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วงเงินทีเ่สนอ ธนาคาร

อนุมัติ ทีข่อใช้สิทธิ

1 นายปิยะ โนกุญชร 1,979,000 1,374,800 ธอส. 19-พ.ย.-57 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ปรับแล้ว 038-397-682-3
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
กรมคุมประพฤติ

2 นายสมพงษ์ คุ้มขนาบ 3,400,000 756,000 ธอส. 19-พ.ย.-57 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ปรับแล้ว 084-736-2992
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เคยใช้สิทธิ ธอส. 24 ก.ย. 51 8/2551 02-411-1894
กรมคุมประพฤติ 1,450,000  ธ.อนุมัติ 1,400,000

3 นายอภิชัย จตุพรวาที 1,095,000 ธอส. 19-พ.ย.-57 เพือ่ซ้ือทีดิ่นและอาคาร
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 056-222-906
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
กรมคุมประพฤติ

4 นายสิทธิชัย ด้วงฤทธิ์ 700,000 645,196.08 ธอส. 4-ธ.ค.-57 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เคยใช้สิทธิ ธอส.4/2550(30 สค.50) 02-540-3137
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 551,450
กรมคุมประพฤติ

5 นางสาวกันฑ์จนา คิดนุนาม 800,000 773,200 ธอส. 25-ธ.ค.-57 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดโฉนดทีดิ่น , หนังสือรับรองเงินเดือน
พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิเศษ 02-141-4765

ล าดับที่ ชื่อ/ต าแหน่ง

ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59

เอกสารประกอบ

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม

จ านวนเงิน
ขอกู้

วนัรับเรือ่ง วตัถุประสงค์/หมายเหตุ

ส่วนที ่2 (กรมคุมประพฤต)ิ
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ล าดับที่ ชื่อ/ต าแหน่ง

ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
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จ านวนเงิน
ขอกู้
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ส านักงานคุมประพฤตินครราชสีมา
กรมคุมประพฤติ

6 นางสาวอรพิน ทองมาก 1,390,000 ธอส. 16-ม.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตรดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 02-399-0729
ส านักงานคุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดพระโขนง
กรมคุมประพฤติ

7 นางสาวจันทร์รัตน์ ค าแดง 996,000 955,100 ธอส. 23-ม.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดโฉนด , สลิปเงินเดือน
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 034-340-287
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
กรมคุมประพฤติ

8 นายกิตติรัตน์ ส้มแป้น 2,560,000 ธอส. 26-ม.ีค.-58 ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 344 034-413-966
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
กรมคุมประพฤติ

9 นายศักด์ิกิจ รัตนพัฒนากุล 1,357,000 ธอส. 10 เม.ย 58 เพือ่ซ้ือห้องชุด ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน , โฉนด
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติสาขาอาญากรุงเทพใต้ 389 02 141 4765
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
กรมคุมประพฤติ
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10 นายวสันต์ เภรีวิค 17,424,858 ธอส. 10 เม.ย 58 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ไม่มีชื่อผู้กู้ในโฉนด เป็นชื่อภรรยา
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 390 075 212 930 ขาดสัญญาจ านอง
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
กรมคุมประพฤติ

11 นายสุริยศักด์ิ ยุติเทพศาล 384,000 ธอส. 16-เม.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือสัญญากู้เงินธนาคาร 
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 406 02 141 4765  ใบเสร็จรับเงินธนาคาร
ส านักงานคุมประพฤติสาขาศาลแขวงธนบุรี 02 457 3020 ตรวจสอบเงินเดือน ไม่ตรงกับสลิป คนละเดือน
กรมคุมประพฤติ

12 นางสาวปัญญาภรณ์ เอี่ยมอรุโณทัย 1,130,000 ธอส. 14-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 512 02-141-4765 หนังสือรับรองเงินเดือน,สลิปเงินเดือน 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ใบเสร็จรับเงิน
กรมคุมประพฤติ

13 นายจิระเดช ก าหอม 2,406,000 ธอส. 14-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน , ใบเสร็จรับเงิน
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ยกเลิก กท. 1/2558 (12 ม.ีค. 58) 513 02-141-4765 มียอดหนี้ 2 ยอด
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 044-613-487
กรมคุมประพฤติ

14 นางล าเพิล ฝอยศาลา 1,574,000 ธอส. 18-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ มียอดหนี้ 2 ยอด
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ เคยใช้สิทธิ กท. 950,000 2/2552 (22 เม.ย. 52) 521 044-613-094 ใบเสร็จรับเงิน
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ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
กรมคุมประพฤติ

15 นางสาวศิริลักษณ์ ปัญญากอง 1,200,000 736,200 ธอส. 23-ก.ย.-58 เพือ่ปลูกสร้างบ้าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1079 02-141-4765
ส านักงานเลขานุการกรม
กรมคุมประพฤติ

16 นางแก่นจันทร์ น้อยเพ็ง 665,400 ธอส. 4-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญาจ านอง
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1219 042 861 225-6 สลิปเงินเดือน
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
กรมคุมประพฤติ

