
หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005613   นางสมหมาย เข็มคง .............................................
2. 005939   นายคำรณ อินทร์พ่วง .............................................
3. 005958   นายธงชัย รักถึง .............................................
4. 006756   นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล .............................................
5. 007477   นางวันทนีย์ สุขเจริญ .............................................
6. 007639   นายสุนัย ศรีม่วง .............................................
7. 008003   นายเสน่ห์ เขียวแก้ว .............................................
8. 008056   นายบุญมี มะริด .............................................
9. 008058   นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง .............................................
10. 008279   นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ .............................................
11. 008653   นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ .............................................
12. 008799   นางวรี ยงค์เจาะ .............................................
13. 008965   นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ .............................................
14. 009321   นางแววดาว อยู่สุข .............................................
15. 009488   นางภรณี กังวาล .............................................
16. 009555   นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม .............................................
17. 010166   นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน .............................................
18. 010741   นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์ .............................................
19. 010975   นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์ .............................................
20. 011232   นายวิรัตน์ ตันติกุล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 011381   นางชนกานต์ กฤติธัญกช .............................................
22. 011398   นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม .............................................
23. 011455   นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล .............................................
24. 011572   นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว .............................................
25. 011630   นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว .............................................
26. 011915   นายฐิตินันท์ เหรียญทอง .............................................
27. 011938   นายสุเทพ มาคง .............................................
28. 012087   นางทวีรัตน์ เหรียญทอง .............................................
29. 012172   นางอำพร เขียวแก้ว .............................................
30. 012383   นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ .............................................
31. 012400   นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ .............................................
32. 012440   นางมณชนก หนูแก้ว .............................................
33. 012531   นางอุษา พุฒลา .............................................
34. 012627   นางอารีย์ สาเกกูล .............................................
35. 012695   นางจิดาภา พรามจร .............................................
36. 012739   นางวิไล นิลทวี .............................................
37. 012765   นายทวีพงศ์ รอดสิน .............................................
38. 012790   นายเสกสรร เทียนทอง .............................................
39. 012822   นายพนม พุฒลา .............................................
40. 012878   นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 012886   นายสว่าง จันทร์เจาะ .............................................
42. 013141   นางนภาพร โพธิ์เงิน .............................................
43. 013196   นายวิษณุ อ้นบางเขน .............................................
44. 013228   นางจรรยา ตรีกุย .............................................
45. 013309   นางคำมี ชัยรักษา .............................................
46. 013505   นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง .............................................
47. 013553   นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ .............................................
48. 013558   นางปทุมพร ชมชัย .............................................
49. 013611   นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย .............................................
50. 013638   นางอฑิภา วรากรเจริญ .............................................
51. 013733   นายวีระศักดิ์ หมอกมืด .............................................
52. 014019   นายจรัส สุริโย .............................................
53. 014033   นางสุมาลี หมากผิน .............................................
54. 014084   นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง .............................................
55. 014092   นางสมใจ พงษ์สิงห์ .............................................
56. 014269   นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ .............................................
57. 014402   นายขวัญชัย สุขมา .............................................
58. 014526   นางสุชาดา ยงค์เจาะ .............................................
59. 014807   นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม .............................................
60. 014818   นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 014839   นางประเสริฐ อ้นบางเขน .............................................
62. 014841   นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ .............................................
63. 014932   นายณรรตธร คงเจริญ .............................................
64. 014945   นายสมพร สุขอร่าม .............................................
65. 015094   นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม .............................................
66. 015104   นางปกายดาว ปานอยู่ .............................................
67. 015159   นายธีรพงษ์ เข็มคง .............................................
68. 015209   สิบตำรวจตรีหญิงภัทร์วดี มูลดี .............................................
69. 015221   นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว .............................................
70. 015260   นายจักกฤษณ์ สุขรอด .............................................
71. 015273   นายยุทธ์สพร รักสิงห์ .............................................
72. 015274   นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ .............................................
73. 015303   นางดวงพร มากล้ำ .............................................
74. 015316   นางสุภาพ น้อยจันทร์ .............................................
75. 015421   นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ .............................................
76. 015490   นางวาริน สอนง่ายดี .............................................
77. 015526   นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น .............................................
78. 015527   นางสายรุ้ง อยู่คร .............................................
79. 015710   นางมัญชุสา ศรีวิเศษ .............................................
80. 015755   นางวาสนา ทิพพาหา .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 5

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

81. 015772   นายวีรพล ปานดำ .............................................
82. 015787   นางวิมลมาศ เติยไพบูลย์ .............................................
83. 015788   นางสาวสวรส ปานเกิด .............................................
84. 015819   นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา .............................................
85. 015893   นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ .............................................
86. 015933   นายกนกศักดิ์ สอนเพียร .............................................
87. 016151   นางสาวยุพิน อยู่เปีย .............................................
88. 016191   นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์ .............................................
89. 016234   นายลิขิต สอนเทียน .............................................
90. 016274   นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน .............................................
91. 016510   นางณัฏฐชา อำพร .............................................
92. 016518   นางสมปอง ปานเมือง .............................................
93. 016564   นายสุเทพ สิทธิโสภณ .............................................
94. 016609   นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร .............................................
95. 016713   นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก .............................................
96. 016790   นายภัคพล หล่ำทุ่ง .............................................
97. 016817   นางสาวสุทธิณี โชติมน .............................................
98. 016884   นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา .............................................
99. 016941   นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง .............................................
100. 016977   นายวิทยา อินอยู่ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 6

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
101. 017039   นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น .............................................
102. 017058   นางสาวดาราพร ซ้อนแดง .............................................
103. 017133   นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล .............................................
104. 017151   นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ .............................................
105. 017152   นายสมชาย จินะ .............................................
106. 017280   นายกำพล สุนันทวนิช .............................................
107. 017314   นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์ .............................................
108. 017342   นางสาวณิชภัสร์ สมปู่ .............................................
109. 017403   นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ .............................................
110. 017502   นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง .............................................
111. 017572   นายปฏิฬ นาคทอง .............................................
112. 017584   นายชานนท์ ผ่องฉวี .............................................
113. 017595   นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน .............................................
114. 017605   นางสาวพวงพลอย พรกระแส .............................................
115. 017622   นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว .............................................
116. 017636   นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก .............................................
117. 017661   นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ .............................................
118. 017714   นางสุมาลี นักเรียน .............................................
119. 017715   นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ .............................................
120. 017733   นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 7

