
หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006515   นางสีนวล โชติมน .............................................
2. 009353   นายสิริเวศน์ เกตุทอง .............................................
3. 009883   นางทันที จวนสุข .............................................
4. 012918   นายฉลาด เจ็กอยู่ .............................................
5. 014403   นายประเสริฐ รุ่งเรือง .............................................
6. 015310   นางสาวรติกร ไกรกิจราษฎร์ .............................................
7. 015351   นางเบ็ญจา ธิเสนา .............................................
8. 016459   นายศรีวิไล อยู่คง .............................................
9. 017376   นางสาวสิรินาถ สินทูล .............................................
10. 017710   นางสาวปาริฉัตร อำพร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006881   นางวณีเกียรติ เพิ่มพรม .............................................
2. 006936   นายวิชาญ เพิ่มพรม .............................................
3. 009704   นางอนงค์ ไกรโกญจะนาท .............................................
4. 010770   นางลลิตา แก้วทอง .............................................
5. 012096   นายยุทธชัย แก้วทอง .............................................
6. 012736   นางยุพิน ศรเพ็ชร .............................................
7. 014261   นางอรุณ ชาติพิมาย .............................................
8. 015366   นายรุ่ง เพชรร้อน .............................................
9. 017953   นายสมศักดิ์ ตุ้ยสา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007591   นางณัฐวิดา คงรอด .............................................
2. 008721   นางสมหมาย รุ่งเรือง .............................................
3. 009794   นายยงยุทธ วงษ์พูล .............................................
4. 010443   นางรัชนี วงษ์พูล .............................................
5. 014686   นางมัลลิกา ยิ้มแย้ม .............................................
6. 015501   นายอภิสิทธิ์ ธิเสนา .............................................
7. 015903   นายขวัญเมือง มั่นคง .............................................
8. 016166   นายจักรกฤษณ์ ใจทิม .............................................
9. 016456   นางสาวอวันณา สีบัว .............................................
10. 017306   นายบุญญพัฒน์ อินทร์ศรี .............................................
11. 017729   นางสาวจิตตา สมบูรณ์ .............................................
12. 017732   นายไชยา บัวแย้ม .............................................
13. 017824   นายจีรยุทธ คำสูง .............................................
14. 018009   นางสาวทัศวรรณ หอมหวล .............................................
15. 018010   นางสาววัลลภา เพียงคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006335   นายทวีศักดิ์ แสนโกศิก .............................................
2. 006871   นายเกษม อบเชย .............................................
3. 009909   นางศิริทร อบเชย .............................................
4. 009989   นางเตือนใจ กังวาล .............................................
5. 010245   นางสาวจำเนียร บัวเกตุ .............................................
6. 013136   นางหทัยรัตน์ สุริยเลิศ .............................................
7. 013595   นางลัมภู เขียวเหลือง .............................................
8. 014976   นางวารุณี ยิ้มเข็ม .............................................
9. 016814   นางสุกัญนิการ์ กลมกล่อม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005944   นายขนุน คงนวล .............................................
2. 006305   นางเปวิศา ไกรเกษ .............................................
3. 006518   นายประกิจ สีนวล .............................................
4. 011014   นายภัทรดร จันทร์กระจ่าง .............................................
5. 012700   นางโชติกา ปิยวัฒน์กุลจิรา .............................................
6. 013453   นางชิ้น เวียงทอง .............................................
7. 014162   นางนาตยา ถาวร .............................................
8. 014595   นางสาวกฤติกา แพรบุตร .............................................
9. 015711   นางนพมาศ ติณะคัด .............................................
10. 016050   นางสาวธัญญรัตน์ กิ่งก้าน .............................................
11. 016620   นางสาวสมนึก โพธิ์แก้ว .............................................
12. 017081   นายสุธน ทิพวัน .............................................
13. 017279   นางสำราญ เจียมประเสริฐ .............................................
14. 017311   นายเกรียงศักดิ์ พุ่มไม้ .............................................
15. 017700   นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เจริญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005810   นายวีระ แก่นทอง .............................................
2. 006040   นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว .............................................
3. 009230   นางน้ำทิพย์ แก่นทอง .............................................
4. 010783   นางสมจิตร จันทร์สมคอย .............................................
5. 012082   นางพิสมัย บนขุนทด .............................................
6. 012384   นางสาวทิพวัลย์ จันทร์ขัน .............................................
7. 013015   นางวรากร บูรณะไทย .............................................
8. 013644   นางสาวทิวา มั่นระวัง .............................................
9. 013707   นางสาวอรทัย ประสงค์ .............................................
10. 014201   นายอัศนีย์ เนื่องเถื่อน .............................................
11. 016606   นายธีวสุ วงค์สุริยะ .............................................
12. 016913   นายนิติพงษ์ มั่นถึง .............................................
13. 017115   นางสาวปภาวินท์ อิ่มชา .............................................
14. 017727   นางสาวรานี บัวเเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016926   นายวิรัช ยานุกูล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011050   นายพิชัย นารถบุญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012883   นายมนัส ขอนทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011277   นายสนาม บุญคง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012704   นายเอนก อินทร์มา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007529   นายพิลาศ ขำแย้ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012705   นายพระเนตร แก้วทุ่ง .............................................
2. 017503   นางเกตุกนก รุกขชาติ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010704   นายสมนึก แจ่มทุ่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013358   นายดอกเรียง เรืองอ่อน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013480   นายธนา แดงเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012294   นายสะลิ พะโยม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012295   นายออด สุขคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012296   นายประวิทย์ แก้วทุ่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006216   นางณภสสร รอดทุ่ง .............................................
2. 013945   นางสุวรรณี ปิ่นโตนด .............................................
3. 014986   นายสิริพงศ์ ขาวทุ่ง .............................................
4. 017354   นางสาวสุคนธ์รัตน์ ขยา .............................................
5. 017725   นางสาวนฤชินท์ โพธิ์แจ้ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008415   นางจุไรพร พวงทอง .............................................
2. 008666   นางวิชุดา ศิริวงศ์ .............................................
3. 009064   นางรัตนา เอี่ยมสำอางค์ .............................................
4. 014343   นายธำรง ไชยอินถา .............................................
5. 017908   นายอภิรักษ์ สาบุ่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006423   นายรัตน์ กลั่นเรือง .............................................
2. 008872   นายอาวุธ สุทธิมาศ .............................................
3. 009882   นายปราโมทย์ อยู่อ้น .............................................
4. 010620   นางอัญชลี บุญมาก .............................................
5. 013356   นายสมัคร พยอม .............................................
6. 014580   นางวัลภา ด้วงบาง .............................................
7. 017695   นางสาวขนิษฐา ซังยืนยง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007158   นางสมพร แตงไทย .............................................
2. 007261   นายธานี ดำดี .............................................
3. 008448   นายวิรุตน์ เพ็ชรมี .............................................
4. 009567   นางรุ่งกานต์ ธรรมเจตนา .............................................
5. 009616   นางเฉลย ขุนทอง .............................................
6. 010782   นางสุรีย์รัตน์ พุ่มอิ่ม .............................................
7. 013020   นายเสนาะ ขุนทอง .............................................
8. 013824   นางนุสรา สวัสดี .............................................
9. 014271   นางทุติยาภรณ์ บัวป้อม .............................................
10. 014279   นางปราศัย พ่วงไผ่ .............................................
11. 014280   นางดวงอมร ภูสมสี .............................................
12. 015122   นายรัฐพล โพธิ์แก้ว .............................................
13. 015342   นางสาววรกมล พรมแดง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011314   นางจิตรา คำเบิก .............................................
2. 011363   นางกุลรัตน์ ทองโตนด .............................................
3. 013434   นางสาววัชรา กันนา .............................................
4. 013866   นางสาวนัยนา เกตุคำ .............................................
5. 016942   นางนันท์นภัส ขำโตนด .............................................
6. 017020   นางสาวอังคณา เสือทุ่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.วัดบึง (อนุบาล)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005474   นายสังวาลย์ ทองงาม .............................................
2. 005992   นางศิริพร ครุธจู .............................................
3. 006355   นางอรัญญา ขันอินทร์ .............................................
4. 009294   นางปราณี จิ๋วนารายณ์ .............................................
5. 011788   นางสาวหรรษา บุญนายืน .............................................
6. 012680   นายวสันต์ บัวหลวง .............................................
7. 013858   นางอรทัย จินดาประสาน .............................................
8. 014890   นางนิสากร วุฒิสารเจริญ .............................................
9. 015757   นางเกศชฎากานต์ พุ่มพวง .............................................
10. 017761   นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006591   นางสาวพรรณา มนตรีวิวัฒน์ .............................................
2. 006850   นางวันทนี เกิดเจริญ .............................................
3. 010158   นางวิภา โตมั่น .............................................
4. 011467   นางแสงหล้า ทองอินทร์ .............................................
5. 011700   นางนันทวรรณ์ แป้นเกิด .............................................
6. 013879   นางเพ็ญศรี ผู้อินทร์เที่ยง .............................................
7. 014012   นางฆัสรา เกษมสำราญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009934   นายดิเรก บัวป้อม .............................................
2. 010784   นางประทุมทิพย์ ตรีขำ .............................................
3. 011242   นายทศพล ภูมิผล .............................................
4. 013470   นางช่อผกา นางวงศ์ .............................................
5. 013848   นายสมบัติ ป้องฉิม .............................................
6. 014407   นางเสาวลักษณ์ เต่าเล็ก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010202   นางนิลาวรรณ ทัดเสือ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013321   นางสาวเมเรียม กันจันวงษ์ .............................................
2. 013701   นางจิรายุ สุกรีดิษฐ์ .............................................
3. 014113   นายประสาน รุ่งรัตนไชย .............................................
4. 015528   นางสาวน้ำผึ้ง แจ่มแจ้ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009277   นางเพ็ญศรี พัดทุ่ง .............................................
2. 011791   นางเหรียญทอง บัวป้อม .............................................
3. 017274   นางไพริน สอนทุ่ง .............................................
