บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม
(สวนที่ 7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
ลําดับที่

ชื่อ/ตําแหนง

1

นางสาวลภัสรดา ศิวพรวรดา (นางจํานรรณ พลฤทธิ)์ (กูรวม)

เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธนาคารที่ประสงค

จะใชสิทธิ

วันรับเรื่อง

วัตถุประสงค/หมายเหตุ

ธอส.

1-ก.ค.-56 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
08 1754 9889

ธอส.

17 ก.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
087 9319997

ธอส.

17 ก.ย. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร
087 7116160

ธอส.

25 ก.ย. 56 ปลูกสรางอาคาร
085 0470221

ธอส.

25 ก.ย. 56 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
087 9238551

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

2

3

4

5

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวสุนันทา หงษประภัศร
ผูอํานวยการสวนอํานวยการ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางธัญญลักษณ ภูมี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
ปฏิบัติราชการสํานักบริหารกลาง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางอรพิมพ แขงขันดี (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักงานรองอธิการบดีกรมสอบสวนพิเศษ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นาวาอากาศตรีสรรเสริญ เคามูลคดี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค

เอกสารประกอบ
แจงเปลี่ยนธนาคารและวัตถุประสงค 19 มี.ค. 61 (211)

6

7

8

9

10

11

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายทนงศักดิ์ ไกรเทพ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยตรี รัตนกวี ปริงหาดยาย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวหทัยรัตน นาคศิลป
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายธนูศักดิ์ มังกรศรี (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีภาษีอากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายโอฬาร ไขเกษ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยตรีหญิง ศิรินทรชญา เอนกศิรพงศ (เมษิณี ประธานธุรารักษ)

เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ธอส.

1 ต.ค. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร
084 3999511

ธอส.

9 ต.ค. 56 ไถถอนจํานอง
081 2689868

ธอส.

21 ต.ค. 56 ไถถอนจํานอง
085 9036281

ธอส.

21 ต.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
085 1332823,0 2142 2773-4

ธอส.

29 ต.ค. 56 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เพิ่มเติมเอกสาร 692 ลว 10 ก.ย. 61

ธอส.

29 ต.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แจงเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ต.ค. 61 (773)

แจงใชสิทธิ ธ.ธอส. 10 ส.ค. 61 (597)

12 นางสาวทิพยวรินทร รัชนาทสกุลศิริ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
13 นางวรรรนานัน บํารุงผล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
14 นางสาวศิริ ดอกเข็ม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักคดีอาญาพิเศษ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
15 นายอุดม ภัทรีชวาล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
16 นายสิทธิเกษม สวัสดิ์ชาติ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ธอส.

5 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
062 939 6987

เปลี่ยนแปลงธนาคารเปน ธอส. 30 ม.ค. 62

ธอส.

5 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
086 8816399

ธอส.

5 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
084 0791259

ธอส.

5 พ.ย. 56 ซื้อที่ดิน
089 2006886
ศูนยราชการ อาคารบี

ไมระบุ

11 พ.ย. 56 ไถถอนจํานอง
089 9893747

ไมระบุ

12 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
082 5596451

เคยใชสิทธิ ธอส. เมื่อ มี.ค. 2548
จํานวน 1,500,000 บาท

ธอส.

15 พ.ย. 56 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แจงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และยกเลิกผูกูรวม

แจงเปลี่ยนเปน ธอส. 6 มี.ค. 62

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
17 พันตํารวจโท ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา
ผูบัญชาการสํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
18 นางกิริยา ทองศรี

19

20

21

22

23

24

เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอภิวัฒน ทานทน
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายวสันต ปยะทัตทันธ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวสุธัมมา วงศพิทักษ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายศิพล รื่นใจชน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวจารุวรรณ ครุสาตะ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาววรกาญจน วงษปาน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

087 1028184

28-มี.ค.-61

ไมระบุ

15 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 4539409

ไมระบุ

15 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
0 2831 9888 ตอ 2103

ไมระบุ

19 พ.ย. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร
084 6376829

กท.

19 พ.ย. 56 ซื้อหองชุด
สาขา .........
081 4264035

แจงเปลี่ยนธนาคาร เปน กท. 25 มิ.ย. 61

ไมระบุ

25 พ.ย. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
0 2831 9888 ตอ 2100

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ส.ค. 2548
จํานวน 750,000 บาท
ขาดสําเนาโฉนด

ไมระบุ

12 ธ.ค. 56 ซื้อหองชุด
080 5896055

ขาดสําเนาโฉนด

25

26

27

28

29

30

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายรองฤทธิ์ พุกกะเวส
ผูอํานวยการสวนแผนปฏิบัติการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางอัญชลิต พงษพิทักษ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวศรีจันทรี บุญญาลัย
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายระวี อักษรศิริ
ผูอํานวยการสวนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 3
สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางณัฏฌา กันนรา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจโท เสฏฐวุฒิ สายปอง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 8

ไมระบุ

12 ธ.ค. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร
084 6386888

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ต.ค. 2549
จํานวน 1,260,000 บ.
โฉนดที่ดิน มีเนื้อที่ 11 ไร

กท.

12 ธ.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ

แจงเปลี่ยนธนาคาร 26 ก.ย. 61 (746)

กท.

12 ธ.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 7362585

ไมระบุ

13 ธ.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

กท.

13 ธ.ค. 56 เพื่อไถถอนจํานอง
สาขาแจงวัฒนะ

ไมระบุ

13 ธ.ค. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร

แจงเปลี่ยนธนาคารและวัตถุประสงค 5 ก.ค. 61

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
31 นางสาวณัฐชานันท ดิสโร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
32 นายจรูญ หอละเอียด
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

17 ธ.ค. 56 ไถถอนจํานอง/ จาก กท.
092 4635904

ไมระบุ

17 ธ.ค. 56 ซื้อที่ดิน - ปลูกสรางอาคาร
084 4505544

ไมระบุ

20 ธ.ค. 56 ไถถอนจํานอง/จาก กท.
083 2411737

ธอส.

20 ธ.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
084 6512414

ไมระบุ

20 ธ.ค. 56 ซื้อที่ดิน - อาคาร
081 0771755

สังกัดศูนยปฏิบัติการพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

33

34

35

36

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายพงษสวัสดิ์ เทพนอย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายกฤษณะ สราญบุรุษ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายเอกการัณย วิชญกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สังกัดศูนยปฏิบัติการพิเศษภาคตะวันออก
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายเจตนา หามนตรี (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กท.

20 ธ.ค. 56 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
086 7930444

ขาดสําเนาโฉนด

ขาดสําเนาโฉนด

37 นางสาวพนิดา พงษพิทักษ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
38 นางยุพิน ธงภักดิ์
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
39 รอยตํารวจโทปรัชญา ดวงไกรแฝง (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษ ภาค 4
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
40 นายภราดร บุญวานิช
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
41 นายจินกร แกวศรี

กท.

7 ม.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขา..............
0 2142 2818

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ส.ค. 2549
จํานวน 1,500,000

กท.

7 ม.ค. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร
สาขาอโศก - ดินแดง
084 1279971

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ เม.ย 2548
จํานวน 900,000 บาท

ธอส.

7 ม.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
089 6188123

ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

22 พ.ค. 57 ซื้อหองชุด
081 8473039

ธอส.

22 พ.ค. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปลูกสรางอาคาร
081 4751609

กท.

22 พ.ค. 57 ปลูกสรางอาคาร

รักษาการในตําแหนงเจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

สํานักคดีอาญาพิเศษ 1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
42 นายสมนึก เทิดกวินกุล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
ศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
43 นางแสงรวี ชั้นประเสริฐ (กูรวม)

โฉนดที่ดินเปนของสามี

รักษาการในตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
44 นางสาวศิริพันธ ปอมนอย
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
45 นางสาวกัลยา เฑียรฆชาติ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

ธอส.

สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯขาดประมาณการคาใชจาย
อาคารเอ
0 2142 2772
22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขาดสําเนาสัญญากูเงิน , ขาดสําเนาโฉนด
สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารบี
085 9201649
22 พ.ค. 57 ซื้อหองชุด

ปฏิบัติราชการสํานักสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย

46

47

48

49

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายปญพพิชญ พรมจิตร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอิฐษเรศ สายแกว
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ปฏิบัติราชการสํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายธีรวัฒน อิ่มสุวรรณ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายเอกชาติ บูรณชัย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

22 พ.ค. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร
085 1122399

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 3985031

ขาดสําเนาโฉนด

กท.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขานนทบุรี
089 8827306

ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 4583839

ขาดสําเนาโฉนด

50
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52

53

54

55

ปฏิบัติราชการสํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางกิติญา พงศศรีวัฒน
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
ปฏิบัติราชการสํานักบริหารกลาง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาววัลยา ธูปประดิษฐ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสิริกัญญา ชมพูธวัช
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายกฤตกัลย เตลผล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจตรีหญิง ศุภวรรณ โพธิ์นาค
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ปฏิบัติราชการสํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางกชกรณ อรรคฮาดศรี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักบริหารกลาง

ธอส.

22 พ.ค. 57 ซื้อหองชุด

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
089 2012995

ธอส.

22 พ.ค. 57 ซื้อหองชุด
089 7437078

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 5314004

ธอส.

22 พ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 8522376

ธอส.

5 มิ.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
089 5025311

ขาดสําเนาโฉนด , หนังสือสัญญาจํานอง

ขาดสําเนาโฉนด
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58

59

60

61

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสรวิชญ ไชยภักดี
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักงานอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายบุญยวัฒน การะเวกพันธุ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายนพดล กอนทอง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอรรทสดากร ภูพลับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ปฏิบัติราชการศูนยปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางปรียาภรณ ไชยภักดี
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการสํานักงานรองอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวกรรณิกา ตันทวีวงศ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ธอส.

5 มิ.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 4994993

ธอส.

17 มิ.ย. 57 ซื้อหองชุด
081 4010507

กท.

17 มิ.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
086 8834248

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ พ.ย. 2550
จํานวน 700,000

ธอส.

17 ก.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
086 8494321

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ธ.ค. 2551
จํานวน 1,080,000

ธอส.

17 ก.ค. 57 ซื้อหองชุด
089 6701309

ธอส.

17 ก.ค. 57 ไถถอนจํานอง/จากกสิกรไทย
081 4463153

โฉนดที่ดินเปนของสามี

62 นายนุภาพย มณีโชติ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
63 นางสาวพัชรา สุทธิศาสนกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการสํานักงานรองอธิบดี 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
64 นางญาชินี เอี่ยมหุน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
ศูนยปราบปรามยาเสพติด
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
65 นางสาวพรหมทิพย แจมขํา
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
66 นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
67 นางสาวอุบลรัตน ทรัพยพึ่ง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

กท.