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
121. 017757   หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น .............................................
122. 017760   นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร .............................................
123. 017766   นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์ .............................................
124. 017771   นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ .............................................
125. 017857   นางสาวสิรินุช เข็มคง .............................................
126. 017867   นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ .............................................
127. 017877   นางสาวปาริชาต ผาสุข .............................................
128. 017889   นายกิตติศักดิ์ น้อยคำ .............................................
129. 017906   นางสาวยุวลี เที่ยงทุ่ง .............................................
130. 017992   นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม .............................................
131. 018053   นางสาวนุศรา รอดสิน .............................................
132. 018093   นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม .............................................
133. 018094   นางฐิติมา แสงจันทร์ .............................................
134. 018141   นางอำพร รักสิงห์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010826   นายวันชัย ทองอนันต์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005544   นางสมทรง คงนา .............................................
2. 006665   นางวรรณพร วิทธวัช .............................................
3. 006729   นายพนม อวยพร .............................................
4. 007471   นายนพเก้า รัตนาวิบูลย์ .............................................
5. 007567   นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ .............................................
6. 008063   นางสาวพรทิพา สรวงศ์ .............................................
7. 008877   นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์ .............................................
8. 009318   นางศิริวัลย์ มะโต .............................................
9. 009584   นางละเอียด นิตยชาติ .............................................
10. 009946   นางช่อทิพย์ นาคะภากร .............................................
11. 011560   นายฐมทัศน์ เข็มพล .............................................
12. 011618   นางสาวรสรินทร์ ลำไย .............................................
13. 011914   นางจันทนา กองเกียรติเจริญ .............................................
14. 012104   นายประวิท วิริยะพงษ์ .............................................
15. 012122   นางนุชลี สุนันทวนิช .............................................
16. 012139   นายมานะ พรมมิ .............................................
17. 012154   นางสุดารัตน์ มีแก้ว .............................................
18. 012191   นายนริศ ขำมั่น .............................................
19. 012215   นายวิชัย สายคำอิน .............................................
20. 012653   นางสาวกัญชลิกา กลวัยกลาง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 012860   นางลดาวัลย์ นาคอ่อง .............................................
22. 012862   นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง .............................................
23. 012864   นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ .............................................
24. 012925   นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก .............................................
25. 013072   นางมอญจันทร์ ไทยกล้า .............................................
26. 013160   นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ .............................................
27. 013176   นางปราณี จันทราราชัย .............................................
28. 013205   นางสิริภา ภุมรา .............................................
29. 013311   นางทศพร พัฒนเจริญ .............................................
30. 013324   นางนิภาภรณ์ แคนหนอง .............................................
31. 013374   นางอัจฉราภรณ์ พันธ์อุดม .............................................
32. 013501   นางจิราภรณ์ จิโน .............................................
33. 013504   นางชนิตา มากเมือง .............................................
34. 013515   นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรือง .............................................
35. 013799   นางอัจฉรา ชำนาญจิตร .............................................
36. 014059   นางกาญจนาภรณ์ แจ้งแก้ว .............................................
37. 014099   นายณฐกร สุขเกษม .............................................
38. 014170   นางสาววันวีร์ กลันทปุระ .............................................
39. 014235   นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล .............................................
40. 014323   นางอรสา ศรีนรา .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 014527   นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ .............................................
42. 014633   นายกมล ทับเพ็ชร .............................................
43. 014767   นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี .............................................
44. 014855   นางคุณารักษ์ แสนสุด .............................................
45. 014877   นางสมศรี เจริญศิริ .............................................
46. 014901   นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์ .............................................
47. 015044   นางศุภมาตรา หลังสันเทียะ .............................................
48. 015176   นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา .............................................
49. 015192   นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร .............................................
50. 015286   นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ .............................................
51. 015289   นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง .............................................
52. 015307   นางพัชรี กิ่งก้าน .............................................
53. 015317   นายวรวิช นพนรินทร์ .............................................
54. 015338   นางสาวสุภาวดี โตจริง .............................................
55. 015417   นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง .............................................
56. 015507   นางขวัญใจ สังข์จันทร์ .............................................
57. 015609   นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ .............................................
58. 015771   นางสาวมธุรส คงฟัก .............................................
59. 015811   นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี .............................................
60. 015981   นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 016035   นายเกรียงไกร เตชา .............................................
62. 016432   นางสุทธาทิพย์ พีราวัชร .............................................
63. 016625   นางสาวกรรณิการ์ วงค์กลม .............................................
64. 016900   นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล .............................................
65. 016902   นายปิยพล อินทร์สุวรรณ .............................................
66. 016915   นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า .............................................
67. 016928   นายอนุรัตน์ ขำจันทร์ .............................................
68. 017153   นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง .............................................
69. 017157   นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี .............................................
70. 017197   นางอาทิตยา ติวุตานนท์ .............................................
71. 017205   นางสาวนวลลออ ศรีตระกูล .............................................
72. 017218   นางสาววรัญชญา เสือแฟง .............................................
73. 017240   นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ .............................................
74. 017254   นางณพัฐอร แกล้วกล้า .............................................
75. 017268   นางสาวพัทธมน ภิงคารวัฒน์ .............................................
76. 017271   นายสุพจน์ ถึงอัมพร .............................................
77. 017283   นางสาวปวีณา สาธา .............................................
78. 017287   นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน .............................................
79. 017318   นางสาวเมทินี ใจซื่อ .............................................
80. 017338   นางสาวธมลพรรณ คันธนู .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 5