4. 017819   นางสาวสิริภรณ์ วงศ์วิเศษ .............................................
5. 017983   นางสาวอารียา นกเที่ยง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008436   นางยุภาพร พันธุ์วโรบล .............................................
2. 011400   นางบัวหลวง ครุธจู .............................................
3. 011681   นายโสรัจ ธรรมเจตนา .............................................
4. 011795   นายอุปถัมภ์ ทองสิงห์ .............................................
5. 011797   นายวัชรินทร์ สนองบุญ .............................................
6. 012319   นางทิพมาศ มั่นหมาย .............................................
7. 012824   นายสมชาย พุ่มอิ่ม .............................................
8. 013486   นางนิจนิรันดร์ รักวงฤทธิ์ .............................................
9. 013746   นางกันทิมา พฤกษะวัน .............................................
10. 014346   นายภักดี จันทรปิติกุล .............................................
11. 015352   นายสุรศักดิ์ อินทร์นา .............................................
12. 016519   นางจิตตวดี สุใจ .............................................
13. 016877   นางอาภรณ์ นิ่มคำ .............................................
14. 017839   นายบุญธรรม เอี่ยมอ่อน .............................................
15. 017874   นางสาวสุชาดา ทรัพย์ประเสริฐ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006072   นายสวิง ขาวทุ่ง .............................................
2. 006728   นายบุญเลิศ วุฒิรุ่ง .............................................
3. 010482   นางยุพา สิทธิโสภณ .............................................
4. 010823   นางดารารัตน์ ขาวทุ่ง .............................................
5. 012741   นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่าง .............................................
6. 014694   นายวิทยา สนองบุญ .............................................
7. 016647   นางสาวกมลวรรณ ฉัตรเงิน .............................................
8. 017533   นางสาวสิริรัตน์ อินทร์กอง .............................................
9. 017603   นางธนัญญา ผิวอ่อน .............................................
10. 017813   นายพัลลภ โพธิ์เงิน .............................................
11. 017814   นายอภิสิทธิ์ ทองลา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006616   นายลืม นาจุ้ย .............................................
2. 006902   นางบุญนาถ พรจันทรารักษ์ .............................................
3. 009916   นางระวีวรรณ ภูสีโสม .............................................
4. 010835   นายกฤษดา แจ่มทุ่ง .............................................
5. 010944   นายชัชชัย สนองบุญ .............................................
6. 011790   นางสาวคำนึง อภิรักษ์สิทธิกร .............................................
7. 012341   นายวิทยา เขียวภักดี .............................................
8. 012391   นางลักษณา พละทรัพย์ .............................................
9. 012706   นางนิ่มอนงค์ วันดี .............................................
10. 013030   นางสาววิลาวัณย์ สนองบุญ .............................................
11. 013435   นางมณฑา เพลียไกรชุมพล .............................................
12. 013844   นางชลนิภา ยืนยงค์ .............................................
13. 014236   นางสาวรจนา ธารานาถ .............................................
14. 014710   นางเปรมปรี ใจรักษ์ .............................................
15. 017696   นางสาวศุภวดี กลิ่นเกษร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010654   นางสุนันท์ จันทรปิติกุล .............................................
2. 011118   นายสุชาติ เจ๊กแจว .............................................
3. 012320   นายประเสริฐ เรืองนุกูล .............................................
4. 015166   นายธวัชชัย งามอุดมศิล .............................................
5. 016102   นางวิสนีย์ งามอุดมศิล .............................................
6. 017726   นายณัฐพล มากจีน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007137   นางจำเนียร ปานนา .............................................
2. 012318   นายพิษณุวัฒน์ มั่นหมาย .............................................
3. 013364   นางจารุนันท์ สิทธิโสภณ .............................................
4. 014685   นางจีระวรรณ หล่อประดิษฐ์ .............................................
5. 017192   นางจันทร์เพ็ญ พะโยม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008434   นายสงกรานต์ เสือแก้ว .............................................
2. 013745   นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ .............................................
3. 014205   นางอัจฉราพร โพธิ์ดี .............................................
4. 014961   นายชาญวิชญ์ แสงสว่าง .............................................
5. 015663   นางสาวสุชัญญา จิ๋วน๊อต .............................................
6. 015912   นายสัญญา เสือแก้ว .............................................
7. 017099   นายมนตรี ยานกาย .............................................
8. 017487   นางสาวนิตยา เดชแฟง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006071   นางเยาวรัตน์ ขาวทุ่ง .............................................
2. 013477   นางสมพร โกศล .............................................
3. 015372   นางอัมภา สังคง .............................................
4. 015707   นางสาวศจี สินพิชัย .............................................
5. 015775   นางแววตา ขำแย้ม .............................................
6. 015833   นางสาวชุติมา เนื้อไม้หอม .............................................
7. 015952   นางสาวปราณีต อนันตะ .............................................
8. 016585   นางสาวเรณู กรมคีรี .............................................
9. 016933   นายทัย บุญคง .............................................
10. 017032   นายภาณุพงศ์ ภูมี .............................................
11. 017095   นางอนุสรา ปานานนท์ .............................................
12. 017105   นางสาวอรัญญา คีรีมาศทอง .............................................
13. 017728   นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เลี้ยง .............................................
14. 018005   นางสาวมณีนุช ครุฑเกตุ .............................................
15. 018008   นางสาวมนธิชา กองพรม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010801   นายทินกร ด้วงบาง .............................................
2. 011861   นายสมพงษ์ ขันอินทร์ .............................................
3. 011966   นางจุฬาภรณ์ ด้วงบาง .............................................
4. 015138   นางศศิธร ธรสินธุ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008179   นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิ .............................................
2. 011796   นางอมร สนองบุญ .............................................
3. 017008   นายชัยวัฒน์ ขาวทุ่ง .............................................
4. 017683   นายอดิศร แซ่หลอ .............................................
5. 017689   นางสาวอลิสษา ธรรมานุวงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007999   นายสมชาย รอดประดิษฐ์ .............................................
2. 009801   นายพิรุณ กาสาย .............................................
3. 011969   นางสาวไพรวัลย์ เสนงาม .............................................
4. 013485   นางอนงค์ รอดประดิษฐ์ .............................................
5. 015726   นางพิราวรรณ พรมมี .............................................
6. 016121   นายณัฐกิตต์ เป้ทุ่ง .............................................
7. 017498   นางสาวอรวรรณ แสงท่านั่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005851   นายนพดล ปรมัย .............................................
2. 009293   นายอดิศักดิ์ เคลือขอน .............................................
3. 011968   นางอนงค์ จุ้ยต่าย .............................................
4. 012538   นายเมฆ จุ้ยต่าย .............................................
5. 015301   นายพิชายุทธ เหน่งแดง .............................................
6. 015309   นางสาวสุกัญญา ฤาชา .............................................
7. 016229   นางสาวประทีป อาจปาน .............................................
8. 017093   นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์ .............................................
9. 017336   นายลภชัย พรมวิหาร .............................................
10. 017542   นางสาวนริศรา ประศาสตร์ศิลป์ .............................................
11. 017554   นางสาวนาฏชนก ยี่เผติ๊บ .............................................
12. 017871   นางยุพา สีขำ .............................................
13. 017914   นางสาวปวีณา เหน่งแดง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009292   นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน .............................................
2. 012464   นางวันเพ็ญ ท้วมนาค .............................................
3. 013507   นายนพดล อินทร์ลับ .............................................
4. 014689   นายมานะ แดนอุดม .............................................
5. 015495   นายธานินทร์ ทองคง .............................................
6. 016909   นายภุชพงศ์ วงศ์วิเศษ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014339   นายทองทศ ศรีนรา .............................................
2. 017574   นางสาวพิยดา ม่วงมนตรี .............................................
3. 017694   นางสาวขวัญชนก สุวรรณชัย .............................................
4. 017749   นางสาวอรทัย บุญตั้ง .............................................
5. 018087   นางสาวกาญจนา สายสุรินทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007105   นางอิศราภรณ์ จันทร์สวัสดิ์ .............................................
2. 009511   นายอุดม บัวป้อม .............................................
3. 009851   นายฤชัย ผ่องทอง .............................................
4. 011035   นายมนัส ครุฑหนู .............................................
5. 014348   นางอารี อุ่นทอง .............................................
6. 015897   นายดาวุธ อุ่นทอง .............................................
7. 016943   นางณสุดา กำพลธนสิน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006615   นายเทียม จรวุฒิพันธ์ .............................................
2. 008709   นางจรัญ ขาวป้อม .............................................
3. 008785   นายชูชาติ ขาวป้อม .............................................
4. 009301   นายสละ แจงป้อม .............................................
5. 012483   นางกัลยา นาคจันทร์ .............................................
6. 013853   นายสาธิต อาณาเขตต์ .............................................
7. 014228   นางมาริน แจงป้อม .............................................
8. 014295   นายธัชกฤช ประดิษฐ์วรกุล .............................................
9. 015332   นางสาวสนอง สอนทุ่ง .............................................
10. 016741   นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร .............................................
11. 016929   นางสำรวย เฟื่องอิ่ม .............................................
12. 017251   นางสุวรรณ พัดกลม .............................................
13. 017705   นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม .............................................
14. 017896   นายอาทิตย์ อินมา .............................................
15. 018007   นางสาววิรมน ศรคม .............................................
16. 018032   นายณัฐวุฒิ รัตนประทุม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011309   นางเจตนา เกิดเกตุ .............................................
2. 011432   นายชัยรัตน์ เกิดเกตุ .............................................
3. 015827   นางสาววัลภา อินทรโชติ .............................................
4. 017840   นายวีระชัย ธูปเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012799   นายสุทัศน์ หลินเจริญ .............................................
2. 013424   นายบุญสม ชีเปรม .............................................
3. 014278   นายณรงค์ พ่วงไผ่ .............................................
4. 014688   นายวิโรจน์ สุกรีดิษฐ์ .............................................
5. 014692   นายชำนาญ มานพ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008682   นายสมเจตน์ วรรณา .............................................
2. 009030   นางธัญญ์พิชชา อภิโชติเดชาวัสส์ .............................................
3. 010656   นายวิชุกรณ์ พฤกษะวัน .............................................
4. 014036   นางจันตรา นาโตนด .............................................
5. 014212   นายจำนงค์ บุญมาก .............................................
6. 014690   นางสาวศิตา โพธิ์รี .............................................
7. 015002   นายวิชา อยู่แย้ม .............................................
8. 015003   นางชะอ้อน อยู่แย้ม .............................................
9. 015550   นางสาวชลิตา โพธิ์รี .............................................
10. 015649   นายธวัชชัย ด่านจิระมนตรี .............................................
11. 015650   นางอรพลิน นิลรัตน์ .............................................
12. 016167   นางสุชานันท์ ใจทิม .............................................
13. 016612   นางสุนันทา วงศ์จันทรมณี .............................................
14. 017330   นางสาวปวีณา เปรมใจ .............................................
15. 017699   นางสาวธมน ดีหนอ .............................................
16. 017745   นางสาวสุพรรณษา จันทร์หล้า .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.สามัคคีวิทยา(อุปถัมภ์)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 015343   นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์ .............................................
2. 016146   นางอมร รุ่งเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007861   นางพรรณี เขียวเรือง .............................................
2. 007890   นายสิทธิพร พัดกลม .............................................
3. 010914   นางสาวสายรุ้ง ฤทธิ์สน .............................................
4. 011156   นางสายบัว ฟักแตง .............................................
5. 013261   นางอำนวย รุ่งรัตนไชย .............................................
6. 014151   นางวาสนา ตุ้มเขียว .............................................
7. 014281   นายวิเชียร ภูสมสี .............................................
8. 015537   นางทิวา บัวหลวง .............................................
9. 016523   นางสาวศิริพร บุญแจ้ง .............................................
10. 017000   นางสาวเกศรา ชมเมือง .............................................
11. 017746   นายพีระพงศ์ มั่นไสย์ .............................................
12. 017855   นางสาวกัลยาณี จันทรปิติกุล .............................................
13. 017865   นางดวงพร คงนา .............................................
14. 017872   นางรุจิรัตน์ ชูเตชะ .............................................
15. 017883   นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรเสนา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010541   นางวัจนา ทองสิงห์ .............................................
2. 015284   นายเยี่ยม ต้นกลั่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005910   นางนพรัตน์ ขำใจ .............................................
2. 006937   นางจารุณี ทับทิม .............................................
3. 014829   นางสาวเสาวลักษณ์ โอภาส .............................................
4. 015483   นางวราภรณ์ ชีเปรม .............................................
5. 015871   นางสาวสายชล บุตรนุช .............................................
6. 016127   นางรัชนีพร กวีวัฒนา .............................................
7. 017463   นางสาวหยาดนภา ทำพระเวช .............................................
8. 017464   นางสาวกิติยา โคกคำ .............................................
9. 017812   นางสาวรัชนี บุญจ้อย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016446   นางสุดารักษ์ กาวิละบุตร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016227   นางกานดา จันทศรี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016447   นางกัลยา แจ้งนคร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011287   นายสุรศักดิ์ เสือสีนาค .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010193   นายควงศิลป์ พันธ์พรม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011951   นายเชวง ครุธเกตุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011839   นายสมบัติ เส็งเหี่ยว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011318   นายมณี เกตุเผือก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011028   นายสวาท ทับไทย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010249   นายวิเชียร อ้นเหน่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008380   นายศิลป์ ค้อมทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012446   นายสุเมธ ไทยมี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009993   นายสุชาติ สิทธิอุทัยวงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012337   นายสมบูรณ์ ทรัพย์ประชา .............................................
2. 017538   นางสาววรพรรณ แสงกล่ำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005155   นายเฉลิมพล ติดพรม .............................................
2. 006136   นางนภาพร ติดพรม .............................................
3. 006175   นายอัศนีย์ เกตุเนียม .............................................
4. 007224   นางสุรินทร์ รักปรางค์ .............................................
5. 007776   นางอรพินท์ คล่ำคง .............................................
6. 008293   นางเกศรินทร์ นาคหงษ์ .............................................
7. 009398   นายสุวิทย์ คล่ำคง .............................................
8. 011319   นางอุมา ทัดพัฒนกุล .............................................
9. 012084   นางจินดา สุวรรณเวช .............................................
10. 012410   นางสาวประภากร สอนสุรินทร์ .............................................
11. 012449   นางพชรอร รักถึง .............................................
12. 012652   นายเกรียงศักดิ์ ตั้งสยามวณิชย์ .............................................
13. 013322   นางกนกวรรณ ตั้งสยามวณิชย์ .............................................
14. 013555   นางสาวกาญจนา สอนแก้ว .............................................
15. 014035   นางสาวฉันทิรา ฉันทะรัตน์ .............................................
16. 014086   นางฐิตาพร พรมมี .............................................
17. 014237   นางกาญจนา อ๊ะนา .............................................
18. 014974   นางชื่นทม ดิษสิน .............................................
19. 015047   นางสาวสมคิด บุญบูรณ์ .............................................
20. 015151   นายเปรม ศรีนุต .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 015401   นางพรรณรพี บุญจันทร์ .............................................
22. 015741   นางสุภาลักษณ์ แก้วเคลือบ .............................................
23. 016496   นางชบาไพร พรมวงศ์ .............................................
24. 016521   นางอนัญญา ทัดไทย .............................................
25. 016694   นางสาวกาญจนา เพ็ชรมาก .............................................
26. 016896   นางอมรรัตน์ จิติ .............................................
27. 017035   นายนัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์ .............................................
28. 017256   นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วง .............................................
29. 017264   นางสาวละตินา เทพบุรี .............................................
30. 017398   นางสาวจามจุรี บัวเผื่อน .............................................
31. 017553   นางกฤติยา จุมพลพงษ์ .............................................
32. 017879   นางสาวศศิญา สำรี .............................................
33. 017890   นางวรรณพร รวมเงิน .............................................
34. 017928   นางวัลลภา จันโททัย .............................................
35. 018045   นางสาวกวินธิดา ศิลพร .............................................
36. 018046   นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่ .............................................
37. 018081   นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008382   นางระเบียบ รักวุ่น .............................................
2. 012212   นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์ .............................................
3. 014010   นางสาวภิญญาภัทร รอดสิน .............................................
4. 015347   นายพรกวี ตัสมา .............................................
5. 015784   นายพัชรพงศ์ ค้อมทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009084   นายภาณุพงศ์ ธนูสาร .............................................
2. 013581   นางจันทนีย์ วงศ์ละคร .............................................
3. 015238   นางสาวผ่องพรรณ โกศัย .............................................
4. 015304   นางสุภา พุทธรัตน์ .............................................
5. 017094   นางอาริษา กรรขำ .............................................
6. 017178   นางสุรีย์นิภา พรมทา .............................................
7. 017305   นางสาวอรุณี โสภา .............................................
8. 017919   นางสาววัชราภรณ์ กล่ำแย้ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009924   นายสุวิทย์ รักวุ่น .............................................
2. 014995   นางสาวสมปอง เกตุเผือก .............................................
3. 015167   นางรดาวัลย์ แสงสุก .............................................
4. 015302   นางสาวสุนีนาถ แตงกูล .............................................
5. 015740   นายชาญณรงค์ อรัญทิมา .............................................
6. 015986   นางสาวชนัญธิดา คำเอก .............................................
7. 018092   นางสาวณัฏฐา วันจันทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011910   นางสาวจักรทิพ คนสนิท .............................................
2. 013547   นายณรงค์ศักดิ์ ยานุกูล .............................................
3. 013548   นายประเสริฐ กำเนิดศรี .............................................
4. 014247   นางพัชรา ไตรรัตน์ .............................................
5. 014331   นายสมพร บนขุนทด .............................................
6. 014806   นางจิราภรณ์ เกษประทุม .............................................
7. 014917   นางสาวคันธนา กาวิวาส .............................................
8. 014953   นายสมยศ ขัดคำวงค์ .............................................
9. 015375   นางสาวพยุง กระต่ายทอง .............................................
10. 015511   นางสาวสังเวียน แก้วหนู .............................................
11. 015512   นายเทิดชัย นิลนนท์ .............................................
12. 015658   นายอำนาจ ฟองเพ็ชร .............................................
13. 015686   นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ .............................................
14. 015838   นางภัทรา แก่นยิ่ง .............................................
15. 015839   นางสาวปรียาภา อาคมวัฒนะ .............................................
16. 017999   นายเจษฎา อิ่มอยู่ .............................................
17. 018015   นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น .............................................
18. 018016   นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007710   นายสมชัย คำเสน .............................................
2. 012594   นายบุญชู คำรักษ์ .............................................
3. 015708   ว่าที่ร้อยตรีเต็มศักดิ์ จันทร์เผือก .............................................
4. 016867   นางวัชรีพร สารพล .............................................
5. 017047   นางศิริกาญจน์ บุญชู .............................................
6. 017247   นางสาวธันยพร แย้มพยุง .............................................
7. 017564   นางอุทัยวรรณ ใจดี .............................................
8. 017679   นางสาวธัญญลักษณ์ ดำดี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006758   นายสุธีระ นาคหงษ์ .............................................
2. 011408   นางสร้อยประดับ คุ้มไกรสร .............................................
3. 013222   นายวีระพันธ์ พรมมี .............................................
4. 015025   นางรุ่งแสง เนียมสุวรรณ .............................................
5. 016697   นายเอกสิทธิ พุกพัก .............................................
6. 017784   นายสุรศักดิ์ คำหมื่นยอง .............................................
7. 018082   นายวัชรินทร์ อินพยา .............................................
8. 018083   นางสาวนันทนา สีขาว .............................................
9. 018084   นางสาวสมรัฐ บุญชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005962   นางทวีป เกตุเนียม .............................................
2. 013952   นางนัฎพร พงษ์พานิช .............................................
3. 013953   ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิช .............................................
4. 014452   นางผ่องนภา ศรีภูธร .............................................
5. 015394   นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์ .............................................
6. 017706   นางสาวอังสนา อินทิม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006239   นายชิระพล อิ่มเอิบ .............................................
2. 009083   นางฉวี ธนูสาร .............................................
3. 010864   นางประเทือง กล้าวาจา .............................................
4. 010865   นายสุพจน์ กล้าวาจา .............................................
5. 011449   นางเทียมใจ ฮวบน้อย .............................................
6. 017378   นายสุวรรณ แตงไทย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015007   นางสาวจำเรียง บุญดี .............................................
2. 017598   นางสาวภคอร อินทร์เอี่ยม .............................................
3. 017863   นายสุรทิน จำรุราย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006873   นายสมศักดิ์ แก้วนุช .............................................
2. 011030   นางสาวสุพร เทียนบุตร .............................................
3. 011518   นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์ .............................................
4. 015714   นางยุพา ไกรกิจราษฎร์ .............................................
5. 016150   นางสาวสกุณา รอดเกตุ .............................................
6. 016745   นางสาวอุทัยวรรณ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
7. 016759   นางสาวลัดดา มณีเขียว .............................................
8. 016845   นางสาวณัชฐานันท์ อภิชัจชัญญาภัส .............................................
9. 017056   นางสาวณัฐชา โคยามา .............................................
10. 017158   นางวรนิษฐา กันทะวัง .............................................
11. 017339   นางสาวเสาวรส สิงห์สังข์ .............................................
12. 017361   นางสาวสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง .............................................
13. 018064   นางสาวพัชญา สุภามงคล .............................................
14. 018065   นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012959   นายเชาวฤทธิ์ คงคีรี .............................................
2. 013475   นายสุนทร คำโส .............................................
3. 014128   นายสุพจน์ งอยภูธร .............................................
4. 014129   นางศรีนวล งอยภูธร .............................................
5. 015045   สิบเอกฐิติพันธ์ สินธนาวรากุล .............................................
6. 015180   นางสาวจำนงค์ แก้วนุช .............................................
7. 015188   นางสาวอัจฉราวรรณ ขำพงศ์ .............................................
8. 015395   นายนิรันดร์ แจ้งแสงอรุณ .............................................
9. 015972   นางแสงจันทร์ สุปันเวช .............................................
10. 016187   นางนภาพร ลือเฟื่อง .............................................
11. 016969   นางเกศริน ภูทวี .............................................
12. 016988   นางสาวสีนวล เจือจันทร์ .............................................
13. 017202   นางจิราพร ทองเสงี่ยม .............................................
14. 017317   นางสาวกนิษฐา พรมเพ็ชร .............................................
15. 017357   นายนครินทร์ ผิวอ่อน .............................................
16. 017360   นางสาวไพรินทร์ มั่นประสงค์ .............................................
17. 017447   นายพิสิฏฐ์ แสงอบ .............................................
18. 018013   นางสาวเบญจพร พลไกร .............................................
19. 018024   นางสาวนพรัตน์ สิงห์กร .............................................
20. 018025   นางสาวโสภิชชา มะลิวัลย์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006283   นายสมจิต บุญชุ่ม .............................................
2. 007772   นายอุทิศ มีเต็ม .............................................
3. 011936   นางสุวภา คชแก้ว .............................................
4. 013761   นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวัน .............................................
5. 014994   นางมณีรัตน์ มั่นอ้น .............................................
6. 015573   นางสุมาลี แน่งน้อย .............................................
7. 017052   นางสาวนุชดา ทรัพย์ประชา .............................................
8. 017593   นายประสิทธิ์ สารีนาค .............................................
9. 017707   นางวิมลรัตน์ ภาษี .............................................
10. 017984   นางสาวสุมิตรา สุทธิวิลัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007055   นางสมศรี อ่วมบุตร .............................................
2. 007382   นายจอย น้อยผล .............................................
3. 009401   นายพยนต์ อิ่มเที่ยง .............................................
4. 009405   นายสายันต์ ใจทิม .............................................
5. 011841   นางสุวลี จันทร์อินทร์ .............................................
6. 014864   นางสาวนภัสธนันท์ ธนัตพูนพงค์ .............................................
7. 015349   นางสาวอิษฎาภรณ์ อ่อนวัน .............................................
8. 015691   นางสาววาริน คล่ำคง .............................................
9. 016125   นางสาวชลลดา วงษ์น้อย .............................................
10. 016675   นางรำพึง แก้วสาแสน .............................................
11. 017204   นายวัชระ สุตะคาร .............................................
12. 017209   นายพงศกร กรรขำ .............................................
13. 017462   นางสาวศิริรัตน์ อินดี .............................................
14. 017583   นางกวิสรา ชูวงศ์ .............................................
15. 017962   นางสาวจุรีภรณ์ ปิ่นคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011450   นายนิกร จันทร์อินทร์ .............................................
2. 012340   นายดำรงค์ จุฬาลักษณ์สิริ .............................................
3. 014198   นายวิมาน คุ้มคง .............................................
4. 014629   นางสาวปราณี เกิดมี .............................................
5. 015287   นางสาวดุลยา ทั่งโต .............................................
6. 016959   นางสาวดาวัลย์ พัฒนาไพรสนธิ์ .............................................
7. 016980   นางลัดดา แจ่มจันทร์ .............................................
8. 017022   นายจรัส คำแคว่น .............................................
9. 017515   นางสาวมุกดา สุขอินทร์ .............................................
10. 017516   นางสาวปาณิสรา สวนนิตย์ .............................................
11. 017557   นางปาวิกา เอี่ยมสะอาด .............................................
12. 017852   นายโสภณ สุทธิชาติ .............................................
13. 017913   นายปิยะวัฒน์ สุขเทศ .............................................
14. 017944   นางสาวกัญญ์ณพัชร์ เพชรตุ่น .............................................
15. 017945   นางวัชรินทร์ อินถาวงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010611   นางลำใย วงศ์อนุ .............................................
2. 011034   นางสาวน้ำตาล เชื้อพันธ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010787   นางสาวอรวรรณ พันธ์ดี .............................................
2. 015913   นางสาวพชรพร คลี่วงค์ .............................................
3. 017392   นางอภิรดี สาบุ่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007381   นายจเร ศรีศุภารักษ์ .............................................
2. 017435   นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.หนองหญ้าปล้อง(กม78)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016638   นางสาวน้ำฝน นกเที่ยง .............................................
2. 017505   นางภัควลัญชญ์ พันโชติ .............................................
3. 017548   นางสาวสุกัญญา จันทร์ปัญญา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011013   นายโสรส รอดประดิษฐ์ .............................................
2. 012186   สิบเอกสมพงษ์ วงศ์พิทยา .............................................
3. 014779   นายจิรายุทธ แก้วเนย .............................................
4. 015398   นางเดือนฉาย ผาลา .............................................
5. 015486   นางสาวพระแพง แม่นหวา .............................................
6. 015487   นางสาวณัฐรดา ภาคภูมิ .............................................
7. 015488   นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วม .............................................
8. 015502   นายณัฐสิทธิ์ มายะ .............................................
9. 015820   นายจรัญ บุญตั้ง .............................................
10. 016026   นางสาวลันทม สังจันทร์ .............................................
11. 016340   นายวสันต์ ขำแย้ม .............................................
12. 016752   นายอัษฎางค์ พงษ์เฉย .............................................
13. 016970   นางสาวรวีวรรณ รอดสุวรรณ .............................................
14. 017844   นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์ .............................................
15. 017915   นางรัชนี รัตน์บ้านด่าน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005156   นายวันชัย ดวงเกิด .............................................
2. 006763   นายอนุสิทธิ์ โตมั่น .............................................
3. 011521   นายจรัญ วิทิตกรกุล .............................................
4. 012756   นายสุชาติ อิ่มเที่ยง .............................................
5. 013244   นางมนภัทร คงยอด .............................................
6. 014146   นางจรรยา มีพวงผล .............................................
7. 016132   นางสาวประพาภรณ์ กันคุ้ม .............................................
8. 016633   นางขวัญเรือน จิตต์ใจ .............................................
9. 016689   นางสาวสาตติญา กี่อย่างรุ่งเรือง .............................................
10. 016797   นายสมเกียรติ เรืองทุ่ง .............................................
11. 016833   นายมานพ สุปันเวช .............................................
12. 016932   นางสาวพรทิพย์ อานแดง .............................................
13. 017207   นางสาวฉัตรดาว คล่ำคง .............................................
14. 017343   นางพิมพ์ผกา คำมาวงศ์ .............................................
15. 017526   นางสาวจีรวรรณ บัวทอง .............................................
16. 017918   นายฉัตรชัย สารผล .............................................
17. 017973   นางสาวประภัสสร สำลี .............................................
18. 017974   นางสาวพิมลพัตร์ ศรีสุวรรณ์ .............................................
19. 018080   นางสาวสุมาลี ขำคง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011393   นายประณต จันทร์สมคอย .............................................
2. 015270   นางฐิตินันท์ บุญตั้ง .............................................
3. 016865   นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์ .............................................
4. 017685   นางสาววารินทร์ ประหลาดเนตร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006527   นายประเสริฐ วงค์คำ .............................................
2. 007423   นางไสว เรืองฤทธิ์ .............................................
3. 011577   นายสาทิส เปียระบุตร .............................................
4. 017282   นางสาวศิริรัตน์ เดชะอังกูร .............................................
5. 017764   นางสาวเกศรินทร์ พันธุ์อุโมงค์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014949   นางณัฐกฤตา แสงสว่าง .............................................
2. 016362   นางสาวพรทิพย์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
3. 017485   นางสาวทัศนีย์ ปิ่นแก้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 017067   นางวรรณา วงศ์ไชวะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007700   นางประสาร บุญสิงห์ .............................................
2. 007973   นายสุชีพ สีเมืองสำนัก .............................................
3. 010991   นายสมปอง ผาสุก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016328   นางสาวชฎาภรณ์ พึ่งกัน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013258   นายสมเกียรติ ตุ้ยหล้า .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012200   นายสันติ พุ่มดี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011235   นายดอน ชีเปรม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน อนุบาลเมืองสุโขทัย
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013488   นายจำรัส วันสอน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010367   นายยัน สุวรรณลาภา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012236   นายเสน่ห์ จันทร์สอน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012235   นายอนุชา ชูกลิ่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010856   นายเสมอ บ้านกล้วย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013433   นายวินัย อยู่มา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005339   นางเพ็ญศรี รอดสิน .............................................
2. 005602   นางนารี ธูปานันท์ .............................................
3. 005639   นางจิราภรณ์ อินทุวนิช .............................................
4. 005820   นางนิตยา ทองธรรม .............................................
5. 006212   นางนิภา ดีหร่อง .............................................
6. 006442   นางกาญจนี เรืองโต .............................................
7. 006739   นางนันทภัค อินทร์ทิม .............................................
8. 007133   นางมณฑา ขันธศรี .............................................
9. 008924   นางวนิดา อิงคะพิเนต .............................................
10. 009467   นางบุษบา ภู่อรุณ .............................................
11. 009721   นายปัญญา นิใจ .............................................
12. 010098   นางพัชนี พุ่มมาก .............................................
13. 010225   นางนันทพร โพธ์นอก .............................................
14. 010244   นางสุดาวดี นวนบ้านด่าน .............................................
15. 010357   นางจินตนา ศิริดำรงค์กุล .............................................
16. 010458   นางวราภรณ์ ออมสิน .............................................
17. 010459   นายวิชัย ออมสิน .............................................
18. 010524   นางอรัญญา สัพทเสวี .............................................
19. 010824   นางเกศรินทร์ ขาวดี .............................................
20. 010909   นางฉวีวรรณ เรือนใจมั่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 011041   นางเครือวัลย์ มะโต .............................................
22. 011258   นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล .............................................
23. 011884   นางกัญญา อภิไชย์ .............................................
24. 012002   นางจินตนา สุหงษา .............................................
25. 012174   นางสาวอังคณา ม่วงมา .............................................
26. 012317   นางสาวพิชญาภา เกษรบัว .............................................
27. 012465   นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉม .............................................
28. 012529   นางเกษณี วัชรนันทวิศาล .............................................
29. 012560   นางสาวสุนันทา เรืองเดช .............................................
30. 012575   นางมลฤดี พรมมิ .............................................
31. 012676   นางกฤษณา อินทร์ลับ .............................................
32. 012984   นางจีราณัฐ บวบดี .............................................
33. 013438   นางธิดา ดวงสุวรรณ .............................................
34. 013592   นางวันเพ็ญ ปิยะสิริเชาวน์ .............................................
35. 013600   นางสาวฐานิตา อยู่อ้น .............................................
36. 013760   นางน้ำอ้อย นกเพชร .............................................
37. 013874   นางพันธ์เพ็ญ ชูชิต .............................................
38. 013878   นางสิตานันท์ ศรีเมือง .............................................
39. 014013   นางขันธ์ทิพย์ สมหาญวงศ์ .............................................
40. 014178   นางอมร ธนสัญชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

41. 014265   นางสาวกมลกานต์ อินพ่วง .............................................
42. 014571   นางสาวสุรีย์พร ชาญวิกย์การ .............................................
43. 014652   นางศศิวิมล จันทร์เจาะ .............................................
44. 014691   นางสาวรัตนาวดี ทับเงิน .............................................
45. 014711   นางวันเพ็ญ ดวงแก้ว .............................................
46. 014814   นางจุฑารัตน์ กระทงนรเศรษฐ์ .............................................
47. 015069   นางนุกูล พิพิธทอง .............................................
48. 015425   นางสุภาณี โพธิ์แก้ว .............................................
49. 015778   นางอัปสร หมอนทอง .............................................
50. 015881   นางสาวไปรยา รอดจีน .............................................
51. 015896   นางวรรณนิศา พะวงศ์ศักดิ์ .............................................
52. 016131   นายพงศ์ธร บัวป้อม .............................................
53. 016205   นายทนงศักดิ์ แซ่โค้ว .............................................
54. 016289   นางสาวอรุณี พวงขจร .............................................
55. 016931   นางธนัญญา ยานกาย .............................................
56. 017137   นางจิรนันท์ หิรัญศรี .............................................
57. 017145   นางเกศรา หงสนันทน์ .............................................
58. 017160   นางสาวเนาวรัตน์ บุตรเพชรรัตน์ .............................................
59. 017229   นางสุรีย์รัตน์ เที่ยงดี .............................................
60. 017293   นายกีรติ จันโททัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 4

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

61. 017412   นางศิริลักษณ์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
62. 017437   นางมัลลิกา วรรณชรา .............................................
63. 017731   นางบุษบา บุญชู .............................................
64. 017876   นางสาววิจิตรา โยธาทูล .............................................
65. 017894   นางสาววิภาจรี เอี่ยมนุ้ย .............................................
66. 018023   นางสาววารุณี พุ่มไม้ .............................................
67. 018063   นางสาวกมลวรรณ จิตท้วม .............................................
68. 018072   นางสาวรัชดาภร อินจันทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005832   นางสมคิด สิทธิพงศธร .............................................
2. 006279   นายธนกฤต หลำพรม .............................................
3. 012298   นางสาวจงจินตน์ แจ่มกระจ่าง .............................................
4. 017466   นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ .............................................
5. 017980   นางสาวณัฏฐา กลั่นเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านบางคลอง (ส)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005900   นางจีราพรรณ กัลยา .............................................
2. 006933   นางโสภา ฝ้ายเทศ .............................................
3. 009937   นายวิชิต ศรีสมุทร .............................................
4. 010671   นางสาววาสนา ลอบุญ .............................................
5. 012965   นางชลดา แสงพิทยาธร .............................................
6. 014736   นางพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์ .............................................
7. 015895   นางสาวรวยริน ไล้สม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านบางคลอง (ร)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006385   นายภัคพล ทองสถิตย์ .............................................
2. 010155   นางวาทินี วัลลิยะเมธี .............................................
3. 012468   นายบุญเกิด เผือกใต้ .............................................
4. 015005   นางสาวเรณู เมฆตานี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006378   นางสุนีรัตน์ ไคร้ยะ .............................................
2. 011060   นางสาวพัชรินทร์ บุตรเถื่อน .............................................
3. 013006   นางจุฑามาศ เสาแบน .............................................
4. 013721   นายสมชาย ป้อมแก้ว .............................................
5. 014940   นางวิชชุดา ดำปิก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005217   นายประมวล ไคร้ยะ .............................................
2. 006121   นางสุนันท์ เยโท้ .............................................
3. 009459   นายทวี เกตุเอี่ยม .............................................
4. 009722   นางเกษร นิใจ .............................................
5. 012123   นายวินัย เกตุเอี่ยม .............................................
6. 012159   นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น .............................................
7. 013703   นางนงเยาว์ พรจันทรารักษ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011184   นางโสภา คำกลิ่น .............................................
2. 013720   นางมัณฑนา มารอด .............................................
3. 017965   นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009545   นายมานพ เจริญโห้ .............................................
2. 013252   นางทิพวัลย์ หงษ์ผ้วย .............................................
3. 014244   นางสาววิลาวัณย์ อรัญทิมา .............................................
4. 016591   นางนงณภัส แก้วถึง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.วัดจันทร์ ฯ
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005600   นางเรณู แก้วปัญหา .............................................
2. 006582   นายเกษม แตงจ๊อก .............................................
3. 007631   นางยุรา แตงจ๊อก .............................................
4. 008620   นางนิรดา มิตรสานนท์ .............................................
5. 009309   นายละมูล ไทยรี่ .............................................
6. 009952   นายบุญเชิด ทับศูนย์ .............................................
7. 012387   นางปิ่นอนงค์ สุ่มแก้ว .............................................
8. 012476   นางนงเยาว์ ป้อมแก้ว .............................................
9. 012983   นางคนึงนุช ชิราวัธน์ .............................................
10. 013288   นางดวงดาว ศรีสมุทร .............................................
11. 015169   นายเจริญ ภู่เพ็ง .............................................
12. 015379   นางสาวนิรชรา นิลนนท์ .............................................
13. 016888   นางกิจตรา โตงิ้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005878   นางจุไรรัตน์ ศรีคำแหง .............................................
2. 006522   นางมลฑา ทะขัติ .............................................
3. 006640   นางวันเพ็ญ ก้อนสุวรรณ .............................................
4. 006904   นางประเอิญ เหล่ากิจรุ่งเรือง .............................................
5. 006979   นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัย .............................................
6. 007040   นางอนามัย สว่างศรี .............................................
7. 008490   นายดำเนิน น้อยถึง .............................................
8. 008529   นางสุภาพ เอกพนารัตน์ .............................................
9. 008585   นางสาววรรณาพร เกตุคง .............................................
10. 009388   นางอุบล เด่นสมบูรณ์ .............................................
11. 010187   นางพิศมัย พุ่มพรม .............................................
12. 010235   นางอำภา ไร่นุ่น .............................................
13. 011340   นายถนอม ล้อมเศรษฐี .............................................
14. 011347   นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค .............................................
15. 011793   นายอำนาจ ทองพรรณ .............................................
16. 012412   นางสาววารินทร์ ชื่นชมบุญ .............................................
17. 012884   นางธัญญารัก สอนโต .............................................
18. 013552   นายสุชาติ อยู่สถิตย์ .............................................
19. 013556   นางรัดดา ชูมา .............................................
20. 013579   นางพิมลพรรณ วิริยะพงษ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 014572   นางสมกมล ณ เชียงใหม่ .............................................
22. 014643   นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง .............................................
23. 014644   นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล .............................................
24. 015053   นางรุ่งอรุณ เปรมอ้น .............................................
25. 015412   นางธรรศญา เรืองเดช .............................................
26. 016514   นางนันทวัน พันปี .............................................
27. 016989   นางนันทิชา หมู่โยธา .............................................
28. 017325   นายสรพงษ์ ดำดี .............................................
29. 017767   นางสาววรัญญา นันชม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006528   นางอุดร วงค์คำ .............................................
2. 009073   นายพีระ ภู่พันธ์ .............................................
3. 010985   นายปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน .............................................
4. 011061   นางอัจฉรี คชแก้ว .............................................
5. 013777   นายทองรักษ์ แสงสว่าง .............................................
6. 017054   นางบุษบา นิลนนท์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005729   นางนิรชรา กลิ่นกุหลาบ .............................................
2. 009923   นายมานพ คงนา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006802   นางสาวสิพิม เรืองจันทร์ .............................................
2. 013497   นางสาวจรัญ คงนา .............................................
3. 014257   นายภาณุพงศ์ ชูมา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005545   นายประวิง อินทิพย์ .............................................
2. 008384   นายสมจิตร พุ่มพรม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005943   นางธัญชนก เฉลิมพีระโรจน์ .............................................
2. 006093   นายชีพ ดิษสิน .............................................
3. 006475   นายธัชพล โพธิทา .............................................
4. 007198   นางวิไลวรรณ บุญเม่น .............................................
5. 009564   นางสุเพ็ญ แก้วหริ่ง .............................................
6. 010487   นายเจษฎา แก้วหริ่ง .............................................
7. 010932   นางเรณู ไรนุ่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005551   นายสมชาย พรถึง .............................................
2. 007264   นางพัชราภรณ์ อินทรโชติ .............................................
3. 008839   นางพรทิพย์ ศิริพันธ์ .............................................
4. 011785   นางประพิณ มั่นประสงค์ .............................................
5. 015070   นายวุฒิชัย วงศ์ละคร .............................................
6. 016749   นายยงยุทธ สุขแก้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005609   นายจรูญ พ่วงคุณานนท์ .............................................
2. 006300   นายธรรมศาสตร์ สายฤทธิ์ .............................................
3. 006920   นายอภินัย จัตุรัส .............................................
4. 007469   นางสาววิไลพร วิโรจน์สกุล .............................................
5. 008690   นายวิรัตน์ ดีเพ็ง .............................................
6. 008691   นางหัทยา ดีเพ็ง .............................................
7. 011223   นายประจวบ มั่นต่าย .............................................
8. 011473   นายถวิล คล่ำดิษฐ์ .............................................
9. 017322   นายสุวัฒน์ เต่าเล็ก .............................................
10. 018042   นางสาวมนทิญา ปั้นสำลี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006635   นายสุทธิ อินมี .............................................
2. 008227   นายนาวิน นุ่มพรม .............................................
3. 012781   นายรังสรรค์ เกิดศรี .............................................
4. 015086   นางระภี พาโคกทม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006284   นายสาโรจน์ ผ่องศรี .............................................
2. 006526   นายศักดิ์ แฉล้มวงศ์วาน .............................................
3. 007877   นายสำอาง เอี่ยมอ่อน .............................................
4. 009628   นายอภิสิทธิ์ พุ่มมาก .............................................
5. 013929   นางสาวอัจฉรียา แป้นจันทร์ .............................................
6. 015448   นายเกียรติชัย สังข์จันทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007032   นายชาย นุชรอด .............................................
2. 008817   นายธีระ มหาศาล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 004964   นายวินัย กันอ่วม .............................................
2. 008163   นางนิตยา ศิริคชพันธุ์ .............................................
3. 008944   นางมยุรา มั่นต่าย .............................................
4. 010033   นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือน .............................................
5. 010758   นางปาจรีย์ ทรัพย์รำลึก .............................................
6. 013965   นางชรินรัตน์ ชัยสุภา .............................................
7. 013980   นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรม .............................................
8. 014321   นายแสงเดือน หอมเมือง .............................................
9. 015484   นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู .............................................
10. 015619   นางจรรยา พาขุนทด .............................................
11. 016744   นางวศินี ประเจิดสกุล .............................................
12. 016950   นางวรัญญา ธรรมราช .............................................
13. 017507   นายอาษา ชำนาญเดชสกุล .............................................
14. 018014   นายพงศ์เทพ พรมตรุษ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006028   นายณรงค์ อินทรโชติ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007711   นายสุรดิษฐ์ พุ่มชา .............................................
2. 007712   นายพิษณุ ศิริคชพันธ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านยางซ้าย ฯ
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007271   นายรักษ์ เกิดเกตุ .............................................
2. 012188   นายสัญญา ชิดอักษร .............................................
3. 012189   นางมาลี ชิตอักษร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005693   นายปราโมทย์ จั่นจีน .............................................
2. 006865   นายวัฒนะ โดยด่วน .............................................
3. 009002   นายนุสนธิ์ สวนใต้ .............................................
4. 009677   นางทองอ้อน สหกูล .............................................
5. 010754   นางรินดา ศรีชัยยะ .............................................
6. 010915   นางกัญญภัค อ่อนชาวนา .............................................
7. 011413   นางสัมพันธ์ ปานชัย .............................................
8. 013489   นางกุสุมา กลิ่นน้อย .............................................
9. 014751   นางนวลสิริ ขันธ์ทอง .............................................
10. 016753   นางศิรินทิพย์ วัฒนวาณิชย์ .............................................
11. 017027   นายกฤษดา แก้วแดง .............................................
12. 017323   นางสาวอัมพาพรรณ จั่นจีน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007115   นางถาวร เต่าเล็ก .............................................
2. 008784   นางเนตรนภา สุขไสย .............................................
3. 009312   นายนเรศ ขำมั่น .............................................
4. 013275   นางสาวเสาวรัตน์ วัฒนพันธ์ .............................................
5. 014516   นางศุภลักษณ์ เจริญโห้ .............................................
6. 014522   นางสาววิไล แสงพรม .............................................
7. 015522   นางสาวณัฐกมล รักถึง .............................................
8. 017298   นางสิริเกตุ มั่นเหมาะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านขวาง ฯ
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007586   นายสุรพงษ์ ส้มมี .............................................
2. 010234   นางวราภรณ์ วันจันทร์ .............................................
3. 011955   นางเสริมศรี ผู้ภักดี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007318   นายสวัสดิ์ เรืองคำ .............................................
2. 007360   นายสุรพงษ์ โอศาสตร์ .............................................
3. 007571   นางสาวทิพาภัทร พานิชพงษ์ .............................................
4. 008625   นางวนัชพร ธำรงรักษ์ .............................................
5. 009897   นางพจมาส เขียวเมือง .............................................
6. 009935   นางนงนุช อยู่แย้ม .............................................
7. 009950   นายสิทธิชัย ศรีชัยยะ .............................................
8. 010044   นางสาวเบญจา จินดารัตน์ .............................................
9. 010156   นายทัสนันทน์ คล้ายเพ็ชร์ .............................................
10. 010224   นายยุทธภูมิ โพธิ์นอก .............................................
11. 010756   นางกรรณิกา เขียวแก้ว .............................................
12. 011033   นางสิริวดี พุ่มมาก .............................................
13. 011179   นางทัสณี ฤทธิ์น้ำ .............................................
14. 011702   ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ ขอนทอง .............................................
15. 011930   นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิม .............................................
16. 012254   นางนัยเนตร เสียงล้ำ .............................................
17. 012450   นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ .............................................
18. 012487   นางสมพิศ จวนแจ้ง .............................................
19. 012755   นางวิภาวรรณ เนียมแตง .............................................
20. 013037   นางสาวภัสสรา เข็มทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 013154   นายพิษณุ พุ่มมาก .............................................
22. 013955   นางบงกช รชตวงศธร .............................................
23. 013979   นางเยาวเรศ สุริโย .............................................
24. 014116   นางวารีย์ วันไชย .............................................
25. 014249   นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาล .............................................
26. 014862   นางปิ่นประภา ทองสถิตย์ .............................................
27. 014873   นางสาวศิริกานต์ ป้วนป้อม .............................................
28. 015150   นายอนุลักษณ์ นาครินทร์ .............................................
29. 015170   นางเสาวนีย์ อินอยู่ .............................................
30. 015311   นางสาวธนาณัติ มากสุข .............................................
31. 015385   นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์ .............................................
32. 015436   นางพันผกา กาบมาลา .............................................
33. 015668   นางวิไลลักษณ์ ภู่ประเสริฐ .............................................
34. 015886   นายปัณณวิชญ์ ใจทิม .............................................
35. 016002   นางสาวสมพิศ อู่ตุ้ม .............................................
36. 016059   นางขวัญฤทัย คำแคว่น .............................................
37. 016363   นางสาวฐานิตา อรุณวิง .............................................
38. 016691   นางชลธิชา มิ้มทอง .............................................
39. 016743   นายนัฐพล กลมกล่อม .............................................
40. 016893   นายโชคทวี นันตา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006666   นายฉลอม ชูยิ้ม .............................................
2. 006738   นางปริศนา ธารรัตนานุกูล .............................................
3. 011288   นางปิ่นมณี ส้มมี .............................................
4. 011767   นางก้อนทอง ดวงเกิด .............................................
5. 011780   นางประภา กลิ่นอำพร .............................................
6. 011918   นายสำรวย สุ่มแก้ว .............................................
7. 012246   นางมยุรี เจนจบ .............................................
8. 012897   นางเฉลิมพร เธียรสิทธิพร .............................................
9. 013545   นางพัชรี สุดจิตต์ .............................................
10. 014669   นางสาวไพริน น้อมเศียร .............................................
11. 015977   นางสาวทรายแก้ว รุ่งไทย .............................................
12. 017112   นางสาวปัทมา หงสนันทน์ .............................................
13. 017194   นายภัทรกร ทรัพย์สุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005771   นางสาวสมปอง ช่วยพรม .............................................
2. 006218   นางกาญจนา จันทรมณี .............................................
3. 006581   นายอำนวย เกิดทวี .............................................
4. 006701   นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจ .............................................
5. 007164   นางนกน้อย นุชคำ .............................................
6. 007629   นายประสงค์ นวนน่วม .............................................
7. 008578   นางแสงระวี หนูเมือง .............................................
8. 009231   นายวิวัฒน์ มะโต .............................................