17 นางวรารัตน์ ศรีปูณะ 1,265,000 ธอส. 4-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญาจ านอง
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ เคยใช้สิทธิ กท. 622,200 6/2553 (30 ก.ย. 53) 1219 042 861 225-6 สลิปเงินเดือน
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
กรมคุมประพฤติ

18 นางสาวศศิธร สามารถกุล 2,040,000 ธอส. 17-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เลขทีสั่ญญา 061590006156 - 2,044,700
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1277 042 223 262
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
กรมคุมประพฤติ

เคยใช้สิทธิ กท. 990,000 5/2553 (9 ส.ค. 53)
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19 นางมะลิวัลย์ รัตนมณี 2,585,000 ธอส. 23-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนผู้กู้ร่วม
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1300 02 141 4765
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
กรมคุมประพฤติ

20 ว่าทีร้่อยตรี ธีรวัต แก้วน้อย 2,200,000 ธอส. 9-ธ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญาจ านอง ,สลิปเงินเดือน
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1366 038 397 682 - 3 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
กรมคุมประพฤติ

21 นายทวีสิทธิ ์ทองศีล 1,313,000 ธอส. 17-ธ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1396 035 246 728
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมคุมประพฤติ

22 นายเทพฤทธิ ์เหมศรี 797,177 ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 223 043 812 969
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ช่วยราชการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมคุมประพฤติ

23 นางสาววิภาวรรณ จันทร์เต็ม 1,592,802 ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดทะเบียนสมรส
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 223 074 611 118 สัญญากู2้ ฉบับ 
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ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง กู้หลัก063570007190 - 638,000
กรมคุมประพฤติ กู้ร่วม 063570007221 - 1,020,000

24 นางเพ็ญศรี ซอประสิทธิ์ 1,697,000 ธอส. 14-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 269 044 816 300 - 1
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
กรมคุมประพฤติ

25 พันจ่าเอกวิทยา เทียมครู 500,000 ธอส. 14-ม.ีค.-59 เพือ่ต่อเติม ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านทีอ่ยู่อาศัย
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ เคยใช้สิทธิ ธอส. 487,900 269 037 280 225 - 6
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 3/2557 17 ก.ค. 57
กรมคุมประพฤติ

26 นางอรทิพย์ เทพจินดา 2,928,800 ธอส. 4-พ.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ โฉนดและสัญญากู้เงินเป็นชื่อของสามี
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 448 056 415 366
ส านักงานคุมประพฤติชัยนาท
กรมคุมประพฤติ

27 นางสาวเขมิกา แก้วเขียว 1,513,000 ธอส. 14-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 556 สาขาเพชรบูรณ์
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 037 280 2256
กรมคุมประพฤติ
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ส่วนที ่2 (กรมคุมประพฤต)ิ

28 นางประภาพรรณ ชูเก็น 2,295,000 ธอส 23-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 583 สาขาตรัง
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ช่วยราชการประจ า 075 212 930
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

29 นางชนิดา ชลายนนาวิน 4,800,000 ธอส. 30-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดส าเนาโฉนดทีดิ่น
พนักงานคุมประพฤติช านาญการเคยใช้สิทธิ กรุงไทย 596,000 8/2550 (9ม.ค.51) 615 สาขาศูนย์ราชการ อาคารบี หนังสือรับรองเงินเดือน
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 02 141 4861
กรมคุมประพฤติ

30 นายอธิการ ต้ังจิตต์ 778,800 ธอส. 11-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1022 077 418 448
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมคุมประพฤติ

31 นางอมรรัตน์ หยงสตาร์ 1,426,800 ธอส. 11-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดกอเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1022 075 212 930
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
กรมคุมประพฤติ

32 นางพรประภา แกล้วกล้า 1,590,000 กท. 15-ธ.ค.-59 เพือ่ซ้ือห้องชุด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟืน้ฟูและกิจกรรมชุมชน 1126 สาขาท่าเตียน
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วงเงินทีเ่สนอ ธนาคาร

อนุมัติ ทีข่อใช้สิทธิ
ล าดับที่ ชื่อ/ต าแหน่ง

ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59

เอกสารประกอบ

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม

จ านวนเงิน
ขอกู้

วนัรับเรือ่ง วตัถุประสงค์/หมายเหตุ

ส่วนที ่2 (กรมคุมประพฤต)ิ

กรมคุมประพฤติ 02 141 4765
33 นางชนกพรรณ จินดามัง 2,500,000 2,300,000 กท. 30-ธ.ค.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน

พนักงานคุมประพฤติช านาญการพิเศษ เคยใช้สิทธิ กท. 700,000 4/2551 (7พ.ค.51) 1166 สาขา วิว ถนนเจริญนคร
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 02 412 0083
กรมคุมประพฤติ

34 ว่าทีร้่อยเอก กนกศักด์ิ แถวทิม 1,334,000 1,334,000 ธอส. 21914 เพือ่ซ้ือห้องชุด ขาดส าเนากรรมสิทธิห์้องชุด
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1167 02 598 3570 หนังสือรับรองเงินเดือน
ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ