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

81. 017367   นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ .............................................
82. 017368   นางสาวทรรศนีย์ วงค์คำ .............................................
83. 017373   นายเดโช ปานอยู่ .............................................
84. 017473   นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์ .............................................
85. 017484   นางวิภา ปรางทอง .............................................
86. 017497   นางสาวลลิตา อาจรอด .............................................
87. 017513   นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ .............................................
88. 017666   นางสาวปวีณา คงสี .............................................
89. 017693   นางสาวกัลยา จงเจริญ .............................................
90. 017769   นางสาวจิรภา ภูทวี .............................................
91. 017770   นายนพพร ถานะ .............................................
92. 017826   นายนิรุตติ์ หมื่นสิน .............................................
93. 017923   นายธนากร ชมภูเครือ .............................................
94. 017967   นายพงศ์พิณิช แก้วหนู .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อุดมดรุณี(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013280   นางสาวณภัค หรูนหีม .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006103   นางสาวภณิกา คล้ายจ้อย .............................................
2. 008876   นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์ .............................................
3. 010072   นายจิรภัทร ณีศะนันท์ .............................................
4. 010921   นายชยาพล แป้นจันทร์ .............................................
5. 012429   นายพิษณุ สิงห์โสด .............................................
6. 012523   นายประสพ กระพันเขียว .............................................
7. 013585   นายศราวุธ คำแก้ว .............................................
8. 013640   นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม .............................................
9. 013927   นางสาวบุญมา ไทยรี่ .............................................
10. 014752   นายอธิราช จันแสนตอ .............................................
11. 015853   นางเรณู บุญอินทร์ .............................................
12. 016715   นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ .............................................
13. 017424   นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ .............................................
14. 017740   นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านสวนวิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011706   นายปาน ไคร้ยะ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ลิไทพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011954   นางสุวรรณา พัดขำ .............................................
2. 012332   นายวีระ พุ่มไม้ .............................................
3. 012342   นางสิริรัตน์ โชติปัญญาชีพ .............................................
4. 013560   นางสาวภาวนา มุขพรหม .............................................
5. 015894   นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์ .............................................
6. 016122   นางสาวปุณยวีร์ ศศิจรัสวงศ์ .............................................
7. 016657   นางศิริพร กาญจน์ศิริ .............................................
8. 016658   นางอิษฎาภรณ์ ตันกูล .............................................
9. 016688   นายสันท์ชัย นัยติ๊บ .............................................
10. 017107   นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม .............................................
11. 017313   นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์ .............................................
12. 017353   นางสาวปวีณา กิจอุดมโภคิน .............................................
13. 017623   นายอภิสิทธิ์ ยิ้มพิน .............................................
14. 017747   นายสัจจพจน์ ตันสมบูรณ์ .............................................
15. 017758   นางสาวอรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพร .............................................
16. 017916   นายอนัณสรณ์ เทียนจรัสคุณ .............................................
17. 017929   นางสาวรวิพร เพ็งแจ้ง .............................................
18. 017963   นายศรราม แหล่งเมือง .............................................
19. 018031   นายอชิร กลิ่นอำภา .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ลิไทพิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009477   นายบุญธรรม ต่ายมี .............................................
2. 009869   นายสนิท เมฆจร .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007873   นายดำเนิน นันทะกมล .............................................
2. 011504   นางมัลลิกา ปานสุขสาร .............................................
3. 011763   นางไพรวัลย์ อนุรักษ์พิทักษ์ .............................................
4. 012377   นายนิคม เขาเหิน .............................................
5. 012733   นางสกุณรีย์ สังข์สีแก้ว .............................................
6. 012767   นางสาวมลธิชา นิลฉ่ำ .............................................
7. 013402   นายสังวาลย์ พลอยดำ .............................................
8. 018026   นางสาวณัฐธิดา พลมาก .............................................
9. 018027   นายวันเฉลิม นะน่าน .............................................
10. 018029   นายเด่นนคร พันพาล .............................................
11. 018030   นางสาวดวงฤทัย บัวกล้า .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008865   นายประดิษฐ์ บุตรสุวรรณ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพม.38
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008397   นายวรินทร์ ชำนาญผา .............................................
2. 011296   นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง .............................................
3. 011992   นางคมคาย หลินเจริญ .............................................
4. 012030   นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา .............................................
5. 012073   นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม .............................................
6. 012368   นายฐาปนา อิ่มเขียว .............................................
7. 013684   นางวริศรา ณีศะนันท์ .............................................
8. 013856   นางวราภรณ์ เอมเปีย .............................................
9. 014214   นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน .............................................
10. 014296   นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล .............................................
11. 014817   นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ .............................................
12. 015688   นายนิรุติ บวบขม .............................................
13. 016049   นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น .............................................
14. 016055   นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง .............................................
15. 016101   นางสาวจันจิรา อินต๊ะยะ .............................................
16. 016470   นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุล .............................................
17. 016554   นางชนิสร โสภาจิตร .............................................
18. 016846   นางณัฏฐพิชา โชติมน .............................................
19. 017222   นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด .............................................
20. 017286   นางนวพรรณ อ้นมั่น .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพม.38
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 017408   นางสาวสุวิมล คงเชย .............................................
22. 017566   นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ .............................................
23. 017570   นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ .............................................
24. 017604   นางสาวสุภาพ นภาปทุม .............................................
25. 017815   นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ .............................................
26. 017821   นางสาวกมลศรี ยี่สุ่น .............................................
27. 017893   นางเยาวเรศ รอดม่วง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพม.38(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013400   นายสมพงษ์ ทัดแพ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไกรในวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011154   นายดนัย ปานศรี .............................................
2. 011568   นางประดับพร บุตรสุวรรณ .............................................
3. 011776   นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาท .............................................
4. 012064   นายไพบูลย์ พวงเงิน .............................................
5. 012507   นางพิกุล เจ็กอยู่ .............................................
6. 012821   นางถนอมศรี จั่นแก้ว .............................................
7. 013017   นางสาวดอกไม้ ทองพันธ์ .............................................
8. 013273   นางเกษร ฟักรักษา .............................................
9. 013522   ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน .............................................
10. 013637   นางรพีพรรณ สายโกสุม .............................................
11. 013837   นายบุญทัน แก้วมี .............................................
12. 014106   นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง .............................................
13. 014138   นายวิเชียร รามจักร .............................................
14. 014330   นายประสพ แก้วบังเกิด .............................................
15. 014519   นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง .............................................
16. 014920   นางสาววาริณี หอมหวล .............................................
17. 015960   นายสุทธิพร จันทร์ฝอย .............................................
18. 016568   นางแพรวนภา เมฆตานี .............................................
19. 017001   นางสุภาวดี พุฒจาด .............................................
20. 017134   นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไกรในวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 017549   นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
22. 017772   นางสาวสายชล สุกร .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไกรในวิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010132   นายนิด นวลคำ .............................................
2. 013332   นายธวัช คำจั่นป้อ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.หนองตูมวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008319   นายสรรเสริญ วงษ์ปัน .............................................
2. 013561   นางสาวบุญลือ โชติมน .............................................
3. 013963   นายเข็มเพชร ชาติพิมาย .............................................
4. 014781   นางนันทิรัตน์ พวงเงิน .............................................
5. 016194   นางสาวประทุมพร สร้อยชื่อ .............................................
6. 016734   นางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน .............................................
7. 016955   นางสาวจินตนา มั่นคง .............................................
8. 017090   นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ .............................................
9. 017091   นางสาวราตรี ทองอ่อน .............................................
10. 017510   นางสาวกัญจนพร ดวงมะโน .............................................
11. 017590   นางสาวอัยลดา เงินขาว .............................................
12. 017608   นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.หนองตูมวิทยา (ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008317   นายวีรศักดิ์ แป้นสุขเย็น .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009495   นางวราภรณ์ พันธุ์พืช .............................................
2. 009988   นายนรินทร มนตรี .............................................
3. 010576   นายชลอ ทิพวัน .............................................
4. 011047   นางน้ำเงิน ศรีสุขวัฒนุกูล .............................................
5. 011452   นายประกอบ พงศ์พันธ์ .............................................
6. 011596   นางสาวกรกช วิสุทธิ์ลักษณ์ .............................................
7. 011693   นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ .............................................
8. 012688   นางสาวนิภาวรรณ เกตุสาคร .............................................
9. 012696   นางสมพร สินสมุทร .............................................
10. 012986   นางสายทอง หลากจิตร .............................................
11. 013095   นายสาโรช เกตุสาคร .............................................
12. 013157   นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี .............................................
13. 014055   นางอาภรณ์ มนตรี .............................................
14. 014080   นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ .............................................
15. 014171   นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว .............................................
16. 014283   นางศรีวรรณ หงษ์ทอง .............................................
17. 014378   นายสุติ คงเผื่อน .............................................
18. 014520   นางบุญสม อินทร์สอน .............................................
19. 014636   นางจริญ สระชุ่ม .............................................
20. 014775   นางมะลิวัลย์ ทองอิน .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 015016   นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน .............................................
22. 015191   นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ .............................................
23. 015232   นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี .............................................
24. 015411   นางสาวรพี อาภัย .............................................
25. 015524   นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย .............................................
26. 015665   นางบุญเกิด บุญติด .............................................
27. 015751   ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง .............................................
28. 015846   นายยชอนันต์ อุ่นสกล .............................................
29. 015872   นายจีระศักดิ์ พวงขจร .............................................
30. 015876   นางปราณี มั่นประสงค์ .............................................
31. 015904   นางสาวจิรสุดา พยอม .............................................
32. 015927   นางศิรดา เนียมหอม .............................................
33. 016203   นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ .............................................
34. 016332   นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง .............................................
35. 016562   นายจารึก ใบกุ .............................................
36. 016601   นางเพชรรัตน์ ทับจาก .............................................
37. 016740   นางสิราวรรณ ศรีม่วง .............................................
38. 016788   นางวริศรา เรียงเรียบ .............................................
39. 016971   นายกรกช อ่ำทิม .............................................
40. 017494   นางอรสา ศรีสันต์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.กงไกรลาศวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 017519   นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย .............................................
42. 017646   นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ .............................................
43. 017667   นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง .............................................
44. 018079   นายธรรมกีรติ บวบมี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.กงไกรลาศวิทยา(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013156   นายประจญ พันธุ์พืช .............................................
2. 013161   นายเสกสรรค์ มั่นระวัง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน คีรีมาศพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005546   นางอัชราภรณ์ ถาวรโยธิน .............................................
2. 009016   ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ สาเกกูล .............................................
3. 009288   นางมนชยา สิทธิโสภณ .............................................
4. 010740   นายศิริ อ่ำเอี่ยม .............................................
5. 011440   นายสุรกิจ มากล้ำ .............................................
6. 011633   นายปราช เชื้อประดิษฐ์ .............................................
7. 012068   นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ์ .............................................
8. 012204   นายสุรพล อุปถัมภ์ .............................................
9. 012703   นางยุพา สุนทรีมณีกริช .............................................
10. 013308   นายดุสิต นาจรัส .............................................
11. 013370   นางรำเพย จันทร์จเร .............................................
12. 013557   นางสาวนงนุช โคเรือง .............................................
13. 013841   นางปัทมา นาจรัส .............................................
14. 013919   นางจำปา ทับกรุง .............................................
15. 014110   นายกิจมานะ จุ้ยขุนทอง .............................................
16. 014173   นายพัลลภ นิ่มบัว .............................................
17. 014184   นางประกอบ สุทธิมาศ .............................................
18. 014284   นายสิน นุ่มพรม .............................................
19. 014581   นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง .............................................
20. 014735   นางจิตติมา กลัดสำเนียง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน คีรีมาศพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 014871   นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ .............................................
22. 014998   นางสายชล โพธิ์ดง .............................................
23. 015009   นางสาวภาวสุทธิ์ บินชัย .............................................
24. 015024   นายวุฒิพงษ์ มาลา .............................................
25. 015290   นางจุฑามาศ พรมวิหาร .............................................
26. 015306   นายเฉลิมพล คนตรง .............................................
27. 015341   นางขนิษฐา ทองมน .............................................
28. 015373   นางมนัสยา พุ่มพวง .............................................
29. 015388   นางสาวญาณนันท์ อุปถัมภ์ .............................................
30. 015391   นางสาวเมทินี เม้าทุ่ง .............................................
31. 015789   นางสาวลักษณ์พร เกตุคง .............................................
32. 015828   นางกัณฑิมา ทาจิตต์ .............................................
33. 015884   นางอุไรพร พลแก้ว .............................................
34. 015935   นายปิยะพันธุ์ จันทร์ใด .............................................
35. 015936   นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาด .............................................
36. 015954   นางสาวอรุณวรรณ จันทร์ทุ่ง .............................................
37. 015961   นางสาวชณุตา สวนใต้ .............................................
38. 016009   นางชญานิศ อินอยู่ .............................................
39. 016164   นางสาวทิพวรรณ วังสุข .............................................
40. 016431   นางสาวยุพิน ขาวทุ่ง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน คีรีมาศพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 016588   นายสัญชัย มีสมบูรณ์ .............................................
42. 016637   นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย .............................................
43. 016671   นางสาวเพียงใจ ศรีหัตถกรรม .............................................
44. 016733   นางสาวคนึงนุช นารถบุญ .............................................
45. 016792   นางสุกัญญา ธนทรัพย์เพิ่มพูล .............................................
46. 016903   นางสาวจุฑามาศ ฉิมมั่น .............................................
47. 017335   นางสาวธัญชนก บุญมี .............................................
48. 017359   นางสาวธนัสสรณ์ พลอยทับทิม .............................................
49. 017372   นางสาวอภิฤดี สุขวาปี .............................................
50. 017438   นายพัฒนพงษ์ สีกา .............................................
51. 017472   นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน คีรีมาศพิทยาคม(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016613   นายคเชนทร์ บังใบ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012533   นางญาดา แก้วนอก .............................................
2. 013260   นางจินตนา บุญตา .............................................
3. 014056   นางสาวโสภา ผิวศรี .............................................
4. 014087   นางสาวนาตยา คำน้อย .............................................
5. 015010   นางสาวสิรินภา อยู่สถิตย์ .............................................
6. 015175   นายอนุชา แป้นจันทร์ .............................................
7. 015542   นางกนกวรรณ ทับเนียมนาค .............................................
8. 015546   นางสาวศิริพร สนองบุญ .............................................
9. 015630   นายวิเชียร โพธิ์จันทร์ .............................................
10. 015687   นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ .............................................
11. 016420   นางกฤติญาภรณ์ จันทร์สวัสดิ์ .............................................
12. 016889   นายกฤษณะ มงคลแสงสุรีย์ .............................................
13. 016923   นายอนุทัศน์ อัศวภูมิ .............................................
14. 016925   นางสาวบุญเรียม พร้อมมูล .............................................
15. 017154   นางสาวมะยุรี กูดเมือง .............................................
16. 017399   นางสาวสิราณี ปันทิ .............................................
17. 017869   นางศิวพร ทิฆัมพีธีรวงศ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013368   นายดำรง เลิศไธสง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008285   นายสุทน ทับจาก .............................................
2. 008822   นายชรินทร์ หนูเมือง .............................................
3. 011495   นายชูชิด เขียวคล้าย .............................................
4. 011653   นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค .............................................
5. 011654   นางดารณี ทันเจริญ .............................................
6. 012216   นายโรจนัสถ์ อรุณวิง .............................................
7. 012408   นางสะใบ ครุธเกตุ .............................................
8. 012503   นางสิริวรรณ ทัพไทย .............................................
9. 012517   นายธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล .............................................
10. 012585   นายธีรศักดิ์ ทัพไทย .............................................
11. 012650   นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธา .............................................
12. 012751   นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัย .............................................
13. 012787   นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ .............................................
14. 012863   นางสาวพัชบูลย์ วงศ์สืบ .............................................
15. 013026   นางจันทนา อิ่มเที่ยง .............................................
16. 013028   นางสงกรานต์ แก้วเกต .............................................
17. 013173   นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์ .............................................
18. 013310   นายสมเกียรติ แก้วเกต .............................................
19. 013705   นายปรัชญา สอนเพียร .............................................
20. 013759   นางสาวจันทร์สอน กอนนา .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 013928   นางสาววัชรา แย้มมาก .............................................
22. 013970   นายสุธี ชิดเชื้อ .............................................
23. 014381   นางสรินยา เทศสิงห์ .............................................
24. 014640   นางสาวจีรภา ตันเจริญ .............................................
25. 014980   นางสาวสุมาลิน ดอกไม้ .............................................
26. 015168   นางนุจรินทร์ เรืองเดช .............................................
27. 015245   นายจีรเทพ ศิริปัญญา .............................................
28. 015285   นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยง .............................................
29. 015393   นายกิตติพงศ์ ไทยวัฒน์ .............................................
30. 015744   นายมนัส ทาสา .............................................
31. 015809   นางนัททักษร ชยานีวรกุล .............................................
32. 015810   นางกินรี พุ่มพวง .............................................
33. 015909   นางวิภา ปิ่นหอม .............................................
34. 015910   นางพัทธ์ธีรา ปะระมะ .............................................
35. 016186   นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง .............................................
36. 016190   นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ .............................................
37. 016444   นายอาทิตย์ กำจัด .............................................
38. 016608   นางจีรัชนันท์ นุ่มเกลี้ยง .............................................
39. 016791   นายพิชิต อินอยู่ .............................................
40. 017017   นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 017018   นางณัชชา รักษ์วรรณา .............................................
42. 017104   นางนิภา โคตรผาย .............................................
43. 017290   นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์ .............................................
44. 017308   นางสาววาธินี อยู่หุ่น .............................................
45. 017344   นางนันท์สินี แก้วลบ .............................................
46. 017387   นายธีรยุทธ ราหุระ .............................................
47. 017393   นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์ .............................................
48. 017543   นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน .............................................
49. 017589   นายสถาพร เกิดเกตุ .............................................
50. 017597   นายวิทยา สิงห์ทอง .............................................
51. 017801   นายละออ กลิ่นทุ่ง .............................................
52. 017910   นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร .............................................
53. 017951   นางสาวสุจารี สำอางค์ .............................................
54. 017952   นายธนวัฒน์ มากบุญ .............................................
55. 018037   นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องแผ้ว .............................................
56. 018040   นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ .............................................
57. 018041   นายอนุชา รุ่งโรจน์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา (ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010335   นายสมศักดิ์ สุขอิ่ม .............................................
2. 012079   นายณรงค์ ปัญญาวงค์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านด่านลานหอยวิทยา(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016183   นายพจน์ จันทะพันธ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 014832   นางนฤมล อรชร .............................................
2. 015305   นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี .............................................
3. 016275   นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ .............................................
4. 016662   นายวัลลภ เอี่ยมมะ .............................................
5. 017216   นายประสิทธิ์ แสนสูน .............................................
6. 017261   นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล นาคทอง .............................................
7. 017427   นายกิตติพงษ์ ยานุกูล .............................................
8. 017579   นางสาวพัชราพรรณ พูลสวัสดิ์ .............................................
9. 017691   นางสาวศิกพร จินดาประชา .............................................
10. 017858   นางสาววาเลน สวัสดี .............................................
11. 017961   นางลัดดาวัลย์ แสนสูน .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007988   นางสดับ พรมเสน .............................................
2. 008029   นายจำลอง พรมเสน .............................................
3. 009889   นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ .............................................
4. 010115   นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์ .............................................
5. 010411   นายประสาน โชติมน .............................................
6. 010707   นางสาวศรีนวล หลวงแนม .............................................
7. 010839   นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ .............................................
8. 012543   นางอนันต์ บัวเพ็ง .............................................
9. 012936   นางราตรี ชูวิทย์ .............................................
10. 013439   นายเจริญ บุญจันทร์ .............................................
11. 013692   นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข .............................................
12. 015056   นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร .............................................
13. 015179   นางสาวดารารัตน์ รื่นรส .............................................
14. 015320   นางศศินา ไทยสาย .............................................
15. 015329   นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์ .............................................
16. 015577   นายอุดร ขำคม .............................................
17. 015581   นางจิตติมา ขำคม .............................................
18. 015719   นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้า .............................................
19. 015720   นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน .............................................
20. 015855   นางสาวนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 015979   นายจรัล งามสม .............................................
22. 016423   นางพิชญา งามสม .............................................
23. 016754   นางสาวอำภาพร คณะแพง .............................................
24. 017190   นางประทุมกาญจน์ จิตบรรจง .............................................
25. 017291   นายกฤตพล กันทิยะ .............................................
26. 017377   นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์ .............................................
27. 017436   นายปัทพงษ์ นักธรรม .............................................
28. 017585   นางสาวสุนิสา นุธิกูล .............................................
29. 017586   นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล .............................................
30. 017790   นางสุมิตรา ไชยลังการ .............................................
31. 017887   นางณัชชา ทองนามอญ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016258   นายสรวิชญ์ คำหลวง .............................................
2. 016858   นางสาวมาลี มั่นคง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008505   นายประจวบ ชูวิทย์ .............................................
2. 010892   นางวิไลพร ฝั้นสกุล .............................................
3. 011821   นางสาวสายบัว มูลทา .............................................
4. 011913   นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์ .............................................
5. 011940   นางบังอร อ่วมแก้ว .............................................
6. 012541   นางจิดาภา เข็มพล .............................................
7. 012542   นางมัลลิกา อรัญศรี .............................................
8. 012586   ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมาก .............................................
9. 012638   นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ .............................................
10. 012689   นางสาวสมสมร ทีภูเวียง .............................................
11. 012724   นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ .............................................
12. 012732   นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว .............................................
13. 012874   นางสุรินทร์พร มีหินกอง .............................................
14. 013277   นายชวลิต รำขวัญ .............................................
15. 013466   นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี .............................................
16. 013541   นายวันโชค ขวัญเมือง .............................................
17. 013546   นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผล .............................................
18. 013574   นางชุติมา สวนปลิก .............................................
19. 013708   นางสาววัชรียา จันทร์เกษร .............................................
20. 013859   นางชุลี ครุธแก้ว .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 014088   นายฉลวย ลิ้นจี่ .............................................
22. 014174   นางเดือนงาม ศุภพงศกร .............................................
23. 014197   นางรุจิรา คลังคง .............................................
24. 014223   นางสาวเรวดี เพ็ญศรี .............................................
25. 014533   นางสาววิมลรัตน์ บุญคง .............................................
26. 014632   นายมานพ จันทร์หอม .............................................
27. 014747   นางนิตยา มั่งมี .............................................
28. 014805   นายมนตรี คงเจริญ .............................................
29. 015063   นางมารศรี ลิ้นจี่ .............................................
30. 015181   นางสาวปิญาณี บูรณะชาต .............................................
31. 015220   นายเชษฐา เพชรคง .............................................
32. 015264   นางสาวสิริอมร หวลหอม .............................................
33. 015330   นายไตรรงค์ กล่ำบุตร .............................................
34. 015344   นางวรวรรณ พิมพ์แสง .............................................
35. 015348   นางรวีวรรณ สุขรอด .............................................
36. 015533   นายบุญฤทธิ์ อยู่คร .............................................
37. 015552   นางสาวประนอม ม่วงงาม .............................................
38. 015576   นางสาวนฤมล สุดเงิน .............................................
39. 015667   นางฐิติพร เทียนศรี .............................................
40. 015690   นางสุภัทรา พุทธกรณ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 015978   นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน .............................................
42. 016207   นายสมบัติ ประจุ .............................................
43. 016421   นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย .............................................
44. 016424   นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวา .............................................
45. 016458   นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง .............................................
46. 016712   นายเฉลิมพล ทองจุ้ย .............................................
47. 016898   นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร .............................................
48. 016946   นายธรรมรัตน์ เขาเหิน .............................................
49. 016995   นายเอนก อุ่นอุ้ย .............................................
50. 017012   นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง .............................................
51. 017062   นางรมณีย์ สร้อยสน .............................................
52. 017193   นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน .............................................
53. 017206   นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน .............................................
54. 017214   นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ .............................................
55. 017255   นางสาวจันท์ปภา เพิ่มพูล .............................................
56. 017295   นางสาวพรวนทอง ลาดปะละ .............................................
57. 017301   นายเชษฐา กันนา .............................................
58. 017340   นางสาวสุภาพร ปัญญา .............................................
59. 017369   นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา .............................................
60. 017370   นายมนตรี ขอบุญ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 017411   นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ .............................................
62. 017416   นางสาวณัฐสุดา ธรรมราช .............................................
63. 017418   นายวัชรกฤษณ์ อินมี .............................................
64. 017591   นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน .............................................
65. 017592   นางสาวนภาศรี สงสัย .............................................
66. 017664   นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ .............................................
67. 017713   นางสาวฐิตินาฏ ปันโงน .............................................
68. 017864   นางสาวสุพรรษา แจ้งแก้ว .............................................
69. 017881   นางสาวไพลิน นวลหงษ์ .............................................
70. 017888   นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี .............................................
71. 017898   นางสาวสุธาทิพย์ พูลเลิศ .............................................
72. 017899   นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ .............................................
73. 017900   นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล .............................................
74. 017966   นายชัชวาลย์ กันเพชร .............................................
75. 017968   นางสาวปาริชาติ กุศล .............................................
76. 017969   นายภูวิศ ครุฑหลวง .............................................
77. 017970   นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ .............................................
78. 017990   นางสาวชไมพร ศรศักดิ์ .............................................
79. 018052   นางสาวชารดา บริสุทธิ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016349   นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีสำโรงชนูปถัมภ์(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012257   นายอำนวย มีพยัคฆ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.วังทองวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012066   นางนิพรา ใจตึก .............................................
2. 012788   นางสาววราภรณ์ อำพันธ์ .............................................
3. 013289   นางนิตยา ทองปากน้ำ .............................................
4. 013871   นายนิตสรร พิมพ์ศรี .............................................
5. 013954   นางศุภลักษณ์ พ่วงบุใหญ่ .............................................
6. 014298   นายสุจิน จุ้ยคลัง .............................................
7. 015062   นางพรทิพย์พา นาคอาจหาญ .............................................
8. 015253   นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข .............................................
9. 015813   นายสิทธิชัย วงศ์มณี .............................................
10. 016115   นางสุทิน คงมั่น .............................................
11. 017297   นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.วังทอง(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013353   นายสุวิทย์ พุกแก้ว .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ขุนไกรพิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 014654   นางสาวราตรี เทียนบุตร .............................................
2. 015729   นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ .............................................
3. 016475   นางสาวขนิษฐา มาทุ่ง .............................................
4. 016522   นางสาวนลิน ชลชาญกิจ .............................................
5. 017070   นางสิริพร ภูมี .............................................
6. 017302   นายสุพจน์ เนียมพา .............................................
7. 017508   นายสมชาย บุญอินทร์ .............................................
8. 017817   นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์ .............................................
9. 017818   นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย .............................................
10. 018047   นายวันจักรี คำน้อย .............................................
11. 018048   นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ท่าชัยวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007839   นายสุนทร ยศบุตร .............................................
2. 007840   นางสุภาภรณ์ ยศบุตร .............................................
3. 008045   นายสำเริง อภัย .............................................
4. 010986   นางรัตนาพร ชูกลิ่น .............................................
5. 012330   นายชาตรี พระเทพ .............................................
6. 014027   นายอนุชิต กมล .............................................
7. 014496   นางสาวศรัณย์พัทธ์ พิพิธทอง .............................................
8. 014628   นายแชน หล่ำนุ้ย .............................................
9. 014830   นางสุภาวรรณ์ ชูสุวรรณ .............................................
10. 014846   นายจักราวุส ขาวดี .............................................
11. 015722   นางสาวมธุสรา เพ็ญศรี .............................................
12. 015964   นางสุมนมาลย์ พลมาก .............................................
13. 016549   นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณ .............................................
14. 016992   นางปรียา เตี้ยมชุมพล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านแก่งวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009681   นายชาญชัย เจติยานนท์ .............................................
2. 010010   นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์ .............................................
3. 010011   นายธเนศ อนุสรณ์ .............................................
4. 010329   นางเจริญสินธุ์ มุสิกปาน .............................................
5. 010556   นางดุษฎี ขอสุข .............................................
6. 010557   นายวิโรจน์ ขอสุข .............................................
7. 010661   นายชุบ นิมิตร .............................................
8. 011224   นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋ .............................................
9. 011474   นายนพดล มุสิกปาน .............................................
10. 012178   นายนิพล วังคะออม .............................................
11. 012791   นางจุรีรัตน์ วังคะออม .............................................
12. 014286   นางสุมิตรา ประชัน .............................................
13. 015246   นายสุรกิจ นองขมวด .............................................
14. 015821   นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม .............................................
15. 016552   นางสาววรารัตน์ ระวังการ .............................................
16. 016670   นายสมเจตน์ เนียมก้อน .............................................
17. 017043   นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ .............................................
18. 017374   นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุข .............................................
19. 017430   นายเสฏฐวุฒิ รอดอินทร์ .............................................
20. 017809   นายอุกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านแก่งวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 017868   นายสารัตน์ พวงเงิน .............................................
22. 017878   นายไตรภูมิ อ้ายวงค์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านแก่ง(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012547   นายเสงี่ยม ปักษี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านแก่งวิทยา(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016353   นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองด้งวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013210   นางสาวสมพร ไข่สุวรรณ์ .............................................
2. 013211   นางสาวไพรินทร์ มากคล้าย .............................................
3. 013687   นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์สารสิน .............................................
4. 013912   นายสุวิทย์ ดวงทอง .............................................
5. 014167   นายพนม สุขหา .............................................
6. 014458   นายสรายุทธ เกษรพรหม .............................................
7. 014651   นายสุริยา ชาติไทย .............................................
8. 015064   นางสาวหทัยกาญจน์ รื่นรมย์ .............................................
9. 015101   นายอำพล พรมสุบรรณ์ .............................................
10. 015536   นางสาวปทิตตา คมปราชญ์ .............................................
11. 015631   นายสันติภาพ อุดมมงคล .............................................
12. 015923   นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศล .............................................
13. 016034   นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ์ .............................................
14. 016210   นายรุ่งโรจน์ ชูราษี .............................................
15. 016303   นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจาก .............................................
16. 017132   นายประธาน บุตรลพ .............................................
17. 017307   นางนิตยา มอญกอดแก้ว .............................................
18. 017381   ว่าที่ร้อยตรี หญิงศรันยา จันขาว .............................................
19. 017431   นางโสภิดา ทาม้าดี .............................................
20. 017642   นายธนพล แก้วทิม .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองด้งวิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 017838   นางสาวละอองดาว เอี่ยมสอาด .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน เมืองด้ง(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011886   นายเสริม กิ่งจำปา .............................................
2. 011982   นายสมพงษ์ มาโพธิ์ .............................................
3. 017065   นายวิระวงศ์ พร้อมญาติ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองเชลียง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005244   นางวรีวรรณ โขนงนุช .............................................
2. 005559   นายเรวัตร น้อยวงศ์ .............................................
3. 006195   นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ .............................................
4. 009450   นางประนอม ฉายกี่ .............................................
5. 009824   นายสมโภชน์ ดีเอี่ยม .............................................
6. 010821   นางสาวรัตน์ นพเก้า .............................................
7. 011439   นายชลิต ฉายกี่ .............................................
8. 011716   นายอรุณ หอมชื่น .............................................
9. 011893   นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา .............................................
10. 012153   นายวสันต์ งามดี .............................................
11. 012163   นายชนินทร์ เกิดผล .............................................
12. 012749   นางสาวจันทนา แก่นแก้ว .............................................
13. 012776   นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี .............................................
14. 013027   นางเจียม ระวังภัย .............................................
15. 013375   นางพวงเพชร แก้วเกต .............................................
16. 013583   นางสาวกนกพร นวมนาค .............................................
17. 013673   นางรุ่งฤดี ทองแซม .............................................
18. 013674   นายประกิต โฆสิต .............................................
19. 013794   นายไพรัตน์ พลอยเจริญ .............................................
20. 013842   นางพชรภรณ์ ประชัน .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองเชลียง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 014044   นางศุทธวีร์ เกิดผล .............................................
22. 014224   นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี .............................................
23. 014351   นางสาวประนอม จะปิน .............................................
24. 014418   นางสาวกัลยวรรธน์ เพชรชินวัตร .............................................
25. 014532   นางสาวรำพู ช่างไชย .............................................
26. 014631   นางสุพัตรา จั่นจีน .............................................
27. 014635   นางเฉลียว พลอยเจริญ .............................................
28. 014799   นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ .............................................
29. 014858   นางพิชชากร มูลปานันท์ .............................................
30. 014923   นางประภาวดี ทองเวียง .............................................
31. 014989   นางสาวไฉน อรุณเกล้า .............................................
32. 014991   นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์ .............................................
33. 015113   นางอภิรมย์ฤดี อบเชย .............................................
34. 015251   นางสาวแสงเดือน พลมาก .............................................
35. 015265   นางสาวมินตรา คู่นพคุณ .............................................
36. 015350   นางสาวนิธินันท์ เกตุแก้ว .............................................
37. 015458   นายศราวุฒิ เนียมหอม .............................................
38. 015540   นางนภสร รมณียกุล .............................................
39. 015580   นางสาวศรัณยา กลีบธง .............................................
40. 015651   นางจุฑารัตน์ ขอสุข .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองเชลียง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 015768   นางสาววรวรรณ สำอางค์ .............................................
42. 015907   นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี .............................................
43. 015996   นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ .............................................
44. 016096   นางสาววรรษชล เผ่าวงค์ .............................................
45. 016118   นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาค .............................................
46. 016278   นายบรรจง โต๊ะถม .............................................
47. 016304   นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์ .............................................
48. 016548   นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ .............................................
49. 016640   นายคมกริช แหงมปาน .............................................
50. 016669   นายธีราวุธ จูเปีย .............................................
51. 016835   นายปิยะ อุดมมงคล .............................................
52. 016879   นางอรนุช จูเปีย .............................................
53. 016904   นายวรดิฐ เกิดผล .............................................
54. 016930   นายชาญวิทย์ เซื่ยงจ๊ง .............................................
55. 016953   นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ .............................................
56. 016982   ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข .............................................
57. 017004   นางสาวภรณ์ชนก แก้วภูสี .............................................
58. 017015   นายเอกวัตร แนมมณี .............................................
59. 017285   นางกาญจนา จิตประสาร .............................................
60. 017327   นายปกครอง ศรีสุวรรณ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.เมืองเชลียง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 017534   นางสาวภัทธิชา นนทธิ .............................................
62. 017544   นายวีระยุทธ ลำดับ .............................................
63. 017571   นายประพนธ์ อ่อนพรม .............................................
64. 017627   นายณัฐพันธ์ จันดี .............................................
65. 017628   นายวราศิลป์ อุ่มมี .............................................
66. 017765   นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ .............................................
67. 017786   นางวาลี เนียมถาวร .............................................
68. 018096   นางสาวนิตยา นภากาศ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน เมืองเชลียง(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007282   นายจรูญ พณิชยันทเวช .............................................
2. 010870   นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ์ .............................................
3. 017486   นายอรุณ จันทร์จับ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน เมืองเชลียง(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016087   นางฉัตรนฤมล เหรา .............................................
2. 016315   นายประดิษฐ์ ท่าชัย .............................................
3. 016780   นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลม .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009863   นางสาวมยุรฉัตร อุตสาหกิจ .............................................
2. 010325   นายอภิชาติ บุรสินสง่า .............................................
3. 011822   นางสาวนงลักษณ์ สันตะวา .............................................
4. 012712   นางสาวรุ่งรัศมี สินปรุ .............................................
5. 012758   นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ .............................................
6. 012956   นางกมลทิพย์ ใจเยี่ยม .............................................
7. 013014   นายเศกสันต์ จาดแดง .............................................
8. 013129   นายไพโรจน์ ใจเยี่ยม .............................................
9. 014253   นายฉัตรชัย ชูกลิ่น .............................................
10. 017736   นางสาวชนิดา อินผ่อง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สวรรค์อนันต์2( ลูกจ้าง )
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012010   นายจำรัส เกตุมณี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008999   นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูล .............................................
2. 010715   นางบุญนำ ลอยบัณฑิต .............................................
3. 010751   นางสาวทองสุข เพ็ญศรี .............................................
4. 010859   นายสมหมาย บัวอ้น .............................................
5. 012877   นางนุศรา จันทร์สละ .............................................
6. 014069   นางสาวรำพึง นฤทุกข์ .............................................
7. 015143   นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ .............................................
8. 015882   นายมานพ ยอดเกตุ .............................................
9. 016868   นายสุรชัย ไทยสาย .............................................
10. 016948   นายภูษณ หอมเย็น .............................................
11. 017551   นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง .............................................
12. 017841   นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.หนองกลับวิทยาคม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012367   นายพโยม อุตรพันธ์ .............................................
2. 012666   นางสุกัญญา ทองมาก .............................................
3. 013920   นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้ว .............................................
4. 013932   นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร .............................................
5. 013968   นางธนภรณ์ พระโฉม .............................................
6. 014567   นางสาวสุทัสสา บุญเมือง .............................................
7. 015442   นายคงศิลป์ แก้วส่องศรี .............................................
8. 016966   นายมาโนช จำรูญ .............................................
9. 017050   นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์ .............................................
10. 017315   นางสาววรางคณา สำอางค์ .............................................
11. 017609   นายศุภชัย โลกคำลือ .............................................
12. 017621   นายวัชรินทร์ บัวขาว .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006309   นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร .............................................
2. 007523   นางประทีป เกิดมี .............................................
3. 007624   นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง .............................................
4. 007647   นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์ .............................................
5. 007881   นายสุรินทร์ คำนึงครวญ .............................................
6. 007908   นางสุมิตรา คำนึงครวญ .............................................
7. 008041   นายสังวาลย์ ชูหน้า .............................................
8. 008528   นางวาสนา บัวอ้น .............................................
9. 009107   นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์ .............................................
10. 009254   นายมนัส สุริโย .............................................
11. 009549   นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ .............................................
12. 009690   นายวิโรจน์ บัวคง .............................................
13. 010399   นางสาวปฐมา หล้านามวงศ์ .............................................
14. 010776   นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ .............................................
15. 010999   นางมณฑา สุวานิช .............................................
16. 011292   นางดวงรัตน์ โตงิ้ว .............................................
17. 011602   นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว .............................................
18. 011605   นางอัมพร ธีรวรกุล .............................................
19. 011635   นางวชิราภรณ์ พรมณี .............................................
20. 011657   นางสุพรรณี ธรรมไชย .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 011956   นางรัชนีพร อรุณวิง .............................................
22. 012041   นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย .............................................
23. 012043   นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน .............................................
24. 012177   นางทิพวรรณ องอาจ .............................................
25. 012219   นางสาวทองสุข มั่นเกิด .............................................
26. 012382   นางสุธาสินี หนูเกตุ .............................................
27. 012619   นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์ .............................................
28. 013029   นางสายรุ้ง จันทร์สุข .............................................
29. 013127   นายธวัช ฉุยฉาย .............................................
30. 013177   นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์ .............................................
31. 013441   นายเทียนชัย ผิวกำพล .............................................
32. 013442   นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์ .............................................
33. 013483   นายละเอียด จันไทย .............................................
34. 013658   นางอุ้ม ชิดเชื้อ .............................................
35. 013660   นายวรรณชัย ทะนะแก้ว .............................................
36. 013915   นางพรรณปพร นนทธิ .............................................
37. 014067   นางรัชฎา ผิวกำพล .............................................
38. 014213   นายพีระศักดิ์ นครศรี .............................................
39. 014272   นางวาสนา ฉุยฉาย .............................................
40. 014275   นางสาวพับพึง ชูกำลัง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 014630   นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ .............................................
42. 014693   นางสาวสุนันทา แกมเงิน .............................................
43. 014745   นายสำราญ สีแก้ว .............................................
44. 014891   นางสาวจีระนุช สงพูล .............................................
45. 014915   นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล .............................................
46. 014922   นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว .............................................
47. 014964   นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ .............................................
48. 015038   นางบุญนิสา กรองใจ .............................................
49. 015039   นางจุฑาพร วงศ์เกตุ .............................................
50. 015046   นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ .............................................
51. 015120   นางอรุณี รัตนชาญชัย .............................................
52. 015146   นายถาวร ปรากฏวงษ์ .............................................
53. 015157   นายวสันต์ กันชาติ .............................................
54. 015211   นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ .............................................
55. 015268   สิบเอกจรัญ เจสันเทียะ .............................................
56. 015297   นางสมพร ใจหาร .............................................
57. 015323   นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ .............................................
58. 015324   นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ .............................................
59. 015353   นางอาจารี คำสุวรรณ .............................................
60. 015363   นายวรรลพ เกิดผล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 015497   นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู .............................................
62. 015545   นางวิลาวรรณ บุญญา .............................................
63. 015561   นางวลัยลักษณ์ ประกิจ .............................................
64. 015578   นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ .............................................
65. 015583   นายพิเชฏ บุญญา .............................................
66. 015701   นางจินตนา ขันสีมล .............................................
67. 015761   นางสาววาสนา บุญญา .............................................
68. 015769   นายปราโมทย์ วงศ์คำ .............................................
69. 015805   นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ .............................................
70. 015806   นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า .............................................
71. 015807   นายสายันต์ อินต๊ะกัน .............................................
72. 015818   นายสด มอญกอดแก้ว .............................................
73. 015837   นางสาววันวิสา สวัสดี .............................................
74. 015950   นางสาวสุนิศา เดียวสกุล .............................................
75. 016157   นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์ .............................................
76. 016197   นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา .............................................
77. 016301   นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์ .............................................
78. 016302   นางสาวธนัชพร สุขลาภ .............................................
79. 016487   นางสุภาพร ธรรมขันธ์ .............................................
80. 016492   นางจำเนียน สังฆะมณี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 5