17 ก.ค. 57 ไถถอนจํานอง/จากสหกรณ
สาขาหาดใหญใน
093 779 8989

โฉนดที่ดินเปนของภรรยา

ธอส.

17 ก.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
085 5021112

ขาดสําเนาโฉนด

กท.

17 ก.ค. 57 ไถถอนจํานอง/จาก ธอส.
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
086 7931100

กท.

17 ก.ค. 57 ไถถอนจํานอง/จาก แลนดแอนเฮา เปลี่ยนเปน กท. 20 มี.ค. 62 (227)
สาขาศูนยราชการ อาคารเอ
095 8042077

ธอส.

28 ก.ค. 57 ไถถอนจํานอง/จากออมสิน
087 0989191

ธอส.

28 ก.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081 8557563

ธอส.

28 ก.ค. 57 ปลูกสรางอาคาร

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
68 นายพัลลภ เกิดเทพ

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ เม.ย. 2550

69

70

71

72

73

74

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวดวงสมร สังขแปน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท เสรี จันทรประเสริฐ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยปฏิบัติการพิเศษภาคใต
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอัตตพล นุยแกว (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท สะอาด สุนทร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวณฐมน เกษมอมร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายจักราคม ลิ่วมโนมนต
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

086 4809419

จํานวน 604,000
โฉนดที่ดินเปนของภรรยา

ธอส.

29 ก.ค. 57 ซื้อหองชุด
089 5209649

กท.

8 ส.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขาบรมไตรโลกนารถ
080 5181225

ธอส.

8 ส.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
086 7727068

ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

8 ส.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
085 8105905

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ก.ค. 2551
จํานวน 1,200,000
ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

18 ส.ค. 57 ขยาย ตอเติม ซอมแซมอาคาร
086 5393630

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ ม.ค. 2551
จํานวน 2,290,000

กท.

29 ส.ค. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํานักคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
75 รอยตํารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษมณี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

081 8745858
กท.

29 ส.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
081 6251627

ธอส

29 ส.ค. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร
080 4565255

กท.

4 ก.ย. 57 ปลูกสรางอาคาร
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
088 2572459

กท.

4 ก.ย. 57 ซื้อที่ดิน - อาคาร
สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ

กท.

4 ก.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สาขาซอฟทแวรปารค
081 8672344

ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

24 ก.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
0 4346 8688

แกไขวัตถุประสงค 16 ก.พ. 58

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

76

77

78

79

80

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวสุวรรณา ทองสุก (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสมพร บุญฉายแสง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายวรวุฒิ รักษาวงศ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายนเรศ เวียงอินทร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการศูนยปฏิบัติการพิเศษภาค 4

ขาดสําเนาโฉนด

เคยใชสิทธิ กท. เมื่อ มิ.ย. 2550
จํานวน 1,500,000

81

82

83

84

85

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยตรี ภัทรพล จิ๋วหนองโพธิ์
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการศูนยปฏิบัติการพิเศษภาค 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวอัญชิสา จาภา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวศุภากาญจน บุตรศรี
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายรัฐพล บุญเกตุ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการศูนยสืบสวนสะกดรอย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยตรีตํารวจหญิง ปยะพร บุญโสภณ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

กท.

7 ต.ค. 57 ซื้อที่ดิน/ปลูกสรางอาคาร
สาขาสุขสวัสดิ์
085-2497775

ขาดสําเนาโฉนดที่ดิน
สําเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
แบบพิมพเขียว/ใบอนุญาติกอสราง

กท.

7 ต.ค. 57 ซื้อที่ดิน/อาคาร
สาขาสอบสวนคดีพิเศษ
02-8319888 ตอ 2023

ขาดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกู

ธอส.

20 ต.ค. 57 ซื้อที่ดิน/อาคาร

ธอส.

20 ต.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
083-1623451

ธอส.

21 ต.ค. 57 ซื้อที่ดิน/อาคาร
097-1078988

ธอส.

29 ต.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
092-6974242

ปฏิบัติราชการสํานักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
86 นางสาวนัยนา สุนารักษ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

87 นางสาววันวิสาข เจริญวุฒิ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

6 พ.ย. 57 ปลูกสรางอาคาร
081-5531760

ใบเสร็จ

สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
88 นางสาวจินตาภา วิริยะโกศล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
89 นายชัยวุฒิ พัทรชนม
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

18 พ.ย. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
088-2270090

ใบเสร็จเดือนปจจุบัน

ธอส.

18 พ.ย. 57 ซื้อที่ดิน
074-426993

ใบเสร็จ

ศูนยบริหารคดีพิเศษ สํานักบริหารกลางปฏิบัติราชการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 9

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
90 นางสาวชุติกาญจน ชมบุญ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
91 นางสาวขวัญตา เลิศวิจิตรกมล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

1 ธ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
02-5754306

ธอส.

1 ธ.ค. 57 ปรับลดอัตรดอกเบี้ย

ธอส.

1 ธ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
081-6275157

ธอส.

23 ธ.ค. 57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษปฏิบัติราชการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
92 นายกิตติพงษ เดชาภิวุฒิ (กูรวม)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
93 พ.ต.ท.ภักดี สิทธิ์ประเสริฐ

ใบเสร็จเดือนปจจุบัน
สลิปเงินเดือน

94

95

96

97

98

99

เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายกษิภณ พรหมรักษา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวปุญญพัฒน ทองใหญ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีภาษีอากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายนรา สวัสดิภาพ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายวิชาญ รวมรักษ (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท ประวิทย กังวล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายพงษศักดิ์ ลําภา
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

081-6174592
ธอส.

23-ธ.ค.-57 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
02-831-9888 ตอ 2023

ขาดใบเสร็จรับเงิน

ธอส.

14-ม.ค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
02-142-2716
092-821-9213

ขาดใบเสร็จรับเงิน

กท.

9-มี.ค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
267 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
02-831-9888 ตอ 2024
084-467-8953
13-มี.ค.-58 ไถถอนจํานอง
285 สาขาโชคชัย 4 ซอย22
02-142-2767

แจงเปลี่ยนธนาคาร 29 ส.ค. 61 (666)

กท.

จํานองโฉนดกับธ.ออมสินเพื่อการบริโภคและจํานองโฉนด 2 ใบ แตสัญญาเดียว

โดยไดแจงวาเคยยื่นเอกสารดังนี้มาแลวแตขอยกเลิกสิทธิ

เนื่องจากวงเงินที่ไดรับไมพอกับยอดหนี้
และกูไปเพื่อซื้อที่ดินโดยแนบสัญญาซื้อขายที่ดินรวม 2 โฉนดมาดวย

กท.

25-มี.ค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
331 สาขา เซียรรังสิต
081-720-1099

ธอส.

26-มี.ค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
346 02-575-4295

แจงเปลี่ยนเปนกรุงไทย วันที่ 22 เม.ย. 62 (308)

สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
100 พันตํารวจตรีหญิง วารุณี คําวะรัตน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
101 นางจรัสศรี ชินวัฒน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
102 นางสาวประภัสสร จันทรสําโรง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

26-มี.ค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
346 02-142-2954

ขาดใบเสร็จรับเงิน
บริษัทแสนสิริ

กท.

2 เม.ย 58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
367 สาขาเสนา
02-575-4297

ขาดสําเนาโฉนด

ธอส.

2 เม.ย 58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
367 087-354-2361

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรปฏิบัติราชการศูนยเครือขายและพันธมิตรภาคประชาชน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
103 นางสาวนุชนาฏ มิตรมุสิก
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

เคยใชสิทธิ กท. 675,000 5/2549 (ม.ค. 50)

ขาดสําเนาโฉนด , สัญญาจํานอง
เคยใชสิทธิ กท. 562,418 8/2550 (9 ม.ค. 51)

ธ.อนุมัติ 557,000

ธอส.

10-เม.ย.-58 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
393 089-467-6921

ขาดใบเสร็จรับเงิน

ธอส.

10-เม.ย.-58 เพื่อซื้อที่ดิน - อาคาร
393 086-663-9499

ขาดสําเนาโฉนด

กท.

20-เม.ย.-58 เพื่อซื้อที่ดิน - อาคาร
422 สาขา ......
085 244 2464

เคยใชสิทธิ กรุงไทย 870,000 บาท 4/2549 (พ.ย.)

สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษ ปฏิบัติราชการสํานักงานรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
104 รอยตํารวจเอก อาคม คลายเนียม
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
105 นางสาวธัญลักษณ ฮั่นตระกูล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย ปฏิบัติราชการสํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

แจงไมเคยใชสิทธิ และมีหนังสือยืนยันจากธนาคารวาไมเคยใชสิทธิดังกลาว

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
106 นายธีรภัทร แกวจุนันท
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

กท.

29-เม.ย.-58 เพื่อปลูกสรางอาคาร
472 สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
081 423 8350

ขาดประมาณการคาใชจาย

ธอส.

11-พ.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
495 081 401 7652

ขาดโฉนด , สัญญากูเงิน
ขาดเอกสารผูกูรวมทั้งหมด

ธอส.

21-พ.ค.-58 เพื่อซื้อที่ดิน-อาคาร
541 02-831-9888 ตอ 2023

ขาดสําเนาโฉนด

ศูนยตอตานการคามนุษย ปฏิบัติราชการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
107 นายวิทวัส ปานยัง (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
108 นางธนาภรณ ไตรกิตยานุกูล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติราชการสํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
109 นางสาวศิริวรรณ เทพอารักษกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
110 นายสุรยุต ปุริมา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
111 นายธนากร ชื่นครอบ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เคยใชสิทธิ กท. 1,000,000 4/2551 (7พ.ค.51)

ธ.อนุมัติ 818,000

ธอส.

21-พ.ค.-58 เพื่อซื้อที่ดิน-อาคาร
541 02-831-9888 ตอ 2023

ธอส.

10-มิ.ย.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
630 081-0868346
02-831-9888 ตอ 2024

ธอส.

16-มิ.ย.-58 เพื่อปลูกสรางอาคาร **นาจะเปนปรับลดอัตราดอกเบี้ย
651 02-831-9888 ตอ 2024
ขาดสัญญาจํานอง
055-301494

112 รอยตํารวจเอก ปยะ รักสกุล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญาการพิเศษ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
113 นางสาวธันยธมนต เพชรหวล(น.ส.จารุณี เพชรหวล) (กูรวม)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ

กท.

ธอส.

สํานักคดีอาญาพิเศษ 1 ปฏิบัติราชการสํานักคดีการเงินการธนาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
114 พันตํารวจโทปกรณ สุชีวกุล
ผูบัญชาการสํานักคดีการเงินการธนาคาร
สํานักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
115 พันโท ชุมโชค จิ๋วเจริญ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

19-มิ.ย.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
672 สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ
02 1422949
02-831-9888 ตอ 2024
25-ส.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
952 081-4070462
02 142 2678

ธอส.

25-ส.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
952

ธอส.

25-ส.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
952 084-499-5500

ธอส.

25-ส.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
952 092-469-3654

กท.

25-ส.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
952 สาขาศูนยราชการฯ
อาคารเอ

ขาดหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด

ขอใบเปลี่ยนชื่อ , โฉนดทุกหนา ,ขาดเอกสารผูกูรวม
เคยใชสิทธิ กท.1,150,000 2/2552 (22 เม.ย. 52)

ขอเปลี่ยนเปน ธอส. 24 ส.ค. 60
ขาดสําเนาบัตรประชาชนผูกู

สํานักปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติราชการสํานักคดีการเงินการธนาคาร

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
116 นางสาววรางคณา วรรณวงษ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ศูนยบริหารคดีพิชิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
117 นางสาวสุชยา โมกขเสน
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
สํานักกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
118 นางสาวศุภวรรณ ภูธนะพิบูล

ธอส.

5-ต.ค.-58 เพื่อซื้อที่ดิน-อาคาร

ขาดสําเนาสัญญากูเงิน

เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
119 นายวีระ หนูคง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
120 นางลัดดาวัณย บุญมาก
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษ 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
121 นายเจตนา เหมมุน

122 นางสาวอลิษ เหลารอด
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
123 นายวิญู มธุโรรส
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีการเงินการธนาคาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
124 นายอนุรักษ ขจรฤทธิ์
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

099-441-6930
ธอส.

5-ต.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
085-391-1118

ขาดสําเนาสัญญากูเงิน,สลิปเงินเดือน

ธอส.

5-ต.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
094 482 1048
084 433 0610

ขาดสลิปเงินเดือน

ธอส.

5-ต.ค.-58 เพื่อซื้อหองชุด
02 142 2951

ขาดบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบาน
หนังสือรับรองเงินเดือน,สลิปเงินเดือน

กท.

5-ต.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
083 077 8696

ธอส.

5-ต.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธอส.

29-ม.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
124 080 809 9991

ขาดสลิปเงินเดือน,ใบเสร็จรับเงิน

สํานักบริหารกลาง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
125 นางสาวนันทนา เครือหงส
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
126 วาที่รอยตรี จราวุฒิ อํานักมณี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

29-ม.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
124 081 847 9072

เคยใชสิทธิ กท. 1,500,000 บาท 1/2549 (ม.ค. 49)

กท.

29-ม.ค.-59 เพื่อไถถอนจํานอง
124 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
02 975 9884

ขาดสัญญาจํานอง , สัญญากูเงิน

ธอส.

29-ม.ค.-59 เพื่อซื้อหองชุด
124 089 936 7078

ธอส.

29-ม.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
124 02 975 9835

กท.

29-ม.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขาดสําเนาโฉนดที่ดิน
124 สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม เคยใชสทิ ธิ กท. 690,000 2/2551 (7 มี.ค. 51)
053 241 737 - 8

กท.

29-ม.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
124 สาขา .....

สํานักปฏิบัติการพิเศษภาค ปฏิบัติราชการกลุมคดีความขัดแยง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
127 นางสิริกัญญา ชมพูธวัช
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
128 วาที่รอยตรี ยศวัฒน ชาญดนตรี
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ปฏิบัติราชการสํานักกิจการตางประเทศและคดีอาวญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
129 นางสาวมะลิลา อารียลักขณากุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
130 นางสาวกีรติ บุญโชติ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีทรัพยสินมางปญญา

ขาดสําเนาสัญญากูเงิน
ยกเลิก กท. 600,000 4/2552 (10ส.ค. 52)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
131 นายศักดา พิพัฒนธรรมกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ปฏิบัติราชการสํานักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
132 นางเมธินี รัตรสาร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
133

134

135

136

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวเนรัญชรา กอมะณี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวนุชรี เดชดี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวปยรัตน มงคลลาภ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์ เลือลา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติราชการ สํานักกิจการตางประเทศ

และคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

7-เม.ย.-59 เพื่อไถถอนจํานอง
364 สาขา.....
086 798 2127

ยื่นขอขยาย ตอเติม ซอมแซม
แตไมไดแนบเอกสารสําหรับตอเติม ซอมแซม มาดวย

กท.

7-เม.ย.-59 เพื่อซื้อหองชุด
364 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
084 700 1781

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

กท.

14-มิ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
555 สาขากรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขาดสลิปเงินเดือน , ใบเสร็จรับเงิน

ธอส.

14-มิ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
555 081 481 0726
099 231 2828

กท.

14-มิ.ย.-59 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
555 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
02 831 9888 ตอ 4007

กท.

14-มิ.ย.-59 เพื่อไถถอนจํานองจาก ธอส.
555 สาขา ขวงสิงห
02 975 9835
080 068 4058

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

137 รอยตํารวจเอก กําพล สุจินันทกุล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
138 นางสาวกรรณิการ สุขสมนิล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
ศูนยตอตานการคามนุษย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
139 นายธนทัต กลิ่นประทุม
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
140 นางสาวปริมณ สาริยา
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
141 จาสิบเอก สัญญา กาละปตย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
142 นายอธิคุณ เพชรเลิศ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
143 นางสาวธนิตา บัวหลวง

กท.

14-มิ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
555 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
081 442 2051

ธอส.

22-ส.ค.-59 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
095 881 5050

ธอส.

22-ส.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
02 831 9888 ตอ 2088

ธอส.

22-ส.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
02 142 2864

ธอส.

25-ต.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
966 043 468 688
081 592 0690

กท

15-พ.ย.-59 เพื่อไถถอนจํานอง
1031 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
02 575 4310
081 423 1294
15-พ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธอส.

ขาดสําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน ผูขาย

เคยใชสิทธิ กรุงไทย 724,000 2/2554 (21 เม.ย. 54)

ธ.อนุมัติ 720,000 บาท

ขาดสัญญากูเงิน , สลิปเงินเดือน , ใบเสร็จ

1031 098 550 9665

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 1 ปฏิบัติราชการสํานักงานรองอธิบดี

144

145

146

147

148

149

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตํารวจโท อัครวัฒน ออนแกวทวีสิน
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวณัฏฐกานต ประศาสนครุการ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวจุฑามณี บัวแกว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวอาระยา อสิพงษ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีภาษีอากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางจุไรพร ไกยสิทธิ์
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายยุทธศาสตร สรอยศรีรงค
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

22-พ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
1041 080 706 2288
063 203 9608

เคยใชสิทธิ กรุงไทย 960,000 4/2554 (16 ส.ค. 54)

ธอส. อันดับ 1
กท. อันดับ 2

8-ธ.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
1102 เพื่อไถถอนจํานอง
สาขาศูนยราชการ อาคารบี

กท.

19-ม.ค.-60 เพื่อปลูกสรางอาคาร
49 สาขาศูนยราชการ อาคารเอ
085 981 5888

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
ยื่นสลิปเงินเดือนของกรมพินิจฯ

กท.

30-มี.ค.-60 เพื่อไถถอนจํานองจาก ธอส.
288 สาขา เตาปูน

ยกเลิก กท. 972,300 4/2559(26ต.ค.59)

ธอส.

3-เม.ย.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
302

กท.

3-เม.ย.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
302 สาขา กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เคยใชสิทธิ กท.1,353,500 7/2553 (30พ.ย.53)

ธ.อนุมัติ 1,342,000

150

151

152

153

154

155

สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายพรชัย จิตบุญ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวธนวรรณ อัคคพาณิช
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สิบเอก อัครภาคย นวลละออ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอเนก ปลอดกระโทก
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวณษมา มีอนันต (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักคดีอาญาพิเศษ 3
ปฏิบัติราชการศูนยตอตานการคามนุษย
พันตํารวจตรีหญิง สมปอง ขวัญประเสริฐ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม

091 830 6996
ธอส.

3-เม.ย.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
302 093 684 7171
084 700 0064

ธอส.

22-พ.ค.-60 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
445 089 209 1000

ธอส.

3-ม.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
12

ธอส.

3-ม.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
12

ธอส.

3-ม.ค.-61 เพื่อไถถอนจํานอง
12

กท.

3-ม.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
12 สาขา เตาปูน
02 142 2972

เคยใชสิทธิ กท. 701,400 3/2554 (17มิ.ย. 54)

เคยใชสิทธิ กท. 2,000,000 6/2550 (30 ต.ค. 50)

ธ.อนุมัติ 1,580,000 (28 ก.พ.51)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
156 นางสาวปทมาภรณ กฤษณายุทธ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
157 นายอิทธิพล สโมทาน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

9-ม.ค.-61 เพื่อไถถอนจํานอง
24 สาขาศูนยราชการ อาคารเอ
087 104 0989

กท.

9-ม.ค.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
24 สาขาแจงวัฒนะ

กท.

30-ม.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
85 สาขาเหนือคลอง
099 3164694

กท.

30-ม.ค.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
85 สาขาบิ๊กซีปตตานี
082 276 9337

กท.

28-มี.ค.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
241 สาขาศูนยราชการ อาคารเอ

ธอส.

28-มี.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
241

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
158 นางสาวณีรนุช ชูสม
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
กลุมตรวจสอบภายใน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
159 นายอิ่มบุญ พิชัย
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
ปฏิบัติหนาที่ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
160 นายธีธัช พัฒนะศรี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
กองคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
161 รอยโท ปราเนตร เทศธรรม
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองปฏิบัติการคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เคยใชสิทธิ กท. 1,800,000 1/2556 (15 ม.ค. 56)

ธ. กท. อนุมัติ 1. 115,000 (2 ม.ค. 47)
ธ. กท. อนุมัติ 2. 1,773,000 (1 เม.ย. 56)

เคยใชสิทธิ กท. 2,074,000 6/2554 (2ธ.ค.54)

162 นางสาวแรกฝน ฉัตรแกวบุญเรือง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
163 นางนนทนที โตเขียว
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
164 นางสาวนวพรรษ โภคพิบูลย (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีทรัพยสินทางปญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
165 นางสาวถนอมนวล ชนะบุตร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
166 นายสุทธิธรรม พงศวรินทร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีคุมครองผูบริโภค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
167 นายศุภพงศ อินตะจวง
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
168 วาที่รอยตรี กรหยก บุญสม

กท.

28-มี.ค.-61 เพื่อไถถอนจํานอง
242 สาขาถนนชยางกูร
083 9021951

ขาดใบเสร็จรับเงิน

ธอส.

28-มี.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
242

ขาดสําเนาโฉนด

กท.

20-เม.ย.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
303 สาขา ถนนขาวสาร

เคยใชสิทธิ กท. 742,600 2/2550 (10เม.ย. 50)

เคยใชสิทธิ กท. 800,000 4/2550 (30 ส.ค. 50)

ธ.อนุมัติ 720,000
ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมเปนปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธอส.

7-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
346

กท.

7-พ.ค.-61 เพื่อไถถอนจํานอง
346 สาขา ศูนยราชการฯ อาคารเอ
095 365 1736

กท.

28-มิ.ย.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
501 สาขายอยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
089 342 2424

ธอส.

28-มิ.ย.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากทําสัญญากูเงินเพื่อซื้อกับ ธ.กท.แลว

169

170

171

172

173

174

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กลุมคาใชจายคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอภิสิทธิ์ สุริยะวิภาดา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยตรี จักริน อึ้งตระกูล (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายคุณานนต หมายดี
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาระบบริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวมิรันตี พิมพิรัตน
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาระบบริหาร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายนพพร วงศทวีทรัพย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
วาที่รอยเอก สุริยา กอเกิด
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ

501
ธอส.

3-ก.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
509

ธอส.

12-ก.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
530

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนของผูกูรวม
แจงเปลี่ยนวัตถุประสงค 21 พ.ย. 61 (910)

ธอส.

12-ก.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
530

แจงเปลี่ยนวัตถุประสงค 21 พ.ย. 61 (910)

ธอส.

12-ก.ค.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
530

ขาดบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูขาย

กท.

24-ก.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
503 สาขาบิ๊กซีแจงวัฒนะ
086 983 2289

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน , ใบเสร็จรับเงิน

ธอส.

7-ส.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
586

กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
175 นางสาวสมฤทัย นิรังศรรณ
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ

ธอส.

5-ก.ย.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
687 088 069 0263

กท.

5-ก.ย.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
687 สาขาศูนยราชการ อาคารเอ
098 996 6144

กท.

1-ต.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
768 สาขาปทุมธานี
061 554 5653

กท.

16-ต.ค.-61 เพื่อซื้อหองชุด
810 สาขาศูนยราชการ อาคารบี
089 683 6410

เคยใชสิทธิ กท. 850,000 3/2550 (20 ก.ค. 50)

ธอส.

18-ต.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
820

เคยใชสิทธิ กท.640,000 4/2551 (7พ.ค.51)
ธ.อนุมัติ 640,000

ธอส.

18-ต.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
820 092 691 1212

ยื่นกูรวมกับพี่นอง ไมเขาเกณฑ

กองกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

176

177

178

179

180

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายฐปนพ กิติสุข
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายปรีชา จินตปญญาสกุล (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายพิสิฐ วรรณศิริ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีภาษีอากร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวพนิดา โลหิตศิริ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายธีรนิติ จันทรประวิตร
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองคดีความมั่นคง

ขาดเอกสารผูกูรวมทั้งหมด
ขาดสําเนาโฉนด

ธ.อนุมัติ 600,000

181

182

183

184

185

186

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสิริเมฆ สวาสดิ์พล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายเมธีวัฒน คําเสือ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวภูรณี ศรีเทพย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจเอกหญิง ทิพยนัชชา เกิดศาสตร
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองคดีคุมครองผูบริโภค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวอัญญาณี วิชัยกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางอรอนงค ทิพยทิมาพันธ (กูรวม)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ธอส.

6-พ.ย.-61 เพื่อซื้อหองชุด
879 084 654 9859

ธอส.

21-พ.ย.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
909 02 142 2950
081 737 5435

ธอส.

21-พ.ย.-61 เพื่อไถถอนจํานอง
909 096 145 6695

ธอส.

21-พ.ย.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
909 สาขาสุขุมวิท
092 427 8882

กท.

3-ธ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
935 สาขาทาอากาศยานกรุงเทพ
02 831 9888 ตอ 50896
061 641 1499
3-ธ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
936 สาขาศูนยราชการฯ อาคารเอ
091 794 9831

กท.

ใหส/ญจะซื้อจะขายฉบับจริงมา

ขาดสําเนากรรมสิทธิ์หองชุด

187 นางสาวนิรมล แกวทาไม
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
188 นายทวนชัย บัวศรี
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

กท.

19-ธ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
968 สาขาศูนยราชการฯ อาคารบี
089 188 7776

กท.

22-ม.ค.-62 เพื่อซื้อที่ดิน
34 สาขาไทรบุรี
063 965 9162
074 300931
22-ม.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
34 089 815 3158
074 300 931

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 กองปฏิบัติการคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
189 นายสราวุธ สุโขทัย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 9 กองปฏิบัติการคดีพิเศษ

190

191

192

193

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายอดิเรก คิดธรรมรักษา
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจเอก ตะวัน ยะอนันต
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายรักษพล พันธชาติ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ
สํานักงานรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจโทหญิง ธราธร สาระคร

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

ธอส.

22-ม.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
34 02 831 9888 ตอ 50521
089 631 3936

กท.

25-ม.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขาดใบเสร็จรับเงิน
41 สาขาการทาอากาศยานกรุงเทพ
02 142 2940
086 517 1667
ตองเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนปรับลดอัตราดอกเบี้ย
1-ก.พ.-62 เพื่อซื้อหองชุด
67 02 831 9888 ตอ 55521
081 844 5801

ธอส.