9. 009853   นายสมหมาย แห้วเหมือน .............................................
10. 010154   นายพัลลภ คงกำเหนิด .............................................
11. 011919   นางสุภาพร จิตท้วม .............................................
12. 012265   นายอณิมา แห้วเหมือน .............................................
13. 014867   นายสมชาย ชูเตชะ .............................................
14. 018088   นางสาวอภิญญา เรืองแหวว .............................................
15. 018089   นางสาวสุชาดา จันทร์ทุ่ง .............................................
16. 018090   นางสาวศศิวิมล สืบเหล็ก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012932   นางจำลอง ทาต่อย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005961   นางอัมพา นกอิ่ม .............................................
2. 006851   นางอุษารัตน์ ตังควิเวชกุล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพป.สท.เขต 1
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006113   นางบุญชู ติวุตานนท์ .............................................
2. 006795   นางดารารัตน์ นิคม .............................................
3. 009673   นางจันทร์แดง ทับศูนย์ .............................................
4. 009893   นายพยอม วงษ์พูล .............................................
5. 009921   นางพรพนา สุขอ่ำ .............................................
6. 010275   นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร .............................................
7. 010276   นางทัศยา แพงโตนด .............................................
8. 011091   นางอภิญญา ศิลปชัย .............................................
9. 011311   นางเสาวลพ เดาวเรส .............................................
10. 011728   นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุก .............................................
11. 011777   นางสาววีณา แสนโกศิก .............................................
12. 011917   นางยุพิน พงษ์ปรีชา .............................................
13. 012156   นางสาวเสนอ แสงนิล .............................................
14. 012443   นางรัตนา เสนาพิทักษ์ .............................................
15. 012520   นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี .............................................
16. 012710   นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน .............................................
17. 012930   นางรจนา พ่วงพี .............................................
18. 012939   นางประพรศิลป์ ชมนก .............................................
19. 013035   นางวาริน นะริน .............................................
20. 013254   นายประพันธ์ จันทร์จเร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพป.สท.เขต 1
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 013365   นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง .............................................
22. 013933   นายภิญโญ บุญมา .............................................
23. 014134   นางชุลีกร นิธิวรรณกุล .............................................
24. 014267   นางเบ็ญจา พรหมณะ .............................................
25. 014780   นางฉลอง หลำพรม .............................................
26. 014843   นางสิรธญา แก้วเนย .............................................
27. 014861   นางพรพสุนิต กระการดี .............................................
28. 015043   นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ .............................................
29. 015312   นางประภัสสร เถาพันธ์ .............................................
30. 015697   นางภัทรา จันทร์เอี่ยม .............................................
31. 016737   นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน .............................................
32. 016968   นายไกรสร พรมลา .............................................
33. 017159   นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่ม .............................................
34. 017269   นางณิชาภัทร ภู่ทอง .............................................
35. 017445   นางวัลยา พกามาศ ชำนิ .............................................
36. 017616   นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก .............................................
37. 017618   นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ .............................................
38. 017632   นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ .............................................
39. 017921   นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพป.สท.เขต 1(ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009739   นายยอด หอมทอง .............................................
2. 011418   นายสามารถ รัตนพร .............................................
3. 011727   นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว .............................................
4. 012479   นายยงยุทธ ถึงมี .............................................
5. 012814   นายจำเริญ สมานพันธ์ .............................................
6. 013591   นายนุรุต กลั่นเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพป.สท.เขต 1(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016174   นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006330   นางธารินี รัตนพล .............................................
2. 009675   นางสาวลำพึง นุ่มนิ่ม .............................................
3. 009972   นายธวัชชัย ชูหน้า .............................................
4. 011669   นางเตือนใจ ปานศรี .............................................
5. 011743   นางสาวสายลม พิลึก .............................................
6. 013619   นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ .............................................
7. 013713   นายประยงค์ สัพทเสวี .............................................
8. 013802   นางสาวระย้า คงขาว .............................................
9. 013986   นายภักดี รัตนสากล .............................................
10. 014017   นายอิศราวุฒ ส้มซ่า .............................................
11. 014073   นางวรรณทนา ละจุ้ม .............................................
12. 014698   นายนิเวช พุ่มอ่ำ .............................................
13. 014815   นางสาวอัญชลี ฝางเสน .............................................
14. 015439   นางสาวอาภากร รุ่งศิรโชติ .............................................
15. 015446   นางภคอร ป้อมแก้ว .............................................
16. 016503   นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบ .............................................
17. 016957   นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง .............................................
18. 016978   นางสาววิทิตยา อำพนพรรณ .............................................
19. 016979   นางศศิธร พุดจาด .............................................
20. 017045   นายจิโรจน์ สุพัฒน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 017066   นางสาววารี เกตุอ่อน .............................................
22. 017150   นางสุนิษดา สุขอิ่ม .............................................
23. 017257   ว่าที่ร้อยตรีนิติชาณ บริสุทธิ์ .............................................
24. 017259   นางเมตตา สุพัฒน์ .............................................
25. 017631   นายรองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
26. 017668   นางสาวมยุรี มิตสานนท์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สนง.ศึกษาธิการจังหวัด (บำนาญ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011492   นางอารี จันทนนท์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016336   นายเอกฉันท์ ฉันทรัตน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016106   นางสาวมะลิวัลย์ เกิดเกตุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน อ.กงไกรลาศ (ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 004968   นายบรรเลง เกตุนาค .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011307   นายฤทธิรงค์ อยู่สบาย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013096   นายสาย โพธิ์บุญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013123   นายสำเภา สุขจ้อย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010127   นายหวั่น อินสอน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011237   นายลั่นทม คงกระจ่าง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010564   นายจิน พุ่มแพรพันธุ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011924   นายเสนาะ นวลคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012314   นายบอย ไกรกิจราษฎร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013162   นายสมศักดิ์ เกศเกล้า .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011020   นายนิวัตรชัย ขยา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012433   นายบุญยัง ไกรกิจราษฎร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010878   นายสมนึก วุ่นอ่อน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011527   นายสุพร ฟักแฟง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010194   นายอนงค์ กลิ่นใจ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010324   นายเอนก บุญเทียน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012313   นายเกรียงศักดิ์ ทับเงิน .............................................
2. 018054   นายสุภัค พวงขจร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 017987   นางสาวอัมภิกา โปต๊ะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านกง ฯ
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006874   นายณรงค์ ภาคภูมิ .............................................
2. 006975   นางสุปราณี ส่งให้ .............................................
3. 010201   นางสาววัชลี แก้ววิเชียร .............................................
4. 011447   นางศุภนิตย์ ต้นธนปัญญากร .............................................
5. 011632   นางปัทมาวดี นวลทรง .............................................
6. 012677   นางสว่าง แสนศรีแก้ว .............................................
7. 013827   นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์ .............................................
8. 013868   นางวาสนา แสงเงิน .............................................
9. 014118   นางณัฐคินี นิลนนท์ .............................................
10. 014523   นางสาวปาลิดา ขลิบผา .............................................
11. 014769   นายภูวนาถ เฟื่องฟุ้ง .............................................
12. 015125   นางเจรุวัน สุรินทรานนท์ .............................................
13. 015368   นางอารี แสงเงิน .............................................
14. 015452   นางนันทพร แก้วแท้ .............................................
15. 016352   นางสาวกรรณิกา บัวงาม .............................................
16. 016361   นายอุเทน ทิพวัน .............................................
17. 016683   นายศรัญญู อะมะมูล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010712   นายประจิม กราบกราน .............................................
2. 012193   นายแดนชัย เทียนดำ .............................................
3. 015319   นายอดิวิชญ์ ทองหล่อ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010880   นายรังสรรค์ จวนแจ้ง .............................................
2. 013529   นางรัศมี โพธิ์จันทร์ .............................................
3. 014153   นายสุมิตร แก้วแท้ .............................................
4. 015060   นางภัทราพรรณ จงจีระ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008552   นางชลิศา โรจน์วัฒนสกุล .............................................
2. 010203   นางสาวนิ่มนวล มะลิ .............................................
3. 015134   นางสาววรรณดี ชำนิ .............................................
4. 015346   นางสาวภิรฌา พงษ์ปรีชา .............................................
5. 016427   นายไกรสร ไกรกิจราษฎร์ .............................................
6. 018018   นางสาวรัตนาพร คงยวง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008720   นายพรชัย ใบไม้ .............................................
2. 009695   นางยุพิน กาสาย .............................................
3. 013969   นางอัจจิมา เครือวัลย์ .............................................
4. 014052   นางจิรัชยา พันธ์พานิช .............................................
5. 014854   นางสาวประนอม แสงเงิน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010386   นางพรเพ็ญ ปาทาน .............................................
2. 014332   นายกฤษณะ วุ่นอ่อน .............................................
3. 016321   นางณัฐทินันท์ เหล็กแก้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006832   นางศิริรัตน์ ประพรม .............................................
2. 007084   นายณรงค์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
3. 011069   นายนิคม มั่นถึง .............................................
4. 011779   นางสายหยุด คงอิ่ม .............................................
5. 012000   นางสมศรี เทียนดำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008668   นางศิริรัตน์ ใบไม้ .............................................
2. 010814   นายประจักษ์ สระชุ่ม .............................................
3. 013540   นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ .............................................
4. 013573   นางบุญพลี ทองใบ .............................................
5. 017964   นางสาวขวัญจิรา ด้วงบาง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006502   นายจรัญ ไชยเวียงแก้ว .............................................
2. 011628   นายณรงค์ แก้วคุ้ม .............................................
3. 013847   นางรัชนก อินต๊ะเสาร์ .............................................
4. 015052   นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ .............................................
5. 015826   นางดวงฤทัย วงศ์วัฒน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007491   นางวารีรัตน์ โพยมรัตน์ .............................................
2. 009442   นางกุศล ศรียี่สุ่น .............................................
3. 010410   นายสมะพงษ์ บัวประเสริฐ .............................................
4. 014992   นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014836   นายเกื้อกูล เครือวัลย์ .............................................