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

81. 016494   นางรุจรดา ทาเครือ .............................................
82. 016577   นางสาวนลินี โพธิ์ลา .............................................
83. 016796   นางจุฑามาศ น้อยยม .............................................
84. 016801   นางสาวฐิติมา พูลเกษม .............................................
85. 016872   นายวิทยา ศิลายศ .............................................
86. 016916   นายอานัติ ปะวาระณะ .............................................
87. 016940   นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์ .............................................
88. 016963   ว่าที่ร้อยตรีมนัสชัย เนียมหอม .............................................
89. 016964   นางสาวมธุริน ตุนีย์ .............................................
90. 016976   นายอำนาจ ปาละหงษา .............................................
91. 017036   นางสาวนิภาพร เมืองมา .............................................
92. 017161   นางสาวปวีณา ใจดี .............................................
93. 017195   นางสาวกานดา ชลฤทธิ์ .............................................
94. 017210   นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ .............................................
95. 017215   นางสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมา .............................................
96. 017273   นางสาวสรอุษา สุนทอง .............................................
97. 017304   นางอัญชลี ศิริจรรยา .............................................
98. 017310   นางจีรวรรณ กุลน้อย .............................................
99. 017328   นางนิภาพร โพธิ์คง .............................................
100. 017329   นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 6

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
101. 017350   นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง .............................................
102. 017352   นางสาวนฤมล สุขแดง .............................................
103. 017355   นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล .............................................
104. 017356   นายอัครเดช อภัยศรี .............................................
105. 017363   นางวรีพร ขำเกิด .............................................
106. 017364   นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธา .............................................
107. 017383   นายอนุชิต ดวงดาว .............................................
108. 017426   นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม .............................................
109. 017432   นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง .............................................
110. 017559   นายภัทรภณ บุญมาสืบ .............................................
111. 017580   นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ .............................................
112. 017581   นายปณิจักษณ์ เชยชม .............................................
113. 017716   นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ .............................................
114. 017717   นายยุทธพงศ์ มูลละออง .............................................
115. 017718   นางสาวปาริฉัตร สาส่งเสริม .............................................
116. 017719   นางสาวชลิตา หาญกาย .............................................
117. 017751   นางสาวชฎาพร ศศิอภิรัตนากูล .............................................
118. 017752   นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น .............................................
119. 017753   นางสาวศรีไพร ประหยัด .............................................
120. 017823   นางธัญณัช สีขาว .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 7