กท.

7-ก.พ.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน

194

195

196

197

เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายวิริทธิ์พล อัมพวัลย
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายไพบูลย หิรัญราศีกุล
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายกิตติพงษ มณีแกว
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวนลินทิพย ศรีสิทธิ์
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

ธอส.

กท.

กท. อันดับ 1
ธอส. อันดับ 2

กองกิจการตางประเทศและคดีอาชญากรรมระหวางประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
198 นางสาวพยุง มะโหฬาร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
199 นายสรสิช อัมรัตน
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

กท.

สาขาศูนยราชการ อาคารบี
02 142 2664
063 723 7755
25-ก.พ.-62 เพื่อไถถอนจํานอง
130 สาขาศูนยราชการ อาคารเอ
086 794 8479

ขาดสัญญาจํานอง

6-มี.ค.-62 เพื่อซื้อหองชุด
182 สาขา ศูนยราชการ อาคารบี
02 831 9888 ตอ 52202
089 452 4625
6-มี.ค.-62 เพื่อซื้อที่ดิน
183 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
02 831 9888 ตอ 50932
086 364 2297
6-มี.ค.-62 เพื่อไถถอนจํานอง สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
183 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย สาขา ศูนยราชการ อาคารบี
02 831 9888 ตอ 50141
092 516 5888
6-มี.ค.-62 เพื่อซื้อหองชุด
183 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
099 595 2225
7-มี.ค.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
192 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ

ผูกูรวมไมเขาเกณฑเนื่องจากไมไดจดทะเบียนสมรส

สงเอกสารผูกูรวมคืนตนสังกัดแลว 8 มี.ค. 62

200

201

202

203

204

205

สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจโทหญิง วรรณิศา สิทธิมงคล
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายสุรศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รอยตํารวจเอกหญิง ณัทฐนิษฐ เนียมบุญเจือ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวธันวลัคน เชิงดี
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นายทวีชัย ลิ้มเจริญ (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองคดีคุมครองผูบริโภค
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
นางสาวสุพิชฌาย วิไลวงษ
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองเทคโนโลยีและศูนยขอมูลการตรวจสอบ

กท.

ธอส.

8-มี.ค.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
193 สาขา ศูนยราชการ อาคารบี
085 444 2784
02 142 2693
18-มี.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
221 02 142 2871
092 641 4559

ธอส.

22-มี.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
237 สาขาสํานักงานใหญ
083 037 4259

กท.

29-มี.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
265 สาขา ศูนยราชการ อาคารบี

กท.

1-เม.ย.-62 เพื่อไถถอนจํานอง
268 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
02 831 9888 ตอ 51312
089 184 7550
1-เม.ย.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
268 สาขา ศูนยราชการ อาคารเอ
02 831 9888 ตอ 50923

กท.

เคยใชสิทธิ ธอส. 1,025,000 1/2555 (20 ก.พ.55)

ธ.อนุมัติ 1,120,000

เคยใชสิทธิ กท. 320,000 4/2549 (พ.ย. 49)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
206 นางสาวรัตนา รัตนสุนทร
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

ธอส.

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
207 นางสาวสรารัตน ฉัตรคําฝน
เจาหนาที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
208 นางพิชญา ธารากรสันติ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ

กท.

กท.

ศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กองปฏิบัติการคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
209 พันตรียศภัค แกวนิล
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ
กองปฏิบัติการพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
210 นายสุวัชร สุดใจ
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
ปฏิบัติหนาที่กองคดีความมั่นคง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
211 พันตํารวจโท สนธยา รัตนธารส
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

กท.

กท.

กท.

ปฏิบัติหนาที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

062 165 6365
5-เม.ย.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน
เคยใชสิทธิ กท.490,000 2/2555 (26เม.ย. 55)
274 สาขา ศูนยราชการ อาคารบี
ธ.อนุมัติ 878,000
02 831 9888 ตอ 51211
081 895 5574
18-เม.ย.-62 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
301 สาขา ศูนยราชการ อาคารบี
02 8319888 ตอ 52201
09 5162 4556
3-พ.ค.-62 ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขาดใบเสร็จ
347 สาขาบิ๊กซี หางดง
053 241737
086 0587668
17-มิ.ย.-62 เพื่อไถถอนจํานอง
เคยใชสิทธิ กท. 1,920,000 7/2550( 29 พ.ย.50)
466 สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติแจงวัฒนะ (อาตารเอ)
02 831 9888
084 446 6519
3-ก.ค.-62 เพื่อซื้อหองชุด
ขาดสําเนากรรมสิทธิ์หองชุด
532 สาขาศูนยราชการฯ อาคารบี
02 831 9888 ตอ 50441
083 545 5359
9-ก.ค.-62 เพื่อขยาย ตอเติม ซอมแซมอาคาร ทางธนาคารขอขายเวลา
548 สาขาศูนยราชการฯ อาคารเอ เนื่องจากวัตถุประสงคมีการเปลี่ยนแปลงตามพรบ. อยูระหวางพิจารณา
063 203 9598
เคยใชสิทธิ กท. 980,000 5/2550 (29 ก.ย. 50)
080 457 4092
ธ.อนุมัติ 830,000

212 นายชนินทร พงษแพทย (กูรวม)
เจาหนาที่คดีพิเศษชํานาญการ
กองกฎหมาย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กท.

9-ก.ค.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
550 สาขาบิ๊กซี สายไหม