2. 016165   นางสาวสายรุ้ง บัวส้ม .............................................
3. 017341   นายภควา น้อยนึ่ง .............................................
4. 017934   นายจตุพล ถนอมศักดิ์ .............................................
5. 017935   นางสาวปวริศา คำชู .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006394   นางสุวรรณา มั่นอ่ำ .............................................
2. 007467   นางบุญนาค คชนิล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006513   นายประเสริฐ เดาวเรส .............................................
2. 008147   นายสุรินทร์ พรมอ่วม .............................................
3. 010879   นายประจวบ ราษฎร์บุญมี .............................................
4. 012033   นางนาตยา พ่วงศร .............................................
5. 013329   นางสาวอภิญญา เกตุทอง .............................................
6. 013851   นางวันเพ็ญ แสงอบ .............................................
7. 013967   นางอุไรวรรณ พุ่มถาวร .............................................
8. 013997   นางทิพธิณฬดา อยู่สุข .............................................
9. 014005   นางลัดดาวัลย์ แช่มชื่น .............................................
10. 014642   นางเสาวคนธ์ เนียมหอม .............................................
11. 014696   นางสุดารัตน์ บุญโยน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005322   นางสาวกัลยา บุตรสุวรรณ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007754   นางเบญจมาศ ผิวพรรณ์ .............................................
2. 008831   นางลำเทียน บุญเฉลิม .............................................
3. 011240   นางสุกัญญา ราษฎร์บุญมี .............................................
4. 012252   นายประนอม อินทโชติ .............................................
5. 013124   นางนิภา ทองอนันต์ .............................................
6. 013829   นางอรุณี สำรี .............................................
7. 013830   นายไพโรจน์ สำรี .............................................
8. 015551   นางขวัญใจ อินทร์ปาน .............................................
9. 017135   นางสาวสุพัตรา ศรีอรุณนิรันดร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013785   นางบรรจง สุทธการ .............................................
2. 013998   นางธนาวัลย์ โทนทอง .............................................
3. 015570   นายธนวัฒน์ พุดจาด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006395   นางสมใจ เอี่ยมแสน .............................................
2. 009038   นางปัทมา กระแบกหอม .............................................
3. 010022   นางปัญจพร แสงเมือง .............................................
4. 010713   นางประดับ ทองชื่นตระกูล .............................................
5. 012504   นางดาราณีย์ จันทร์หอม .............................................
6. 013291   นางสาวจันทร์สม แก้วนอก .............................................
7. 013884   นางน้ำหวาน บุญปก .............................................
8. 014831   นางวนิดา พลับพลาทอง .............................................
9. 016426   นางธวัลรัตน์ พรมเรือง .............................................
10. 017375   นายนริศ พุดซ้อน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006579   นางพเยาว์ มั่งจิ๋ว .............................................
2. 006901   นายสุระพล เจ็กอยู่ .............................................
3. 006939   นางพนมวรรณ แสงอบ .............................................
4. 007822   นางสุดคนึง ไกรกิจราษฎร์ .............................................
5. 009074   นางสำรวย แดนโพธิ์ .............................................
6. 009814   นางสาวมัลลินา คชสิทธิ์ .............................................
7. 013752   นายพัฒน์ สุทธการ .............................................
8. 015340   นายวรุตม์ บุตรสุวรรณ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009951   นายเหรียญชัย ชูชาติ .............................................
2. 011120   นางสาวสุมณีย์ คำปล้อง .............................................
3. 016168   นางสาวคนึง มั่นจิตร .............................................
4. 017174   นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ .............................................
5. 017986   นางสาวจันทร์ริยา จิตรพินิจ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007638   นายเอนก แจ้งแก้ว .............................................
2. 009693   นายสุเมธ มุ้ยมา .............................................
3. 011774   นางกิตติมา ช่วยเพ็ญ .............................................
4. 013621   นางจารวี 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.บ้านดงเดือย
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006517   นายภักดี ทองธรรม .............................................
2. 010401   นายทองหล่อ คล้ายแท้ .............................................
3. 011778   นางรุจิรา สุกมาก .............................................
4. 014006   นางศิริพร เอี่ยมหน่อ .............................................
5. 014521   นายโกศล เขียวเหลือง .............................................
6. 014853   นางสาวรุ่งรัตน์ อยู่คง .............................................
7. 014863   นายบรรจงศักดิ์ บุตรทิพย์สกุล .............................................
8. 015934   นางสาวนพประภา ธรรมดา .............................................
9. 016800   นางสาวศิริภาดา เอี่ยมเนตร .............................................
10. 017235   นางสาวปรมา คงอิ่ม .............................................
11. 017385   นางสาววิลาวัลย์ ท้วมทอง .............................................
12. 017692   นางวิไลรัตน์ สุภาพร .............................................
13. 017820   นางสาวปณัฎฐา นรถี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007022   นางสาวสุจินดา รินทะไชย .............................................
2. 009140   นางลำยง ขวัญเกตุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008667   นางณิภารัตน์ เนียมหอม .............................................
2. 012935   นางสุกันยา คำยอด .............................................
3. 015123   นางอุษา ทิมจ้อย .............................................
4. 016051   นางสาวพรพิมล มากจีน .............................................
5. 016729   นางสาวจริยา เถื่อนเภา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011238   นางสุนีรัตน์ เพ็งสิน .............................................
2. 011239   นายวินัส เพ็งสิน .............................................
3. 013097   นางเพ็ญนภา ปิ่นทอง .............................................
4. 014579   นางสาวจินตนา ทองแจ่ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009355   นางสายันต์ ฟักตั้ง .............................................
2. 010911   นางหทัย ทับโทน .............................................
3. 012389   นางวิภา จันทร์ปรุง .............................................
4. 014627   นางสาวชรินยา สุขย้อย .............................................
5. 016100   นายวิชัย ไกรกิจราษฎร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005435   นางนิพา ดีแท้ .............................................
2. 008320   นายมนตรี อินทรพุก .............................................
3. 009958   นางมะลิฉัตร บัวประเสริฐ .............................................
4. 010047   นายนเรศ แก้วทอง .............................................
5. 010167   นายทวี พุ่มไม้ .............................................
6. 012249   นางลัดดา นมเนย .............................................
7. 012414   นางสมควร แสงอบ .............................................
8. 014255   นายสุเทพ ทับจาก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005842   นายวิลาศ ส่งให้ .............................................
2. 006064   นางสุเพ็ญ สังข์ทอง .............................................
3. 010678   นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นมอญ .............................................
4. 011116   นายเจน ฝ้ายเทศ .............................................
5. 011330   นางดวงจิรา แสงตาล .............................................
6. 011588   นายบุญคู่ วิเศษสมบัติ .............................................
7. 012519   นางสาวศิริรัตน์ โสภณ .............................................
8. 014336   นางเฟื่องฟ้า โคตรภักดี .............................................
9. 014823   นางสุธาทิพย์ แสงชาวนา .............................................
10. 015118   นางอำไพ พรพิบูลย์ .............................................
11. 015358   นางสาวแพรวตา แม่นหวา .............................................
12. 016313   นางสาวชลธิชา ปั้นทิม .............................................
13. 017021   นางวรรญา สิงห์ทอง .............................................
14. 017183   นางเพ็ญศรี จิตรพินิจ .............................................
15. 017482   นายสุบิน สีขาว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009497   นางจารุณี บัวโคก .............................................
2. 009799   นายสมคิด พรหมฉิม .............................................
3. 009800   นางทุเรียน พรหมฉิม .............................................
4. 011046   นางแววเดือน ธารีธาร .............................................
5. 013948   นางพรนภา ดอนพรม .............................................
6. 015418   นางเนตรดาว วันขุนทด .............................................
7. 015535   นางสาวกรกมล พลับผล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006225   นายจักรพงษ์ เขียวเหลือง .............................................
2. 006388   นางสมคิด ชีวะวัฒนา .............................................
3. 008343   นายสมพงษ์ มาดหมาย .............................................
4. 009142   นางเบ็ญจา เขียวเหลือง .............................................
5. 012126   นางอัญชลี ผลพฤกษา .............................................
6. 012131   นางปั้นหยี พุ่มไม้ .............................................
7. 012873   นายอลงกรณ์ หงษ์ผ้วย .............................................
8. 013452   นางสาวนพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์ .............................................
9. 016531   นางสุวรรณ อนันตะ .............................................
10. 016866   นางรุจระวี พิพัฒนโรจน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005985   นางศิริ กระต่ายทอง .............................................
2. 013846   นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ .............................................
3. 013950   นางสุภาพร ก๋งเกิด .............................................
4. 016598   นายวีรเชษฐ์ จินวงศ์ .............................................
5. 017465   นางสาวอินทิรารัตน์ อินทร์เทศ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006618   นางบุญรอด ภาคภูมิ .............................................
2. 007204   นายเทียม แก้วมี .............................................
3. 008167   นายทองใบ สุกมาก .............................................
4. 009906   นางกาญจนา โรจนธีรธรรม .............................................
5. 009907   นายศิระ หนูสอน .............................................
6. 014860   นางรุ่งทิวา คิดดี .............................................
7. 017985   นางสาวกัลยา มั่นประสงค์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008386   นายละออ สอนโต .............................................
2. 010891   นายพิเชษฐ์ หมอนทอง .............................................
3. 011489   นางวลัยพร รัตนวิเชียรโชติ .............................................
4. 012664   นางจินดา บุญไทย .............................................
5. 014969   นางศุภลักษณ์ ทวีนาท .............................................
6. 015482   นายสุวัตรชัย หงษ์สนั่น .............................................
7. 017614   นายมงคล บุญติด .............................................
8. 018078   นางสาวนราพร ดงงาม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010210   นายจิระศักดิ์ สิงห์ทอง .............................................
2. 011569   นางโสภี พันธุ์ชูเพ็ชร .............................................
3. 016027   นางสาวฐิตารีย์ ทวีฉันทรัตน์ .............................................
4. 017177   นายทนง มั่นนุช .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016343   นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มแฟง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน