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
121. 017938   นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ .............................................
122. 017949   นางสาวสายพิณ คชหาญ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยาลูกจ้าง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011405   นายวัลลภ แสงชัย .............................................
2. 011892   นายโกเมฆ ธรรมราช .............................................
3. 012180   นายนิยม ดีมากมี .............................................
4. 013062   นายประสิทธิ์ ขันแก้ว .............................................
5. 015300   นายสมศักดิ์ วังวนสินธุ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ชัยมงคลพิทยา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008519   นายอาคม คำภีระปาวงศ์ .............................................
2. 012158   นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ .............................................
3. 012344   นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ .............................................
4. 012775   นางษิญาภา รัตนะธนโชค .............................................
5. 013982   นางธณรา สินธนาวรากุล .............................................
6. 014160   นายสุธิชัย คำมาโย .............................................
7. 014600   นางนรินทร์ จีนะวุฒิ .............................................
8. 014778   นางรัตนา คำมาโย .............................................
9. 014816   นางไพพรรณ ประวัง .............................................
10. 014975   นายศุภชัย แก้วเกตุ .............................................
11. 015092   นายชวลิต ทะยะ .............................................
12. 015239   นางสุดารัตน์ คำอั้น .............................................
13. 016899   นางสาวสุพิน ชีวะวงศ์ .............................................
14. 017365   นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ .............................................
15. 017737   นางสาวพิชญาภา ชัยงาม .............................................
16. 017785   นางสาวนิฏฐิตา แจ่มกระจ่าง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ชัยมงคลพิทยา(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 012088   นายประทวน สิงห์เรือง .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ชัยมงคลพิทยา(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016347   นายวิมาน มิ่งมิตร .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006919   นางวนิดา พุทธรัตน์ .............................................
2. 007173   นางจินตนา อินพรม .............................................
3. 007373   นางถุงเงิน วิศิษฏจินดา .............................................
4. 007414   นางสุขสันต์ สนิทวงศ์ .............................................
5. 008527   นางเรวดี รัตนพันธ์ .............................................
6. 008878   นายบรรณวัฒน์ โสรัจประสบศิริ .............................................
7. 009122   นางปริศนา เอี่ยมสะอาด .............................................
8. 009250   นายสุทธิ อาดูร .............................................
9. 009834   นายสุพจน์ ตาด้วง .............................................
10. 010149   นายชาตรี รูปสง่า .............................................
11. 011320   นายธเนศ มยุรา .............................................
12. 011348   นายเทพนิมิต จุ้ยแตง .............................................
13. 011490   นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์ .............................................
14. 011578   นางสาวพริ้มภัค ธรรมสอน .............................................
15. 011581   นายสามารถ สิทธิวงศ์ .............................................
16. 011582   นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ .............................................
17. 011698   นางสาวทัศนีย์ ธารานาถ .............................................
18. 011735   นายปวีณต์วิชา พานิช .............................................
19. 011959   นายไพโรจน์ กันทะวงศ์ .............................................
20. 012687   นางขวัญจิต สาระมนต์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 012714   นางสาวละเอียด อินต๊ะฮอง .............................................
22. 012778   นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ .............................................
23. 012839   นางมณีวรรณ สุทธรินทร์ .............................................
24. 013067   นางรักเกียรติ เกษรพรหม .............................................
25. 013086   นางทัศนีย์ มาคุณ .............................................
26. 013200   นายสมชาย รัตนพันธ์ .............................................
27. 013394   นายสุเทพ ตากัน .............................................
28. 013482   นายสามารถ แจ่มเมธีกุล .............................................
29. 013502   นางชุติมา แก้วหล้า .............................................
30. 013588   นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ .............................................
31. 013622   นายพินิจ สุขลักษณ์ .............................................
32. 014075   นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือ .............................................
33. 014254   นางดวงพร มูลป้อม .............................................
34. 014601   นางจันทรา ตาด้วง .............................................
35. 014676   นางสาวภักคีณี จีนามูล .............................................
36. 014750   นางอนงค์ ดวงอำไพ .............................................
37. 014838   นายมานพ จันตาวงศ์ .............................................
38. 014856   นางปณตพร ศรีวิไล .............................................
39. 014869   นางสาวอุษา ปัญโญอ้าย .............................................
40. 015018   นายชานน คุรุบรรเจิดจิต .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 015240   นายเอกนรินทร์ คำอั้น .............................................
42. 015282   นางกัณฑิมาพร พานมั่ง .............................................
43. 015327   นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทอง .............................................
44. 015364   นางจุฑามาศ ศรีปา .............................................
45. 015367   นางนภาพร ทะยะ .............................................
46. 015378   นางพรสวรรค์ คงประจักษ์ .............................................
47. 015455   นางนิรามัย มั่นหมาย .............................................
48. 015459   นายบุญเสริม คุ้มสุวรรณ์ .............................................
49. 015460   นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต .............................................
50. 015472   นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล .............................................
51. 015770   นางธนารัตน์ เทพวงษ์ .............................................
52. 016014   นายฤทธิชัย ล้วนงาม .............................................
53. 016028   นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ .............................................
54. 016029   นางสาวกาญจนา ชะเอม .............................................
55. 016085   นายบัญญัติ ทองบาง .............................................
56. 016156   นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม .............................................
57. 016173   นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่อง .............................................
58. 016365   นางสาวสุวรรณภา อินมา .............................................
59. 016366   นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญ .............................................
60. 016449   นางสาววฤนดา สืบสุยะ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

61. 016751   นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้า .............................................
62. 017252   นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ .............................................
63. 017380   นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ .............................................
64. 017391   นายกฤษฎา ดารินทร์ .............................................
65. 017425   นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย .............................................
66. 017720   นางสาวดวงฤทัย สาวิสา .............................................
67. 017721   นายนเรศ หนูป่า .............................................
68. 017722   นายพงศ์ณภัทร นันศิริ .............................................
69. 017723   นางสาวมาริสา เหมันต์ .............................................
70. 017724   นางสาวกาญจนา วงศ์กรด .............................................
71. 017748   นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะ .............................................
72. 017791   นายทินกร แก้วประทุม .............................................
73. 017837   นางสาวกาญจนา ชาติไทย .............................................
74. 017850   นายกิตติชัย กาวิละปัญญา .............................................
75. 017870   นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016859   นางสาวชนมน อิ่นแก้ว .............................................
2. 016862   นางจีราวรรณ ดวงเกิด .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมน์(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011322   นายวราพงษ์ ศรีวิไล .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีนคร
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 008526   นางศิริวรรณ วชิรเมธี .............................................
2. 010429   นายสรวง พรมสีนอง .............................................
3. 011584   นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ .............................................
4. 011738   นายประกิต อยู่เชื้อ .............................................
5. 012196   นางจามจุรี พูลรักษ์ .............................................
6. 012424   นายอำนวย บูรณะไทย .............................................
7. 012564   นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์ .............................................
8. 012804   นางสมบัติ เพ็งแสงทอง .............................................
9. 013117   นางภิรมยา เกิดศรี .............................................
10. 013363   นายธานี เกิดศรี .............................................
11. 013565   นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่าง .............................................
12. 013606   นายพันศักดิ์ แสงทอง .............................................
13. 013650   นางอรัญญา ยงพันธ์ .............................................
14. 013887   นายเชื้อ พุทธา .............................................
15. 013971   นายปิยะวัฒน์ สุขโอ .............................................
16. 014248   นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรี .............................................
17. 014292   นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์ .............................................
18. 014382   นางวันเพ็ญ บุญประดับ .............................................
19. 014958   นายเกียรตินิยม รสลือชา .............................................
20. 015091   นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ศรีนคร
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 015256   นางศิริวัฒน์ จีนทั่ง .............................................
22. 015774   นางเยาวลักษณ์ ตุมา .............................................
23. 015917   นางสมรถ จาดแดง .............................................
24. 016052   นางสาวสุพรรณี อาจหาญ .............................................
25. 016126   นางอัญชลี นงโพธิ์ .............................................
26. 016129   ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัด .............................................
27. 016280   นางสาวสุวินตา อุปะทะ .............................................
28. 016450   นางสาวชนิดา เสียงดัง .............................................
29. 016490   นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร .............................................
30. 016607   นางสาวศุภิสรา หมวกทอง .............................................
31. 017014   นางสาวลำยงค์ พิมพิสาร .............................................
32. 017111   นางสาวพัฐนันทน์ ธนภัทร์ทองกุล .............................................
33. 017208   นายณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศสกุล .............................................
34. 017326   นางสุปราณี บุญมาก .............................................
35. 017565   นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ .............................................
36. 017620   ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย ปัญญาวัน .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ศรีนคร (ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010706   นายประทีป ศรประสิทธื์ .............................................
2. 011715   นายวิรัตน์ ศรประสิทธิ์ .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ศรีนคร (พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016422   นางสงกรานต์ สงวนศรี .............................................

                   

                       ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรองข้อมูล

(............................................................)

หัวหน้าหน่วยงาน


