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ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

1 นางมะลิวัลย รัตนมณี (กูรวม) ธอส. 23-พ.ย.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนผูกูรวม

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1300 02 141 4765

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

กรมคุมประพฤติ

2 วาที่รอยตรี ธีรวัต แกวนอย ธอส. 9-ธ.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดสัญญาจํานอง ,สลิปเงินเดือน

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1366 038 397 682 - 3 

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

กรมคุมประพฤติ

3 นายทวีสิทธิ์ ทองศีล ธอส. 17-ธ.ค.-58 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 1396 035 246 728

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมคุมประพฤติ

4 นายเทพฤทธิ์ เหมศรี ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 223 043 812 969

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

 ชวยราชการ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ

5 นางสาววิภาวรรณ จันทรเต็ม (กูรวม) ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดทะเบียนสมรส

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 223 074 611 118

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ



2

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

กรมคุมประพฤติ

6 นางเพ็ญศรี ซอประสิทธิ์ ธอส. 14-ม.ีค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 269 044 816 300 - 1

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

กรมคุมประพฤติ

7 นางอรทิพย เทพจินดา (กูรวม) ธอส. 4-พ.ค.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย โฉนดและสัญญากูเงินเปนชื่อของสามี

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 448 056 415 366

สํานักงานคุมประพฤติชัยนาท

กรมคุมประพฤติ

8 นางสาวเขมิกา แกวเขียว ธอส. 14-ม.ิย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 556 สาขาเพชรบูรณ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี 037 280 2256

กรมคุมประพฤติ

9 นางประภาพรรณ ชูเก็น ธอส 23-ม.ิย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 583 สาขาตรัง

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา ชวยราชการประจํา 075 212 930

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
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ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

10 นางชนิดา ชลายนนาวิน (กูรวม) ธอส. 30-ม.ิย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดสําเนาโฉนดที่ดิน

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 615 สาขาศูนยราชการ อาคารบี หนังสือรับรองเงินเดือน

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 02 141 4861 เคยใชสิทธิ กรุงไทย 596,000 8/2550 (9ม.ค.51)

กรมคุมประพฤติ

11 นายอธิการ ตั้งจิตต ธอส. 11-พ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 1022 077 418 448

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎรธานี

กรมคุมประพฤติ

12 นางอมรรัตน หยงสตาร ธอส. 11-พ.ย.-59 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 1022 075 212 930

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

กรมคุมประพฤติ

13 วาที่รอยเอก กนกศักดิ์ แถวทิม ธอส. 30-ธ.ค.-59 เพื่อซื้อหองชุด ขาดสําเนากรรมสิทธิ์หองชุด

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 1167 02 598 3570 หนังสือรับรองเงินเดือน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ

14 นายอภิบารมี บุตรเพียรดี ธอส 4-เม.ย.-60 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน ขาดสัญญาจะซื้อจะขาย

พนักงานควบคุม (ลูกจางประจํา) 305 02 598 1393 สลิปเงินเดือน



4

ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

กรมคุมประพฤติ

15 นายนิกรณ เวชภูมิ ธอส. 1-ม.ิย.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 477 02 307 8428

สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10

กรมคุมประพฤติ

16 นางกนกวรรณ จิตใจกลา (กูรวม) ธอส. 27-ก.ค.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดสลิปเงินเดือน

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 614 032 427 108

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

กรมคุมประพฤติ

17 นายจารุวัฒน นวลนิ่ม (กูรวม) ธอส. 21-ก.ย.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 791

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

กรมคุมประพฤติ

18 นางสาวสุธิตรา วงศเมือง ธอส. 14-ธ.ค.-60 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย สลิปเงินเดือน

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 1033

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

กรมคุมประพฤติ
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ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

19 นายฮาซัน มาหิเละ ธอส. 27-เม.ย.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขาดใบเสร็จ

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 316 073 424 800

สํานักงานคุมประพฤติภูเก็ต

ชวยราชการประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปตตานี

20 นางสาวทิพวัลย สุขสุวานนท ธอส. 2-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 336 02 707 8112

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

ชวยราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

21 นายกัมปนาท อยูสําแดงกิจ ธอส. 2-พ.ค.-61 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน ขาดโฉนดที่ดิน

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 336 02 399 2254

สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9

กรมคุมประพฤติ

22 นายธนวัฒน แกวงาม ธอส. 2-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 336 032 601 961 - 2

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ

กรมคุมประพฤติ

23 นางสาวสิรินทร พุมงาม ธอส. 2-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 336 039 523 960 - 61
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ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ขอใชสิทธิกูเงินเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม

สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

กรมคุมประพฤติ

24 นางสาวสุจิตรา เกตุดี (กูรวม) ธอส. 31-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย เคยใชสิทธิ ธอส. 1,700,000 3/2554 (17 ม.ิย. 54)

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 414 073 242 800 ธ.อนุมัติ 1,854,000

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

ชวยราชการประจําสํานักงานคุมประพฤตินครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

25 นางพัชรี ผลวัฒนะ ธอส. 31-พ.ค.-61 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย เคยใชสิทธิ กท. 950,000 1/2556 (15 ม.ค. 56)

เจาพนักงานธุรการอาวุโส 416 034 340 287 ธ.อนุมัติ 950,000

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

กรมคุมประพฤติ

26 นางเสาวนีย แดขุนทด ธอส. 27-ส.ค.-61 เพื่อไถถอนจํานอง เปลี่ยนชื่อจาก น.ส.เสาวนีย หอยไธสง

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 651 044 928 0334 เคยใชสิทธิ กท.633,800 3/2549 (ส.ค. 49)

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

กรมคุมประพฤติ

27 นายธยศ ชามะรัตน ธอส. 28-ก.พ.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 149 สาขาขอนแกน

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก 042 861 226

ชวยราชการประจําสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย 095 625 3666
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ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2562

ลําดับที่ ชื่อ/ตําแหนง ธนาคาร วันรับเรื่อง วัตถุประสงค/หมายเหตุ เอกสารประกอบ

ที่ขอใชสิทธิ
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สวนที่ 2 (กรมคุมประพฤต)ิ

28 นางรัตนา ไชยวงศ (กูรวม) ธอส. 28-ก.พ.-62 เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย เคยใชสิทธิ กท. 119,000 6/2553 (30ก.ย.53)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 151 042 513 101

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 062 170 6630

กรมคุมประพฤติ

29 นางสาวกรรณิกา มานักฆอง ธอส. 10-เม.ย.-62 เพื่อซื้อที่ดินพรอมบาน

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 287 086 991 5195

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ

กรมคุมประพฤติ


	กรมคุม ธอส.

