 11 200.00

60.0074/131 ส.ต.ท.หญิง อรวรรณ แปนแกว 120.00428892885ลือชา 380.004 17 200.00

50.0074/150 ร.ต.ต.หญิง กชกร เกษแกว 120.00331103107ลือชา 370.005 17 200.00

50.0062/101 ร.ต.ท.หญิง รัชดา แสงกระจาง 120.003523520ลือชา 370.006 36 200.00

50.0033/46 พ.ต.ท.หญิง รัชตา บุญเรือง 100.00032883288เฉลิมลาภ 480.007 01 330.00

195.0033/98 พ.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร เพ็ชรอําไพ 100.001361646151เฉลิมลาภ 745.008 02 450.00

120.0033/114 พ.ต.ท.หญิง วิภาดา มาตแยม 100.00815441536เฉลิมลาภ 550.009 02 330.00

50.0033/190 จ.ส.ต.หญิง วิภารัตน กลัดพันธ 100.00344564453เฉลิมลาภ 350.0010 03 200.00

50.0033/233 ร.ต.อ.หญิง ณัฐวรรณ วงศวัฒนะ 100.00053655365เฉลิมลาภ 350.0011 03 200.00

105.0031/148 พ.ต.อ.หญิง สมบัติ จันทบาล 100.00737213714เฉลิมลาภ 655.0012 07 450.00

75.0031/150 ร.ต.ท.หญิง ประภาพรรณ บุญศรี 100.00519051900เฉลิมลาภ 505.0013 07 330.00

90.0031/327 พ.ต.ท.หญิง วันเพ็ญ ดวงปน 100.00623902384เฉลิมลาภ 520.0014 11 330.00

105.0031/387 พ.ต.ท. ระพี ชาติไทย 100.00721782171เฉลิมลาภ 535.0015 12 330.00

105.0031/421 พ.ต.อ.หญิง บังอร คลายสกุล 100.00770327025เฉลิมลาภ 655.0016 13 450.00

50.00212/419 ร.ต.อ. อุดม สิทธิพงศ 85.0003232ทุงสองหอง 335.0017 03 200.00

165.00212/507 ร.ต.ท.หญิง วิชุดา โพธ์ิเกตุ 85.001121522141ทุงสองหอง 450.0018 04 200.00

50.00212/534 ร.ต.ท.หญิง ศรุตยา สิทธิวงค 85.00010991099ทุงสองหอง 335.0019 04 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สพฐ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา450

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.00212/647 ร.ต.ท.หญิง กุลรัศมิ์ ภูเจริญ 85.00337593756ทุงสองหอง 335.0020 05 200.00

120.00212/800 ร.ต.อ.หญิง สายชล สิทธิศักดิ์ 85.008410402ทุงสองหอง 505.0021 07 300.00

600.00212/811 ร.ต.อ.หญิง ปราณี นวลนุกูล 85.004029022862ทุงสองหอง 985.0022 07 300.00

150.00212/896 ร.ต.อ.หญิง ณฑิรนันทน วาเสฏฐรัตนิน 85.0010387377ทุงสองหอง 535.0023 08 300.00

50.00212/918 ร.ต.อ. นรากร จินดารัตน 85.001437436ทุงสองหอง 435.0024 08 300.00

165.004/058 ร.ต.ต.หญิง วิลาสิณี อินสอาด 60.0011858847ลาดยาว 325.0025 04 100.00

50.0020/039 ร.ต.ท. ธชย พรหมสิทธ์ิ 85.0002121วิภาวดี 335.0026 02 200.00

105.0020/164 พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ พุดไทย 85.00732823275วิภาวดี 390.0027 06 200.00

50.0020/182 ร.ต.ท. ภูเบศวร วองกิตติพงษ 85.00022วิภาวดี 335.0028 06 200.00

50.0020/314 ร.ต.ท. ปุริศ ขันธเสนา 85.0001010วิภาวดี 335.0029 10 200.00

50.0020/456 ร.ต.ท.หญิง รัญชนา ยิ้มภักดี 85.003257254วิภาวดี 435.0030 15 300.00

90.0001/036 ส.ต.ท. ดลฤทธา จีนชาวนา 80.00612051199อุดมสุข 370.0031 01 200.00

50.0001/084 ร.ต.ท.หญิง อัจฉรี เขื่อนธนะ 80.00216521650อุดมสุข 430.0032 01 300.00

75.0003/025 ร.ต.ต.หญิง พิชามญช แสนคํา 80.005696691อุดมสุข 355.0033 03 200.00

195.0003/103 ส.ต.ต.หญิง รมิตา ธรรมสอน 80.001339543941อุดมสุข 475.0034 03 200.00

225.0004/061 ด.ต. ถนัด หมูกอน 80.001519441929อุดมสุข 505.0035 04 200.00

120.0005/125 พ.ต.ท. วรปรีชา อิ่มเอม 80.0089183อุดมสุข 500.0036 05 300.00

50.0008/093 ร.ต.อ.หญิง ทัศนี วาโย 80.00015221522อุดมสุข 330.0037 08 200.00

90.0010/041 ร.ต.ต. ภัททิรา สุขปกษา 80.00626222616อุดมสุข 370.0038 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อก.สพฐ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา451

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0058/149 พ.ต.ท. โชค ลิ่มสกุล 150.00221842182ถนอมมิตร 500.0039 24 300.00

224.0058/177 พ.ต.ท. ศุภโชค ศรีเทียน 150.0014571557ถนอมมิตร 674.0040 24 300.00

120.0060/14 ด.ต.หญิง วรางคณา สายเปา 120.0081911ลือชา 540.0041 ส6 300.00

90.0078/21 ร.ต.ต. กรวิชญ โพธ์ิชนะพันธุ 120.006239233ลือชา 510.0042 ส1 300.00

195.0078/53 พ.ต.ต.หญิง กมนมาศ ชาญณรงค 120.0013682669ลือชา 615.0043 ส2 300.00

4,559.0011,100.00 19,844.00จํานวนเงิน 4,185.0043 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อคฝ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา452

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

180.0033/241 ร.ต.ต.หญิง อุไรวรรณ ทรัพยสินธ 100.001217141702เฉลิมลาภ 480.001 03 200.00

210.00212/196 ร.ต.ต.หญิง วราภรณ เย็นทั่ว 85.001411031089ทุงสองหอง 395.002 02 100.00

50.007/022 ส.ต.ท.หญิง เพ็ญปติ มากชู 60.00286ลาดยาว 210.003 07 100.00

50.0020/120 ร.ต.อ. จตุชาย พะอินา 85.0001717วิภาวดี 335.004 04 200.00

490.00600.00 1,420.00จํานวนเงิน 330.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อฎ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา453

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

180.0031/170 พ.ต.ต.หญิง รินทรลิตา วีระจรูญศักดิ์ 100.001262166204เฉลิมลาภ 610.001 07 330.00

50.0020/246 พ.ต.ต.หญิง ชุติมา ศรีสิทธิโชค 85.00025652565วิภาวดี 335.002 08 200.00

50.0003/015 พ.ต.ต. จรันต โพธ์ิกระสังข 80.000778778อุดมสุข 430.003 03 300.00

50.0004/039 ส.ต.ต.หญิง กฤษนัฐ ลาเหลา 80.00013461346อุดมสุข 330.004 04 200.00

90.0005/069 ร.ต.ท.หญิง ศศินันท สาลีวัตร 80.00626192613อุดมสุข 470.005 05 300.00

50.0006/103 ส.ต.ท.หญิง อาทิฏิยา พิสิษฐภาคินกุญช 80.00315201517อุดมสุข 330.006 06 200.00

470.001,530.00 2,505.00จํานวนเงิน 505.006 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา454

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/255 ร.ต.อ.หญิง ปวียธิดาภา พัฒนา 120.00058825882ลือชา 370.001 08 200.00

50.0074/86 ร.ต.อ.หญิง ปยธิดา ฮุงปลอง 120.000228228ลือชา 370.002 15 200.00

50.0074/176 พ.ต.ต. สิทธ์ิ ชมภูธวัช 120.00029732973ลือชา 370.003 18 200.00

60.0062/57 พ.ต.อ.หญิง ชมัยพร ศรีโพธ์ิออน 120.00420742070ลือชา 380.004 36 200.00

105.0033/66 พ.ต.ต.หญิง สิรินทิพย ประสารศรี 100.00752545247เฉลิมลาภ 535.005 01 330.00

285.0033/97 พ.ต.ท.หญิง พวงเพ็ญ มณีศิลป 100.001939323913เฉลิมลาภ 835.00 สค6 02 450.00

285.0033/117 พ.ต.ท.หญิง พัชนีย สุวรรณธานี 100.001966756656เฉลิมลาภ 835.007 02 450.00

165.0033/135 พ.ต.ท.หญิง เกษรี จงเปนสุขเลิศ 100.001135173506เฉลิมลาภ 595.008 02 330.00

165.0033/210 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย เชยชมศรี 100.001135553544เฉลิมลาภ 465.009 03 200.00

255.0033/288 ร.ต.อ.หญิง ดวงนภา ใจสุข 100.001730002983เฉลิมลาภ 805.0010 03 450.00

180.0031/32 พ.ต.ต.หญิง ปรียาวดี สอนอิ่มศาสตร 100.001225312519เฉลิมลาภ 610.0011 04 330.00

75.0031/39 พ.ต.ท.หญิง สุจินดา สุมังสะ 100.00519981993เฉลิมลาภ 625.0012 04 450.00

210.0031/70 พ.ต.ต.หญิง ฎัชนีกร สุขดี 100.001429632949เฉลิมลาภ 760.0013 05 450.00

50.0031/74 ร.ต.อ.หญิง พัชรา เหลืองออน 100.00015481548เฉลิมลาภ 480.0014 05 330.00

450.0031/85 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ สาเจริญ 100.003030112981เฉลิมลาภ 880.0015 05 330.00

360.0031/155 พ.ต.ท.หญิง เบญจมาภรณ วิสาขะ 100.002444854461เฉลิมลาภ 910.0016 07 450.00

390.0031/182 พ.ต.ท. มณู อินแปลง 100.002632853259เฉลิมลาภ 820.0017 08 330.00

50.0031/212 พ.ต.ท.หญิง อําไพ บุญเกิด 100.00310421039เฉลิมลาภ 600.0018 08 450.00

360.0031/227 พ.ต.ท. ปยะ ขวัญทอง 100.002459865962เฉลิมลาภ 910.0019 09 450.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา455

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0031/253 ร.ต.อ.หญิง ชญานิศ ทาวฮาย 100.00714651458เฉลิมลาภ 535.0020 09 330.00

165.0031/417 ร.ต.ท. นรนิติ โมงขุนทด 100.001117381727เฉลิมลาภ 595.0021 13 330.00

50.00212/12 ส.ต.ท.หญิง พิชญสินี อินทรฟอง 85.0023937ทุงสองหอง 235.0022 01 100.00

60.00212/100 ส.ต.ต.หญิง สิชา พรรัตนกําจาย 85.004671667ทุงสองหอง 245.0023 01 100.00

75.00212/665 ร.ต.ท.หญิง สิชา พรรัตนกําจาย 85.005694689ทุงสองหอง 360.0024 06 200.00

90.00212/695 พ.ต.ท.หญิง กันยารัตน พึ่งมวง 85.00616991693ทุงสองหอง 375.0025 06 200.00

50.00212/819 พ.ต.ท.หญิง เมตตา พัฒนานุพงษ 85.00229582956ทุงสองหอง 435.0026 07 300.00

75.006/021 ส.ต.อ.หญิง เดือน ยุคจร 60.0057873ลาดยาว 235.0027 06 100.00

60.006/067 พ.ต.ท.หญิง นิศา มานาค 60.004109105ลาดยาว 320.0028 06 200.00

105.006/084 พ.ต.ท.หญิง กัญญณัช ขําทอง 60.007575568ลาดยาว 365.0029 06 200.00

420.007/050 พ.ต.ท.หญิง มณีรัตน อินวิเชียร 60.002853325304ลาดยาว 780.0030 07 300.00

60.009/009 พ.ต.ท.หญิง อมรจันทร ทัศนียสกุลชัย 60.004426422ลาดยาว 320.0031 09 200.00

50.0020/192 ร.ต.ท. ดนุพล ตรีแกว 85.00110วิภาวดี 335.0032 06 200.00

105.0001/083 ร.ต.ต.หญิง เบญญาภา ลีลาศิลปศาสน 80.00746674660อุดมสุข 485.0033 01 300.00

60.0003/064 ส.ต.ต.หญิง นภัส ธระจิตสม 80.00438093805อุดมสุข 340.0034 03 200.00

150.0003/076 ส.ต.ต. ดนัย หลาเก๋ียง 80.001026902680อุดมสุข 430.0035 03 200.00

50.0003/091 ร.ต.ท. สหรัฐ พันธุเพชรนิล 80.00034733473อุดมสุข 330.0036 03 200.00

105.0003/105 ส.ต.ต.หญิง สุวพร มูสิกการักษ 80.00764746467อุดมสุข 385.0037 03 200.00

135.0004/111 ร.ต.ท. ชัยนรินทร แลกาสินธุ 80.00911541145อุดมสุข 515.0038 04 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา456

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0006/118 ส.ต.ต.หญิง ฐานวรี ยั่งยืน 80.00135193518อุดมสุข 330.0039 06 200.00

50.0007/052 ส.ต.ต.หญิง ธัญชนก จ้ิวตั้น 80.00112261225อุดมสุข 330.0040 07 200.00

50.0009/110 พ.ต.ท. ธนะรัตน มินาคุณ 80.00010021002อุดมสุข 330.0041 09 200.00

270.0010/032 ร.ต.อ.หญิง นงนภัส มณีสุข 80.001842704252อุดมสุข 550.0042 10 200.00

300.0010/049 ร.ต.อ. ทวีศักดิ์ พูนผล 80.0020822802อุดมสุข 680.0043 10 300.00

75.0010/070 ด.ต.หญิง อุษณีย ศรีวิชา 80.00575287523อุดมสุข 355.0044 10 200.00

105.0010/112 ร.ต.ท.หญิง วาสนา เขียวคลี่ 80.00753445337อุดมสุข 385.0045 10 200.00

304.0058/142 ส.ต.อ. ธนดล คงธนโอฬาร 150.001910281009ถนอมมิตร 754.0046 24 300.00

224.0058/211 พ.ต.ต.หญิง ภัสชา แกวคําหาร 150.001433793365ถนอมมิตร 674.0047 24 300.00

150.0056/6 พ.ต.อ. สมาน สุขหรอง 120.0010111ลือชา 570.0048 ส4 300.00

75.0060/32 ร.ต.อ. สุรพงศ ย่ิงคุม 120.0052621ลือชา 495.0049 ส6 300.00

255.0078/62 ร.ต.อ.หญิง ภารดี ยางธิสาร 120.0017621604ลือชา 675.0050 ส2 300.00

255.0078/70 ร.ต.อ.หญิง นิติยา ออนคํา 120.0017617600ลือชา 675.0051 ส2 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อต.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา457

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

7,728.0014,040.00 26,578.00จํานวนเงิน 4,810.0051 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบก.อธ.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา458

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0062/72 พ.ต.ท. สําเริง วุนสั่งทํา 120.004984980ลือชา 380.001 36 200.00

180.0031/105 พ.ต.ท. ปราโมทย พุมบรรเทา 100.001215441532เฉลิมลาภ 610.002 06 330.00

50.0031/160 ร.ต.อ.หญิง สุภี นที 100.001913912เฉลิมลาภ 480.003 07 330.00

135.0007/084 พ.ต.ท. สุชาติ ลอยลิบ 80.00924162407อุดมสุข 515.004 07 300.00

425.001,160.00 1,985.00จํานวนเงิน 400.004 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.กมค.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา459

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

255.0072/33 ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ พิลาศรี 120.001715451528ลือชา 575.001 02 200.00

75.0033/287 จ.ส.ต. สุรชัย ชวยแกว 100.00516101605เฉลิมลาภ 375.002 03 200.00

75.003/004 ส.ต.ท.หญิง ณพิชญา มโนธรรม 60.005204199ลาดยาว 235.003 03 100.00

50.003/087 ส.ต.ท.หญิง พลอยนภัส หัตถประดิษฐ 60.00234123410ลาดยาว 210.004 03 100.00

75.0020/014 พ.ต.ท.หญิง มินทรลดา อนันทพรนิธิ 85.00515441539วิภาวดี 360.005 01 200.00

450.0002/072 พ.ต.ท.หญิง ปภา สิงหสูง 80.003034333403อุดมสุข 830.006 02 300.00

150.0002/092 พ.ต.ต. อรุณ นันทะ 80.001029992989อุดมสุข 430.007 02 200.00

1,130.001,300.00 3,015.00จํานวนเงิน 585.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ทท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา460

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/74 ร.ต.อ. พิทักษ รังษีสวาง 120.00615391533ลือชา 410.001 03 200.00

90.0072/88 ด.ต. เจริญชัย วรนาม 120.006109103ลือชา 410.002 03 200.00

390.0072/165 ส.ต.ท. สิรภัทร สาเกทอง 120.002646764650ลือชา 710.003 06 200.00

210.0072/169 ด.ต. มนตรี อิฐศรี 120.0014189175ลือชา 530.004 06 200.00

210.0072/184 ส.ต.อ. ทวิชัย นุชเกษม 120.001430823068ลือชา 530.005 06 200.00

50.0072/210 ด.ต. พัฒนพงษ อุทรักษ 120.001123122ลือชา 370.006 07 200.00

50.0072/211 ส.ต.ท. ธนายศ คุณอุน 120.0007878ลือชา 370.007 07 200.00

360.0068/324 ร.ต.อ. วัลลภ มากุญชร 120.002454265402ลือชา 680.008 10 200.00

120.0068/372 ส.ต.อ. ฉัตรชัย แผนจันทร 120.00820011993ลือชา 440.009 11 200.00

165.0068/406 ส.ต.อ.หญิง ปฐมภรณ ชํานิราชกิจ 120.0011359348ลือชา 485.0010 12 200.00

60.0074/31 ส.ต.ท. ธนาวิทย สับประสาน 120.00461526148ลือชา 380.0011 13 200.00

300.0074/101 ด.ต. สุวิจักขณ เฉลยสมัย 120.002029772957ลือชา 620.0012 16 200.00

50.0074/164 ส.ต.อ. วุฒิชัย สมัครการ 120.0006868ลือชา 370.0013 18 200.00

105.0074/166 ด.ต. สุรดิษ เสาวภา 120.00735023495ลือชา 425.0014 18 200.00

195.0033/30 ด.ต.หญิง นฤดี แสนสุด 100.001346204607เฉลิมลาภ 625.0015 01 330.00

75.0033/152 ด.ต. ธีระ สุขโข 100.00541124107เฉลิมลาภ 505.0016 02 330.00

50.0033/168 ด.ต. เกียรติภูมิ วีระบวรวงศ 100.00147304729เฉลิมลาภ 480.0017 02 330.00

50.0033/182 จ.ส.ต. มานพ สังขสม 100.000731731เฉลิมลาภ 350.0018 03 200.00

50.0033/196 ด.ต.หญิง สรอยสุดา ไชยแสง 100.00024822482เฉลิมลาภ 350.0019 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ทท.

นามสกุล
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60.0033/221 ด.ต. กันตภณ วีระโพธ์ิ 100.00414721468เฉลิมลาภ 360.0020 03 200.00

50.0033/273 ด.ต.หญิง ราชวดี ศรีวัฒนสาร 100.00030623062เฉลิมลาภ 350.0021 03 200.00

50.0033/281 จ.ส.ต.หญิง ชุลีพร โปรงอากาศ 100.000162162เฉลิมลาภ 350.0022 03 200.00

50.0033/295 ด.ต.หญิง ภีมพิมล บุญกันฑ 100.0002323เฉลิมลาภ 350.0023 03 200.00

50.0031/86 ด.ต. วีระชน เกียรติกุลานุสรณ 100.00219241922เฉลิมลาภ 480.0024 05 330.00

50.0031/88 ด.ต.หญิง พรปรียา วินิจสุวรรณ 100.00137483747เฉลิมลาภ 480.0025 05 330.00

50.0031/137 ด.ต. ชัยบดินทร ทองสวรรค 100.00014821482เฉลิมลาภ 480.0026 06 330.00

50.0031/308 ร.ต.อ. กฤษภณ ศุภสมุทร 100.000321321เฉลิมลาภ 600.0027 11 450.00

75.0031/418 ร.ต.อ. ธานินทร เทพชารี 100.00511561151เฉลิมลาภ 505.0028 13 330.00

50.00212/23 ด.ต.หญิง ศุภรัตน ศรครุฑ 85.00317671764ทุงสองหอง 235.0029 01 100.00

50.00212/34 ด.ต. ชาญยุทธ พันธุนักรบ 85.000668668ทุงสองหอง 235.0030 01 100.00

120.00212/42 จ.ส.ต.หญิง ชาคริยา พิมพา 85.008245237ทุงสองหอง 305.0031 01 100.00

255.00212/53 จ.ส.ต. ศกล เลิศสงคราม 85.001731373120ทุงสองหอง 440.0032 01 100.00

135.00212/59 ส.ต.ท.หญิง รุงทิวา เต็งวีระกุล 85.009798789ทุงสองหอง 320.0033 01 100.00

105.00212/182 จ.ส.ต.หญิง สาวิตรี นุมฉาว 85.0079992ทุงสองหอง 290.0034 02 100.00

50.00212/254 ด.ต. เดชา พันธุรัตน 85.00033423342ทุงสองหอง 235.0035 02 100.00

135.00212/271 ส.ต.อ. ชมชน ภัคธนาดิษกุล 85.009194185ทุงสองหอง 320.0036 02 100.00

60.00212/290 ส.ต.อ. อรรณพ วิชัยปกรณ 85.004253249ทุงสองหอง 245.0037 02 100.00

50.00212/297 ด.ต. นัฐพล ชวยชู 85.000233233ทุงสองหอง 235.0038 02 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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50.00212/308 ส.ต.ท. ณัฐพล หอวรรธกุล 85.00132063205ทุงสองหอง 235.0039 02 100.00

285.00212/321 จ.ส.ต.หญิง ณัฏฐชพร แดงกระจาง 85.001910381019ทุงสองหอง 470.0040 02 100.00

75.00212/363 ด.ต. ถาวร พุฒทอง 85.00524642459ทุงสองหอง 360.0041 03 200.00

50.00212/427 ส.ต.อ. ฐิติเทพ แตงไทย 85.000505505ทุงสองหอง 335.0042 03 200.00

435.00212/449 ด.ต. ฐนกร (ธนยศ) ศรีโปดก 85.002919011872ทุงสองหอง 720.0043 04 200.00

255.00212/554 ร.ต.ท.หญิง พัชรี คามจังหาร 85.0017146129ทุงสองหอง 540.0044 05 200.00

120.00212/598 จ.ส.ต. อนุสรณ เขจรศาสตร 85.008182174ทุงสองหอง 405.0045 05 200.00

50.00212/649 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ ผองแผว 85.00311401137ทุงสองหอง 335.0046 06 200.00

345.00212/669 ด.ต. อภิชา คุมครอง 85.002315471524ทุงสองหอง 630.0047 06 200.00

255.00212/686 ด.ต.หญิง จิราวรรณ พูนแกว 85.0017443426ทุงสองหอง 540.0048 06 200.00

50.00212/728 ร.ต.อ. กริชเพชร บํารุงบานทุม 85.002898896ทุงสองหอง 335.0049 06 200.00

50.00212/749 ด.ต. วชิรพงษ อุนนวลบุรพงศ 85.00023332333ทุงสองหอง 335.0050 06 200.00

150.001/012 ด.ต. ณัฐพงศ ชวยชู 60.001023982388ลาดยาว 410.00 สง.พล.ต.ท.ดาํรงฯ51 01 200.00

75.001/074 ด.ต.หญิง วิไลลักษณ คงเกิด 60.005581576ลาดยาว 235.0052 01 100.00

60.002/027 ร.ต.ท. ณรงคศกัดิ์ มูลศาสตร 60.004835831ลาดยาว 320.0053 02 200.00

90.002/052 ด.ต. ทรงวิทย รอดสุโข 60.00615101504ลาดยาว 250.0054 02 100.00

50.002/071 พ.ต.ท.หญิง จิดาภา ปรางคทอง 60.00018921892ลาดยาว 210.0055 02 100.00

50.003/011 จ.ส.ต.หญิง นฤมล ตามสมัคร 60.00340664063ลาดยาว 310.0056 03 200.00

210.004/069 ส.ต.อ. เฉลิมฤทธ์ิ ดําริห 60.001415581544ลาดยาว 370.0057 04 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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360.004/081 ร.ต.อ. ทัชปภณ นาราพงศธร 60.002424792455ลาดยาว 620.0058 04 200.00

405.005/036 ด.ต.หญิง นิยม พลพันธ 60.0027620593ลาดยาว 565.0059 05 100.00

180.005/045 จ.ส.ต. สุรพร แสนคํามูล 60.001222842272ลาดยาว 440.0060 05 200.00

50.007/035 ส.ต.อ.หญิง หทัยกาญจน ทีปเนตร 60.00331023099ลาดยาว 210.0061 07 100.00

50.007/052 จ.ส.ต. วัชระ หอมสะอาด 60.002573571ลาดยาว 210.0062 07 100.00

105.007/088 ส.ต.ท.หญิง อภิญญา ปาลี 60.007884877ลาดยาว 265.0063 07 100.00

50.009/024 ส.ต.ท. สาธิต แสนเพชร 60.00069556955ลาดยาว 310.0064 09 200.00

75.009/027 ร.ต.อ.หญิง นิภา บําเพ็ญ 60.005292287ลาดยาว 335.0065 09 200.00

60.0020/008 ด.ต. อดิศักดิ์ คงแกว 85.00410561052วิภาวดี 345.0066 01 200.00

270.0020/128 ด.ต. เกียรติยศ ทันตจิรานุวัฒน 85.001851975179วิภาวดี 555.0067 04 200.00

50.0020/139 ส.ต.อ. เจษฏพันธุ บุญยสุพัฒน 85.000472472วิภาวดี 335.0068 05 200.00

50.0020/219 ร.ต.ท.หญิง วาสนา ก่ันเมา 85.003814811วิภาวดี 335.0069 07 200.00

50.0020/276 ด.ต. อนันต อินวัง 85.000168168วิภาวดี 335.0070 09 200.00

50.0020/288 ร.ต.ท.หญิง ดลดา สวัสดี 85.000520520วิภาวดี 335.0071 09 200.00

240.0020/383 ด.ต. ธรรมปพล แสงอรุณสุขสันต 85.001646114595วิภาวดี 525.0072 12 200.00

50.0001/010 ด.ต.หญิง ณชญาดา ใจคง 80.00048874887อุดมสุข 330.0073 01 200.00

50.0001/018 ด.ต. จรัสชัย กุลศรี 80.00297149712อุดมสุข 330.0074 01 200.00

50.0001/037 ส.ต.ท. อดิศักดิ์ จันทรเวียงชัย 80.00038963896อุดมสุข 330.0075 01 200.00

360.0001/046 ส.ต.ท. พิศุทธิ์ สุดสน 80.002445114487อุดมสุข 640.0076 01 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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150.0001/060 ด.ต. คํานึง กอชาลี 80.0010289279อุดมสุข 430.0077 01 200.00

225.0001/066 ส.ต.อ. นิธิธรรม วงศวุน 80.001585798564อุดมสุข 505.0078 01 200.00

50.0001/068 ส.ต.อ. นรากร วิจิตสกุลตัน 80.00040214021อุดมสุข 330.0079 01 200.00

50.0001/072 ร.ต.อ. นรสิงห วิสิทธ์ิ 80.00018511851อุดมสุข 430.0080 01 300.00

50.0001/082 ด.ต. สงบุญ บุญจริง 80.00062476247อุดมสุข 330.0081 01 200.00

600.0001/090 ด.ต. ดิษฐพล นอยประชา 80.004012901250อุดมสุข 880.0082 01 200.00

50.0001/094 ด.ต. สุคีรีคงคา จรูญภาค 80.00056705670อุดมสุข 330.0083 01 200.00

60.0002/020 ด.ต. ชัชวาลย ชูนาม 80.00432803276อุดมสุข 340.0084 02 200.00

180.0002/064 พ.ต.ต. มกรา ศรีสกุลพิศุทธ์ิ 80.001240824070อุดมสุข 460.0085 02 200.00

270.0003/018 ส.ต.ท. ชนาธิป ชลิงสุ 80.0018237219อุดมสุข 550.0086 03 200.00

50.0003/026 ส.ต.ต. ธเนศ ศิรินันทกูร 80.00017561756อุดมสุข 330.0087 03 200.00

75.0003/036 ส.ต.ท. ทัตเทพ แทงทอง 80.00531083103อุดมสุข 355.0088 03 200.00

120.0003/048 ด.ต. อภิชาติ แดงประดับ 80.00838883880อุดมสุข 400.0089 03 200.00

165.0003/049 ร.ต.ท.หญิง จิตลดา ดีรื่น 80.001132643253อุดมสุข 445.0090 03 200.00

900.0003/051 ด.ต. ประสบโชค พานทอง 80.006044724412อุดมสุข 1,180.0091 03 200.00

50.0003/067 ด.ต.หญิง อินทิวร ช่ืนการคา 80.00147744773อุดมสุข 330.0092 03 200.00

50.0003/109 ส.ต.อ. กิตติพงศ บุญศิริ 80.00319061903อุดมสุข 330.0093 03 200.00

50.0003/122 ด.ต. ฉัตรมงคล รักสมบัติ 80.00054805480อุดมสุข 330.0094 03 200.00

50.0003/127 ร.ต.ต. ฉัตรมงคล รักสมบัติ 80.00013141314อุดมสุข 430.0095 03 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )
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22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.
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210.0004/024 ด.ต.หญิง ปุญญาภัส แกวพิจิตร 80.001418881874อุดมสุข 490.0096 04 200.00

50.0004/038 ส.ต.อ. ชัยสิทธิ์ โชวสันเทียะ 80.00041014101อุดมสุข 330.0097 04 200.00

90.0004/054 ร.ต.ท.หญิง ยุพา รามฤทธ์ิ 80.006443437อุดมสุข 370.0098 04 200.00

50.0004/068 ด.ต. นิคม เมฆชัยภักดิ์ 80.00230773075อุดมสุข 330.0099 04 200.00

165.0004/090 ด.ต. จําเริญ เจริญศิริ 80.001119581947อุดมสุข 445.00100 04 200.00

255.0004/129 ส.ต.ท. กฤษดากร จันทรเพ็ญ 80.001781068089อุดมสุข 535.00101 04 200.00

75.0004/137 ส.ต.ท. ยุทธนา บุญศรัทธา 80.00517041699อุดมสุข 355.00102 04 200.00

50.0005/095 พ.ต.ท. ปราบดา สุขสุนทรีย 80.00015891589อุดมสุข 330.00103 05 200.00

50.0005/102 ส.ต.ท. ทวิช เจ็นประโคน 80.00028232823อุดมสุข 330.00104 05 200.00

50.0006/013 ร.ต.ท.หญิง ภาวิณีย โพธ์ิออน 80.00025582558อุดมสุข 430.00105 06 300.00

50.0006/021 ร.ต.อ. วรกิจ วรรณสอน 80.00080598059อุดมสุข 330.00106 06 200.00

50.0006/033 ร.ต.อ. ชาคริต บุญเพ่ิม 80.00012591259อุดมสุข 330.00107 06 200.00

50.0006/084 พ.ต.ท.หญิง ปณิศา วิลัยรักษ 80.00068706870อุดมสุข 430.00108 06 300.00

50.0007/001 ร.ต.อ. อรรถพล เจริญพร 80.00019111911อุดมสุข 430.00109 07 300.00

50.0007/023 ด.ต. สถาพร เทศบรรทัด 80.00017031703อุดมสุข 330.00110 07 200.00

50.0007/058 ร.ต.อ.หญิง กฤษณา สวาทะสุข 80.00238283826อุดมสุข 430.00111 07 300.00

50.0007/120 ด.ต. นวพล เสนหาญ 80.00215371535อุดมสุข 330.00112 07 200.00

240.0008/013 ร.ต.ท. สมพล ภิญโญสโมสร 80.001628482832อุดมสุข 620.00113 08 300.00

50.0009/011 ด.ต. ทยานชล ตั้งตอตาน 80.00321352132อุดมสุข 330.00114 09 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ทท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา466

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.0009/019 ด.ต. จรัญ แกวปกษา 80.00787438736อุดมสุข 385.00115 09 200.00

50.0009/057 ร.ต.อ. อามิตกุมาร ทาดานี 80.00045994599อุดมสุข 330.00116 09 200.00

195.0009/089 ด.ต. สมภพ แหวเพ็ชร 80.001334833470อุดมสุข 475.00117 09 200.00

435.0010/068 ด.ต. สมนึก วรทัศน 80.0029648619อุดมสุข 715.00118 10 200.00

50.0010/086 ส.ต.อ. ชัยทัต วงษธัญกิจ 80.00010311031อุดมสุข 330.00119 10 200.00

585.0011/111 จ.ส.ต. ธวัชชัย ตันตระกูล 80.003925842545อุดมสุข 865.00120 11 200.00

224.0058/72 ส.ต.ท. สิทธิพงศ ทองสืบ 150.0014975961ถนอมมิตร 674.00121 24 300.00

50.0058/151 ส.ต.ท.หญิง จันทรจิรา ทองใจสด 150.001221220ถนอมมิตร 400.00122 24 200.00

50.0058/191 จ.ส.ต. ยุทธพงษ วงศาโรจน 150.002821819ถนอมมิตร 500.00123 24 300.00

128.0058/201 ด.ต. เพ็ชร พรหมมุณี 150.00812831275ถนอมมิตร 378.00124 24 100.00

50.0058/202 พ.ต.อ. ธวัช ปนประยงค 150.00023532353ถนอมมิตร 400.00125 24 200.00

50.0058/235 ด.ต.หญิง แคทริน อินทรโยธา 150.001171170ถนอมมิตร 400.00126 24 200.00

150.0058/055 ร.ต.ท. มานพ รินไธสง 120.00102616ลือชา 570.00127 ส5 300.00

50.0060/12 ร.ต.ต.หญิง จิปวีณ เจริญวัย 120.00055ลือชา 470.00128 ส6 300.00

50.0058/007 ร.ต.ต. วิวัฒน ชวาฤทธ์ิ 120.00033ลือชา 470.00129 ส5 300.00

150.0060/72 ร.ต.ท.หญิง กฎทอง พินิจนอย 120.00102515ลือชา 570.00130 ส6 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ทท.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา467

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

16,677.0026,360.00 54,702.00จํานวนเงิน 11,665.00130 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ภ.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา468

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0033/291 ร.ต.ต.หญิง ธิดารัตน ปนนาค 100.000229229เฉลิมลาภ 350.001 03 200.00

90.00212/310 ส.ต.ท.หญิง กองวลี ศรีสุข 85.006849843ทุงสองหอง 275.002 02 100.00

435.00212/762 พ.ต.ท. ประสิทธ์ิ ยันทะรักษ 85.002927142685ทุงสองหอง 820.003 07 300.00

60.00212/887 ร.ต.ท.หญิง พรรณิภา โชติกิจไพบูลย 85.00410491045ทุงสองหอง 445.004 08 300.00

210.00212/913 ร.ต.อ. ชูศักดิ์ ลักษณะ 85.0014813799ทุงสองหอง 595.005 08 300.00

50.00212/916 พ.ต.ท. กิติศักดิ์ เกตุกะเสริม 85.001702701ทุงสองหอง 435.006 08 300.00

120.001/007 ด.ต.หญิง สานิตรี หนูสังข 60.0087769ลาดยาว 380.007 01 200.00

345.001/008 ด.ต.หญิง ธารทิพย โพพินิจ 60.0023836813ลาดยาว 605.008 01 200.00

120.002/039 จ.ส.ต.หญิง สาวิตรี วิฬาสุวรรณ 60.008350342ลาดยาว 280.009 02 100.00

210.002/045 ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐวี ทองโอ 60.0014871857ลาดยาว 470.0010 02 200.00

330.003/069 ด.ต.หญิง บูชิดา วิบูลยศิลป 60.002234273405ลาดยาว 490.0011 03 100.00

270.003/072 ส.ต.อ. เมษา หมื่นนคร 60.001826532635ลาดยาว 430.0012 03 100.00

120.006/056 ส.ต.ท.หญิง สุวัลภา มาสิงห 60.00825162508ลาดยาว 280.0013 06 100.00

135.007/040 ร.ต.ต.หญิง พรรณทิวา พุทธาเทพ 60.009461452ลาดยาว 295.0014 07 100.00

210.0020/221 ส.ต.ท.หญิง ธนาภรณ หลวงโย 85.0014193179วิภาวดี 495.0015 07 200.00

120.0020/406 พ.ต.ต. ปยบุตร อิทธิภูวโชติ 85.00842994291วิภาวดี 405.0016 13 200.00

210.0005/086 ร.ต.อ.หญิง กัลยา ยืนยงนาวิน 80.001422142200อุดมสุข 590.0017 05 300.00

210.0008/087 ด.ต.หญิง สุพรรณี โพธ์ิหนองฮี 80.001424932479อุดมสุข 490.0018 08 200.00

270.0010/022 ร.ต.ท. ฐานัน สุขเมือง 80.001849914973อุดมสุข 550.0019 10 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ภ.1

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา469

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,565.003,700.00 8,680.00จํานวนเงิน 1,415.0019 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา470

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

150.0031/116 พ.ต.อ.หญิง สุภาพร วสนาท 100.001012231213เฉลิมลาภ 700.001 06 450.00

105.0031/371 พ.ต.ต.หญิง จุไรรัตน เทวชู 100.00716851678เฉลิมลาภ 535.002 12 330.00

50.00212/358 พ.ต.ท. สัมฤทธ์ิ นิธิธนาภักดี 85.00011ทุงสองหอง 335.003 03 200.00

105.001/002 ร.ต.ต.หญิง กัลยา ดําแกว 60.00721892182ลาดยาว 265.004 01 100.00

50.002/085 พ.ต.อ. วัชรพงษ พนิตธํารง 60.000580580ลาดยาว 310.005 02 200.00

405.005/041 พ.ต.อ.หญิง ภัคฐพิชา จันทรกระจาง 60.002792829255ลาดยาว 765.006 05 300.00

180.006/048 พ.ต.ท.หญิง จิราพร พานชาตรี 60.001213691357ลาดยาว 440.007 06 200.00

50.007/063 ร.ต.ท.หญิง ปาริชาติ จีนประสพ 60.002215213ลาดยาว 310.008 07 200.00

210.008/014 พ.ต.ท. กฤษดากร โพธ์ิมี 60.001414271413ลาดยาว 570.009 08 300.00

105.009/019 ร.ต.ต.หญิง นุจนาฏ เช่ียวชาญ 60.00711161109ลาดยาว 265.0010 09 100.00

105.0020/198 พ.ต.ท.หญิง ยุพิน มันตะเข 85.007569562วิภาวดี 390.0011 07 200.00

180.0003/060 ร.ต.อ. ทรงยศ จันทรสวาง 80.001233893377อุดมสุข 460.0012 03 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.ศ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา471

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

1,695.002,780.00 5,345.00จํานวนเงิน 870.0012 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สกพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา472

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

90.0072/221 ร.ต.ต.หญิง นันทิยา สุขานนท 120.00663816375ลือชา 410.001 07 200.00

50.0068/396 ร.ต.ท.หญิง ทิพวัลย ออนละออ 120.003221218ลือชา 370.002 12 200.00

50.0074/155 ด.ต. เรืองวิทย สิงฆะสกุล 120.00033853385ลือชา 370.003 17 200.00

135.0062/58 พ.ต.ท.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน 120.00931913182ลือชา 455.004 36 200.00

255.0033/24 จ.ส.ต. กิติกร จันทะเสน 100.001751995182เฉลิมลาภ 685.005 01 330.00

120.0033/65 ร.ต.อ.หญิง เจนจิรา รังคสิริ 100.00840244016เฉลิมลาภ 550.006 01 330.00

50.0033/145 พ.ต.ท.หญิง เบญจพร สมศักดิ์ 100.0023230เฉลิมลาภ 600.00 ปค7 02 450.00

375.0033/156 ด.ต.หญิง กาญจนา แกวสม 100.002570447019เฉลิมลาภ 805.008 02 330.00

75.0033/209 พ.ต.ต.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง 100.005397392เฉลิมลาภ 625.009 03 450.00

225.0031/19 พ.ต.ท.หญิง วรรณธนา แซเหลา 100.001530293014เฉลิมลาภ 775.0010 04 450.00

120.0031/69 พ.ต.ต. เสกสรรค สุทธิหลวง 100.00826482640เฉลิมลาภ 670.0011 05 450.00

180.0031/138 ร.ต.อ.หญิง วรัญญา กุมขุนทด 100.001211991187เฉลิมลาภ 610.0012 06 330.00

50.0031/147 พ.ต.ต.หญิง ศศิริน ทับเที่ยง 100.00021272127เฉลิมลาภ 600.0013 07 450.00

225.0031/200 ร.ต.อ. วีรชาติ ราชราวี 100.001530263011เฉลิมลาภ 655.0014 08 330.00

90.0031/217 พ.ต.ท.หญิง กัลยกร โชคเหมาะ 100.00622172211เฉลิมลาภ 520.0015 08 330.00

105.0031/241 ด.ต.หญิง สุดารัตน ไกรบํารุง 100.00718081801เฉลิมลาภ 535.0016 09 330.00

150.0031/248 ร.ต.อ. วีระพล นวลมา 100.001036003590เฉลิมลาภ 580.0017 09 330.00

90.0031/255 พ.ต.ต. ชัยนรินทร ธนนชัยวิรัตน 100.00620672061เฉลิมลาภ 520.0018 09 330.00

50.0031/325 พ.ต.ต. เสกสรร ฉันทประภากุล 100.000186186เฉลิมลาภ 480.0019 11 330.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สกพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา473

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

105.00212/43 ส.ต.ท.หญิง รุงนภาพร อุตะมะ 85.00721352128ทุงสองหอง 290.0020 01 100.00

195.00212/45 ส.ต.อ.หญิง มะลิวัลย เพชรทิม 85.001310631050ทุงสองหอง 380.0021 01 100.00

180.00212/371 ส.ต.ท. ครองพล บุญเกิด 85.001221352123ทุงสองหอง 465.0022 03 200.00

50.00212/389 พ.ต.ต. พิษณุ กุศลศารทูล 85.000387387ทุงสองหอง 335.0023 03 200.00

50.00212/787 ร.ต.อ. วรรณวุฒิ โถกสูงเนิน 85.001289288ทุงสองหอง 435.0024 07 300.00

50.00212/867 ร.ต.ท.หญิง จิราพร พละศักดิ์ 85.00133363335ทุงสองหอง 435.0025 08 300.00

50.001/029 พ.ต.ท.หญิง อนัญญา กีรติวรภากร 60.000595595ลาดยาว 310.0026 01 200.00

50.001/052 ส.ต.อ.หญิง ศิรินภา คณารักษ 60.000174174ลาดยาว 210.0027 01 100.00

50.003/066 ส.ต.ท. ปุณณเมธ คชพงษ 60.00049814981ลาดยาว 310.0028 03 200.00

50.005/031 ด.ต.หญิง ปทิตตา สระมัจฉา 60.00021312131ลาดยาว 310.0029 05 200.00

50.005/033 ร.ต.อ.หญิง ศิริรักษ ศรีจันทร 60.0003737ลาดยาว 210.0030 05 100.00

50.007/013 พ.ต.ต.หญิง อัมพร มุทาธร 60.0013231ลาดยาว 310.0031 07 200.00

135.0020/031 ส.ต.อ.หญิง สุภาวดี เรืองพิมาย 85.00945204511วิภาวดี 420.0032 01 200.00

50.0020/067 พ.ต.ท.หญิง สุรีย แสนพิทักษ 85.00119641963วิภาวดี 335.0033 03 200.00

360.0020/084 จ.ส.ต.หญิง ธิชาพัฒน ประเสริฐศิลป 85.002416271603วิภาวดี 645.0034 03 200.00

50.0020/400 ร.ต.อ.หญิง พัชรินทร จรภัย 85.00344954492วิภาวดี 335.0035 13 200.00

90.0020/415 ร.ต.ต.หญิง กิตยาภรณ รุงระวี 85.00612531247วิภาวดี 375.0036 13 200.00

210.0020/438 ส.ต.ต. กฤษณะ พะโยม 85.001423242310วิภาวดี 495.0037 14 200.00

375.0001/001 ร.ต.อ. อนันตชัย บวรชุติวัติ 80.002515951570อุดมสุข 755.0038 01 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สกพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา474

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

315.0001/021 ร.ต.อ.หญิง สุภาพร สอนสุวิทย 80.002158985877อุดมสุข 595.0039 01 200.00

50.0001/062 ส.ต.ต.หญิง วรรณา ออนเลิศ 80.000646646อุดมสุข 330.0040 01 200.00

50.0002/007 ส.ต.ต. ภัทรพล เหลาราช 80.00031523152อุดมสุข 330.0041 02 200.00

90.0003/107 ส.ต.ท. ยี่สุน เลิศวิเศษแกว 80.00669276921อุดมสุข 370.0042 03 200.00

50.0004/134 พ.ต.ท. องอาจ มีคุณสมบัติ 80.000943943อุดมสุข 330.0043 04 200.00

50.0008/130 จ.ส.ต.หญิง กานตสินี ทองจันทร 80.00011311131อุดมสุข 330.0044 08 200.00

150.0009/027 ส.ต.ท. ชาญณรงค ศรีพันดอน 80.0010701691อุดมสุข 430.0045 09 200.00

576.0058/175 ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน จิรธิติชัยพงศ 150.0036705669ถนอมมิตร 1,026.0046 24 300.00

120.0078/11 ร.ต.อ.หญิง ณภัทร สีดอกไม 120.008620612ลือชา 540.0047 ส1 300.00

50.0078/16 พล.ต.ต. วิบูลย สีสุข 120.003152149ลือชา 470.0048 ส1 300.00

195.0078/48 พ.ต.ท. อิทธิพล สังขประไพ 120.0013598585ลือชา 615.0049 ส2 300.00

50.0058/087 พ.ต.ต. โสมณัฐ กลัดเกษา 120.00374ลือชา 470.00 สง.พล.ต.ต.อนุชาฯ50 ส5 300.00

135.0078/74 พ.ต.ต.หญิง วรลักษณ สุขตระกูล 120.009284275ลือชา 555.0051 ส2 300.00

120.0078/128 ร.ต.อ. เฉลิม จอยรอย 120.008269261ลือชา 340.0052 ส3 100.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สกพ.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา475

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

6,686.0013,350.00 24,906.00จํานวนเงิน 4,870.0052 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สง.ก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา476

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0072/200 พ.ต.ต.หญิง เพ็ญทิพา โนรี 120.00418421838ลือชา 380.001 07 200.00

165.0033/4 พ.ต.ต.หญิง วไลรัตน มะลิวรรณ 100.001121852174เฉลิมลาภ 595.002 01 330.00

330.0033/62 พล.ต.ต. นพปฎล อินทอง 100.002212021180เฉลิมลาภ 760.003 01 330.00

50.0020/308 พ.ต.ท. ตรีเทพ สุขสอน 85.00110วิภาวดี 335.004 10 200.00

345.0004/135 นาง กาญจนา คงดิษฐ 80.002346674644อุดมสุข 625.005 04 200.00

950.001,260.00 2,695.00จํานวนเงิน 485.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สงป.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา477

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

285.0072/252 พ.ต.ท. วันสวาง สวัสดี 120.0019535516ลือชา 605.001 08 200.00

150.0031/208 ร.ต.อ.หญิง อวยพร อรุณพรอนันต 100.001023482338เฉลิมลาภ 580.002 08 330.00

600.0031/218 ร.ต.ท. จิระมิตร ศรีเตชะ 100.004027062666เฉลิมลาภ 1,030.003 08 330.00

60.0031/291 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา จามจุรีรักษ 100.00415231519เฉลิมลาภ 610.004 10 450.00

240.007/062 ร.ต.ท.หญิง บุบผา รัตนเตโช 60.0016575559ลาดยาว 500.005 07 200.00

135.0006/108 ส.ต.ต.หญิง กนกวรรณ วงคทาว 80.00918651856อุดมสุข 415.006 06 200.00

50.0007/031 พ.ต.ต.หญิง อรวรรณ กอเกิด 80.00027722772อุดมสุข 330.007 07 200.00

1,520.001,910.00 4,070.00จํานวนเงิน 640.007 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สตส.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา478

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0062/74 พล.ต.ต. วราวุธ สกลธนารักษ 120.00410231019ลือชา 480.001 36 300.00

300.0031/370 พ.ต.ท. เอกลินท วัสสานกูล 100.002018981878เฉลิมลาภ 850.002 12 450.00

50.00212/444 ส.ต.อ. อาทิตย ภาพร 85.000877877ทุงสองหอง 335.003 04 200.00

210.007/045 ร.ต.อ.หญิง พรพิลาส แพงปสสา 60.001440184004ลาดยาว 470.004 07 200.00

50.0058/106 พ.ต.ท.หญิง ดวงหทัย ภูสอาด 150.00212241222ถนอมมิตร 500.005 24 300.00

670.001,450.00 2,635.00จํานวนเงิน 515.005 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ผบช.สยศ.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา479

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

50.0072/159 ร.ต.อ.หญิง ทัศณีย ศรีชู 120.003329326ลือชา 370.001 05 200.00

50.0058/126 พล.ต.ต. ณรงครัตน พิชัยณรงค 150.000601601ถนอมมิตร 500.002 24 300.00

80.0058/215 ส.ต.ท.หญิง สุภาวดี ศรีพล 150.005781776ถนอมมิตร 330.003 24 100.00

180.00600.00 1,200.00จํานวนเงิน 420.003 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ลก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา480

