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218/020 ด.ต.อติพล  รัศมี             กก.สส.บก.น.1 200 100 - 300 1 รามอินทรา 1

218/131 พ.ต.ท.(ญ)สดิารัตน์  รินรส ฝอ.บก.น.1 475 100 - 575 1 รามอินทรา 3 อยูช่ัว่คราว

218/078 ร.ต.อ.นัฎฐ์  โกมทุธพงค์                              สน.ชนะสงคราม 129 100 - 229 1 รามอินทรา 2

218/263 พ.ต.ท.ภาณุศกัดิ์  เสมอศรี          สน.ชนะสงคราม 200 100 - 300 1 รามอินทรา 5

502 ร.ต.ต.วีระยทุธ  สงิห์เจริญ   สน.ชนะสงคราม 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

1226 ส.ต.ท.รุ่งฤทธ์ิ  เทศคง สน.ชนะสงคราม 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

218/034 ด.ต.จรัส  อินบตุร                    สน.ดินแดง 900 100 - 1,000 1 รามอินทรา 1

218/084 ด.ต.จิรศกัดิ์  โดยค าดี สน.ดินแดง 200 100 - 300 1 รามอินทรา 2

218/102 ส.ต.ท.เลอศกัดิ์  หาญสมทุร           สน.ดินแดง 448 100 - 548 1 รามอินทรา 2

218/238 ด.ต.ณพวิทย์  ปิดประโทก สน.ดินแดง 200 100 - 300 1 รามอินทรา 4

218/361 ด.ต.มารุต  วิชาฤทธ์ิ           สน.ดินแดง 200 100 - 300 1 รามอินทรา 7

1506 พ.ต.ท.ชยตุม์ จรรยาเลศิ สน.ดินแดง 1,000 100  - 1,100 1 ตลิง่ชนั

218/107 พ.ต.ท.จารุภชัร ทองโกมล      สน.ดสุติ 216 100 - 316 1 รามอินทรา 2

218/006 ร.ต.ต.ภคพล  ค าศรี สน.นางเลิง้ 115 100 - 215 1 รามอินทรา 1

218/467 พ.ต.ต.วิโรจน์  สาขากร       สน.นางเลิง้ 196 100 - 296 1 รามอินทรา 8

423 ส.ต.ต.สมภพ  มะลทิอง   สน.นางเลิง้ 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

650 จ.ส.ต.ธานินทร์  แถวหมอ    สน.นางเลิง้ 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

216 ร.ต.ต.ไพรัตน์  เพ็งแจม่  สน.บางโพ 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

218/097 ด.ต.วนัชยั  ชยัยะ             สน.พญาไท 200 100 - 300 1 รามอินทรา 2

218/007 ด.ต.วรชยั  ฉาวชาวนา    สน.มกักะสนั 640 100 - 740 1 รามอินทรา 1

218/010 ส.ต.ท.เกษม  ทบผา            สน.มกักะสนั 200 100 - 300 1 รามอินทรา 1

218/432 ร.ต.อ.ศภุชยั   หาญค าหล้า สน.มกักะสนั 156 100 - 256 1 รามอินทรา 8

218/460 ด.ต.ศภุวิชญ์  เถ่ือนทอง    สน.มกักะสนั 254 100 - 354 1 รามอินทรา 8

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.1 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่1 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.1 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/469 ส.ต.ท.วชัรพล  ทองดี สน.มกักะสนั 534 100 - 634 1 รามอินทรา 8

104 จ.ส.ต.วีระศกัดิ์ จนัทะสมิ สน.มกักะสนั 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

629 ส.ต.อ.ถาวร  ยอดมณี      สน.สามเสน 717 100 - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

218/058 ด.ต.สทิธิรัตน์  ป่ินทาทิพย์        สน.ห้วยขวาง 250 100 - 350 1 รามอินทรา 1

209 ด.ต.ไพโรจน์  บรีุรักษ์ สน.ห้วยขวาง 717 100  - 817 1 ถนอมมิตรพาร์ค

รวม 12,449 2,800 0 15,249

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่2 
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218/075 ด.ต.สพิุษ  แสนอดุร           กก.สส.บก.น.2 666 100 - 766 2 รามอินทรา 2

218/091 ด.ต.ปราชญ์ภณัฎ์  สพิุพฒันโมล ี     กก.สส.บก.น.2 200 100 - 300 2 รามอินทรา 2

218/284 ด.ต.นิติพล  รองแก้ว                        ฝอ.บก.น.2 200 100 - 300 2 รามอินทรา 5

1003 ส.ต.ท.สมศกัดิ์  ม่วงกลาง   ฝอ.บก.น.2 2,187 300 - 2,487 2 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/123 ด.ต.ชยัริจน์  แสนสขุ    สน.คนันายาว 388 100 - 488 2 รามอินทรา 3

218/249 ด.ต.รุชรินทร์  มารศรี      สน.คนันายาว 564 100 - 664 2 รามอินทรา 5

218/264 ร.ต.ท.วิทยะ  วระลกัษณ์ สน.คนันายาว 245 100 - 345 2 รามอินทรา 5

218/337 ร.ต.ต.วิชยั  ยอดสงา่         สน.คนันายาว 200 100 - 300 2 รามอินทรา 6

218/360 พ.ต.ท.อภิชาติ  ทองจนัดี          สน.คนันายาว 600 300 - 900 2 รามอินทรา 7 ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/394 ด.ต.ประหยดั  สวุรรณดี  สน.คนันายาว 200 100 - 300 2 รามอินทรา 7

218/424 ด.ต.สงัวาลย์  ศาลาน้อย        สน.คนันายาว 688 100 - 788 2 รามอินทรา 8

218/443 ร.ต.อ.สมบตัิ  เกตกุปัตนั        สน.คนันายาว 200 100 - 300 2 รามอินทรา 8

504 ด.ต.วิทยา  เสนาวงษ์    สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

507 จ.ส.ต.อทุยั  ศรียศจนัทร์   สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

509 ด.ต.ธนวฒัน์  ภูร่ะย้า    สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

528 ส.ต.ท.ประเด็จศกัดิ์  สเุพ็งค า สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

529 ส.ต.ต.วิชยั  ช่ืนคุ้ม      สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

532 ด.ต.โสภณ  วจนะกิตติรัตน์ สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

833 ด.ต.ประจกัร  จิตรจกัร สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1224 ส.ต.ต.มนัสพนัธน์  ไชยแสน       สน.คนันายาว 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/003 ร.ต.ต.กฤตเมธ  รุ่งสวา่ง สน.โคกคราม 490 100 - 590 2 รามอินทรา 1

218/009 ส.ต.อ.ฤทธิรงค์  แผนสนิท         สน.โคกคราม 460 100 - 560 2 รามอินทรา 1

218/021 ส.ต.อ.หญิง เยาวเรศ  กลุเสอื     สน.โคกคราม 290 100 - 390 2 รามอินทรา 1

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.2 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่3 
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อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.2 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

218/025 ด.ต.ประวิทย์  บวัจ ารัส        สน.โคกคราม 565 100 - 665 2 รามอินทรา 1

218/030 ส.ต.ท.ปณิธ  จนัทร  (นิวฒั)                        สน.โคกคราม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 1

218/057 ส.ต.ท.อนพุร  เสลา               สน.โคกคราม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 1

218/082 ด.ต.หญิง ลดัดาวลัย์  แก้วภิรมย์   สน.โคกคราม 187 100 - 287 2 รามอินทรา 2

218/085 ด.ต.เอกลกัษณ์  รุ่งเรือง      สน.โคกคราม 129 100 - 229 2 รามอินทรา 2

218/090 ด.ต.แดนชยั  แดงโชติ                                         สน.โคกคราม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 2

218/093 ด.ต.วฒิุพงษ์  ประทมุไทย     สน.โคกคราม 245 100 - 345 2 รามอินทรา 2

218/094 ด.ต.สขุประเสริฐ  แก้วลาด     สน.โคกคราม 448 100 - 548 2 รามอินทรา 2

218/098 ด.ต.วีรพล  ปานเงิน         สน.โคกคราม 890 100 - 990 2 รามอินทรา 2

218/104 ด.ต.วิชยั  พิพว่นนอก                                                  สน.โคกคราม 231 100 - 331 2 รามอินทรา 2

218/105 ด.ต.ทองเพชร  มาตย์โค้ง        สน.โคกคราม 637 100 - 737 2 รามอินทรา 2

218/125 ด.ต.พิรุณ  บญุศิริ                       สน.โคกคราม 188 100 - 288 2 รามอินทรา 3

218/191 ร.ต.ต.ชวลติ  ตรีหิรัญ สน.โคกคราม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 4

218/322 ด.ต.สรุเดช  พรหมศิริเดช                            สน.โคกคราม 237 100 - 337 2 รามอินทรา 6

218/327 ส.ต.ท.ณรงค์  ระงบัโจร                                            สน.โคกคราม 216 100 - 316 2 รามอินทรา 6

218/328 ด.ต.สวสัดิ์  สงิห์ใจ                        สน.โคกคราม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 6

218/354 ด.ต.สชุาติ  ศรีค าภา          สน.โคกคราม 436 100 - 536 2 รามอินทรา 6

218/392 ด.ต.จ านงค์  วงศ์จนัทร์เสอื   สน.โคกคราม 135 100 - 235 2 รามอินทรา 7

107 ส.ต.ท.สงดั  ศรีอฬุาร์ (924) สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

203 ส.ต.ท.ธนชาติ  พนัธะไชย สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

208 ด.ต.อนันต์  ฟกูสนัเทียะ   สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

530 ส.ต.ต.วิษณุ  เมฆขลา     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

901 ด.ต.สชุาติ  ทาทะวงศ์   สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่4 
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อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.2 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

912 ส.ต.ท.อ าไพ  จนัทร์วิเศษ   สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

914 ส.ต.ท.สริุยา  วงศ์บา      สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

921 ด.ต.ชาณัฎฐ์  วิมลศิลป์      สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

922 ด.ต.วรวิทย์  ใจศิริ    สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

924 ด.ต.สงดั  ศรีอฬุาร์     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

926 ส.ต.ต.ประเสริฐ  แก้วบญุทอง สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

927 ด.ต.นงรัตน์  สทุธิประภา  สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

933 ด.ต.รังสรรค์  ถือสมบตัิ   สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1001 ด.ต.พรชยั  เดชอดุมเจริญผล สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1007 ร.ต.ต.สมคิด  เหมอินทร์  สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1008 ส.ต.ท.สมศกัดิ์  อรชนุ    สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1013 ร.ต.ท.สพุจน์  มะลเิลศิ     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1017 ด.ต.สญัญาลกัษณ์  มุง่ศิริ สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1018 จ.ส.ต.สริุยะ  สขุแจม่     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1021 ส.ต.อ.บญุโฮม  เหลอืงเจริญ สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1023 ด.ต.สายนัต์  สนิเบียง     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1024 ด.ต.จกัรดลุย์  ปัญญาพวน      สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1105 ด.ต.สมิุตร  แชม่อุ่น    สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1116 ร.ต.อ.มงคล  ทองเนือ้ห้า    สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1134 พ.ต.ท.กอบโชค ชนตะวิโรจน์ สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1217 ด.ต.สจัจพฒัน์  พนัธ์เพียร  สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1225 ด.ต.ชวลติ  พุม่จนัทร์     สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1227 ส.ต.ท.รังสทิธ์ิ  แสงโทโพธ์ิ  สน.โคกคราม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค
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1406 ร.ต.อ.อนชุา  ตู้มณีจินดา สน.โคกคราม 100 100 - 200 2 ตลิง่ชนั

218/319 ร.ต.ต.ศภุกิตต์ เจียมสวสัดิ์ สน.โคกคราม 195 100 - 295 2 รามอินทรา 6

218/028 ร.ต.ต.ขจรยศ  นามตะ                     สน.ดอนเมือง 520 100 - 620 2 รามอินทรา 1

218/056 ด.ต.ณฐพล   เชิดศรี                                       สน.ดอนเมือง 200 100 - 300 2 รามอินทรา 1

218/112 ด.ต.บญุทนั  จนัทร                      สน.ดอนเมือง 753 100 - 853 2 รามอินทรา 2

218/265 ด.ต.(ญ)นวินดา  อ้วนแก้ว                         สน.ดอนเมือง 906 300 - 1,206 2 รามอินทรา 5 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/276 ร.ต.อ.นสุรณ์  อ้นน้อย          สน.ดอนเมือง 200 100 - 300 2 รามอินทรา 5

615 ด.ต.กิจเกษม  มะโยธา   สน.ดอนเมือง 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/126 ด.ต.ธนภณ  แก้วรัตน์        สน.ทุง่สองห้อง 450 100 - 550 2 รามอินทรา 3

218/128 ส.ต.อ.ชีพ  ลุม่บตุร                                              สน.ทุง่สองห้อง 525 100 - 625 2 รามอินทรา 3

218/133 ด.ต.วริศ  เจือจาน                                                   สน.ทุง่สองห้อง 250 100 - 350 2 รามอินทรา 3

218/134 ด.ต.อนันต์  บตุรวงษ์          สน.ทุง่สองห้อง 450 100 - 550 2 รามอินทรา 3

218/137 ด.ต.พนม  สงค์ทาน                                                      สน.ทุง่สองห้อง 488 100 - 588 2 รามอินทรา 3

218/140 ด.ต.จ ารัส  แพรแก้ว          สน.ทุง่สองห้อง 200 100 - 300 2 รามอินทรา 3

218/142 ด.ต.นิรัญ  ต๊ะอ้าย            สน.ทุง่สองห้อง 475 100 - 575 2 รามอินทรา 3

218/147 ด.ต.วีระศกัดิ์  ฤทธ์ิบ ารุง                                                    สน.ทุง่สองห้อง 738 100 - 838 2 รามอินทรา 3

218/149 ด.ต.ศภุชยั  รองชยั                         สน.ทุง่สองห้อง 450 100 - 550 2 รามอินทรา 3

218/154 ด.ต.ไพฑรูย์  ปกป้อง                  สน.ทุง่สองห้อง 188 100 - 288 2 รามอินทรา 3

218/158 ร.ต.ต.ส าราญ  สขุทรัพย์ศรี        สน.ทุง่สองห้อง 238 100 - 338 2 รามอินทรา 3

218/160 ด.ต.ศภุมงคล  ศรีขา                                                       สน.ทุง่สองห้อง 363 100 - 463 2 รามอินทรา 3

218/162 ด.ต.ชาติชาย  เทพสยุะ        สน.ทุง่สองห้อง 625 100 - 725 2 รามอินทรา 3

218/163 ด.ต.ทกัษิณ  ศภุผล             สน.ทุง่สองห้อง 113 100 - 213 2 รามอินทรา 3

218/164 ด.ต.สาคร  ไชยสล ี           สน.ทุง่สองห้อง 125 100 - 225 2 รามอินทรา 3
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218/170 ด.ต.สริิกร  โป๊ะบญุมา       สน.ทุง่สองห้อง 238 100 - 338 2 รามอินทรา 3

218/171 ด.ต.สราวธุ  ดวงมณี                         สน.ทุง่สองห้อง 288 100 - 388 2 รามอินทรา 3

218/172 ร.ต.ต.ประยรู  โพธินา                                 สน.ทุง่สองห้อง 513 100 - 613 2 รามอินทรา 3

218/174 ด.ต.กิตติทตั  ภกัดิ์วาปี                  สน.ทุง่สองห้อง 363 100 - 463 2 รามอินทรา 3

218/177 ด.ต.อภิรมย์  ชาวโพธ์สระ    สน.ทุง่สองห้อง 475 100 - 575 2 รามอินทรา 3

218/185 ด.ต.ประเสริฐ  สขุปาน       สน.ทุง่สองห้อง 200 100 - 300 2 รามอินทรา 4

218/187 ด.ต.รณยทุธ  อินทร์ยิม้                                   สน.ทุง่สองห้อง 413 100 - 513 2 รามอินทรา 4

218/188 ด.ต.อนิรุทย์  วิรัชลาภ                                          สน.ทุง่สองห้อง 488 100 - 588 2 รามอินทรา 4

218/189 ส.ต.ท.วนัชยั  มกัสกิ               สน.ทุง่สองห้อง 375 100 - 475 2 รามอินทรา 4

218/193 ส.ต.ท.อทุยั  ศรีสมัพนัธ์         สน.ทุง่สองห้อง 400 100 - 500 2 รามอินทรา 4

218/333 ด.ต.อดุมพงษ์  สากระจาย                    สน.ทุง่สองห้อง 373 100 - 473 2 รามอินทรา 6

218/441 ด.ต.ดิเรก  พิมพ์สวรรค์     สน.ทุง่สองห้อง 436 100 - 536 2 รามอินทรา 8

219 ร.ต.ต.นิคม  ประดบัวงษ์    สน.ทุง่สองห้อง 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

925 ด.ต.ทวีป  ทรัพย์เจริญศรี   สน.ทุง่สองห้อง 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1033 ด.ต.ราชนัย์  พิพฒัน์ภิญโญ    สน.ทุง่สองห้อง 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/029 ส.ต.ท.ถาวร  ศรีค า             สน.บางเขน 700 100 - 800 2 รามอินทรา 1

218/050 ร.ต.ต.เทียรชยั  อินทร์สงิห์                                                        สน.บางเขน 200 100 - 300 2 รามอินทรา 1

218/068 ส.ต.ต.สริุยา  สอนจนัทร์         สน.บางเขน 289 100 - 389 2 รามอินทรา 2

218/182 ด.ต.นพดล  ผอ่งจิตต์                      สน.บางเขน 350 100 - 450 2 รามอินทรา 4

218/194 ด.ต.สมบตัิ ศิริบาล สน.บางเขน 200 100  - 300 2 รามอินทรา 4

218/209 จ.ส.ต.ไพโรจน์  ปานเจริญ   สน.บางเขน 313 100 - 413 2 รามอินทรา 4

218/217 ด.ต.ชาตรี  แหวนเงิน       สน.บางเขน 325 100 - 425 2 รามอินทรา 4

218/236 ด.ต.วิชยั  ปริทศัน์ไพศาล     สน.บางเขน 574 100 - 674 2 รามอินทรา 4
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218/261 ส.ต.อ.ระบิน  รอดมณี           สน.บางเขน 274 100 - 374 2 รามอินทรา 5

218/314 ด.ต.สเุทพ  จดุาศรี           สน.บางเขน 268 100 - 368 2 รามอินทรา 6

218/329 ด.ต.ครรชิต  ศรีดานชุ       สน.บางเขน 200 100 - 300 2 รามอินทรา 6

218/356 ด.ต.สมพร  จนัทะวงศา       สน.บางเขน 720 100 - 820 2 รามอินทรา 6

201 ด.ต.รัตน์พฒัน์  ฝึกฝน                        สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

205 ส.ต.ต.สมบรูณ์  สโุพธ์ิ              สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

207 ด.ต.ไพฑรูย์  สอาด       สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

211 ส.ต.ต.ณรงค์  สตับรุุษ   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

213 ส.ต.ท.ชาคริต  แสงสขุ    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

220 ส.ต.ท.วชัระ  กองทอง   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

221 ส.ต.ท.ประหยดั  พราหมณ์เทศ สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

222 ส.ต.ท.ชยัณรงค์  พลรักษ์    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

228 ส.ต.ท.อยู ่ ดีประสทิธ์ิ    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

229 ส.ต.ต.(ญ) พนิดา   เวชกลุ   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

230  ส.ต.ต.ธีระศกัดิ์  สมภพ     สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

233 ด.ต.นฤชิต ศภุภคัธนาธร สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

301 ส.ต.ต.ยทุธพงษ์  วิมลศรี  สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

303 ส.ต.ต.ขวญัชยั  อารีเอือ้    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

305 ส.ต.ต.เอกราช  วงศ์เมฆ   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

306 ส.ต.ท.สงา่  เถ่ือนศรี      สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

309 ด.ต.นภาชยั  โทนธน ู  สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

311 ด.ต.อนันต์  อินทรโชติ    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

315 ด.ต.สงัคม  ปาปะใน     สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค
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316 ด.ต.คมสนัต์  รักการ   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

319 ส.ต.ต.ศกัดิ์ชยั  ใหม่วงษ์  สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

321 ด.ต.ไพฑรูย์  รุ่งเรือง  สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

717 ส.ต.อ.ครรชิต  ชา่งเหลก็   สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1012 ด.ต.วฒันา  กลิน่กรุ่น    สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1113 ร.ต.ท.จิตพงศ์ สธุนาธิติกลุ สน.บางเขน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/042 ด.ต.สมชาย  สวา่งโคกกรวด                                            สน.บางซ่ือ 880 100 - 980 2 รามอินทรา 1

218/049 ด.ต.สมพร  บ ารุงกลุ                   สน.บางซ่ือ 325 100 - 425 2 รามอินทรา 1

218/053 ด.ต.วีรชาติ  นาคแดง                                                 สน.บางซ่ือ 730 100 - 830 2 รามอินทรา 1

218/054 ด.ต.จกัรพงษ์  ค าป้อง                         สน.บางซ่ือ 130 100 - 230 2 รามอินทรา 1

218/288 พ.ต.ท.เศกสทิธ์ิ  สภุาอ้วน       สน.บางซ่ือ 200 100 - 300 2 รามอินทรา 5

218/321 ด.ต.ปราโมทย์  ปรีชาเดช      สน.บางซ่ือ 436 100 - 536 2 รามอินทรา 6

318 ด.ต.ทวีป  พลูบวั   สน.บางซ่ือ 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/019 ร.ต.ต.สรุสทิธ์ิ  ไชยสตุ                   สน.ประชาช่ืน 550 100 - 650 2 รามอินทรา 1

218/224 พ.ต.ท.อคัรัช  ถนอมชาติ สน.ประชาช่ืน 188  - - 188 2 รามอินทรา 4

717 ด.ต.อ านาจ  มะลต้ิน     สน.ประชาช่ืน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1209 ส.ต.ต.ทรงวิทย์  อุ่นกาศ     สน.ประชาช่ืน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

102 พ.ต.ท.โฆสติติพงศ์  ขนุพลพิทกัษา สน.ประชาช่ืน 650 100 - 750 2 สวนมะลิ

218/022 ด.ต.สวุรรณ  คณูทวีเกียรติ สน.พหลโยธิน 200 100 - 300 2 รามอินทรา 1

218/064 ส.ต.ท.บรรจง  จนัทะพิทกัษ์           สน.พหลโยธิน 738 100 - 838 2 รามอินทรา 2

218/066 ด.ต.ประพนัธ์  แหชยั          สน.พหลโยธิน 303 100 - 403 2 รามอินทรา 2

218/067 ด.ต.อนสุษิฐ์  แวมประชา    สน.พหลโยธิน 434 100 - 534 2 รามอินทรา 2

218/070 ส.ต.ท.ธีรรัตน์  มลตรี       สน.พหลโยธิน 637 100 - 737 2 รามอินทรา 2
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218/074 ด.ต.ทองเพือ้  แสนสขุ         สน.พหลโยธิน 724 100 - 824 2 รามอินทรา 2

218/076 ด.ต.นพดล  ธรรมวิเศษ          สน.พหลโยธิน 332 100 - 432 2 รามอินทรา 2

218/153 ด.ต.ณัฐวฒัน์ ทชัศรีษะภมิู สน.พหลโยธิน 125 100 - 225 2 รามอินทรา 3

218/435 ด.ต.สชุาติ  พึง่จาบ          สน.พหลโยธิน 478 100 - 578 2 รามอินทรา 8

218/448 ด.ต.นคร   ไตรยสทุธ์ิ สน.พหลโยธิน 912 100 - 1,012 2 รามอินทรา 8

218/458 ด.ต.(ญ)สทุิพกณัญา ทบัทิมสริิบลูย์     สน.พหลโยธิน 310 100 - 410 2 รามอินทรา 8

401 ร.ต.ต.บรรยงค์  แดงเรือง  สน.พหลโยธิน 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

218/065 ร.ต.ต.วิเชียร  รักชาติ สน.สายไหม 216 100 - 316 2 รามอินทรา 2

218/115 ด.ต.คนอง  อาจแสวง         สน.สายไหม 274 100 - 374 2 รามอินทรา 2

218/116 ด.ต.อิสระ  หรัญรัตน์              สน.สายไหม 477 100 - 577 2 รามอินทรา 2

218/121 จ.ส.ต.วชัสทิธ์ิ  เปรมธราสทิธ์ิ สน.สายไหม 388 100 - 488 2 รามอินทรา 3

218/146 ด.ต.สมชาย  ไผบ่ง           สน.สายไหม 605 300 - 905 2 รามอินทรา 3 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/259 ด.ต.ประธาน  สขุทพัศรี สน.สายไหม 200 100 - 300 2 รามอินทรา 5

218/334 ส.ต.ท.ธวชั  สายเสมา          สน.สายไหม 426 100 - 526 2 รามอินทรา 6

204 ด.ต.ภาณุภณ  ศรภิรมย์           สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

531 ด.ต.ธวชั  ศรีสวุรรณ     สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

603 ส.ต.อ.เฉลมิชยั  ตลาดเงิน สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1104 ด.ต.มาโนต  ไชยหงษ์   สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1106 ส.ต.ต.วิทยา  หวาเกต ุ  สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1127 ด.ต.ปราโมทย์  ตะเวียงน่าน สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1207 ด.ต.คะนอง  กึ่งจนัทร์ สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1229 ด.ต.พินิจ  ญาติกลาง    สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

1231 ส.ต.ต.หสัชยั  เลีย้งสกลุ     สน.สายไหม 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่10 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.2 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

218/283 ส.ต.ต.อพิวธัน์  จินามณี           สน.สทุธิสาร 200 100 - 300 2 รามอินทรา 5

218/393 ด.ต.สรุชยั  บญุสอน           สน.สทุธิสาร 204 100 - 304 2 รามอินทรา 7

1233 ส.ต.ต.รปฎิญญา  มณีโชติ     สน.สทุธิสาร 717 100 - 817 2 ถนอมมิตรพาร์ค ย้ายมา พ.ค.

รวม 99,564 19,400 0 118,964

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่11 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

218/290 ส.ต.ต.กรีพล  ชนะวิเศษ       กก.สส.บก.น.3 200 100 - 300 3 รามอินทรา 5

218/434 ส.ต.ท.สวุิชา  ผาสวุรรณ์    กก.สส.บก.น.3 492 100 - 592 3 รามอินทรา 8

218/476 ส.ต.ต.เริงณรงค์  รัตนโสภา          บก.สส.น.3 914 300 - 1,214 3 รามอินทรา 8 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/144 พ.ต.ท.หญิง รัตนา  ชวูงษ์   ฝอ.บก.น.3 450 100 - 550 3 รามอินทรา 3

218/395 ร.ต.อ.สมเจตน์  นชุเน่ือง      ฝอ.บก.น.3 411 100 - 511 3 รามอินทรา 7

218/203 พ.ต.ท.เรืองวิทย์  ฉตัรดวงเดน่           สน.จรเข้น้อย 300 100 - 400 3 รามอินทรา 4

218/201 ด.ต.ชยัยะ  มีมัง่คัง่                                                สน.ฉลองกรุง 475 100 - 575 3 รามอินทรา 4

310 พ.ต.ต.นรญาณ  ดา่นศรีสขุ    สน.ฉลองกรุง 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

218/038 ด.ต.ฐิติพงศ์เดช  วงศ์สงา่                สน.นิมิตรใหม่ 340 100 - 440 3 รามอินทรา 1

218/118 ด.ต.สเุทพ  แสงนิล            สน.นิมิตรใหม่ 332 100 - 432 3 รามอินทรา 2

218/139 ส.ต.อ.เจริญ  มีสอน                                                    สน.นิมิตรใหม่ 350 100 - 450 3 รามอินทรา 3

218/375 ด.ต.ชาญณรงค์  ศรีวงค์จนัทร์   สน.นิมิตรใหม่ 200 100 - 300 3 รามอินทรา 7

218/398 ร.ต.ต.ภาณุพงษ์ เทศสวุรรณ สน.นิมิตรใหม่ 641 100 - 741 3 รามอินทรา 7

218/425 ด.ต.บกุเบิก  จดัการ สน.นิมิตรใหม่ 298 100 - 398 3 รามอินทรา 8

102 ด.ต.วรศกัดิ์  วฒันศิริศกัดิ์ สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

325 ร.ต.ต.มนัส  เพียรประเสริฐ  สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

326 ส.ต.ต.สถิตย์  สบืศรี       สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

327 ส.ต.ต.พิรพงษ์  ไชยา       สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

329 ด.ต.วีระ  ศรีสงัข์    สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

330 ส.ต.ต.ชชัวาล  วรครบรีุ   สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

331 ด.ต.ยทุธนา  เทพมณี    สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

333 ด.ต.ไฉน  แสงนาค      สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

409 ส.ต.ท.วรศกัดิ์  วฒันสริิศกัดิ์   สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.3 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่12 
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อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.3 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

413 ด.ต.สมยศ  เรือนเจริญ   สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

415 ส.ต.ท.ธิชยัยทุธ  สคุนธมตัิ   สน.นิมิตรใหม่ 2,187 300 - 2,487 3 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

425 ด.ต.ภสัส์ชล  ห่มซ้าย       สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

601 ส.ต.อ.เจริญ  ทาขามป้อม   สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

928 ร.ต.ท.วีระพงษ์  รอดเกษี   สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

1220 ร.ต.ต.สมชาย  ตนัติวรกิจพงศ์ สน.นิมิตรใหม่ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

218/061 ด.ต.ศกัดิ์ศรี  สาสดีา           สน.มีนบรีุ 622 100 - 722 3 รามอินทรา 2

218/215 ร.ต.ต.ครรชิต  พรมศรี สน.มีนบรีุ 725 100 - 825 3 รามอินทรา 4

218/234 ด.ต.สริิวฒิุ ทองลมลุ    สน.มีนบรีุ 413 100 - 513 3 รามอินทรา 4

218/251 ร.ต.อ.โอสถ  ผา่โผน สน.มีนบรีุ 876 300 - 1,176 3 รามอินทรา 5 ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/406 ส.ต.ต.วรวิทย์  มชัณิมา          สน.มีนบรีุ 181 100 - 281 3 รามอินทรา 7

218/408 ร.ต.อ.ถาวร  สายมะณี    สน.มีนบรีุ 200 100 - 300 3 รามอินทรา 7

308 ด.ต.อลงกต  อุ่นเรือน    สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

313 ส.ต.ท.วิรัตน์  มุง่พนักลาง สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

827 ด.ต.สรรเพชญ  สงิห์สวุรรณ สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

829 ด.ต.สมพร  ศรีเมือง     สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

903 ด.ต.มนัส  จนัทมดุ       สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

1121 ร.ต.ต.ปรากรม  ชขูาว    สน.มีนบรีุ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

218/195 ด.ต.เทพไทย  ประธาน        สน.ลาดกระบงั 238 100 - 338 3 รามอินทรา 4

218/033 ด.ต.เกษศกัดิ์  ปทมุานนท์        สน.ล าหิน 505 100 - 605 3 รามอินทรา 1

307 ร.ต.ต.สมศาสตร์  สนุทร สน.ล าหิน 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

417 ด.ต.คมสนัต์  เนียมสวรรค์  สน.ล าหิน 2,187 300 - 2,487 3 ถนอมมิตรพาร์ค ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218 พ.ต.ท.สชุาติ  กิรัมย์           สน.สวุินทวงศ์ 145 100 - 245 3 รามอินทรา 1

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่13 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.3 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

218/165 ด.ต.ธวชัชยั  ท่อนจนัทร์         สน.สวุินทวงศ์ 313 100 - 413 3 รามอินทรา 3

218/248 ด.ต.ไกรฤกษ์  ธรรมวิเศษ             สน.สวุินทวงศ์ 202 100 - 302 3 รามอินทรา 5

218/266 ด.ต.เพชรรุ่ง  วารินทร์     สน.สวุินทวงศ์ 332 100 - 432 3 รามอินทรา 5

218/363 ส.ต.ท.วสนัต์  เสอืแจม่       สน.สวุินทวงศ์ 227 100 - 327 3 รามอินทรา 7

218/374 ส.ต.ต.หญิง แสงเดือน  เนาโนนทอง สน.สวุินทวงศ์ 687 100 - 787 3 รามอินทรา 7

1030 ส.ต.ต.ชาญชยั  ชดูละออง    สน.สวุินทวงศ์ 717 100 - 817 3 ถนอมมิตรพาร์ค

904 ร.ต.ท.ปรีชา  เปียกบตุร    สน.หนองจอก 2,187 300 - 2,487 3 ถนอมมิตรพาร์ค ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

506 ด.ต.นิรันดร์  แพงกนัยา   สส.บก.น.3 2,187 300 - 2,487 3 ถนอมมิตรพาร์ค ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

รวม 36,308 6,600 0 42,908

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่14 
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108 ด.ต..วิทยา  ประจงเศรษฐ์ (920) กก.สส.บก.น.4 2,187 300 - 2,487 4 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

920 ด.ต.วิทยา  ประจงเศรษฐ์ กก.สส.บก.น.4 2,187 300 - 2,487 4 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/046 ส.ต.ท.สญัชยั  ไทยอินทร์        สน.โชคชยั 355 100 - 455 4 รามอินทรา 1

218/060 ร.ต.อ.จารุเดช  แดงชาติ สน.โชคชยั 332 100  - 432 4 รามอินทรา 2

218/192 ร.ต.ท.กิจชยัยะ สรุารักษ์ สน.โชคชยั 163  - - 163 4 รามอินทรา 4 เร่ิมเก็บ ก.ค.57

218/206 ด.ต.กิตติศกัดิ์  กลุสวุรรณ                                                              สน.โชคชยั 838 100 - 938 4 รามอินทรา 4

218/207 ด.ต.สทุศัน์  พิรักษา          สน.โชคชยั 538 100 - 638 4 รามอินทรา 4

218/208 ด.ต.พยงุศกัดิ์  ขา่ยสวุรรณ สน.โชคชยั 413 100 - 513 4 รามอินทรา 4

218/242 ด.ต.เอกชยั  ฉนัทบณัฑิต     สน.โชคชยั 593 100 - 693 4 รามอินทรา 5

218/294 ร.ต.ต.อ ามาตย์  ตือ้ยศ     สน.โชคชยั 200 100 - 300 4 รามอินทรา 5

218/301 ด.ต.ด าเนิน  เรืองวงษ์งาม     สน.โชคชยั 153 100 - 253 4 รามอินทรา 6

218/411 ร.ต.อ.อทุยั  บษุบรรณ์          สน.โชคชยั 399 100 - 499 4 รามอินทรา 7

1115 จ.ส.ต.สมเจษ  มณีนิล สน.โชคชยั 717 100 - 817 4 ถนอมมิตรพาร์ค

218/267 ด.ต.เกษมสทิธ์ิ  สริิศิลานันท์             สน.บางชนั 231 100 - 331 4 รามอินทรา 5

218/286 ด.ต.นิพล  น่ิมช า้ สน.บางชนั 115 100 - 215 4 รามอินทรา 5

616 ร.ต.ต.วิทยา  ทิศทาพวน    สน.บงึกุ่ม 717 100 - 817 4 ถนอมมิตรพาร์ค

820 ส.ต.ต.มนตรี  หงษ์สาหิน สน.ลาดพร้าว 717 100 - 817 4 ถนอมมิตรพาร์ค

303 ส.ต.ท.สมศกัดิ์  ไพรสวุรรณ์    สน.ลาดพร้าว 650 100 - 750 4 สวนมะลิ

218/027 ด.ต.ถนอม  หงษ์ค าสร้าง      สน.วงัทองหลาง 200 100 - 300 4 รามอินทรา 1

218/380 ด.ต.อศัวิน  วิไลจิตต์          สน.วงัทองหลาง 182 100 - 282 4 รามอินทรา 7

915 ร.ต.อ.สญัชยั  คีรีรัตน์    สน.วงัทองหลาง 717 100 - 817 4 ถนอมมิตรพาร์ค

1230 จ.ส.ต.อาทิตย์  เกิดเขาทะล ุ สน.วงัทองหลาง 717 100 - 817 4 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย มี.ค.56 เก็บไม่ได้

218/159 ด.ต.โชคดี  วิจิตรโสภา        สน.หวัหมาก 200 100 - 300 4 รามอินทรา 3

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.4 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่15 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.4 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

รวม 13,521 2,600 0 16,121

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่16 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

218/037 ด.ต.สงัวร  ลิม้รส กก.สส.บก.น.5 670 100 - 770 5 รามอินทรา 1

218/262 ด.ต.พงษ์ชนก  ทุง่โพธ์ิ        กก.สส.บก.น.5 318 100 - 418 5 รามอินทรา 5

218/035 พ.ต.ท.วชิรากรณ์  วงศ์บญุ                  สน.คลองตนั 200 100 - 300 5 รามอินทรา 1

218/047 พ.ต.ต.ยทุธพงษ์  ผดงุรัตน์ สน.คลองตนั 200 100 - 300 5 รามอินทรา 1 200

218/255 ด.ต.สติมา  เพ็งนาม       สน.คลองตนั 622 100 - 722 5 รามอินทรา 5

218/308 ร.ต.ต.พิพฒัน์  เทพิน      สน.คลองตนั 192 100 - 292 5 รามอินทรา 6

218/332 ด.ต.สรรรัฐ  อุ่นมะดี         สน.คลองตนั 200 100 - 300 5 รามอินทรา 6

1022 ส.ต.อ.จเร  พรหมแก้ว สน.คลองตนั 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

218/005 ด.ต.ชเูกียรติ  อารีรักษ์ สน.ทองหลอ่ 175 100 - 275 5 รามอินทรา 1

218/024 พ.ต.ต.วิชยั  ณรงค์              สน.ทองหลอ่ 200 100 - 300 5 รามอินทรา 1

218/202 ด.ต.กฤษฎา  วงับง          สน.ทองหลอ่ 200 100 - 300 5 รามอินทรา 4

218/221 ด.ต.สมบตัิ  สตัย์ซ่ือ สน.ทองหลอ่ 425 100 - 525 5 รามอินทรา 4

218/243 ด.ต.อทุยั  โทบดุดี             สน.ทองหลอ่ 200 100 - 300 5 รามอินทรา 5

218/244 ด.ต.นิทศัน์  พนัธุ์พ านัก         สน.ทองหลอ่ 289 100 - 389 5 รามอินทรา 5

218/246 ร.ต.อ.ด าเนิน  ค าแสน        สน.ทองหลอ่ 200 100 - 300 5 รามอินทรา 5

218/250 ด.ต.ชยัรัตน์  นาครุ่ง           สน.ทองหลอ่ 362 100 - 462 5 รามอินทรา 5

218/253 ร.ต.อ.สมดี  ชาลลีะหาน     สน.ทองหลอ่ 274 100 - 374 5 รามอินทรา 5

218/254 ด.ต.สทุศัน์  เผา่พนัธ์                                      สน.ทองหลอ่ 477 100 - 577 5 รามอินทรา 5

218/256 ด.ต.บรรพต  จนัทร์แจม่        สน.ทองหลอ่ 200 100 - 300 5 รามอินทรา 5

218/343 ด.ต.ชรินทร์  โชคนิมิตร์ สน.ทองหลอ่ 331 100 - 431 5 รามอินทรา 6

218/429 ด.ต.ศกัดิ์ชาย   ทรายงาม สน.ทองหลอ่ 142 100 - 242 5 รามอินทรา 8

218/457 ด.ต.วนัชยั  องักระโทก      สน.ทองหลอ่ 310 100 - 410 5 รามอินทรา 8

806 ส.ต.ต.เขตต์  โควหกลุ สน.ทองหลอ่ 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.5 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่17 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.5 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

410 ด.ต.สมปอง  ถาวรผล     สน.ทองหลอ่ 650 100 - 750 5 สวนมะลิ

428 จ.ส.ต.อภิวิชญ์  ยิ่งยง สน.ทองหลอ่  - 100 - 100 5 บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

426 ร.ต.ต.สพุจน์  สมิรัมย์       สน.ท่าเรือ 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

715 จ.ส.ต.กตณัณ์ชยตุ   สงีาม สน.ทุง่มหาเมฆ 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

213 พ.ต.ท.กิตติพงษ์  สวุรรณ  สน.ทุง่มหาเมฆ 650 100 - 750 5 สวนมะลิ

218/247 ด.ต.ยิ่งยอด  อนันต์สขุ       สน.บางนา 710 300 - 1,010 5 รามอินทรา 5 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/279 ด.ต.ทรงยทุธ  แสงแก้ว       สน.บางนา 419 100 - 519 5 รามอินทรา 5

1234 พ.ต.ท.ธีรยทุธ  ใหม่แปง สน.บางนา 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค อยูช่ัว่คราว

218/204 ร.ต.อ.ประดิษฐ์  เปการี สน.บางโพงพาง 625 100 - 725 5 รามอินทรา 4

218/213 ด.ต.นิรันดร  หม่ืนตุ้มไพร                         สน.บางโพงพาง  - 100 - 100 5 รามอินทรา 4 งดหกั มิ.ย.-ส.ค.57 เก็บมาเกิน

218/214 ด.ต.วชัรพล  ผลประเสริฐ    สน.บางโพงพาง 175 100 - 275 5 รามอินทรา 4

218/218 ด.ต.ส าราญ  พงษ์ลงักา                             สน.บางโพงพาง 150 100 - 250 5 รามอินทรา 4

218/219 ด.ต.สมชาย  ละออตา    สน.บางโพงพาง 275 100 - 375 5 รามอินทรา 4

218/223 ด.ต.มิตรชยั  ค าสอนพนัธ์     สน.บางโพงพาง 200 100 - 300 5 รามอินทรา 4

218/226 ด.ต.มงคล  หวงัล้อมกลาง      สน.บางโพงพาง 288 100 - 388 5 รามอินทรา 4

218/228 พ.ต.ท.วีระชยั  จตเุทน   สน.บางโพงพาง 500 100 - 600 5 รามอินทรา 4

218/230 ด.ต.สราวธุ  วิฑรูยทุธ์                              สน.บางโพงพาง 150 100 - 250 5 รามอินทรา 4

218/400 ด.ต.ทองใบ  โพธินอก   สน.บางโพงพาง 319 100 - 419 5 รามอินทรา 7

650 ส.ต.ต.รักพงษ์  แสนอินทรอ านาจ สน.บางโพงพาง 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

218/120 ร.ต.อ.เสถียร  วิชญ์ธนมาลา       สน.พระโขนง 425 100 - 525 5 รามอินทรา 3

218/130 ด.ต.สนัติพงษ์  เครือวลัวงษ์     สน.พระโขนง 263 100 - 363 5 รามอินทรา 3

218/141 ด.ต.อดุม  ศิริสจัจงั สน.พระโขนง 175 100 - 275 5 รามอินทรา 3

218/148 ส.ต.ท.วิฑรูย์  สารถี           สน.พระโขนง 363 100 - 463 5 รามอินทรา 3

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่18 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.5 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/155 ร.ต.ท.ฑีฆาย ุ เรณางกรู สน.พระโขนง 375 100 - 475 5 รามอินทรา 3

218/272 ร.ต.ต.อาคม  ภกัดิ์ดวงจนัทร์      สน.พระโขนง 318 100 - 418 5 รามอินทรา 5

218/273 ด.ต.สม  วงศรี                                            สน.พระโขนง 200 100 - 300 5 รามอินทรา 5

208 พ.ต.ท.ไกรสห์ี  สวุรรณงาม   สน.พระโขนง 650 100 - 750 5 สวนมะลิ

415 ส.ต.ท.เกียรติกร  แสนแก้ว สน.พระโขนง  - 100 - 100 5 บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/045 ด.ต.ส าฤทธ์ิ  แสนนาม      สน.ลมุพินี 200 100 - 300 5 รามอินทรา 1

218/072 พ.ต.ต.กฤษดา  มานะวงศ์สกลุ สน.ลมุพินี 187 100 - 287 5 รามอินทรา 2

218/237 ด.ต.ส ารวม  ประกอบดี                            สน.ลมุพินี 475 100 - 575 5 รามอินทรา 4

218/241 ร.ต.ต.วราวธุ  ภศูรี             สน.ลมุพินี 260 100 - 360 5 รามอินทรา 5

218/404 ส.ต.ท.สเุทพ  เติมใจ          สน.ลมุพินี 181 100 - 281 5 รามอินทรา 7

513 ส.ต.อ.อภิชยั  เดชพฒุ       สน.ลมุพินี 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค

315 ด.ต.สมบตัิ  กลดัสอาด   สน.ลมุพินี 650 100 - 750 5 สวนมะลิ

1016 ส.ต.อ.อลศิ  จ าเนียรอนสุรณ์ สน.วดัพระยาไกร 717 100 - 817 5 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย 1 มิ.ย.57

รวม 21,756 6,100 0 27,856

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่19 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.5 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่20 
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218/281 ด.ต.สถาพร(ชยัวฒิุ)  เกิดนอก                             กก.สส.บก.น.6 144 100 - 244 6 รามอินทรา 5

534 พ.ต.ต.ยทุธนา  จาตรัุตน์ กก.สส.บก.น.6 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

403 ด.ต.ฐานพงศ์  พิทกัษ์อนันต์ กก.สส.บก.น.6 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

103 พ.ต.อ.วลัลภ  ประทมุเมือง     บก.น.6 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

218/296 ส.ต.ต.ภาณุวฒัน์  วิชาดี         ฝอ.บก.น.6 200 100 - 300 6 รามอินทรา 5

210 ร.ต.อ.พฒันพงษ์  วิฤทธ์ิ       สน.จกัรวรรดิ 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

304 ร.ต.อ.ไพฑรูย์  ศิริพยคัฆ์       สน.จกัรวรรดิ 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

310 ส.ต.ท.ธนากร  ชเูกียรติสกลุ สน.จกัรวรรดิ 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

405 ด.ต.ชาติวฒิุ  คุ้มทอง       สน.จกัรวรรดิ 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

218/277 ด.ต.สทุธิโรจน์  เจริญพรธรรมา                          สน.บางรัก 200 100 - 300 6 รามอินทรา 5

218/307 ด.ต.ถาวร  ชว่ยกลาง                       สน.บางรัก 247 100 - 347 6 รามอินทรา 6

610 พ.ต.ต.นิติวฒัน์  แสนสิง่      สน.บางรัก 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

218/012 พ.ต.ท.เจษฎาภรณ์ อ่อนทองค า สน.ปทมุวนั 475 100 - 575 6 รามอินทรา 1

218/293 ด.ต.(ญ)สภุสัสรา  อ่อนจินลี สน.ปทมุวนั 200 100 - 300 6 รามอินทรา 5

218/468 พ.ต.ท.จกัริน  พนัธ์ทอง    สน.ปทมุวนั 200 100 - 300 6 รามอินทรา 8

628 ร.ต.ท.สรุชยั  ทองสาล ี  สน.ปทมุวนั 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

218/298 ด.ต.ศิริวิต  จีบภิญโญ          สน.พระราชวงั 200 100 - 300 6 รามอินทรา 5

218/407 ร.ต.อ.วิโรจน์  คล้ายใจตรง สน.พระราชวงั 135 100 - 235 6 รามอินทรา 7

1221 ด.ต.กิจพิชยั  ใจวงศ์ สน.พระราชวงั 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

314 ร.ต.ต.ศิริชยั  แสงแก้ว      สน.พระราชวงั 650 100 - 750 6 สวนมะลิ เก็บรวม ก.พ.57

218/143 พ.ต.ท.ประพนัธ์  ทุง่ปรือ                    สน.พลบัพลาไชย 1 213 100 - 313 6 รามอินทรา 3

218/302 ด.ต.มงคล  วริทธ์ิธรนิธิศ สน.พลบัพลาไชย 1 468 200 - 668 6 รามอินทรา 6 รวม ก.พ.57

1223 ด.ต.วีรภทัร  สมสขุ   สน.พลบัพลาไชย 1 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.6 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่21 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.6 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

302 ด.ต.หญิงเสาวลกัษณ์  สบืสอาด               สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

306 ด.ต.ราชศกัดิ์  อ่อนตา      สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

312 ด.ต.วรพจน์  บญุพินิจ สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

317 ด.ต.พหล  บญุปู่ สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

318 ด.ต.เรวตัร  รักษาเวียง    สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

407 ด.ต.หญิง ประภารักษ์  เพ็ญสวา่ง สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

411 ส.ต.ต.ศกัดิ์สยาม  จิตวิสทุธิศรี  สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

413 ด.ต.พนัสบดี  ทิพวนั สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

416 ด.ต.วรรณลภย์  ศรีแพง สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

418 ด.ต.วรการ ดวงแก้ว สน.พลบัพลาไชย 1 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

627 ส.ต.ท.สวุิทย์  ทรัพย์ประเสริฐ สน.พลบัพลาไชย 2 717 100  - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

810 ร.ต.อ.กิตติเมธ  สาคณุ    สน.พลบัพลาไชย 2 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

817 ร.ต.ท.แทน  ไชยแสง    สน.พลบัพลาไชย 2 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

214 ร.ต.อ.ศราวธุ  ณ เชียงใหม่  สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

308 ด.ต.ชเูกียรติ  อิฎฐกรพนัธ์   สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

309 ด.ต.ชยตุพล  รังกาแกม      สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

404 ด.ต.หญิง พรรณอร  เลก็ทบั    สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

408 ส.ต.ท.หญิง กนกวรรณ  มนต์กิจไพศาล สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

412 ส.ต.อ.นพพร  ผาริโน สน.พลบัพลาไชย 2 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

218/431 พ.ต.ต.สญัชยั  มาตรค าจนัทร์      สน.ยานนาวา 200 100 - 300 6 รามอินทรา 8

717 พ.ต.ท.เจตน์ทศัน์  จินารัตน์โชติ สน.ยานนาวา 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

414 ร.ต.ต.พีระพฒัน์  ใจแก้ว สน.ยานนาวา 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

218/325 ส.ต.ท.มนตรี  เป้าหินตัง้         สน.ส าราญราษฎร์ 531 100 - 631 6 รามอินทรา 6

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่22 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.6 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/405 ส.ต.ท.ทิวา  สขุแสน        สน.ส าราญราษฎร์ 227 100 - 327 6 รามอินทรา 7

1213 ส.ต.อ.ศภุโชค  แก่นสขุ      สน.ส าราญราษฎร์ 717 100 - 817 6 ถนอมมิตรพาร์ค

207 พ.ต.ท.มานิตย์  ทองขาว    สน.ส าราญราษฎร์ 650 100 - 750 6 สวนมะลิ

1005 ร.ต.ท.เสถียร  ศรนารายณ์  สส.บก.6 2,187 300 - 2,487 6 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

รวม 29,247 5,300 0 34,547

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่23 
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1409 ร.ต.ท.ณัฐพงษ์  บปุผเวส บก.น.7 100 100  - 200 7 ตลิง่ชนั

218/313 ด.ต.สวุินัย  แก้วสนัเทียะ      สน.ตลิง่ชนั 289 100 - 389 7 รามอินทรา 6

101 พ.ต.ท.วิเชียร  แสงพิทกัษ์ สน.ตลิง่ชนั 650 100 - 750 7 สวนมะลิ ย้าย ก.พ.57 เก็บไม่ได้

202 ด.ต.(ญ)พวงเพ็ญ   คงแก้ว สน.ตลิง่ชนั 1,885 300 - 2,185 7 สวนมะลิ เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/258 ร.ต.ต.จกัรวธุ  ประชมุแสน       สน.ธรรมศาลา 637 100 - 737 7 รามอินทรา 5

218/348 พ.ต.ท.มนตรี  กองจ าปา สน.บวรมงคล 0 300 - 300 7 รามอินทรา 6 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/471 ร.ต.ต.นฤเศรษฐ  เอมกริช       สน.บางกอกน้อย 590 100 - 690 7 รามอินทรา 8

317 ส.ต.อ.เกรียงศกัดิ์  ปาละประเสริฐ สน.บางกอกน้อย 717 100 - 817 7 ถนอมมิตรพาร์ค สบืสทิธ์ิ เร่ิม ก.ค.57

1201 ด.ต.มณี สขุวฒัน์ สน.บางกอกน้อย 640 100 - 740 7 ตลิง่ชนั

218/311 พ.ต.ท.ณฐภทัร  คหูาทอง สน.บางกอกใหญ่ 321 100 - 421 7 รามอินทรา 6

212 ร.ต.อ.วิศิษฐ์  สวุรรณ์        สน.บางกอกใหญ่ 650 100 - 750 7 สวนมะลิ

218/073 ร.ต.ต.วฒันชยั  รักพรมพงษ์           สน.บางพลดั 378 100 - 478 7 รามอินทรา 2

723 ด.ต.อดิศกัดิ์  ชเูซง่     สน.บางเสาธง 717 100 - 817 7 ถนอมมิตรพาร์ค

809 ส.ต.ต.สมิุตร  แก้วพิทกัษ์   สน.ศาลาแดง 2,187 300 - 2,487 7 ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

รวม 9,761 2,000 0 11,761

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.7 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่24 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.7 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่25 
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415 ร.ต.อ.เฉลมิ  เข่ือนเพ็ชร    สน.ตลาดพลู 650 100 - 750 8 สวนมะลิ

432 จ.ส.ต.สวสัดิ์ชยั  กลุโกวิท สน.ราษฎร์บรูณะ  - 100 - 100 8 บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/023 พ.ต.ต.วรา  พงษ์ศิริ สน.สมเด็จเจ้าพระยา 200 100 - 300 8 รามอินทรา 1

รวม 850 300 0 1,150

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.8 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่26 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

218/113 ด.ต.พิทยา  สขุเครือเกิด     สน.ท่าข้าม 376 100 - 476 9 รามอินทรา 2

218/151 ด.ต.นที  แก่นมณี                                                         สน.ท่าข้าม 275 100 - 375 9 รามอินทรา 3

104 พ.ต.อ.นครินทร์  สคุนธวิท สน.ท่าข้าม 650 100 - 750 9 สวนมะลิ

218/456 พ.ต.อ.สรุชยั  เจ็ดพ่ีน้องร่วมใจ  สน.ส าเหร่ 200 100 - 300 9 รามอินทรา 8

218/324 พ.ต.ท.สมยศ  แก้วไพรส ี        สน.หนองค้างพลู 657 100 - 757 9 รามอินทรา 6

รวม 2,158 500 0 2,658

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.9 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่27 
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1510 นายทรงพล  มณีนิล นักการ (ฝอ.4) 154 100 - 254 อก. ตลิง่ชนั

1212 นายบญุลอื นวลละออ นักการ ฝอ.4 บก.อก. 136 100 - 236 อก. ตลิง่ชนั

218/013 ส.ต.ท.ศภุฤกษ์  งานดี ฝอ.1 บก.อก. 220 100 - 320 อก. รามอินทรา 1

218/014 ด.ต.จตรุงค์  ดมุกลาง          ฝอ.1 บก.อก. 190 100 - 290 อก. รามอินทรา 1

218/212 ส.ต.ท.นฤเบศร์  สริุยนต์ ฝอ.1 บก.อก. 388 100 - 488 อก. รามอินทรา 4

409 ด.ต.พีระพล  เย็นทรวง      ฝอ.1 บก.อก. 650 100 - 750 อก. สวนมะลิ

1211 ร.ต.ต.(ญ)สายรุ้ง วงษ์บญุชา ฝอ.1 บก.อก. 136 100 - 236 อก. ตลิง่ชนั

1312 จ.ส.ต.ศกัดา  โรจนพร ฝอ.1 บก.อก. 115 100 - 215 อก. ตลิง่ชนั

1401 ส.ต.ท.(ญ)จริยาพร หดักล้า ฝอ.1 บก.อก. 460 100 - 560 อก. ตลิง่ชนั

1403 ด.ต.ธน ูพนัธ์ไกร ฝอ.1 บก.อก. 280 100 - 380 อก. ตลิง่ชนั

1407 ร.ต.ท.(ญ)สภุาณีย์  ยทุธโท ฝอ.1 บก.อก. 334 100 - 434 อก. ตลิง่ชนั

1408 ส.ต.อ.สวุิถา ฮวดดา ฝอ.1 บก.อก. 964 100 - 1,064 อก. ตลิง่ชนั

1410 ร.ต.ท.สมพร  ป้องมาตย์ ฝอ.1 บก.อก. 280 100 - 380 อก. ตลิง่ชนั

1502 ด.ต.(หญิง)อรพินท์  แก้วค า ฝอ.1 บก.อก. 370 100 - 470 อก. ตลิง่ชนั

445 ร.ต.ต.(ญ)อรัญญา ค าวิโส ฝอ.1 บก.อก.  - 0 - 0 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/114 ส.ต.ท.(ญ)วิสรีย์  แก้วดีพร้อม ฝอ.10 บก.อก. 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 2

1010 ส.ต.ท.มนัชยั ศรีวฒันาสวสัดิ์ ฝอ.10 บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

417 ร.ต.ต.พิทกัษ์พงษ์ ส าเนียงล า้ ฝอ.10 บก.อก. 650 100 - 750 อก. สวนมะลิ อยูช่ัว่คราว

1309 ส.ต.อ.(ญ)อรชร  มสัพงษ์ ฝอ.10 บก.อก. 221 100 - 321 อก. ตลิง่ชนั

1404 ส.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ เจียววฒันวงศ์ ฝอ.10 บก.อก. 550 100 - 650 อก. ตลิง่ชนั

422 จ.ส.ต.ธีระศกัดิ์ ชาตะสชุาติ ฝอ.10 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

431 ด.ต.สมคัร หิรัญญา ฝอ.10 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/031 ด.ต.(ญ)ปิยะนชุ  เต็มราม ฝอ.2 บก.อก. 250 100 - 350 อก. รามอินทรา 1

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อก. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่28 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อก. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/173 ส.ต.ท.(ญ)ปิยะวรรณ รักษ์ศรีทอง ฝอ.2 บก.อก. 175 100 - 275 อก. รามอินทรา 3

218/292 ส.ต.ท.(ญ)พชัรนันท์ วงัทอง ฝอ.2 บก.อก. 144 100 - 244 อก. รามอินทรา 5

218/462 ส.ต.ท.(ญ)วาสนา สามสี ฝอ.2 บก.อก. 282 100 - 382 อก. รามอินทรา 8

1305 ส.ต.ท.(ญ)จารุวรรณ  เขียดหนู ฝอ.2 บก.อก. 370 100  - 470 อก. ตลิง่ชนั

1505 ส.ต.ท.(ญ)ภคมนพรรณ กนัทะกาลงั ฝอ.2 บก.อก. 478 100  - 578 อก. ตลิง่ชนั

416 พ.ต.ท.พิทกัษ์  สอนพิทกัษ์ ฝอ.2 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด ย้าย  คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

434 ส.ต.ท.(ญ)สชุาดา สงนุ้ย ฝอ.2 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/317 ส.ต.ท.(ญ)ปัทมา  เทพเทวี ฝอ.3 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 6

218/129 ส.ต.อ.(ญ)นิตยา ศรีแก้ว ฝอ.3 บก.อก. 0 100 - 100 อก. รามอินทรา 3 งดเก็บ มิ.ย.,ส.ค.57 เก็บมาเกิน

218/268 ส.ต.ท.(ญ)สวุรรณา  นิลวงศ์ ฝอ.3 บก.อก. 753 100 - 853 อก. รามอินทรา 5

218/270 ส.ต.ท.(ญ)ลดาวลัย์  นุ้ยแก้ว ฝอ.3 บก.อก. 303 100 - 403 อก. รามอินทรา 5

218/335 ร.ต.ท.นราเศรษฐ์ ค าสขุ ฝอ.3 บก.อก. 468 100 - 568 อก. รามอินทรา 6

218/387 ส.ต.อ.(ญ)เสาวลกัษณ์ สมน้อย ฝอ.3 บก.อก. 0 100 - 100 อก. รามอินทรา 7 จา่ยคืน 250 เหลอื 714

930 ส.ต.ท.(ญ)อมัไพพรรณ ปลกัหนู ฝอ.3 บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1307 ส.ต.ท.(ญ)ณิชชา  สขุยิ่ง ฝอ.3 บก.อก. 370 100  - 470 อก. ตลิง่ชนั

1311 ส.ต.ท.(ญ)วิภาดา  พรมอ่อน ฝอ.3 บก.อก. 100 100  - 200 อก. ตลิง่ชนั

425 ส.ต.ท.วชัรสทิธ์ิ จนัทมาร ฝอ.3 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/017 ด.ต.กิตติภพ  ชา่งเหลก็ ฝอ.4 บก.อก. 265 100 - 365 อก. รามอินทรา 1 อยูช่ัว่คราว

218/039 ส.ต.อ.(ญ)ปิยมาศ ประดิษฐ์อ าไพ ฝอ.4 บก.อก. 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 1

218/043 ส.ต.ท.(ญ)จฑุาพร แก้วขนุศรี ฝอ.4 บก.อก. 265 100 - 365 อก. รามอินทรา 1

218/198 ส.ต.ท.สขุจิตภมิู บวัพิมพ์ ฝอ.4 บก.อก. 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 4 เร่ิมเก็บ ก.ค.57

218/304 ด.ต.เกษม อินสละ ฝอ.4 บก.อก. 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 6

1308 ส.ต.ท.(ญ)ทิพย์สคุนธ์  ช านาญกิจ ฝอ.4 บก.อก. 478 100 - 578 อก. ตลิง่ชนั

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่29 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อก. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

1503 ส.ต.ต.(ญ)วนัเพ็ญ  ไผสระน้อย ฝอ.4 บก.อก. 280 100 - 380 อก. ตลิง่ชนั

1508 พ.ต.ท.สมนึก เจริญศรีสขุ ฝอ.4 บก.อก. 180 100 - 280 อก. ตลิง่ชนั   

1509 จ.ส.ต.ชนาธิป  เอ่ียมสะอาด ฝอ.4 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

436 จ.ส.ต.สนัตภณ กมลรัตน์ ฝอ.4 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/110 ส.ต.อ.(ญ)ฉตัรธริกา  ธิอินโต ฝอ.5 บก.อก 200 100 - 300 อก. รามอินทรา 2

1301 ส.ต.ท.ประคิน  แสงทอง ฝอ.5 บก.อก. 280 100 - 380 อก. ตลิง่ชนั

1402 จ.ส.ต.นครินทร์ ศภุมงคล ฝอ.5 บก.อก. 900 100 - 1,000 อก. ตลิง่ชนั

218/271 ส.ต.ท.(ญ)รัชฎพร  นาคมิตร ฝอ.6 บก.อก 158 100 - 258 อก. รามอินทรา 5

424 ส.ต.ต.(ญ)วราภรณ์ แสงวิรุฬห์ ฝอ.6 บก.อก 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1509 จ.ส.ต.(ญ) กมลรัตน์ จิตมโนธรรม ฝอ.6 บก.อก. 658 100 - 758 อก. ตลิง่ชนั

427 ส.ต.ท.สงกรานต์  น้องดี ฝอ.6 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

435 ส.ต.ต.(ญ)อจัฉรา  ทองสม ฝอ.6 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

442 ส.ต.ต.(ญ)จฑุารัตน์  เต็มเกลีย้ง ฝอ.6 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

443 ส.ต.อ.(ญ)อมรรัตน์  สอดจิตต์ ฝอ.6 บก.อก.  - 100 - 100 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/196 ส.ต.ท.(ญ)พชัรินทร์ พิพาณิช ฝอ.7 บก.อก. 250 100 - 350 อก. รามอินทรา 4

218/205 ส.ต.ท.(ญ)วชิราพร ฤทธ์ิเรืองเดช ฝอ.7 บก.อก. 163 100 - 263 อก. รามอินทรา 4

1306 ร.ต.ต.(ญ)พรรณประภา พรมรินทร์ ฝอ.7 บก.อก. 550 100  - 650 อก. ตลิง่ชนั

411 ร.ต.ต.นาวา  โลสงิห์ ฝอ.7 บก.อก.  -  - - 0 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

1014 ส.ต.ท.วยัวิทย์  หลกับตุร ฝอ.8 บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1019 ส.ต.ท.เกรียงศกัดิ์  คงราม ฝอ.8 บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

218/200 ส.ต.ท.อนศุกัดิ์ ทองมาก ฝอ.9 บก.อก. 263 100 - 363 อก. รามอินทรา 4

218/233 ส.ต.ท.โสฬส แก้วศรีนวล ฝอ.9 บก.อก. 138 100 - 238 อก. รามอินทรา 4

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่30 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อก. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

209 ส.ต.ท.(ญ)จีรวรรณ พทุธศรี ฝอ.9 บก.อก. 650 100 - 750 อก. สวนมะลิ

447 ส.ต.ท.(ญ)ศิริพรรณี  พนมศิริ ฝอ.บก.น.5  - 100 - 5 อก. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/216 ร.ต.ท.(ญ)รุ่งอษุา  ภูร่หงษ์ ศฝร.บก.อก. 188 100 - 288 อก. รามอินทรา 4

218/459 ส.ต.ท.(ญ)ทิวาพรรณ เทพเสน ศฝร.บก.อก. 212 100 - 312 อก. รามอินทรา 8

714 ส.ต.ท.(ญ)ทศันีย์  สงัสวุรรณ์ ศฝร.บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

907 จ.ส.ต.ธวชัชยั  ชยัสริิ ศฝร.บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

923 ส.ต.ท.(ญ)กสุมุา กิติวฒันากรณ์ ศฝร.บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1009 ส.ต.ต.(ญ)กนกพร  พืชผกัหวาน ศฝร.บก.อก. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1304 จ.ส.ต.มาโนช เข็มทอง ศฝร.บก.อก. 640 100 - 740 อก. ตลิง่ชนั

1411 ส.ต.ต.(ญ)สปุรียา ขนัติวงษ์ ศฝร.บก.อก. 150 100 - 250 อก. ตลิง่ชนั

218/371 ร.ต.ต.มนตรี  ศรีไชบาล ศฝร.บช.น. 721 100 - 821 อก. รามอินทรา 7

908 ห้องวา่ง ห้องวา่ง  -  - - 0 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

1119 ร.ต.ต.ปรีชา  หาเรือนพืชน์  อก.บช.น. 717 100 - 817 อก. ถนอมมิตรพาร์ค

รวม 25,550 7,800 0 33,255

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่31 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อก. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่32 
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712 ส.ต.อ.ทรงสกนธ์  กาญจนากาศ กก.วิเคราะห์ 717 100 - 817 สส. ถนอมมิตรพาร์ค

725 ด.ต.รังสรรค์  ยามดี      กก.วิเคราะห์ 717 100 - 817 สส. ถนอมมิตรพาร์ค

1028 ด.ต.สชุาติ  มามัง่คัง่     กก.วิเคราะห์ 717 100 - 817 สส. ถนอมมิตรพาร์ค

218/220 ด.ต.ฉลอง  เภาบาง        กก.สส. 375 100 - 475 สส. รามอินทรา 4

218/225 ด.ต.สนัติ  จนัทร์อร่าม กก.สส. 200 100 - 300 สส. รามอินทรา 4

218/087 ด.ต.นภดล  เหมือนดี บก.สส. 303 100 - 403 สส. รามอินทรา 2

218/122 ส.ต.อ.นพนันท์  สขุเกษม บก.สส. 150 100 - 250 สส. รามอินทรา 3

218/167 พ.ต.ท.อรรถพร  สริุยเลศิ        บก.สส. 725 100 - 825 สส. รามอินทรา 3

218/285 ด.ต.เอกฤทธ์ิ  ทองอ่อน บก.สส. 303 100 - 403 สส. รามอินทรา 5

218/326 ส.ต.อ.(ญ)จไุรรัตน์  ชนะหนู บก.สส. 373 100 - 473 สส. รามอินทรา 6 อยูช่ัว่คราว

218/379 ด.ต.ถิรเมธ  รัตนกลุวฒันา      บก.สส. 192 100 - 292 สส. รามอินทรา 7

218/383 พ.ต.ท.ธนากร  อ่อนทองค า บก.สส. 399 100 - 499 สส. รามอินทรา 7

421 ส.ต.ท.นภดล  ศรีทบัทิม บก.สส.  - 100 - 100 สส. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/036 พ.ต.อ.ชานนท์  มีสติ บก.สส.บช.น. 200 100 - 300 สส. รามอินทรา 1 อยูช่ัว่คราว

218/040 ด.ต.วชิระ  จนัทสวุรรณ บก.สส.บช.น. 200 100 - 300 สส. รามอินทรา 1

218/059 ร.ต.ต.สมปอง สขุศรี(สง.น.1) บก.สส.บช.น. 385 100 - 485 สส. รามอินทรา 1

218/089 ส.ต.อ.อ านาจ  บวัแก้ว บก.สส.บช.น. 158 100 - 258 สส. รามอินทรา 2 หกัแทนคนเดิม

218/450 ด.ต.พิมล  บวัจมู      บก.สส.บช.น. 865 300 - 1,165 สส. รามอินทรา 8 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

รวม 6,979 2,000 0 8,979

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.สส. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่33 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.สส. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป
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218/180 ร.ต.อ.ณัฐนันท์  ม่วงงาม                 กก.1 บก.จร. 150 100 - 250 จร. รามอินทรา 4

218/235 ด.ต.พิศิทธ์ิ  เช่ือมช้อย          กก.1 บก.จร. 250 100 - 350 จร. รามอินทรา 4

218/274 ด.ต.ชาติชาย  แขวงจกัร กก.1 บก.จร. 434 100 - 534 จร. รามอินทรา 5

218/280 ด.ต.อภิเดช  ภูร่ะย้า          กก.1 บก.จร. 361 100 - 461 จร. รามอินทรา 5

218/309 ด.ต.วีระศกัดิ์  เพชรเครือ                                       กก.1 บก.จร. 258 100 - 358 จร. รามอินทรา 6

218/310 ด.ต.ฉตัรติญา  สขุสาร      กก.1 บก.จร. 205 100 - 305 จร. รามอินทรา 6

218/340 ด.ต.วิวาห์  แก้วนก            กก.1 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 6

218/344 ด.ต.บญุเลศิ  ด ารงค์ชยั      กก.1 บก.จร. 468 100 - 568 จร. รามอินทรา 6

218/351 ด.ต.ชินกร  แก้ววิเศษ                          กก.1 บก.จร. 289 100 - 389 จร. รามอินทรา 6

218/362 ด.ต.เชิดศกัดิ์  วรญาณศรี       กก.1 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/364 ด.ต.จ ารัส  แก้วคงดี                                              กก.1 บก.จร. 388 100 - 488 จร. รามอินทรา 7

218/365 ด.ต.ส าราญ  มาลาค า        กก.1 บก.จร. 465 100 - 565 จร. รามอินทรา 7

218/366 ด.ต.สมุล  ก๊กเครือ          กก.1 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/367 ด.ต.เสถียรพงศ์  วงค์ธรรมมา                               กก.1 บก.จร. 227 100 - 327 จร. รามอินทรา 7

218/369 ด.ต.ประยงค์  กิมมจัฉา      กก.1 บก.จร. 376 100 - 476 จร. รามอินทรา 7

218/370 ส.ต.ท.อรรคพล  กล า่สระน้อย   กก.1 บก.จร. 227 100 - 327 จร. รามอินทรา 7

218/373 ด.ต.ช านาญ  สงิเคน        กก.1 บก.จร. 273 100 - 373 จร. รามอินทรา 7

218/376 ด.ต.สาโรจน์  จงเจริญ          กก.1 บก.จร. 537 100 - 637 จร. รามอินทรา 7

218/378 ส.ต.ท.เชาวรัตน์  มขุสกิสวสัดิ์   กก.1 บก.จร. 192 100 - 292 จร. รามอินทรา 7

218/381 ด.ต.อดิพงศ์  พรหมราช         กก.1 บก.จร. 273 100 - 373 จร. รามอินทรา 7

218/385 ด.ต.จกัรกฤษณ์  ธนะภมิูชยั                                               กก.1 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/388 ด.ต.ณรงค์  ยอดสนิชยั                            กก.1 บก.จร. 238 100 - 338 จร. รามอินทรา 7

218/389 ส.ต.อ.ค าพนั  โพธ์ิจินดา       กก.1 บก.จร. 388 100 - 488 จร. รามอินทรา 7

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.จร. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่35 
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ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.จร. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/390 ร.ต.ต.สชุาติ  เที่ยงทศัน์          กก.1 บก.จร. 641 100 - 741 จร. รามอินทรา 7

218/409 ด.ต.สญัญาลกัษณ์  ตรีวิเวก     กก.1 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/410 ด.ต.ภชุงค์  รัตนชงค์        กก.1 บก.จร. 184 100 - 284 จร. รามอินทรา 7

218/079 จ.ส.ต.อนวุฒัน์  แดนคงเมือง กก.2 บก.จร. 332 100 - 432 จร. รามอินทรา 2

218/316 ด.ต.ปวฒัน์อิสร์  สิว่หงวน       กก.2 บก.จร. 268 100 - 368 จร. รามอินทรา 6

218/323 ร.ต.ต.สมยั  นิมิต กก.2 บก.จร. 436 100 - 536 จร. รามอินทรา 6

218/342 ด.ต.พิเชษฐ์  ทองบอ่         กก.2 บก.จร. 195 100 - 295 จร. รามอินทรา 6

218/345 ด.ต.กิตติวิทย์  วงค์พรหม    กก.2 บก.จร. 142 100 - 242 จร. รามอินทรา 6

218/352 ส.ต.ท.พงษ์พฒัน์  ค าทา                 กก.2 บก.จร. 321 100 - 421 จร. รามอินทรา 6

218/353 ด.ต.สมชาย  ศรีทาพกัษ์              กก.2 บก.จร. 499 100 - 599 จร. รามอินทรา 6

218/355 ส.ต.ท.อปุถมัภ์  สสีนิลา        กก.2 บก.จร. 121 100 - 221 จร. รามอินทรา 6

218/368 ด.ต.สนัติภาพ  อ่อนละออ        กก.2 บก.จร. 319 100 - 419 จร. รามอินทรา 7

218/382 ด.ต.ภิรม  ระบกเวีย         กก.2 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/386 ส.ต.ท.ค าพนัธ์  บญุทา          กก.2 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/391 ด.ต.โสภณ  กาญจนสมศกัดิ์     กก.2 บก.จร. 204 100 - 304 จร. รามอินทรา 7

218/397 ด.ต.บญุเลศิ  ราศรีวงษ์  กก.2 บก.จร. 192 100 - 292 จร. รามอินทรา 7

218/399 ด.ต.สงดั  อเุทนสตุ          กก.2 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/401 ด.ต.สมกฤษ  ทวีกสกิรรม    กก.2 บก.จร. 330 100 - 430 จร. รามอินทรา 7

218/402 ด.ต.ทรงวิทย์  สนุทรรุจิ    กก.2 บก.จร. 169 100 - 269 จร. รามอินทรา 7

218/412 ด.ต.ไพศาล  ฤกษ์อไุร     กก.2 บก.จร. 445 100 - 545 จร. รามอินทรา 7

218/414 ด.ต.สภุชยั  สวนนิล           กก.2 บก.จร. 917 100 - 1,017 จร. รามอินทรา 7

218/416 ด.ต.พยพั  ยอดปรีดา                                  กก.2 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7

218/417 ด.ต.เกริกชยั  สาวแดง     กก.2 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 7
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218/418 ด.ต.จ าลอง  สะอาดจิต       กก.2 บก.จร. 353 100 - 453 จร. รามอินทรา 7

218/421 ด.ต.บญุเลศิ  ราชคม       กก.2 บก.จร. 212 100 - 312 จร. รามอินทรา 8

218/426 ด.ต.ยทุธการ  ทศันา          กก.2 บก.จร. 534 100 - 634 จร. รามอินทรา 8

218/427 ด.ต.ทองอินทร์  พิลาค า       กก.2 บก.จร. 156 100 - 256 จร. รามอินทรา 8

218/433 ร.ต.ท.สาโรจน์  เนียมหอม     กก.2 บก.จร. 450 100 - 550 จร. รามอินทรา 8

218/465 ด.ต.สคุนธ์  ถาวรพฒัน์         กก.2 บก.จร. 158 100 - 258 จร. รามอินทรา 8

613 ส.ต.ต.ปรีชา  พรประทมุ    กก.2 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

218/138 ร.ต.ต.จรัล  สวา่งเนตร           กก.4 บก.จร. 438 100 - 538 จร. รามอินทรา 3

218/339 จ.ส.ต.วิธวินท์  สทุธาคง        กก.4 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 6

218/350 ด.ต.ค าจนัทร์  คณุแก้ว     กก.4 บก.จร. 142 100 - 242 จร. รามอินทรา 6

218/438 ด.ต.วฒิุศกัดิ์  ศิริโรจน์มพาวงษ์ กก.4 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 8

218/278 ด.ต.ประเวส  ศิริรวงศ์                   กก.5 บก.จร. 144 100 - 244 จร. รามอินทรา 5

218/436 ด.ต.สเุมท  กิมาวหา            กก.5 บก.จร. 506 100 - 606 จร. รามอินทรา 8

218/439 ด.ต.สมชยั  หมดักอเซ็ม   กก.5 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 8

218/440 ด.ต.ศกัดิ์ชยั  เรืองประจกัษ์     กก.5 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 8

218/445 ด.ต.บญุจนัทร์  สขุสวสัดิ์       กก.5 บก.จร. 170 100 - 270 จร. รามอินทรา 8

218/446 ด.ต.บญุมี  สนิเปียง                กก.5 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 8

218/447 ด.ต.อาภรณ์  บญุพา          กก.5 บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 8

218/449 ด.ต.นิธิชยั  โชติถิรปรีดา กก.5 บก.จร. 492 100 - 592 จร. รามอินทรา 8

218/018 ด.ต.สมชาย  แป้นฝ้าย                                      กก.6 บก.จร. 607 300 - 907 จร. รามอินทรา 1 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

631 ส.ต.ต.ไพศาล  แพนสกลุ    งาน 3 กก.4 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

218/156 ร.ต.อ.สมศกัดิ์   ไตรนาจา งาน 3 กก.5 บก.จร. 213 100 - 313 จร. รามอินทรา 3

608 ส.ต.ต.คมสนั  กปัโก      งาน 4 กก.1 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่37 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.จร. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )
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614 ร.ต.ต.ภวตั  อรรคฮาตส ี งาน 4 กก.1 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

913 ส.ต.ต.อภิชาติ  สตุตานา   งาน 4 กก.1 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

116 ด.ต.ทวี  กล้าจอหอ(512) งาน 4 กก.5 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

512 ด.ต.ทวี  กล้าจอหอ       งาน 4 กก.5 บก.จร. 717 100 - 817 จร. ถนอมมิตรพาร์ค

218/359 ร.ต.อ.ธนกฤต จนัธนลนุ บก.จร. 200 100 - 300 จร. รามอินทรา 6

218/161 ด.ต.สมหวงั  หึกขนุทด     ฝปพ.บก.จร. 638 100 - 738 จร. รามอินทรา 3

รวม 25,346 7,700 0 33,046

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป
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733 จ.ส.ต.ณรงค์  นิลสวุรรณ   งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

911 ส.ต.อ.ดอกรัก  รัมนา       งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

917 ร.ต.ต.ศกัดิ์ดา  โพธิตระกาล   งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

623 ส.ต.ท.สรายทุธ  พมุดวง  งาน 3 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

650 ด.ต.สมพงษ์  ชยัจกัร      งาน 3 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

516 ส.ต.ต.อภิรักษ์  แตงงาม    งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

711 ด.ต.ชลอ  ยอดบญุ        งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

724 จ.ส.ต.สมคิด  พุม่นุ่ม   งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1103 ส.ต.ต.ไอศรูย์  งามสอน     งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1132 จ.ส.ต.ภทัระ  เวชสารศรี     งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

520 ด.ต.สหรัฐ  เสาด า        งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

801 จ.ส.ต.จกัรกฤษณ์  เคนงาม   งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

929 ด.ต.สญัชยั  สะอาดดี    งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1228 ส.ต.ต.สมพร  แจ้งหาร       งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/044 ส.ต.ต.(ญ)สริาทราย  กลิน่จนัทร์ กก.ควบคมุฝงูชน 1 160 100 - 260 อคฝ. รามอินทรา 1 เร่ิมเก็บ ก.ค.57

218/071 พ.ต.ท.ปรีชา  สาวม่วง กก.ควบคมุฝงูชน 1 535 100 - 635 อคฝ. รามอินทรา 2

218/135 ส.ต.ต.(ญ)อรวรรณ  รุ่งอมรศิลป์ กก.ควบคมุฝงูชน 1 200 100 - 300 อคฝ. รามอินทรา 3 เร่ิมเก็บ ก.ค.57

218/349 ส.ต.ต.(ญ)สทุิน  ปรัชญา กก.ควบคมุฝงูชน 1 200 100 - 300 อคฝ. รามอินทรา 6

218/358 ส.ต.ต.(ญ)วิไลลกัษณ์  ปรีทอง กก.ควบคมุฝงูชน 1 405 100 - 505 อคฝ. รามอินทรา 6

1025 ร.ต.ต.อดิศกัดิ์  จนัทรา    กก.ควบคมุฝงูชน 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/197 ร.ต.ต.ชยัพิพฒัน์  พนัธชุาติ           กก.ควบคมุฝงูชน 2 113 100 - 213 อคฝ. รามอินทรา 4

218/257 ร.ต.ต.สมศกัดิ์  ยิน้ซ้อน                                  กก.ควบคมุฝงูชน 2 680 100 - 780 อคฝ. รามอินทรา 5

218/291 ส.ต.อ.วิฑรูย์  อปุโคตร กก.ควบคมุฝงูชน 2 200 100 - 300 อคฝ. รามอินทรา 5

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อคฝ. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.
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218/315 ด.ต.สมเมศวร์  ศรีภธูร     กก.ควบคมุฝงูชน 2 615 100 - 715 อคฝ. รามอินทรา 6

218/357 ส.ต.ท.ณัฐพล ค าสงิห์ กก.ควบคมุฝงูชน 2 258 100 - 358 อคฝ. รามอินทรา 6

218/377 ส.ต.ท.พิมาน  หลวงแก้ว กก.ควบคมุฝงูชน 2 200 100 - 300 อคฝ. รามอินทรา 7

718 ส.ต.ท.ปริญญญา ทองโชติ งาน 1 กก.อารักขา 2 717 100  - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

622 จ.ส.ต.สทิธิศกัดิ์  นาครินทร์ งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

822 ส.ต.อ.กรุณา  ชนะชยั งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100  - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1215 ส.ต.ต.ศิริสนิ  สงัข์วิศิษฐ์   งาน 2 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/239 พ.ต.ต.คณิศร  พนับดุดา งาน 3 กก.อารักขา 2 225 100 - 325 อคฝ. รามอินทรา 4 ก.พ.57 เก็บไม่ได้

701 ร.ต.ต.ชโลธร  บญุรุ่ง งาน 3 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1202 ด.ต.อริศรัญ  สร้อยทอง   งาน 3 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/463 ด.ต.มนญู  สงวนหมู ่          งาน 4 กก.อารักขา 2 170 100 - 270 อคฝ. รามอินทรา 8

218/473 ด.ต.สงคราม  ดวงงาม      งาน 4 กก.อารักขา 2 200 100 - 300 อคฝ. รามอินทรา 8

101 ด.ต.สรรเสริญ   ยงปัดชา (1032) งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

115 จ.ส.ต.ชิษณุพงษ์  มาฆทาน งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

117 ด.ต.ยทุธนา อินทร์เน่ือง งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

932 จ.ส.ต.ชิษณุพงษ์  มาฆทาน งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1032 ด.ต.สรรเสริญ  ยงปัดชา        งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1130 ส.ต.ต.ยทุธนา  อินทร์เน่ือง  งาน 4 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

210 พ.ต.ต.ถิระวฒัน์  บญุยก งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

214 ด.ต.สหสั ศรประสทิธ์ งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100  - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

408 ส.ต.ต.เชิดชยั  บญุเฮ้า     งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

511 ส.ต.อ.ศิริ  ทองดี        งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

604 ส.ต.อ.นิรันดร์ วงษ์ไพร งาน 5 กก.อารักขา 2 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค อยูช่ัว่คราว

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่40 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อคฝ. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

218/183 ส.ต.ท.(ญ)สายไหม หนแูสง ฝอ.บก.อคฝ. 163 100 - 263 อคฝ. รามอินทรา 4

218/474 ส.ต.ต.ณัฎฐา  ปัญญาจกัข ุ      ฝอ.บก.อคฝ. 114 100 - 214 อคฝ. รามอินทรา 8

716 ส.ต.ต.(ญ)สฤณี  ทองใหม่ ฝอ.บก.อคฝ. 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

815 ส.ต.อ.(ญ)หนึ่งฤทยั  นิธิชญานนท์ ฝอ.บก.อคฝ. 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

533 ด.ต.สมยศ  เพ็ชรสะอาด  ร้อย 1 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

605 ส.ต.ต.ไพฑรูย์  ทิพย์โสด    ร้อย 1 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

825 ด.ต.วิวิศน์  แก้ววฒันะ ร้อย 2 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/330 ส.ต.ต.ทวีสนัต์ ชนัติชยั ร้อย 5 กก.อารักขา 1 300 100 - 400 อคฝ. รามอินทรา 6 สบืสทิธ์ิ เร่ิม ก.ค.57

118 ส.ต.ท.วาทิน  กาญจนา ร้อย 5 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

518 ด.ต.มานะ  ชยัรัตนา ร้อย 5 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

721 ส.ต.ต.วาทิน  กาญจนา     ร้อย 5 กก.อารักขา 1 717 100 - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค

1114 ส.ต.ท.กลยทุธ เผือกรอด ร้อย 5 กก.อารักขา 1 717 100  - 817 อคฝ. ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย เม.ย.56 เก็บไม่ได้

307  ส.ต.ท.นิรันดร์   จ านงกิจ       ร้อย 5 กก.อารักขา 1 650 100 - 750 อคฝ. สวนมะลิ

รวม 34,785 5,900 0 40,685

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่41 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.อคฝ. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่42 
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218/176 ส.ต.ท.ชชั  สตันาโค           กก.ตอ่ต้านก่อการร้าย 538 100 - 638 สปพ. รามอินทรา 3

218/475 ร.ต.ท.อคัรชยั  ชมช่ืน          กก.ศร.บก.สปพ. 406 100 - 506 สปพ. รามอินทรา 8

218/479 ร.ต.ต.สรวิศ  ล าโสกเชือก กก.ศร.บก.สปพ. 632 100 - 732 สปพ. รามอินทรา 8 เร่ิมเก็บ ก.ค.57

218/015 ด.ต.เอกสทิธ์ิ  ตรงตอ่กิจ   กก.สายตรวจ บก.สปพ. 130 100 - 230 สปพ. รามอินทรา 1

522 ส.ต.ท.ธรรมราช  อร่ามเลีย่ม กก.สายตรวจ บก.สปพ. 2,187 300 - 2,487 สปพ. ถนอมมิตรพาร์ค ย้ายมา พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

706 ร.ต.ต.จกัรพงษ์  นวลปาน  กก.สายตรวจ บก.สปพ. 717 100 - 817 สปพ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/320 ด.ต.สวุรรณ  ภตู้องใจ        กก.สายตวจ บก.สปพ. 247 100 - 347 สปพ. รามอินทรา 6

218/413 ส.ต.ต.ธีระพฒัน์  ศรีหวาด       กก.สายตวจ บก.สปพ. 434 100 - 534 สปพ. รามอินทรา 7

103 ร.ต.ต.จกัรพงษ์  นวลปาน(706) กก.สายตวจ บก.สปพ. 717 100 - 817 สปพ. ถนอมมิตรพาร์ค

218/372 ร.ต.อ.สรุศกัดิ์   ศิริบตุร กก.สนุัขและม้า 273 100 - 373 สปพ. รามอินทรา 7

426 ส.ต.ท.ฐรรณกานต์  จงสขุ กก.สนุัขและม้า  - 100 - 100 สปพ. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/227 พ.ต.ต.กิตติศกัดิ์  เจริญแพทย์                       ฝอ.บก.สปพ. 200 100 - 300 สปพ. รามอินทรา 4

406 ด.ต.ประโลม  ถนอมแหยม    ฝอ.บก.สปพ. 650 100 - 750 สปพ. สวนมะลิ

รวม 7,131 1,500 0 8,631

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.3 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่43 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด บก.น.3 ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่44 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

218/002 ด.ต.อรุณ  สวสัดิ์เชิด          กก.ดส. 595 100 - 695 ดส. รามอินทรา 1

218/077 ด.ต.เชิดชาย  ผู้ชว่ยท้วม     กก.ดส. 200 100 - 300 ดส. รามอินทรา 2

218/080 ด.ต.วีระเดช  สขุรมย์ กก.ดส. 200 100 - 300 ดส. รามอินทรา 2

218/211 ด.ต.อ านาจ  มณฑา กก.ดส. 425 100 - 525 ดส. รามอินทรา 4

218/231 ด.ต.สรุพล ยนัต์วิเศษ กก.ดส. 300 100 - 400 ดส. รามอินทรา 4

1310 ด.ต.ประทวน  หม่อมกลาง กก.ดส. 280 100  - 380 ดส. ตลิง่ชนั

1504 จ.ส.ต.วิเชียร  กรีโส กก.ดส. 514 100 - 614 ดส. ตลิง่ชนั

441 ส.ต.อ.วีระเดช  สขุรมณ์ กก.ดส.  - 100 - 100 ดส. บางมด คา่น า้ บก.น.8 จดัเก็บ

218/453 ด.ต.เดน่พงษ์  ตาลผาด     กก.ดส.บช.น. 1,303 300 - 1,603 ดส. รามอินทรา 8 ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

709 ร.ต.ต.ธนภทัร  แสนกล้า  กก.ดส.บช.น. 2,187 300 - 2,487 ดส. ถนอมมิตรพาร์ค ย้าย พ.ค. เก็บรวม พ.ค.-ก.ค.57

218/008 ด.ต.ณัฐพนธ์  เสนหนู ศดส.บช.น. 430 100 - 530 ดส. รามอินทรา 1

218/041 ด.ต.ทวีศกัดิ์  ดีเฉ่ียง ศดส.บช.น. 190 100 - 290 ดส. รามอินทรา 1

218/145 ด.ต.ณัฐชยั  ทองดี      ศดส.บช.น. 225 100 - 325 ดส. รามอินทรา 3

218/331 ด.ต.ไพโรจน์  เขียนจอหอ ศดส.บช.น. 110 100 - 210 ดส. รามอินทรา 6

218/461 ส.ต.ท.นักรบ  แก้วก้อ           ศดส.บช.น. 310 100 - 410 ดส. รามอินทรา 8

218/477 ด.ต.สริุนทร์  พวงเงิน       ศดส.บช.น. 200 100 - 300 ดส. รามอินทรา 8

218/478 ส.ต.ต.ขวญั  หล าเนียม               ศดส.บช.น. 436 100 - 536 ดส. รามอินทรา 8

703 จ.ส.ต.สหรักษ์  แก้วศรี   ศดส.บช.น. 717 100 - 817 ดส. ถนอมมิตรพาร์ค

705 ด.ต.เสกสรรค์  มีสา     ศดส.บช.น. 717 100 - 817 ดส. ถนอมมิตรพาร์ค

รวม 9,339 2,300 0 11,639

             ตรวจแล้วถกูต้อง

ด.ต.

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด  กก.ดส. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่45 



พมิพข์อ้มลูเมือ่ 1/8/2014

ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักของทางราชการ สังกัด  กก.ดส. ( ประจ าเดือน กรกฎาคม 2557 )

ห้อง ยศ   ช่ือ   สกุล สังกัด ค่าน า้ที่จ่าย อาคาร ช าระแล้ว ยังไม่ช าระ หมายเหตุค่าบ ารุง ค่าประกัน รวม บก.

        (สานิตย์  พาเผา่พนัธุ์)

       ผบ.หมู ่ชว่ยราชการ ฝอ.1

หมายเหตุ:  1.ผู้ที่ช าระ คา่น า้ , คา่บ ารุง และคา่ประกนั  ให้ท าสญัลกัษณ์ /  ลงในชอ่งช าระแล้ว   \สว่นที่ยงัไม่ช าระเงินให้ท าส ญญาลกัษ์ X ในชอ่งที่ยงัไม่ช าระ

                   2.สง่เอกสารดงักลา่วข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานการช าระ  มายงั ฝอ .1 (ผา่นงานสวสัดิการ) บช.น.

                   3.กรณีถึงแก่กรรม, ย้ายสงักดั , พกัราชการ , ออกราชการ หรือย้ายอาคารบ้านพกั ให้แนบหลกัฐานด้วย พร้อมระบวุนัที่ลงในหมายเหตดุ้วย

                     เชน่  " เสยีชีวิต เม่ือ 1 ม.ค.51 "  หรือ " ย้ายไปสงักดั สน.ส าราญราษฎร์ เม่ือ 1 ธ.ค.50 "    เป็นต้น

                  4. ในกรณีข้าราชการต ารวจรายใด ได้รับการแตง่ตัง้โยกย้ายไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานอืน ให้ท่านแจ้งหน่วยงานใหม่สง่คา่น า้ประปาค้างช าระด้วย

                  5. หากห้องใดไม่มีรายช่ือในหน่วยจดัเก็บให้ผู้ปกครองอาคารจดัเก็บเงินสด แล้วน าสง่งานสวสัดิการ ตอ่ไป

ตามหนังสอื บช.น.ที ่0015.114/273  ลง 31 ก.ค.57  หนา้ที ่46 


