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ขอ้มูล ณ เดอืนกรกฎาคม 2561
ธนาคาร

ทีข่อใชส้ิทธิ

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

2 นางสาวศิริลักษณ์ ปัญญากอง ธอส. 23-ก.ย.-58 เพือ่ปลูกสร้างบ้าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1079 02-141-4765
ส านักงานเลขานุการกรม
กรมคุมประพฤติ

3 นางแก่นจันทร์ น้อยเพ็ง ธอส. 4-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญาจ านอง
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1219 042 861 225-6 สลิปเงินเดือน
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย เคยใช้สิทธิ กท. 990,000 5/2553 (9 ส.ค. 53)
กรมคุมประพฤติ

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

5 นางสาวศศิธร สามารถกุล (กู้ร่วม) ธอส. 17-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1277 042 223 262
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่2 (กรมคุมประพฤต)ิ

ล าดบัที่ ชื่อ/ต าแหน่ง วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุ เอกสารประกอบ
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กรมคุมประพฤติ
6 นางมะลิวัลย์ รัตนมณี (กู้ร่วม) ธอส. 23-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนผู้กู้ร่วม

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1300 02 141 4765
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
กรมคุมประพฤติ

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

8 นายทวีสิทธิ ์ทองศีล ธอส. 17-ธ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1396 035 246 728
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมคุมประพฤติ

9 นายเทพฤทธิ ์เหมศรี ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 223 043 812 969
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
 ช่วยราชการ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์

10 นางสาววิภาวรรณ จันทร์เต็ม (กู้ร่วม) ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดทะเบียนสมรส
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 223 074 611 118
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ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
กรมคุมประพฤติ

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

12 นางอรทิพย์ เทพจินดา (กู้ร่วม) ธอส. 4-พ.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ โฉนดและสัญญากู้เงินเป็นชื่อของสามี
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 448 056 415 366
ส านักงานคุมประพฤติชัยนาท
กรมคุมประพฤติ

13 นางสาวเขมิกา แก้วเขียว ธอส. 14-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 556 สาขาเพชรบูรณ์
ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 037 280 2256
กรมคุมประพฤติ

14 นางประภาพรรณ ชูเก็น ธอส 23-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 583 สาขาตรัง
ส านกังานคุมประพฤติจงัหวัดพังงา ช่วยราชการประจ า 075 212 930
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

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

16 นายอธิการ ต้ังจิตต์ ธอส. 11-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1022 077 418 448
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมคุมประพฤติ

17 นางอมรรัตน์ หยงสตาร์ ธอส. 11-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1022 075 212 930
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
กรมคุมประพฤติ

18 ว่าทีร้่อยเอก กนกศักด์ิ แถวทิม ธอส. 30-ธ.ค.-59 เพือ่ซ้ือห้องชุด ขาดส าเนากรรมสิทธิห์้องชุด
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1167 02 598 3570 หนังสือรับรองเงินเดือน
ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ

19 นายอภิบารมี บุตรเพียรดี ธอส 4-เม.ย.-60 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน ขาดสัญญาจะซ้ือจะขาย
พนักงานควบคุม (ลูกจ้างประจ า) 305 02 598 1393 สลิปเงินเดือน
ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ
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20 นายนิกรณ์ เวชภูมิ ธอส. 1-ม.ิย.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 477 02 307 8428
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
กรมคุมประพฤติ

21 นางกนกวรรณ จิตใจกล้า (กู้ร่วม) ธอส. 27-ก.ค.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 614 032 427 108
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
กรมคุมประพฤติ

22 นายจารุวัฒน์ นวลนิ่ม (กู้ร่วม) ธอส. 21-ก.ย.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 791
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
กรมคุมประพฤติ

23 นางสาวสุธิตรา วงศ์เมือง ธอส. 14-ธ.ค.-60 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ สลิปเงินเดือน
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 1033
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
กรมคุมประพฤติ

24 นายฮาซัน มาหิเละ ธอส. 27-เม.ย.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดใบเสร็จ
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 316 073 424 800
ส านักงานคุมประพฤติภูเก็ต
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ช่วยราชการประจ าศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
25 นางสาวทิพวัลย์ สุขสุวานนท์ ธอส. 2-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 336 02 707 8112
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
ช่วยราชการประจ าส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

26 นายกัมปนาท อยู่ส าแดงกิจ ธอส. 2-พ.ค.-61 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน ขาดโฉนดทีดิ่น
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 336 02 399 2254
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
กรมคุมประพฤติ

27 นายธนวัฒน์ แก้วงาม ธอส. 2-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 336 032 601 961 - 2
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมคุมประพฤติ

28 นางสาวสิรินทร์ พุม่งาม ธอส. 2-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 336 039 523 960 - 61
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
กรมคุมประพฤติ

29 นางสาวสุจิตรา เกตุดี (กู้ร่วม) ธอส. 31-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เคยใช้สิทธิ ธอส. 1,700,000 3/2554 (17 ม.ิย. 54)
นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 414 073 242 800 ธ.อนุมัติ 1,854,000
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ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ช่วยราชการประจ าส านักงานคุมประพฤตินครราชสีมา สาขาสีค้ิว

30 นางพัชรี ผลวัฒนะ ธอส. 31-พ.ค.-61 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เคยใช้สิทธิ กท. 950,000 1/2556 (15 ม.ค. 56)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 416 034 340 287 ธ.อนุมัติ 950,000
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
กรมคุมประพฤติ

31 นางสาวมนิตา สิงเอี่ยม (กู้ร่วม) กท. 12-ก.ค.-61 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง เคยใช้สิทธิ กท. 1,372,800 3/2556 (3 ม.ิย. 56)
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ 535 สาขา บางขุนนนท์ ธ.อนุมัติ 1,357,000
ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 02 412 0083
กรมคุมประพฤติ 081 083 7021

32 นายสัณฐาน รัตนะ กท. 12-ก.ค.-61 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน
ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี 535 สาขา บิก๊ซี เอ็กตร้า อ.หาดใหญ่
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี 073 373 59 - 60
กรมคุมประพฤติ