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

255.0072/229 ร.ต.อ. อิทธิกร ไชยสีดา 120.0017468451ลือชา 575.001 08 200.00

75.0072/234 พ.ต.อ. ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ 120.005173168ลือชา 395.002 08 200.00

165.0068/351 นาง วันเพ็ญ นงกิจ 120.0011412401ลือชา 485.003 11 200.00

50.0074/177 พ.ต.ท.หญิง ปนัดดา สีสุข 120.000890890ลือชา 370.004 18 200.00

150.0033/6 พ.ต.ท.หญิง กิ่งทอง เลิศอมรชัย 100.001038383828เฉลิมลาภ 580.005 01 330.00

50.0033/272 ด.ต.หญิง กรกมล เทศสวัสดิ์ 100.00338203817เฉลิมลาภ 350.006 03 200.00

105.0031/16 พ.ต.ต.หญิง ทรรศนดาวส สุขศรีเย็น 100.00729962989เฉลิมลาภ 535.007 04 330.00

150.0031/63 พ.ต.ต.หญิง สุภารัตน จินดาวัฒนพงศ 100.001022502240เฉลิมลาภ 580.008 05 330.00

75.0031/407 พ.ต.ท.หญิง พัชรี นรินทรางกูร 100.00511051100เฉลิมลาภ 505.009 13 330.00

90.00212/47 ส.ต.อ.หญิง ฐิตารีย กาญจนะเกตุ 85.006411405ทุงสองหอง 275.0010 01 100.00

50.00212/109 นาย บรรจบ สุขศรี 85.00018331833ทุงสองหอง 235.0011 01 100.00

50.00212/366 ร.ต.ท.หญิง ลิตา วิริยะสกุลพันธุ 85.00116751674ทุงสองหอง 335.0012 03 200.00

300.002/006 ส.ต.อ.หญิง ญานิศา บัวบาน 60.002024122392ลาดยาว 560.0013 02 200.00

50.002/028 พ.ต.ท. สุชาติ ทับทอง 60.00117131712ลาดยาว 310.0014 02 200.00

75.008/004 ส.ต.ต.หญิง นิชาภา คะตะวงศ 60.0055348ลาดยาว 235.0015 08 100.00

50.008/069 ส.ต.ท.หญิง ธีราภา เวชเพ่ิม 60.00331423139ลาดยาว 210.0016 08 100.00

180.009/025 ด.ต.หญิง นิตยา ทรงขวัญ 60.001212341222ลาดยาว 440.0017 09 200.00

135.0020/174 ด.ต. ฉัตรกมล โกยานันท 85.00912571248วิภาวดี 420.0018 06 200.00

50.0020/326 พ.ต.ต. อาณัติ กระแสศัพท 85.00013491349วิภาวดี 335.0019 11 200.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ลก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา481

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

60.0020/529 พ.ต.อ. ศิริกุล บุญอิ้ง 85.004344340วิภาวดี 445.0020 19 300.00

75.0001/004 ร.ต.อ.หญิง นภาพร พลบูรณ 80.005985980อุดมสุข 355.0021 01 200.00

50.0001/093 ส.ต.ต.หญิง ชอทิพ แกวใหญ 80.001865864อุดมสุข 330.0022 01 200.00

50.0003/005 ส.ต.ต.หญิง อาทิตยา ธระเสนา 80.00121482147อุดมสุข 330.0023 03 200.00

210.0003/053 ร.ต.ท. วรโชติ คงอยู 80.001411101096อุดมสุข 490.0024 03 200.00

50.0003/056 ร.ต.ท.หญิง สุพรรษา ปุนเอม 80.00014631463อุดมสุข 430.0025 03 300.00

90.0005/110 ร.ต.ท.หญิง ลฎาภา พรหมกล่ํา 80.006884878อุดมสุข 370.0026 05 200.00

50.0006/036 ร.ต.ท.หญิง ศศิธร ปดรําไพ 80.00127642763อุดมสุข 330.0027 06 200.00

50.0006/075 นางสาว พรรณี จิตดี 80.00040794079อุดมสุข 330.0028 06 200.00

150.0007/056 พ.ต.ท.หญิง กัญญา ทองแดง 80.001012571247อุดมสุข 530.0029 07 300.00

50.0007/090 นาย อภิชาติ สิทธิพล 80.00091769176อุดมสุข 330.0030 07 200.00

50.0007/113 พ.ต.ต. ณัฎฐพัชร รัตนสุทธิศักดิ์ 80.000132132อุดมสุข 430.0031 07 300.00

50.0010/092 ส.ต.ท.หญิง นลินรัตน งามแสง 80.00340934090อุดมสุข 330.0032 10 200.00

135.0010/093 ส.ต.ท.หญิง สุชาดา สมนาม 80.00945344525อุดมสุข 415.0033 10 200.00

75.0058/025 พ.ต.ท.หญิง ชฎาภรณ กิจเกษตรกุล 120.005127ลือชา 495.0034 ส5 300.00

50.0060/80 ร.ต.ท.หญิง พชร มณีโชติ 120.0001212ลือชา 470.00 สง.พล.ต.ต.วิบูลยฯ35 ส6 300.00

90.0058/044 พ.ต.ท. พีรพัฒน พิบูลย 120.00682ลือชา 510.0036 ส5 300.00

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )



ชื่อยศเลขที่หอง

หนวยสงหัก

เลขกอน เลขหลัง ยอดใชน้ํา คาธรรมเนียม รวม

22:31:47เวลาวันที่พิมพ น.

แบบรายงานขอมูลคาธรรมเนียม และคาสาธารณูปโภคอาคารบานพัก ตร. สวนกลาง  (ใบขวาง)

งวดประจําเดือน กุมภาพนัธ 2565

คาน้ําประปา

ลก.ตร.

นามสกุล

550หนาที่ จาก หนา482

สาเหตุที่หักเงินไมได / 
หักไมครบ

คาไฟฟาสวนกลางบานพกั หักได หักไมได

C:\Police\Report\RW.rpt

ลําดับ อาคาร

(www.welfarepolice.com)

24 กุมภาพันธ  2565

3,440.008,020.00 14,650.00จํานวนเงิน 3,190.0036 รายรวม

ตรวจแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).......................................................... 

(................................................)

( ตําแหนง )  ........................................................        
   

สรุปเงินที่จัดเก็บไดและนําสงกองทุนฯ ดังนี้

 1. คาธรรมเนียม ............................................บาท

2. คาไฟฟาสวนกลาง ....................................บาท

3. คาน้ําประปา..............................................บาท

    รวม......................................บาท          (วันที่โอนเงนิ)............... / ................. / 2565

หมายเหตุ   .ใหโ้อนเงินสดหรือเช็คภายในวนัที  ของเดือนถดัไป เพอืเขา้บญัชี "กองทุนสวสัดิการอาคารบา้นพกัส่วนกลาง" โดยผา่นธนาคารกรุงไทยและใชแ้บบการรับชาํระเงินตามแบบทีกาํหนดเท่านนั

 .เมือโอนแลว้ใหส่้งสาํเนาใบรับชาํระเงินฯของธนาคาร และเอกสารฉบบันี มายงั สก. ไม่เกิน  วนัทาํการ ทางโทรสาร(FAX) หมายเลข - -  (อตัโนมติั) หรือ - - )


