
ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561

ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ

1 นางสาวอัฉราพรรณ  หาญป้อ ธอส.  10 ก.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 086 0812390
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
ส านักงาน ป.ป.ส.

2 นายชัยรัตน์  เชียงแสน ธอส.  12 ก.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ส าเนาบัตร,ทะเบียนบ้าน,ใบเสร็จ
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 088-3455447
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
ส านักงาน ป.ป.ส.

3 นายรุ่งโรจน์ กองรัมย์ ธอส. 7-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดโฉนด , สลิปเงินเดือน , สัญญากู้เงิน , สัญญาจ านอง

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 484 089-123-0613 เปล่ียนวตัถุประสงค์จากเพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้านเป็นปรับลดอัตราดอกเบีย้

ส านักปราบปรามยาเสพติด

ส านักงาน ป.ป.ส.

4 นายจักรกฤษ ศรีขวัญ (กู้ร่วม) ธอส. 7-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนผู้กู้ , ใบเสร็จรับเงิน

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 484 081-958 8578

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

ส านักงาน ป.ป.ส.

เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ



ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561

ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

5 นายสันติชัย สุขสุวรรณ (กู้ร่วม) ธอส. 6-ก.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน ผู้กู+้กู้ร่วม

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 740 02 245 9882 ทะเบียนสมรส

ส านักปราบปรามยาเสพติด

ส านักงาน ป.ป.ส.

6 นางนิภา อินทอง ธอส 6-ก.ค.-58 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ยื่นเอกสารการจ้างผู้รับเหมากอ่สร้าง ,ใบอนญุาตกอ่สร้าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 740 02 245 9882 แต่ไม่มีแบบแปลน , ประมาณการค่าใช้จ่าย

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เปล่ียนวัตุประสงค์จากเดิมเพื่อไถ่ถอนจ านองเป็นเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ส านักงาน ป.ป.ส.

7 นายประจวบ ทองรอง (กู้ร่วม) ธอส. 23-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ส าเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,หนังสือรับรองเงินเดือน

นิติกรช านาญการ 1304 02 245 9882 ทัง้ผู้กู+้กู้ร่วม สัญญากู้เงิน ,ทะเบียนสมรส

กองกฎหมาย ยื่นบัตรข้าราชการหมดอายุมา

ส านักงาน ป.ป.ส. เคยใช้สิทธิ กท. 588,500 8/2550 (9ม.ค.51)

8 นายทรงวุฒิ ภูมิชาติ (กู้ร่วม) ธอส. 23-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน,สลิปเงินเดือนทัง้ผู้กู้-กู้ร่วม

นิติกรปฏิบัติการ 1304 02 245 9882 โฉนดทีดิ่น ทะเบียนสมรส เอกสารผู้ขาย

กองกฎหมาย ขาดสัญญากู้เงิน , สัญญาจ านอง



ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561

ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

ส านักงาน ป.ป.ส. แจง้เปล่ียนวัตถปุระสงค์จากเพื่อซ้ือที่ดินเป็นเพื่อปรับลดอตัราดอกเบี้ย

9 นายสวโรจน์ จักกภูมิ ธอส. 17-ก.พ.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 189 081 905 3529

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 081 018 6332

ส านักงาน ป.ป.ส.

10 นางสาวนารีรัตน์ ปานวุน่ ธอส. 31-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 337 081 858 2145

ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

ส านักงาน ป.ป.ส.

11 นางสาวธาราทิพย์ ตุ้มธรรมรงค์ ธอส. 13-พ.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 470 086 979 704 - 1

ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงาน ป.ป.ส.

12 นายธนพัฒน์ บุญชู (กู้ร่วม) ธอส. 9-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ สัญญากู้เงิน 2 ฉบับ

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 543 094 469 5241 004590006243 - 1,250,000 บาท
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 00459006205 - 1,550,000 บาท

ส านักงาน ป.ป.ส. ขาดสลิปเงินเดือน,ใบเสร็จ

13 นางประกายดารา คล้ายเพชร ธอส. 9-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดใบอนุญาตก่อสร้าง

นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 543 086 331 6156 ขาดสัญญากู้เงิน,สัญญาจ านอง,โฉนดทีดิ่น

กองประสานการบ าบัดรักษายาเสพติด แจ้งเปล่ียนวัตถุประสงค์จากเพื่อปลูกสร้างบ้านเป็นเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ส านักงาน ป.ป.ส.

14 นางสาวชนาทิพย์ พยุงวัฒนา ธอส. 20-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน , ใบเสร็จรับเงิน

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 576 083 397 6861

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

ส านักงาน ป.ป.ส.

15 นางรัศมี โพธิศ์รีทอง ธอส. 30-ม.ิย.-59 เพือ่ปลูกสร้างบ้าน ขาดประมาณการค่าใช้จ่าย , ใบอนุญาตก่อสร้าง

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กท. 613 สาขาวิคตอร่ีมอล์ล ทีดิ่นเป็นของสามี ผู้กู้ไม่มีชื่อในโฉนด และไม่ได้ยื่นกู้ร่วม

สถาบนัพฒันาบคุลากรด้านการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 085 129 6788

ส านักงาน ป.ป.ส.

16 ว่าทีร้่อยเอก พฒนดล พลเยี่ยม ธอส 15-ก.ค.-59 เพือ่ปลูกสร้างบ้าน ขาดประมาณการค่าใช้จ่าย ,ใบอนุญาตก่อสร้าง
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 678 097 920 9950 อยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

ส านักงาน ป.ป.ส.

17 นางสาวภัทรา สมวงศ์ ธอส. 2-ส.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน , ใบเสร็จรับเงิน

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 726 095 427 5756

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8

ส านักงาน ป.ป.ส.

18 นายจักริน พลายชุมพล ธอส. 2-ส.ค.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน โฉนดมีเฉพาะหน้าแรก

นิติกรช านาญการ 727 อยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์

กองกฎหมาย

ส านักงาน ป.ป.ส.

19 นางสาวสุภา ทองเพิม่ ธอส 5-ส.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 741 085 558 1835

ส านักยุทธศาสตร์

ส านักงาน ป.ป.ส.
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

20 นางสาวอรกมล ชัยปริญญา ธอส. 28-ก.ย.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน อยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 889 091 052 9414

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

ส านักงาน ป.ป.ส.

21 นายภณภัค กันทรากรณ์ ธอส. 28-ก.ย.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่น ขาดสลิปเงินเดือน

นักสือสวนสอบสวนปฏิบัติการ 889 สาขาถนนนครใน จ.สงขลา ให้สัญญาจะซ้ือจะขายฉบับจริง

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 081 599 1011 อยู่ระหว่างเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์

ส านักงาน ป.ป.ส.

22 นางสาวรัชนีพร วุฒิ ธอส. 28-ก.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักสือสวนสอบสวนปฏิบัติการ 889 088 281 0496

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

ส านักงาน ป.ป.ส.
23 นางสาวอุษนีย์ ยอดไกร ธอส. อนัดับ 1 30-ธ.ค.-59 เพือ่ปลูกสร้างบ้าน ที่ดิน 11 ไร่ ไม่เข้าเกณฑ์เพื่อที่อยูอ่าศัย สอบถามธนาคารอีกที

นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ กท. อันดับ 2 1165 086 536 2249 ส่งสัญญาจะซ้ือจะขายฉบับจริง
ส านักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ขาดประมาณการค่าใช้จ่าย , แบบแปลน , ใบอนุญาตกอ่สร้าง
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

ส านักงาน ป.ป.ส. แจง้เปล่ียนวตัถปุระสงค์จากเพือ่ซ้ือที่ดินปลูกสร้างบา้นเปน็เพือ่ปลูกสร้างบา้น

24 นางสาวสร้อยสุดา จันทร์เล่ือน ธอส. อนัดับ 1 30-ธ.ค.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่น ทีดิ่น 4 ไร่ ไม่เขา้เกณฑ์เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย สอบถามธนาคารอกีที
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กท. อันดับ 2 1165 080 710 1120 ส่งสัญญาจะซ้ือจะขายฉบับจริง
ส านักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9
ส านักงาน ป.ป.ส.

25 นางสาวทิพย์วิมล เอี่ยมสุนทร กท. อันดับ 1 31-ม.ค.-60 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ธอส. อนัดับ 2 83 สาขาวิคตอร่ีมอลล์ สลิปเงินเดือน
ส านักยุทศศาสตร์ 084 2081225
ส านักงาน ป.ป.ส.

26 นายมนูญศักด์ิ จารุพันธ์ ธอส. อนัดับ 1 31-ม.ค.-60 เพื่อไถ่ถอนจ านองจากสหกรณ์ป.ป.ส. ขาดหนังสือเปล่ียนชื่อ-สกุล
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ กท. อันดับ 2 83 สาขา ไม่ระบุ สัญญากู้เงิน
ส านักปราบปรามยาเสพติด 089 690 2551 หนังสือรับรองเงินเดือน
ส านักงาน ป.ป.ส. เคยใช้สิทธิ กท. 334,000 2/2552 (22เม.ย.52)

27 นายนราศักด์ิ สิทธิชุม ธอส. 24-เม.ย.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 354 085 030 4079
สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ส านักงาน ป.ป.ส.



ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561

ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

28 นางอรนุช สังขวรรณะ ธอส. อนัดับ 1 24-ต.ค.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
นักวิเทศสัมพัน์ช านาญการพิเศษ กท. อันดับ 2 889 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ส่งใบเสร็จรับเงินมาแค่ 1 ฉบับ
ส านักการต่างประเทศ กท. ไม่ระบุสาขา
ส านักงาน ป.ป.ส. 081 620 2567

29 นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ธอส. อนัดับ 1 24-ต.ค.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กท. อันดับ 2 889 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ใช้หลักทรัพย์เดียวกับนางอรนุช สังขวรรณะ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 กท. ไม่ระบุสาขา
ส านักงาน ป.ป.ส. 081 620 2567

30 นางสาวกนกวรรณ สรหงษ์ กท. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน ขาดส าเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ผู้ขาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 244 สาขา วิคตอร่ีมอลล์ เคยใช้สิทธิ กท. 860,000 3/2551 (10 เม.ย. 51)
ส านักยุทธศาสตร์ 089 990 9032 ธ.อนุมัติ 848,000
ส านักงานป ป.ป.ส.

31 นางสาวกุลธนิษฐ์ ธงศรีเจริญ กท. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 244 สาขา ถนนพระยาสัจจา
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 081 340 2434
ส านักงาน ป.ป.ส.

32 นางสาวเสาวภาพ พูนลาภทวี ธอส. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน



ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561

ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม
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วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 244
ส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ส านักงาน ป.ป.ส.

33 นางสาวกันยากร ศรีชัยมูล (กู้ร่วม) ธอส. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ส่งใบเสร็จมาแค่ 2 สัญญา
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 244
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
ส านักงาน ป.ป.ส.

34 นางสาวสุปนันท์ อินทจักร์ กท. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน ส่งคืน ส/ญ จะซ้ือจะขายฉบับจริงให้ต้นสังกัดแล้ว
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 244 สาขา นครราชสีมา
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3
ส านักงาน ป.ป.ส.

35 นายทรงศักด์ิ เสริมสุข กท. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ซ้ือทีดิ่น เคยใช้สิทธิ กท. 445,395 3/2551 (10 เม.ย. 51)
นิติกรช านาญการพิเศษ 244 สาขา ถนนศรีอยุธยา
กองกฎหมาย 086 770 5514
ส านักงาน ป.ป.ส.

36 นายกิตติศักด์ิ แก้วเรือง (กู้ร่วม) ธอส. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 244 084 930 8448
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9
ส านักงาน ป.ป.ส.

37 นางสาวสุดาวรรณ วิรุฬห์ดิลก กท. 28-ม.ีค.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 244 สาขา วิคตอร่ีมอลล์
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 081 615 8899
ส านักงาน ป.ป.ส.

38 นางสาวบูรณิมา ไชยทอง กท. 21-พ.ค.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 382 สาขา ถนนพระยาสัจจา
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 089 654 7601
ส านักงาน ป.ป.ส.

39 ว่าที ่รต. ปิยะวัฒน์ หนูนคง ธอส. 21-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 382 095 441 5990
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9
ส านักงาน ป.ป.ส.

40 นายกรกฤษณ์ จงจัดกลาง ธอส. 21-พ.ค.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 382 083 101 4598
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
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ธนาคาร

ที่ขอใช้สทิธิ
เอกสารประกอบล าดบัที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บัญชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยุตธิรรม

(ส่วนที่ 8 ส านักงาน ปปส.)

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ

ส านักงาน ป.ป.ส.
41 นางสาวณัฐรุจา สุวรรณพรรค ธอส. 21-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 382 02 2470901 ต่อ 15018
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 093 414 9451
ส านักงาน ป.ป.ส.

42 นางสาววริศรา วราลักษณ์ ธอส. 13-ม.ิย.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 457 053 112 468 ต่อ 20018
สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 094 729 5963
ส านักงาน ป.ป.ส.

43 นางกมลรัตน์ หนูเล็ก (กู้ร่วม) กท. 13-ม.ิย.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 457 สาขาขุนทะเล
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 077 602 927 - 30 ต่อ 10010

ส านักงาน ป.ป.ส. 087 508 0061
44 นายอดิศร เสือทอง ธอส. 17-ก.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 545 สาขาสงขลา
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 074 312 088 ต่อ 10007
ส านักงาน ป.ป.ส. 095 034 0869


