
หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009010   นายมนัส ท้วมนาค .............................................
2. 010811   นายนพรัตน์ คงรุ่ง .............................................
3. 010840   นายวีนัส จุ่นคง .............................................
4. 011637   นายจอย อ่ำเคลือบ .............................................
5. 011800   นายวิทยา แสงสาย .............................................
6. 012175   นายสมศักดิ์ พูลนิ่ม .............................................
7. 012988   นายชอบ แสงทอง .............................................
8. 013243   นายอุทัย ไขแจ้ง .............................................
9. 014141   นายประเมิน ศรียี่สุ่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006253   นางศิริรัตน์ มีศรี .............................................
2. 006974   นางเบญจางค์ พัตจร .............................................
3. 007009   นางวีณานุช หุนกุล .............................................
4. 007990   นายจำรัส หาญกล้า .............................................
5. 008669   นางธัญญา ขันแก้ว .............................................
6. 008794   นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์ .............................................
7. 008807   นายวิรัตน์ กมล .............................................
8. 009324   นางธีราพร สุวรรณวงศ์ .............................................
9. 009837   นายชิตพงษ์ ภูทวี .............................................
10. 010898   นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์ .............................................
11. 011141   นางสุปราณี เสือคล้าย .............................................
12. 011412   นางมณี เผือกใต้ .............................................
13. 012004   นางกฤตาภรณ์ คชาธาร .............................................
14. 012031   นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ .............................................
15. 012037   นางไพรินทร์ สนทิม .............................................
16. 012161   นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล .............................................
17. 013064   นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข .............................................
18. 013750   นายสมหมาย สร้อยบวบ .............................................
19. 014185   นางกัญญรัตน์ พุ่มรส .............................................
20. 014350   นายชาญวิทย์ วงศ์จักร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 014416   นายดิเรก คชาธาร .............................................
22. 014821   นางจงลักษณ์ จิตดี .............................................
23. 015339   นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง .............................................
24. 015453   นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ .............................................
25. 015901   นายวิทยา ขำเกิด .............................................
26. 016416   นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์สุข .............................................
27. 016556   นางสาวรุ่งนภา น่าดู .............................................
28. 016736   นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์ .............................................
29. 016844   นายพลกฤษณ์ คำเมือง .............................................
30. 016901   นางสาวคณิศร รัดเลิศ .............................................
31. 017030   นางสาวอัญชลี กาฝาก .............................................
32. 017237   นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ .............................................
33. 017568   นางสาวดวงรัตน์ อุดมมงคล .............................................
34. 017663   นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า .............................................
35. 017703   นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์ .............................................
36. 017704   นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุล .............................................
37. 017708   นายวิศรุต มีศรี .............................................
38. 017788   นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง .............................................
39. 017811   นางสาวพรนภา พรมกลาง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006696   นางบำรุง คำมาเปียง .............................................
2. 009914   นางศุภาวีร์ คะนิกา .............................................
3. 009918   นายสม คงกระพันธ์ .............................................
4. 010998   นางสาวประทุม ชลชาญกิจ .............................................
5. 015051   นางสมนึก รอดมณี .............................................
6. 015161   นายสมชาติ พุ่มรส .............................................
7. 015800   นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005916   นายสมชาย จับคล้าย .............................................
2. 006274   นายวิทูล จีนเชื้อ .............................................
3. 006636   นายสนอง จันทร์โท .............................................
4. 007356   นายสุรชัย อินเรือน .............................................
5. 009018   นายสุรพล มั่นเหมาะ .............................................
6. 010128   นายสุริยา คงวุธ .............................................
7. 010188   นายวิสุทธ์ พงษ์สังกา .............................................
8. 013209   นางสุรีย์พร เอี่ยมสืบทับ .............................................
9. 013415   นายศุภชัย หลินเจริญ .............................................
10. 013776   นางรัตนาภรณ์ จุลเกตุ .............................................
11. 014125   นางสาวเสาวภา จันทร์สงค์ .............................................
12. 014243   นางวรรณา เสือจันทร์ .............................................
13. 017940   นางสาวรัชฎาภรณ์ 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.บ้านคลองตาลกระจ่างจินดา
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006167   นางฐานิต อินทรประพันธ์ .............................................
2. 006600   นายประสิทธิ์ บุญสนอง .............................................
3. 006702   นายสมศักดิ์ บุญสนอง .............................................
4. 006706   นางภัทรานิษฐ์ แหลมหลวง .............................................
5. 006909   นางลั่นทม ศรีม่วง .............................................
6. 007245   นางสุคนธ์ พรหมสุข .............................................
7. 007763   นางประคอง คงเสือ .............................................
8. 007905   นายเทอดศักดิ์ เกิดแสง .............................................
9. 008573   นางนิตยา ศรีสุทธิรักษ์ .............................................
10. 009392   นางอนุชศรา หลวงแนม .............................................
11. 009486   นางสมพร หอมหวาน .............................................
12. 009890   นางสมพร ทะสุใจ .............................................
13. 010288   นายประยูร พรมพุก .............................................
14. 010377   นางนิภาพร คงวุธ .............................................
15. 011071   นางยุพิน คำพวง .............................................
16. 011937   นายธวัช สัมฤทธิ์ .............................................
17. 012069   นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ .............................................
18. 012280   นางสวงค์ ภูธร .............................................
19. 012348   นายจรุง ขำพงศ์ .............................................
20. 012633   นางสุภาพ กลัดทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 013472   นางปองฤทัย กิ่งทัพหลวง .............................................
22. 013496   จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง .............................................
23. 013603   นางดวงใจ โต๊ะถม .............................................
24. 014412   นางบรรจงรักษ์ บัวผัน .............................................
25. 015928   นางสาวสุจินดา เทียนศรี .............................................
26. 016542   นางวันเพ็ญ ม่วงเย็น .............................................
27. 016854   นางสาวลัดดา อยู่มาก .............................................
28. 017038   นางหรรษา เจริญสิน .............................................
29. 017511   นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ .............................................
30. 017701   นางสุดารัตน์ ไชยพงศ์ .............................................

                   

                       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. 006251   นางสมศรี คุณเฉย .............................................
2. 007270   นางจันทร์ประดับ คำราม .............................................
3. 007404   นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม .............................................
4. 010191   นางยุพิน หนองรั้ง .............................................
5. 011931   นางราตรี จันทร์ส่ง .............................................
6. 012070   นายบุญเลิศ จันทร์เดช .............................................
7. 012331   นายพศิน อยู่คอน .............................................
8. 012346   นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์ .............................................
9. 012399   นางสุปราณี นาคชม .............................................
10. 013749   นางสุรางค์ จีนเชื้อ .............................................
11. 017155   นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณรัชตกุล .............................................
12. 017475   นายเฉลิมพร เทียนศรี .............................................
13. 017849   นายสุทธวีร์ ราชา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006719   นางรัตนา ลวดลาย .............................................
2. 010771   นางสาวพาณี พรมชาติ .............................................
3. 011143   นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน์ .............................................
4. 013726   นายสวัด แต้มทอง .............................................
5. 013730   นางวราภรณ์ พรหมมาศ .............................................
6. 016847   นางกันนิกา ธรรมราช .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007405   นายไพรัตน์ เทียนศรี .............................................
2. 007479   นายพายัพ เรืองวิทย์ .............................................
3. 007706   นายสมนึก ศุภโสภาพงศ์ .............................................
4. 007853   นางจิรกานต์ วงค์จันทร์ .............................................
5. 009333   นายเทียม เอี่ยมมา .............................................
6. 009816   นายจำเนียร เกตุชาญ .............................................
7. 010486   นางรำพา เทียนศรี .............................................
8. 011062   นางวรรณนิดา เพลินทรัพย์ .............................................
9. 012128   นางสมหมาย ศุภโสภาพงศ์ .............................................
10. 012770   นางสุชีลา ชูหน้า .............................................
11. 014068   นางมัญชุพร แต้มทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006314   นางสมลักษณ์ เวชประสิทธิ์ .............................................
2. 007268   นายบุญสืบ วัฒนะ .............................................
3. 007330   นายละออ ครุธแก้วสกุณี .............................................
4. 007901   นางสาวยุพิน วรรณสุผล .............................................
5. 008049   นายพินิจ ปาพันธ์ .............................................
6. 008768   นางบงกช วงไพวรรณ .............................................
7. 010104   นางผุสดี แสนผ่อง .............................................
8. 010755   นายสมบัติ ทรัพย์ศรี .............................................
9. 011519   นายสมชาย บางทวี .............................................
10. 012276   นางรัชณี อยู่สำราญ .............................................
11. 013352   นายพร้อมศักดิ์ แหลมหลัก .............................................
12. 013631   นายบุญเลิศ จันทร์เกษม .............................................
13. 013696   นางนิ่มนวล น้อยเนียม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007686   นายบุญทวน บัวจันทร์ .............................................
2. 008329   นางทัศนีย์ บัวจันทร์ .............................................
3. 009199   นางสุภาพ สุขสำราญ .............................................
4. 010931   นางสาวระเบียบ อินอำพร .............................................
5. 013620   นางสมหวัง อยู่คอน .............................................
6. 014415   นางวิชชุลดา พรมพุก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006841   นายวิรัช สุนันทวนิช .............................................
2. 009152   นางลำดวน พรมพุก .............................................
3. 010851   นายพิเชษฐ พรมพุก .............................................
4. 012032   นางสาวมณฑา ม่วงสวน .............................................
5. 012516   นางวาสนา พรมพุก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009817   นายประจวบ ทองดี .............................................
2. 010612   นายสุเทพ แก้วจินดา .............................................
3. 011189   นางเพ็ชรัตน์ จันทร์อินทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006708   นางมนิดา เสือกลิ่น .............................................
2. 006710   นายโกศล เปี่ยมอ่อน .............................................
3. 006711   นางสุภาดา เปี่ยมอ่อน .............................................
4. 006796   นางจันชนา แก้วศรี .............................................
5. 007104   นางรัตติกร จูหว้า .............................................
6. 009565   นายสุริยน ทะสุใจ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005654   นางองุ่น ฮ่วนสกุล .............................................
2. 006713   นางพงษ์ลดา ทองดี .............................................
3. 010917   นายวันชัย ลวดลาย .............................................
4. 011928   นางลำดวน เกิดศรี .............................................
5. 012474   นายถวัลย์ พรมพุก .............................................
6. 013137   นางสาวฉวีวรรณ เหลี่ยมจุ้ย .............................................
7. 016596   นางชนนิกานต์ มูลขำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006312   นางประทุม สุริยะลังกา .............................................
2. 009661   นางจันทร์แรม พรมพุก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009011   นางเยาวลักษณ์ แสงโชติ .............................................
2. 013876   นายประทีป อ่องสำริด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005345   นายพานิช ลิ้นจี่ .............................................
2. 006987   นายประพล พุ่มศิโร .............................................
3. 007139   นางโสภา จันทร์ศรี .............................................
4. 007403   นางทองพูล บุญรอด .............................................
5. 008572   นางชุมพร พูลสวัสดิ์ .............................................
6. 011792   นางสาวทัศนี โชติพฤฒิพงศ์ .............................................
7. 012035   นางสาวสุรารักษ์ สวนปลิก .............................................
8. 015669   นางสาวกาญจนา ทับทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006120   นางกาญจนา เผ่าประพัฒน์ .............................................
2. 010918   นางสาวสุรางค์ ลวดลาย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009915   นายคนองฤทธิ์ คะนิกา .............................................
2. 010042   นางสาวสมจิตร อนะวัชกุล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011555   นางรัชฎาพร สีแก้วเขียว .............................................
2. 015402   นายสิงข์ จีนพงษ์ .............................................
3. 015613   นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007630   นายวัลลภ นิคม .............................................
2. 017320   นางสาวทัศวรรณ บูรณไทย .............................................
3. 017662   นางสาวสุดารัตน์ อาจรอด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006819   นางประไพ เชื้อประดิษฐ์ .............................................
2. 009764   นางอนงค์ พึ่งกริม .............................................
3. 009765   นางธานี จับคล้าย .............................................
4. 012135   นางสาวประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 004993   นายณรงค์ อินทร์จันทร์ .............................................
2. 006021   นางบุษบา จั่นเพชร .............................................
3. 007550   นายเสวกต์ แจ่มศรี .............................................
4. 007846   นางวารี คำทอง .............................................
5. 007984   นางประภาศรี แจ่มศรี .............................................
6. 010216   นายศูนย์จันทร์ พรมอินทร์ .............................................
7. 012049   นางสุวิมล พวงพันธ์ .............................................
8. 013056   นายพงศกร บุตรลพ .............................................
9. 013102   นางราตรี บุตรลพ .............................................
10. 014148   นางวรวรรณ สุจริต .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010355   นางพเยาว์ บุตรพา .............................................
2. 010757   นางสนุน มูลกำเนิด .............................................
3. 013849   นางอำนวย ดีสังข์ .............................................
4. 013914   นางจรัสศรี พุ่มไม้ .............................................
5. 015480   นางตุลา สุขสัมพันธ์ .............................................
6. 015898   นายสุภชัย ใจหาร .............................................
7. 016046   นายชัยพร จันทร์ตะลิ .............................................
8. 017071   นายประดิษฐ์ เกิดมี .............................................
9. 018002   นางสาวสุกัญญา พรมนวม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007446   นายทองสุข คำทอง .............................................
2. 010384   นายนเรศ วงค์จันทร์ .............................................
3. 017031   นายพิเชฐ ขำพงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006288   นางมาลี จุ้ยคลัง .............................................
2. 007628   นายประกิจ แย้มปั้น .............................................
3. 010536   นายระเวง กรณีย์ .............................................
4. 011037   นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ .............................................
5. 011448   นางธิพาพร อินทร์จันทร์ .............................................
6. 011927   นายอภิชัย รีฮุง .............................................
7. 012016   นางบุญเรือง บางทวี .............................................
8. 012285   นางสาวสาริณี ขำจันทร์ .............................................
9. 012742   นายอำนาจ ใจไหม .............................................
10. 013586   นางสาวสุกัลยา สุขจำนงค์ .............................................
11. 013872   นายถิรวัฒน์ ทับผา .............................................
12. 014020   นางสมใจ ทับผา .............................................
13. 016645   นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบ .............................................
14. 017433   นางสาวปนัดดา เดชแฟง .............................................
15. 017808   นายพีรวัส ไชยจู .............................................
16. 017972   นางสาวแพรวพราว พ้นภัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008984   นางละวิน จันทร์ทิม .............................................
2. 014210   นายมะนูน มะยมหิน .............................................
3. 015223   นางสาวพลอยฬฬิล สุขแจ่ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007769   นายสุทัศน์ คำเมือง .............................................
2. 008359   นางสมถวิล คำเมือง .............................................
3. 008933   นายทองดี พันธุ์สน .............................................
4. 010831   นางสุวรรณา รีฮุง .............................................
5. 016433   นายธีระวุฒิ ซาวเจริญ .............................................
6. 017504   นางศรีนวล ดีประเสริฐ .............................................
7. 017822   นางรัชนี เอี่ยมรอด .............................................
8. 018020   นายศุภสิน กุลกิจจาภรณ์ .............................................
9. 018022   นางสาวฉัตรสุดา นิลจันทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006264   นายสุนทรศักดิ์ อ่อนบุญ .............................................
2. 006899   นายวีรพล แจ่มเกิด .............................................
3. 010982   นางอารี จุ้ยต่าย .............................................
4. 012036   นายสมุทร เกิดมี .............................................
5. 013659   นางสาวพรทิพย์ กลมดี .............................................
6. 014021   นางชลอ ทองชุบ .............................................
7. 014893   นางสุนันทา มะยมหิน .............................................
8. 017023   นายธวัชชัย คล้ายแท้ .............................................
9. 018095   นางสมศรี อินไชย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008574   นางสุรินญา น่วมเจริญ .............................................
2. 009971   นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ .............................................
3. 010997   นางวราภรณ์ หวังประเสริฐ .............................................
4. 012195   นางสมหวัง ทวิตชาติ .............................................
5. 012801   นางสาวรวีดา อ่อนบุญ .............................................
6. 013013   นายจรัญ ขำพงศ์ .............................................
7. 015226   นางอามร สุขแจ่ม .............................................
8. 015362   นายกฤษณะ เกตุบาง .............................................
9. 015582   นายฐิติวัฒน์ จัดดี .............................................
10. 015717   นางสาววิลาวัณย์ อารัญ .............................................
11. 015785   นายสมชาย สุขแจ่ม .............................................
12. 016536   นางสาวอัญชิสา สารีบุตร .............................................
13. 018012   ว่าที่ร้อยตรี หญิงบุษบา เคลื่อนกลางดอน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009066   นางธีราพร ปั่นเนตร .............................................
2. 011472   นางคนึงนิจ คล้ายจำแลง .............................................
3. 016590   นายวุฒิชัย อุสาหะกานนท์ .............................................
4. 017677   นางสาวนาตยา ขาวสะอาด .............................................
5. 018000   นางสาวจริยา ศักดิ์สิทธิ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006705   นายสุวรรณ ชัยมงคล .............................................
2. 008986   นายวิรัช น่วมเจริญ .............................................
3. 009326   นายจำนงค์ เมฆพุฒ .............................................
4. 009792   นายบำรุง ยั่งยืน .............................................
5. 011551   นายสมบูรณ์ คุณเฉย .............................................
6. 012485   นางวรรณา สุขภุมรินทร์ .............................................
7. 015547   นายชาญชัย ช่วยเพ็ญ .............................................
8. 016195   นายวิทยาธร ทุเรียน .............................................
9. 017085   นางปรียาภรณ์ พึ่งอำพัน .............................................
10. 017739   นางสาววชิราภรณ์ ช่างนาวา .............................................
11. 017924   นางสาวเบญจวรรณ วรรณบุตร .............................................
12. 018028   นายณัฐดนัย โสทะ .............................................
13. 018036   นางสาววารี ชูทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016576   นางสาววาสนา ทองจันทร์ .............................................
2. 017243   นางสาวญาณิกา คล่ำอ๊อด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006797   นางบำรุง ศรีอรุณนิรันดร์ .............................................
2. 007273   นายณฐวรรษ ยอดแก้ว .............................................
3. 012631   นางสาววรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล .............................................
4. 013500   นายโสภณพิสุทธิ์ เกิดทวี .............................................
5. 013782   นายธงชัย รัตนแย้ม .............................................
6. 013783   นางสาวสมรัก แย้มปั้น .............................................
7. 015147   นายสุชาติ หวังอินทร์ .............................................
8. 015187   นายชวลิต เอี่ยมเขียน .............................................
9. 015461   นายจณะศักดิ์ คำแสน .............................................
10. 015569   นายพิษณุ ขำเกิด .............................................
11. 016802   นางสาวอรวรรณ พลคล้าย .............................................
12. 017537   นายนิรันดร จันทร์สวัสดิ์ .............................................
13. 017641   นางจารุวรรณ พุ่มพิศ .............................................
14. 017743   นางสาวกฤณภัทร พลวิชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012362   นางพิมพา กมล .............................................
2. 013342   นางมัทนา สุขเทศ .............................................
3. 015035   นางสาวบุญนำ แก้ววิเชียร .............................................
4. 015454   นางสาวนิตยา ละออง .............................................
5. 015523   นางนงนุช รัตนแย้ม .............................................
6. 015629   นายอาคิรา ธรรมขันธ์ .............................................
7. 016013   นายสมชาติ จับคล้าย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน บ้านวังตามน
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010424   นายบุญเรือง ทับทอง .............................................
2. 014977   นายอัครวีร์ กระแสร์ .............................................
3. 014978   นางเนตรนภา กระแสร์ .............................................
4. 015721   นางสาวทัณฑิกา วีระศิริวัฒน์ .............................................
5. 017189   นางศรีไพร บุญญา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน บ้านโซกเปือย
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 015254   นายธวัชชัย บุญญา .............................................
2. 015293   นางสาวสุวิญชา สวัสดี .............................................
3. 015816   นายก่อเกียรติ ยานะเครือ .............................................
4. 015968   นางประเทืองพร ล้วนงาม .............................................
5. 017897   นางวนิดา เจริญศิลป์ .............................................
6. 018006   นางสาวนันทิภาคย์ แปลกมาก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 013656   นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี .............................................
2. 015544   นางชัชฎาพร อ่อนกล .............................................
3. 016881   นางสาวทิพรัตน์ กวี .............................................
4. 016897   นายชรินทร์ ฟักรักษา .............................................
5. 017124   นายจารสินทร์ จันทร์อำพล .............................................
6. 017417   นางสาวมนสิชา มะรือง .............................................
7. 017420   นางสาวรัศมี ตาหลวง .............................................
8. 017421   นางสาวนาตยา ศุภจิตรานนท์ .............................................
9. 017635   นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ .............................................
10. 017709   นายอาณัติ อินมั่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง(บำนาญ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 014748   นายนภดล ทัพพันธ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016779   นางธารทิพย์ วันแว่น .............................................
2. 016874   นายอนุชิต พุ่มรส .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016537   นางวิไล อิ่มเทศ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016778   นางปรีญา บุญรัก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016927   นายคงเดช หุตะเจริญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016476   นายเสริมศักดิ์ จงบริบูรณ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016711   นางสาวทุติยาภรณ์ เกิดผล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007415   นายสุธิ ชมชิด .............................................
2. 009091   นายศิริพงค์ สืบพันธ์ .............................................
3. 010093   นายกฤษณะ นพเกล้า .............................................
4. 010141   นายยงยุทธ เกตุแก้ว .............................................
5. 010218   นายนนท์ มีแก้ว .............................................
6. 010219   นายเนี้ยว ศรีแก้ว .............................................
7. 010220   นายอรุณ ทับเปียง .............................................
8. 010768   นายเปียน ยาวยวน .............................................
9. 011024   นายสุรพล สุริยันต์ .............................................
10. 011284   นายสนม ท้าวเทียมวงศ์ .............................................
11. 011344   นายวิรัตน์ ช่างไชย .............................................
12. 011475   นายทวน ชาญศึก .............................................
13. 011476   นายวิษณุ แสงเทียน .............................................
14. 011533   นายอำนาจ ยงใหญ่ .............................................
15. 011646   นายสุนทร สกุลงาม .............................................
16. 011647   นายทองหล่อ สุขชัง .............................................
17. 011805   นายอุบล พิมพา .............................................
18. 012008   นายวีระ จันทร์อ่วม .............................................
19. 012160   นายวรวุฒิ เรื่องลือ .............................................
20. 012995   นายถนอม เรืองมั่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 013059   นายณรงค์ ช่างไชย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016517   นายสำราญ ถ่ายถอน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009777   นายจำลอง สีแดง .............................................
2. 009778   นางวริศวรรณ บุญหลง .............................................
3. 010353   นายสมศักดิ์ คำแสน .............................................
4. 010846   นางสุนิสา วรรณา .............................................
5. 011511   นางรณิวัลย์ คำโท้ .............................................
6. 011573   นายอำนวย อ้ายมา .............................................
7. 013520   นางสาวผ่องศรี คำทิพย์สุดา .............................................
8. 015361   นางนิษฐ์พัชก์ จันทร์เกษม .............................................
9. 015529   นางสาวเนาวรัตน์ คำอ้ายล้าน .............................................
10. 016547   นายราชวัชร เชื้อสาวะถี .............................................
11. 016873   นางสาวนฤมล คาถา .............................................
12. 017348   นางปวิตรา ขุนชุ่ม .............................................
13. 017939   นางสาวสุจิตรา ประทีปนิรมิต .............................................
14. 017971   นายณัฐวุฒิ จันต๊ะนาเขต .............................................
15. 017997   นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วกุฬา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006853   นางปิยะมนต์ แก้วมา .............................................
2. 007205   นายสุวิทย์ แก้วมา .............................................
3. 009850   นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ .............................................
4. 012442   นางรักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูล .............................................
5. 013951   นายวิทชัย เขื่อนเพ็ชร .............................................
6. 015798   นางวัชรินทร์ ศรีดามา .............................................
7. 016656   นางสาวชญาน์นันท์ ทิมทอง .............................................
8. 017025   นายบุญส่ง ผาด่าน .............................................
9. 017106   นางสาวสุภัสสร เทียนสุข .............................................
10. 017493   นางบุญสิริ จุติ .............................................
11. 017702   ว่าที่ร้อยตรีเบญจรัตน์ ทับแว่ว .............................................
12. 018033   นางสาวชานัสมา พงษ์วิทยานุสรณ์ .............................................
13. 018034   นางสาวจุฑามาศ พลเหิม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011510   นางณัฏฐ์กานดา ดังก้อง .............................................
2. 015107   นางสิรารักษ์ กองนิล .............................................
3. 015229   นางสุนันทา ศรีภูธร .............................................
4. 015272   นางสาวคำเปีย อย่าห้าม .............................................
5. 016707   นางศุภานัน ทิศอุดร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010139   นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกูล .............................................
2. 012658   นางลำพู เขียนงาม .............................................
3. 015683   นางสาวผ่องฉวี ดำปิก .............................................
4. 015842   นางอณุธิดา กันจรรยา .............................................
5. 016169   นายจิรศักดิ์ ทองเวียง .............................................
6. 016354   นางสาวพัชรินทร์ เพ่งผล .............................................
7. 016417   นางสาวปิยภัทร กองเพชร .............................................
8. 016794   นายรัชเวทย์ เกื้อกูล .............................................
9. 016864   นางกนกนาท รินสา .............................................
10. 017110   นายประสงค์ นามกรณ์ .............................................
11. 017976   นายสมนึก จุดกันทา .............................................
12. 017977   นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย .............................................
13. 017978   นางสาวภัทรมน ใจยะมี .............................................
14. 017979   นางสาวกิตติยา อยู่โต .............................................
15. 017981   นางสาวกรรณิการ์ กางด้วง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010332   นายไพรัช อินต๊ะสงค์ .............................................
2. 011535   นายเชวง วงษ์แก้ว .............................................
3. 013290   นางกฤษณา อินต๊ะสงค์ .............................................
4. 017634   นางสาวนิภาพร เรือนแก้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014175   ว่าที่ พ.ต.ทับทิม พาโคกทม .............................................
2. 018086   นางสาวนุชจรี ตาเปี้ย .............................................
3. 018091   นางสาวมาริษา มีเรือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008838   นางดวงมณี ยุรยาตร .............................................
2. 014937   นายอนันต์ แก้วเปี้ย .............................................
3. 015579   นางสาวสิตณัชช์ โพธิขำ .............................................
4. 015671   นายไพโรจน์ สวยงาม .............................................
5. 016958   นางสาวดวงนภา จริตงาม .............................................
6. 017119   นางมะลิน สแตรนด์ .............................................
7. 017241   นางพรทิพย์ ตูหม่อง .............................................
8. 017333   นางสาวสร้อยสุดา อินทนนท์ .............................................
9. 017930   นางสาวศุภลักษณ์ พิมพา .............................................
10. 017931   นางสาวสาวิตรี อิ่มสมบูรณ์ .............................................
11. 017932   นางสาวน้ำเพชร อ่อนสองชั้น .............................................
12. 017933   นางสาวนิศารัตน์ กำมะหยี่ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006669   นายพิเชษฐ รุ่งเรือง .............................................
2. 007960   นายสมยศ ทองรัตน์ .............................................
3. 014421   นางไพรวัลย์ วงรอบ .............................................
4. 017680   นางสาวนิฤมล วงค์อินพ่อ .............................................
5. 017936   นางสาวพรชนก ศรีพิทักษ์ .............................................
6. 017988   นางสาวรัตนาวดี เที่ยงตรง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009793   นายเสนาะ ควรทำ .............................................
2. 010499   นายวิฑูร ทองเนตร .............................................
3. 012492   นางอัจฉรา ไกรสร .............................................
4. 015727   นายอดินันท์ สำเนียง .............................................
5. 017955   นางปาริชาติ ก้อนเกตุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005788   นายอำนวย อุปถัมภ์ .............................................
2. 005828   นางวิลาวรรณ ทองแจ้น .............................................
3. 006534   นางพิมล อุปถัมภ์ .............................................
4. 006699   นางปราณี นามกร .............................................
5. 006762   นายพิเชษฐ อ่วมบุตร .............................................
6. 007316   นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์ .............................................
7. 007508   นายนคร ทองอินทร์ .............................................
8. 008704   นางทองจันทร์ เข็มทอง .............................................
9. 008791   นายฤทธิศักดิ์ ยนภักดิ์ .............................................
10. 014354   นายสมชาย เขียนทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007233   นางกฤษณา คงนวล .............................................
2. 011648   นายพัฒนา บรรดาจันทร์ .............................................
3. 012747   นางเพ็ญ นรากรณ์ .............................................
4. 015017   นายปิยวุฒิ ล่องชูผล .............................................
5. 016853   นางสุพิน แสนจุ้ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007509   นายพินิจ ซับซ้อน .............................................
2. 011645   นายทวี พร้อมมิตร .............................................
3. 011649   นางปรานอม บรรดาจันทร์ .............................................
4. 012709   นางศรีนวล นนทธิ .............................................
5. 012969   นางประทุม นิโสกะ .............................................
6. 015664   นางสาวหฤทัย บุญประดับ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006488   นายธนกฤต นวกูล .............................................
2. 009886   นางรัชนีพร ชาวนอก .............................................
3. 010334   นางธนาภร สุริยันต์ .............................................
4. 012746   นางมลทิชา ก่อเจดีย์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013833   นางสุธาสินี อินกล่ำ .............................................
2. 013834   นายสมศักดิ์ อินกล่ำ .............................................
3. 015359   นายสุชานนท์ ดนตรี .............................................
4. 016477   นางสาวขวัญเรือน มงคลประดิษฐ์ .............................................
5. 018004   นางสาวอัจฉรา สุขใส .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011644   นางอัจฉรา สุขนา .............................................
2. 015014   นายประชุม เรียนแพง .............................................
3. 016727   นางสุภาภรณ์ ทุมสงคราม .............................................
4. 017028   นายพอ ทุมสงคราม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012947   นายยรรยง จันทร์กวี .............................................
2. 015724   นายเชวง อุปถัมถ์ .............................................
3. 016457   นางแสงดาว เขตบรรพต .............................................
4. 016937   นางอโณทัย ทับทิม .............................................
5. 018038   นางสาวปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007185   นางรัตนา เขาดี .............................................
2. 008763   นางจำรัส วงษชิต .............................................
3. 009436   นางพันทิพา เจริญวัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005327   นางศิยาภรณ์ แก้วประเสริฐ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006862   นายสุนทร จันทร์โทน .............................................
2. 014639   นางสิรินาถ ลี้สกุล .............................................
3. 015879   นางอนงค์ ทองอินทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006668   นายไชยวัฒน์ ก่อเจดีย์ .............................................
2. 014933   นางสาวยุเพ็ญ วัฒนอัมพร .............................................
3. 016674   นายอดิศักดิ์ อาทิตยา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน บ้านดงยาง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007795   นางจรินทร์ นพวิบูลย์ .............................................
2. 007963   นายสุกิจ ปริเวก .............................................
3. 011249   นางสาววิลัยพร บุญอินเขียว .............................................
4. 016738   นางสาววันเพ็ญ ผกามาศ .............................................
5. 017453   นางสาวราตรี ทองคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006726   นายเมธี จุมพลศรี .............................................
2. 009025   นางวัจนา สำอางค์ .............................................
3. 010239   นางพรพิไล ปันแดน .............................................
4. 013763   นางสาวสุนิสา แดนสุวรรณ์ .............................................
5. 013795   นางสาววัชรินทร์ รัตนนิลอมร .............................................
6. 013823   นางกำไร สนั่นเสียง .............................................
7. 013839   นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียง .............................................
8. 014147   นายคนึง ศรีสวัสดิ์ .............................................
9. 015013   นางสวงษ์ แก้วเกตุ .............................................
10. 015498   นายพยุงศักดิ์ แสนคำ .............................................
11. 015595   นางสาวสุกัลยา คงมา .............................................
12. 015781   นางสาววฤณพร แก้วทุ่ง .............................................
13. 015843   นางสีแพร แสงเงิน .............................................
14. 016217   นายไพศาล วงษ์ราช .............................................
15. 016260   นางเรณุกา ฉวีวรรณ์ .............................................
16. 016700   นางปิยมาศ สงธนู .............................................
17. 017048   นางสาวกนกพร เกตุเทศ .............................................
18. 017843   นางสาวเพ็ญศรี สีบัว .............................................
19. 017991   นางเมษา ศาสตร์นิยม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005785   นางภานุมาศ เขตบรรพต .............................................
2. 007506   นางดวงแข ทานศรีชาติ .............................................
3. 008736   นางพันทิพา โกญจนาท .............................................
4. 009150   นางวิมลพรรณ พวงแก้ว .............................................
5. 011549   นายภูฤทธิ์ อิ่มเทศ .............................................
6. 013126   นายวีระ อินทรสุวรรณ .............................................
7. 014259   นายสุขุม เทียนสุข .............................................
8. 015156   นายณัฐพงษ์ พลมาก .............................................
9. 015817   นางภิญญาพัชญ์ ไกรบุตร .............................................
10. 017379   นายอิศรา กรุณามิตร .............................................
11. 017556   นางสาวอรณิชา กองเพิ่มพูล .............................................
12. 017690   นางสาวเนตรนภา ดอนจันทร์เขียว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015980   นายเอกพันธ์ สารีบุตร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015712   นายสมบุญ ติณะคัด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010983   นางสาวนาฏยา ภู่ทรัพย์สิน .............................................
2. 013325   นายยุธยา คงพรม .............................................
3. 017787   นางสาวพัชรี หาญกาย .............................................

                   

                       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. 011852   นางสุภาณี นันตะเงิน .............................................
2. 013661   นายจำเนียร ตูมหอม .............................................
3. 013867   นางทองสุข เนียนเฮียน .............................................
4. 014225   นางอำพร เหลืองอ่อน .............................................
5. 017272   นายจงลักษณ์ พ้นพาล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005509   นางสุจิตรา โกศล .............................................
2. 009062   นายวัชรินทร์ เขาดี .............................................
3. 009434   นางวรรณิดา นวฤทธิ์โลหะ .............................................
4. 011480   นางสาวพิสมัย เกิดผล .............................................
5. 011867   นางอุมาพร รังสิวุฒาภรณ์ .............................................
6. 016983   นางกมลลักษณ์ พันบาง .............................................
7. 017688   นางสาวนิลาวรรณ สายทอง .............................................
8. 017937   นางสาวนัฎฐิภา บุญสุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านหาดสูง(อนุบาลศรีสัชฯ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005748   นายเอกพงศ์ แกล้วกล้า .............................................
2. 005875   นางจันทร์ลอน วัฒนวงศ์สุโข .............................................
3. 006772   นางวีรอร ใจแก้ว .............................................
4. 006858   นายประกิต ข้างจะงาม .............................................
5. 007637   นางอมราวดี เดือนเพ็ญ .............................................
6. 007900   นางวาสนา ท้าววงษ์ .............................................
7. 008777   นางสมสมัย จุมพลศรี .............................................
8. 009080   นางวันวิสา คำตา .............................................
9. 009639   นางทัศนีย์ ขีดขั้น .............................................
10. 010285   นางสังวาลย์ กึกก้อง .............................................
11. 010545   นายสุเทพ เอื้อนจิตร .............................................
12. 010788   นายอารีย์ วรรณชัย .............................................
13. 011534   นางมาลัย กระจ่างยุทธ .............................................
14. 011536   นางสุภีร์ อำพนนวรัตน์ .............................................
15. 011809   นางสาวนพรัตน์ บุณยศิวาพงศ์ .............................................
16. 012759   นายจิรพงษ์ ข่ายเพชร .............................................
17. 013338   นางภาวนา ยินดี .............................................
18. 013754   นางมาลินี นาจรัส .............................................
19. 013845   นางสาวรวิสรา แก้วเกต .............................................
20. 013983   นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.บ้านหาดสูง(อนุบาลศรีสัชฯ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 014163   นางอำไพ หลวงใหญ่ .............................................
22. 014938   นางวัฒนา ขาวดี .............................................
23. 015799   นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน .............................................
24. 015970   นางจันทร์แรม นาจรัส .............................................
25. 016880   ว่าที่ร้อยตรีเพิ่มพูน นนทธิ .............................................
26. 017600   นางสาวสุวิมล นิลพันธ์ .............................................
27. 017917   นางนิตยา ทรัพย์พร้อม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007146   นางอุษณีย์ พานิชกิจ .............................................
2. 015288   นางธนาทิพย์ เกิดผล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012493   นางจิตติมนต์ อัครจรัญรัตน์ .............................................
2. 013999   นายสยาม รัตนเพชร .............................................
3. 015462   นายวินัย เพชรแบน .............................................
4. 017059   นางสาวธัญสินี สุวรรณรัตน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007385   นางวิภา ปิ่นศักดิ์ .............................................
2. 013253   นางโสภาคย์ ขอสวัสดิ์ .............................................
3. 015473   นายวันชนะ บัวบังขัง .............................................
4. 017242   นางสาวอพิรดี พินิจมนตรี .............................................
5. 017488   นายชัยนาม บุญนิตย์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 017756   นางสาวสุกัญญา ปราศจาก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010495   นายพิทักษ์ สุนทรชัยบูรณ์ .............................................
2. 013125   นางสุนันทา เกษา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006478   นายถวัลย์ ขีดขั้น .............................................
2. 006876   นางรัชภร กำทรัพย์ .............................................
3. 012998   นางปรัชญาภรณ์ เขตบรรพต .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006268   นางสาวบัวขาว บุนนาค .............................................
2. 006480   นางธิติมา ขะจาย .............................................
3. 006484   นางนิตย์ เคลือบแก้ว .............................................
4. 010221   นางสาวนภาพร แควน้อย .............................................
5. 010627   นายคนึง โพธิ์กระจ่าง .............................................
6. 011498   นางจงจิตร คชเสถียร .............................................
7. 012206   นายวิเชียร กะหมาย .............................................
8. 012470   นางอุทิศ ปาโม้ .............................................
9. 013000   นางละม้าย กะหมาย .............................................
10. 013491   นายสำราญ จงอยู่เย็น .............................................
11. 014596   นายสมศักดิ์ เกื้อกูล .............................................
12. 015675   นางสุดารัตน์ ดีล้น .............................................
13. 015684   นางรุ่งรวิน เนตรดี .............................................
14. 017386   นางสาวสาธิยา วรวัฒน์สกุลชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006674   นายสว่าง บุษรา .............................................
2. 009980   นางสาวละเอียด ขันเงิน .............................................
3. 014202   นายประพล คำทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013103   นางแสงหล้า เทียบน้ำอ่าง .............................................
2. 013861   นายภูวนารถ เนียมสัมฤทธิ์ .............................................
3. 014361   นายยศรพี เนตรดี .............................................
4. 015360   นางสุวพัชร ศรีดี .............................................
5. 015382   นางจารุวรรณ ปักษี .............................................
6. 015424   นายสมโภชน์ เกื้อกูล .............................................
7. 017146   นางวราภรณ์ สีทา .............................................
8. 017299   นางทัศนีย์ เอี่ยมแจง .............................................
9. 017300   นางจันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ .............................................
10. 017334   นายธนาวุฒิ จีนย้าย .............................................
11. 017476   นางสาวปิยาภรณ์ อาสารบ .............................................
12. 017535   นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็ง .............................................
13. 017536   นายสุเมศร์ จันทร์ภู่ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011077   นายวิชัย นมเนย .............................................
2. 015662   นายเกรียงศักดิ์ ปาสาจัง .............................................
3. 017681   นางสาวรุ่งเรือง มั่นคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015374   นายชาญวิทย์ แสงเงิน .............................................
2. 017156   นายอภิชัย อุดปิง .............................................
3. 017277   นางวันทนีย์ โพธิ์แก้ว .............................................
4. 017754   นางสาวครองขวัญ หยาดทองคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007507   นายคะนอง ประโยชน์ .............................................
2. 008751   นางประภา อินดี .............................................
3. 010842   นางสุวารี หาญณรงค์ .............................................
4. 014939   นางอารีย์ หาญณรงค์ .............................................
5. 015689   นางสาวสายบัว มณีรัตน์ .............................................
6. 017026   นายพงศ์ภัค ประสมวงศ์ .............................................
7. 017555   นายฤทธิรงค์ แดงหล้า .............................................
8. 017954   นางสาวธัญรัตน์ เพ็งเผดิม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009785   นายเด่น ประชารักษ์ .............................................
2. 010550   นายสันติ หอมชื่น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007342   นายเจริญ ขิงหอม .............................................
2. 008579   นางวิเชียร ขิงหอม .............................................
3. 008990   นางแน่งน้อย มณีวงศ์ .............................................
4. 010949   นายมานพ หาญณรงค์ .............................................
5. 011513   นางรุจิรา น้อมเศียร .............................................
6. 012327   นางสุพัตรา รุ่งพรหม .............................................
7. 012396   นายธีรวัฒน์ ทักษิณ .............................................
8. 014217   นางศิราณี อินทร์ทอง .............................................
9. 014264   นางศิริพร รมณียกุล .............................................
10. 014574   นางพรรณิภา ชมเชย .............................................
11. 015621   นางสุเทพ สำลี .............................................
12. 016172   นางสาวสรัลนุช น้อมเศียร .............................................
13. 017051   นางวรรณวลัย กำมะหยี่ .............................................
14. 017082   นางสาววริศราภรณ์ วสุวัฒนศรี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015248   นางสาวกรนิกา คุ้มสา .............................................
2. 016551   นายวิเชียร มุ้งอย่าง .............................................
3. 017648   นางสาวกนกรัตน์ วงษ์ยะลา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014699   นางสาวนรินทร์ อินทะนัก .............................................
2. 015622   นางสาวอำไพ คำไวโย .............................................
3. 016984   นางศุภวรรณ ฟักทองอยู่ .............................................
4. 018039   นางสาวนริศรา เดือนแจ่ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007799   นายเสนาะ ฉลวย .............................................
2. 015277   นางสาวลัดดา สุวรรณโฉม .............................................
3. 015534   นายกิตติศักดิ์ พึ่งหวาน .............................................
4. 015557   นางสุภาณี มูลคำ .............................................
5. 015638   นางพัชรินทร์ คำยวง .............................................
6. 015678   นายปริญญา แก้วบังเกิด .............................................
7. 016072   นางอรีรัตน์ พระริต .............................................
8. 016748   นางสาวสุดารัตน์ อูปเสาร์ .............................................
9. 016870   นายณัฐวุฒิ บัวเขียว .............................................
10. 016967   นางชญาลักษณ์ ชยสรรพสิทธิ์ .............................................
11. 017539   นายเดชาพัฒน์ นุชเกิด .............................................
12. 018011   นายวรุฒ พวงพันธ์ .............................................
13. 018019   นางสาวทรรศมาศ ผันพักตร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011281   นายสมศักดิ์ เจี๊ยะทา .............................................
2. 013677   นายศุภกิจ แก้วแดง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007389   นางสุมาลี สุวรรณวัฒนสิริ .............................................
2. 008630   นางสาวธัญวรรณ เถาโพธิ์ .............................................
3. 009146   นางจิตรา แก้วทอง .............................................
4. 009475   นางลำพูล บูรัมย์ .............................................
5. 010354   นายวิลาศ อินดี .............................................
6. 011808   นายมานัส เหล็กมั่น .............................................
7. 012071   นางลัดดาวัลย์ เหล็กมั่น .............................................
8. 013023   นางกันยา กันต์สุข .............................................
9. 013326   นางสาวกัลยา เล็กวิลัย .............................................
10. 013623   นางลาวัลย์ ปาณธูป .............................................
11. 014127   นายสุชาติ ศรีมะรักอ่อน .............................................
12. 014226   นางเพชรรัตน์ ทองสุข .............................................
13. 015859   นางสาวอาทิตยา คณะใน .............................................
14. 016599   นางสาวขวัญจิต จันทะวัง .............................................
15. 016698   นายนพดล ชัยมงคล .............................................
16. 016952   นางพรพักตร์ ปัญญายงค์ .............................................

                   

                       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. 006059   นางสุคนธ์ อ้นเจ๊ก .............................................
2. 006689   นางสมทรง อ่อนทอง .............................................
3. 007338   นางนิ่มนวล ลำปุก .............................................
4. 009427   นางสุพร เขตต์บรรพต .............................................
5. 009905   นางจุฑารัตน์ อินดี .............................................
6. 010253   นางสาวมันทนา ข่วงบุญ .............................................
7. 014022   นายผดุง บุณยศิวาพงศ์ .............................................
8. 014525   นางสาวปรียาภรณ์ พุฒเนียม .............................................
9. 015725   นางวิมล อุปถัมภ์ .............................................
10. 017068   นางมาลัย สกุลงาม .............................................
11. 017996   นางสาวขวัญเรือน มูลทิ .............................................
12. 018017   นางสาวอวยพร ธุรี .............................................
13. 018044   นางสาวพรนิภา ชูสุวรรณ .............................................
14. 018074   นางสาวณัฐพัชร์ บุญเกตุ .............................................
15. 018075   นางสาวลีลาวดี รอดแล้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009637   นางอัญชลี วิปรวณิชย์ .............................................
2. 013167   นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์ .............................................
3. 015275   นางยุพิน สินาปัน .............................................
4. 017244   นางสาวมีณา กุมารา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007279   นางสาวมณฑา แก้วดวงใจ .............................................
2. 012484   นางปฏิมา บุญญติพงษ์ .............................................
3. 012949   นางจารุฉัตร สอนจ้าน .............................................
4. 016208   นายวุฒวินัย หงษ์บุญมี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006018   นายบรรจง หาญณรงค์ .............................................
2. 006670   นางสาววันเพ็ญ จันที .............................................
3. 006690   นางสาวจินตนา กุมาร .............................................
4. 007632   นายหัตถะ แก้วเกต .............................................
5. 009901   นางสุภา กุฎมณี .............................................
6. 009904   นางนิ่ม กาไหล่ทอง .............................................
7. 011688   นายชาติชาย วงศ์วิเชียร .............................................
8. 012456   นางไพเราะ เนื่องสุวรรณ์ .............................................
9. 012588   นางสุรีย์ศรี แก่นแก้ว .............................................
10. 012737   นางเมตตา แสวงลาภ .............................................
11. 013362   นางเยาวลักษณ์ อารามพงษ์ .............................................
12. 015457   นายณัฐวุฒิ ทาบัว .............................................
13. 015556   นางชัชฎาภรณ์ พรมตรุษ .............................................
14. 016489   นางสาวอภิวันท์ ขันแข็ง .............................................
15. 017122   นางสาวอนุสรา พันธุ์เดช .............................................
16. 017400   นายสิทธิพันธ์ ทวีรัตนพันธ์ .............................................
17. 017402   นางสาวอมรรัตน์ ลำเจียก .............................................
18. 017735   นางกฤษฎา หรรษไพบูลย์ .............................................
19. 017998   นางสาวรัตนาภรณ์ มีสุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007859   นายแขก ถึงทุ่ง .............................................
2. 009707   นายบุญธรรม เขตบรรพต .............................................
3. 011689   นางโสภา นาจรัส .............................................
4. 013378   นายประธาน หาญณรงค์ .............................................
5. 014192   นางบุญาภรณ์ โต๊ะมุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006995   นางวิธู เหมันต์ .............................................
2. 008193   นางสาวเนืองนิตย์ อภัยกาวี .............................................
3. 008532   นายวิทูลย์ ขอสวัสดิ์ .............................................
4. 012099   นางเยาวลักษณ์ วงศ์วิเชียร .............................................
5. 014697   นายจักกิต อุทรณ์ .............................................
6. 016493   นายนิกร ลี้สกุล .............................................
7. 017011   นางประมวล อนุศาสตร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007308   นางสาวกฤษณรัตน์ ไชยวงศ์ .............................................
2. 007928   นางกาญจนา สุขธรรม .............................................
3. 010962   นางสาคร เชยวัดเกาะ .............................................
4. 011008   นายวสันต์ ไชยกุล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016894   นางศลิษา กำจัดภัย .............................................
2. 017127   นางมาลี การะเกษ .............................................
3. 018021   นางสาวกนกวรรณ พรหมมา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัช(ใหม่)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010854   นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ .............................................
2. 013789   นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง .............................................
3. 013938   นายปราศรัย ขุนเพ็ชร .............................................
4. 014709   นายสราวุธ นิมานะ .............................................
5. 015852   นายสมปอง พรมตรุษ .............................................
6. 017019   นางแสงเดือน อุดกันทา .............................................
7. 017075   นายนพดล พิมพ์พอน .............................................
8. 017097   นายสุชาติ ชาติวรรณ .............................................
9. 017147   นายธนโชค มหิมา .............................................
10. 017455   นางวรรณทิภา บุญประเสริฐ .............................................
11. 017588   นายสิงห์คม วุฒิชาติ .............................................
12. 017633   ว่าที่ร้อยโทจรัญ มีรินทร์ .............................................
13. 017873   นายเอกชัย ชูเที่ยง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชลูกจ้าง(ใหม่)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016569   นางสาววาสนา พานมั่ง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชพนง.(ใหม่)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 017148   นายณัฐพล 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.บ้านป่ากุมเกาะ(พนักงานราชการ)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016089   นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 017529   นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013131   นายบรรเจิด 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.บ้านวัดโบสถ์
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 009996   นายเชิงชาย แสงสุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010720   นายสมชาย เจตบุตร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010777   นายชูศักดิ์ สนประเทศ .............................................

                   

                       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
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011027   นายปรีชา บริบูรณ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 30
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 010066   นายดำรงค์ เลื่อนชิด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011315   นายวีระ เขียวสด .............................................
2. 016525   นางสาวชุติมา กล่อมกมล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010686   นายปัญญา มั่นคำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008885   นายมน คำภีร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011253   นายวิโรจน์ ธรรมราช .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011574   นายมนูญ ปลื้มใจ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011004   นายวิโรจน์ จูพันธ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 002394   นายลบ ยังวิลัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009875   นายบรรจง อาเทศ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011005   นายมานัส เชิดชู .............................................
2. 017501   นางพรพิมล ละอองเดช .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011983   นายสิทธิ์ฐณศักดิ์ หลากจิตร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010779   นายอาวุธ บำเหน็จ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005317   นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ .............................................
2. 006286   นางกรรณิกา อินปฐม .............................................
3. 006664   นายนเรศ ศรีม่วง .............................................
4. 009229   นายพลอย ขุมเพ็ชร .............................................
5. 011515   นายวิจิตร สอนแจ่ม .............................................
6. 011733   นายจำลอง คำบรรลือ .............................................
7. 011831   นางสมถวิล สอนแจ่ม .............................................
8. 015543   นางปิยะพรรณ เอกสมาธิกุล .............................................
9. 015794   นางนิภาพรรณ กันนา .............................................
10. 016934   นางกนกพร คำรุณ .............................................
11. 017296   นางสิริลักษณ์ รสลือชา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013025   นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ .............................................
2. 015067   นายนิรันดร์ เลิศล้ำ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007348   นายนิกร อินปฐม .............................................
2. 009913   นางขวัญณภัทร ถึงอัมพร .............................................
3. 015812   นายวุฒิชาติ ชาติวุฒิ .............................................
4. 018071   ว่าที่ร้อยตรี หญิงจริยา นันทโชติ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007683   นายวิชิต จันทร์ศรี .............................................
2. 009238   นายสุริวัฒน์ เผือกเทศ .............................................
3. 009510   นางเจริญ ทองแท้ .............................................
4. 009858   นายสมศักดิ์ พุ่มม่วง .............................................
5. 010121   นางสุรีย์พร ม่วงทอง .............................................
6. 010721   นายดิเรก นันทโชติ .............................................
7. 010731   นายสมพงษ์ ศรีสวัสดิ์ .............................................
8. 012644   นางชบา ยิ้มประดิษฐ์ .............................................
9. 014457   นายปรีชา ดินเพชร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007265   นางจารุวรรณ ศรีนุช .............................................
2. 010092   นางอรสา ใจทำดี .............................................
3. 011608   นายนิรุจน์ อรุณวิง .............................................
4. 011972   นางอุ่นเรือน ขันแก้ว .............................................
5. 012554   นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ .............................................
6. 012611   นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ .............................................
7. 013423   นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี .............................................
8. 013617   นางละเอียด ติยะคุณ .............................................
9. 015615   นางรุจีรัตน์ อินสุนทร .............................................
10. 015632   นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์ .............................................
11. 016660   นางธิติมา เนตรทิพย์ .............................................
12. 017121   นางสาวกนกวรรณ มาโหมด .............................................
13. 017734   นายเผด็จ กาศร .............................................
14. 017783   นางรัชลิตา อุปถัมภ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007687   นางบัวลอง จันทร์ศรี .............................................
2. 010448   นางสุดาพร พรมพันธุ์ .............................................
3. 012794   นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์ .............................................
4. 014876   นางขนิษฐา สมฤทธิ์ .............................................
5. 015365   นายเลอศักดิ์ สิงหาบุตร .............................................
6. 017525   นางสาวปราณี วงค์เครือคำ .............................................

                   

                       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
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 016560   นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์ .............................................
2. 016610   นางสาวสุขุมา โชติยานนท์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 30
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005823   นายทัศนะ เจือจาน .............................................
2. 013278   นายมานพ หลงแย้ม .............................................
3. 013380   นางบุษบา โตบุญมา .............................................
4. 017759   นางสาวสาธิยา กระแบกหอม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006095   นายณรงค์ศักดิ์ ไชยโย .............................................
2. 007080   นางอรุณี วงค์เครือ .............................................
3. 008199   นายพนม เข็มเงิน .............................................
4. 010318   นายบุญมา สำรวมใจ .............................................
5. 011254   นางเถาวัลย์ ชาญกูล .............................................
6. 011832   นางอำไพ มิ่งกลิ่น .............................................
7. 012338   นางจำปา สอนสอาด .............................................
8. 014951   นางเชน มีแก้ว .............................................
9. 015072   นายกมล ปิยารมย์ .............................................
10. 015259   นางอารยา ปานคง .............................................
11. 016179   นายวรทัศน์ เพชรไชย .............................................
12. 016890   นางสุภามาศ เอี่ยมละมัย .............................................
13. 017470   นางสาวมณีวรรณ 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.บ้านใหม่โพธิ์งาม
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 015380   นางทองเพียร อ่องบางน้อย .............................................
2. 015474   นางเยาวลักษณ์ ฤกษ์บวร .............................................
3. 015869   นางนิชาภัทร ฉ่ำเฉื่อย .............................................
4. 015899   นางณัฐทิชา เขียวบุตร .............................................
5. 016495   นางปาริชาติ อินต๊ะกัน .............................................
6. 017200   นายสุรชัย ประยูร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012151   นายไพรวัน ทองศรี .............................................
2. 012552   นางศรีนวล ปรารมย์ .............................................
3. 013266   นางนงนุช จันทร์ดี .............................................
4. 013478   นางละเอียด จันอ่อน .............................................
5. 013863   นางพิชามญชุ์ เหมือนเพ็ชร .............................................
6. 016799   นายณัฐพล คัมภีรพจน์ .............................................

                   

                       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. 006408   นางกิ่งแก้ว ไชยโย .............................................
2. 007975   นายวันชัย กองทอง .............................................
3. 011210   นายสุวัฒน์ สุทธวัจน์ .............................................
4. 011508   นางประไพ แสนคำ .............................................
5. 017120   นางสาวสุนิศา เผยพร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005126   นายบุญชู สินค้างาม .............................................
2. 011540   นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม .............................................
3. 015962   นางสาวปวันกร เรื่อศรีจันทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006746   นางพรทิพา เรียบร้อย .............................................
2. 010136   นายประหยัด พร้อมวงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006414   นางเสมอ แสนเกิด .............................................
2. 008242   นายเจริญ กาฝาก .............................................
3. 008735   นายประเทือง ร้อยกรอง .............................................
4. 016425   นางสาวพรพรรณ ภู่เจริญ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005310   นายรัง อนุเคราะห์ .............................................
2. 006709   นายฉลอง จินวงศ์ .............................................
3. 008462   นายสมบูรณ์ ซับซ้อน .............................................
4. 009031   นางพิทยา พุ่มอิ่ม .............................................
5. 010320   นายโสภณ ปุณณประดับกิจ .............................................
6. 011123   นายมณเฑียร จันทร์น้อย .............................................
7. 011137   นางโสภา กังวาล .............................................
8. 011145   นางวันทิตา รจนา .............................................
9. 012404   นางสุธีรา กรณ์ทอง .............................................
10. 013407   นางมนัสนันท์ เบาบาง .............................................
11. 013729   นายวิเศษ สุขทอง .............................................
12. 014306   นางสาววารี องอาจ .............................................
13. 015943   นางรจนา ยานะกุล .............................................
14. 016228   นางสาวปาริชาติ ยี่โถ .............................................
15. 017496   นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007297   นายบุญชอบ เอี่ยมนุ้ย .............................................
2. 008455   นายสมเกียรติ สอนคลัง .............................................
3. 009239   นายสันติ กมลอารี .............................................
4. 011407   นายวัฒนา แสนคำ .............................................
5. 011410   นางรัชนี คำบุตร .............................................
6. 011484   นางสมหวัง สุขทอง .............................................
7. 011929   นางสาวสุดารัตน์ ดลจิตต์ .............................................
8. 011958   นางสมบัติ ช่วยเพ็ญ .............................................
9. 013448   นางสาวชุติมา จัดการ .............................................
10. 014043   นางศรีนวล จันไทย .............................................
11. 016092   นางสาววชิรา แก้วเนตร .............................................
12. 016193   นางสาวอภิฤดี นวลหงษ์ .............................................
13. 017401   นางสาวกันยารัตน์ เมธาวงศ์ .............................................
14. 017946   นางสาวนภากรณ์ จันโททัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016944   นางสุนันทา ปกเกษ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.มิตรภาพที่ 38
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 006503   นางรัญทวย อินมี .............................................
2. 014550   นายประวิทย์ เรืองเดช .............................................
3. 017941   นางสาวนวจิรา หอมหวล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006629   นายสมศักดิ์ รอดทอง .............................................
2. 007001   นางจินดา รอดทอง .............................................
3. 007026   นายสุกิจ ฉิมพาลี .............................................
4. 007419   นางสาวศิริพร อนุชิตชาญชัย .............................................
5. 007851   นางรัชนี โกศัย .............................................
6. 010159   นางพัชราภรณ์ วรรณโชค .............................................
7. 011538   นางกณิษา ชัยกิจ .............................................
8. 012349   นายนิวัฒน์ โกศัย .............................................
9. 012646   นายไพบูลย์ หวลหอม .............................................
10. 016319   นางสาวจุฑามาศ เกตุเกิด .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005812   นายประดิษฐ์ ถนอมนวล .............................................
2. 008901   นายสมพงษ์ ศรีสิน .............................................
3. 010735   นางลำใย บัวประทุม .............................................
4. 011734   นางสำเนียง คำบรรลือ .............................................
5. 013702   นางสาววาสนา อ่ำทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006941   นางวิชญารัตน์ ภัทรภิรมย์รักษ์ .............................................
2. 008728   นางบัวขาว เลี่ยมตระกูล .............................................
3. 008930   นางจุฬาพันธ์ จันโททัย .............................................
4. 014733   นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007194   นายบุญเลิศ จันโททัย .............................................
2. 012303   นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย .............................................
3. 014695   นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ .............................................
4. 017854   นางสาวฟานิดา นาคกล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 013033   นางสาววิไลลักษณ์ ปักษี .............................................
2. 014575   นางสาวศรัญญา คำราม .............................................
3. 014879   นางปิยวรรณ ทัศนา .............................................
4. 015971   นายธนาดล อินทรสูตร .............................................
5. 017859   นางสาวชลลดา วงค์ชมพู .............................................
6. 017912   นางนริศรา มะรินทร์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006295   นางสาวสนธยา ลำเนาว์ .............................................
2. 010067   นางสาวสมรักษ์ ปาณธูป .............................................
3. 010808   นายสมพงษ์ ม่วงพัฒนา .............................................
4. 013813   นางสุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์ .............................................
5. 015654   นางสาวนงลักษณ์ ประทาน .............................................
6. 015704   นายเสน่ห์ ทองเทศ .............................................
7. 016667   นางวารี โมหะกิจ .............................................
8. 017415   ว่าที่ร้อยตรี หญิงพิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์ .............................................
9. 017975   นางสาวปวีณา เมฆลอย .............................................
10. 018001   นางสาววรเอม มั่นคง .............................................
11. 018056   นางสาวปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006602   นายประวิทย์ ดิษฐ์ทอง .............................................
2. 007006   นางกาญจนา บริบูรณ์ .............................................
3. 007485   นางปาริชาติ สุขกันต์ .............................................
4. 009402   นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงสุข .............................................
5. 011135   นายประมาณ แสงรัศมี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006826   นายกิตติศักดิ์ หวลหอม .............................................
2. 007008   นายวัลลภ แก้วเนตร .............................................
3. 007130   นายรัฐพรร อิ่นแก้ว .............................................
4. 007887   นายจำรัส นุ่มนิ่ม .............................................
5. 008605   นางภิรมย์ กาวิละนันท์ .............................................
6. 009579   นายบุญยืน พนาสัณฑ์ .............................................
7. 013011   นางนพวรรณ ดิลกคุณธรรม .............................................
8. 013510   นางประภาพรรณ ทองเลิศ .............................................
9. 017982   นายพลากร ชลชาญกิจ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารี)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005862   นางบุญมี ทรงเจริญ .............................................
2. 006570   นางบังอร แสนโกศิก .............................................
3. 006940   นางเย็นตา กองทอง .............................................
4. 007422   นางวิไล แก้วเนตร .............................................
5. 009724   นางพรเกตุ สันแดง .............................................
6. 011935   นายสุวรรณ ชัยประสิทธ์ .............................................
7. 012005   นายสุวิทยา พรมอ่อน .............................................
8. 012334   นางสาวนที บริบูรณ์ .............................................
9. 012555   นางพัชรินทร์ พรมอ่อน .............................................
10. 014032   นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์ .............................................
11. 015479   นางสาวปุณญาดา พร้อมวงศ์ .............................................
12. 017404   นางสาวสุนันทา หล้ากาศ .............................................
13. 017712   นายพิเชฐ เนียนเฮียน .............................................
14. 017960   นางสาวกัลยวรรธน์ โตนดดง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005814   นางสาวสมใจ ตันตระวาณิชย์ .............................................
2. 006294   นางธนวรรณ มะโนรา .............................................
3. 007551   นายพายัพ รู้สมัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009855   นายใหญ่ สุทธานุกูล .............................................
2. 010798   นายประครอง เพชรมุข .............................................
3. 013428   นางทวารัตน์ ลักษณาภิรมย์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008823   นายสุกิจ รู้สมัย .............................................
2. 009329   นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ .............................................
3. 012647   นายบุญส่ง เผ่าพงษ์ .............................................
4. 014007   นางดาวเรือง เผ่าพงษ์ .............................................

                   

                       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 2
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 007285   นางวราพันธ์ ลังกาวงศ์ .............................................
2. 007444   นายนคร หอมหวล .............................................
3. 007665   นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร .............................................
4. 007740   นายเปรม คำวัฒนา .............................................
5. 008637   นางศิริวรรณ กรุณามิตร .............................................
6. 009713   นางนรินทร์ กรายทอง .............................................
7. 009715   นางสาวคนึง เลื่อนชิด .............................................
8. 009912   นางจินดา จิระพงษ์สุวรรณ .............................................
9. 010522   นางพจมาน หาญกล้า .............................................
10. 010548   นางสุพิฌา เมฆไหว .............................................
11. 011054   นางสนอง ผาดโผน .............................................
12. 011139   นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น .............................................
13. 011272   นางสาวสมศรี รักษ์สิริวิวัฒน์ .............................................
14. 011368   นางประภัสสร ขัดสาย .............................................
15. 011694   นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ .............................................
16. 011741   นางณัฐชยา เจือจาน .............................................
17. 011742   นางสาวรจนา จิระเดชประไพ .............................................
18. 012190   นางวนิดา อิ่มพันธ์ .............................................
19. 012213   นายกฤชดล ดีเพียร .............................................
20. 012455   นางสาวดารุณี ปล้องสี .............................................

                   

                       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 2
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 012667   นางสาวปราณี เพ็งจันทา .............................................
22. 012679   นายยศวัฒน์ พุฒตาล .............................................
23. 012752   นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี .............................................
24. 012800   นางสาวศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์ .............................................
25. 012893   นางนิภา โต๊ะถม .............................................
26. 012904   นางอนัญญา เบิกบาน .............................................
27. 012906   นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์ .............................................
28. 012909   นางลำพอง ดีเพียร .............................................
29. 012938   นายวิรัช พัฒนพิเชียร .............................................
30. 013111   นางบุณยนุช อมรรัตน์ .............................................
31. 013112   นางจิราพร หริ่มเทศ .............................................
32. 013251   นางศุภจิต มาตมุงคุณ .............................................
33. 013357   นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย .............................................
34. 013420   นางรัชนี หาญพัฒนนิยม .............................................
35. 013528   นายมุนินทร มาตมุงคุณ .............................................
36. 013725   นางอัจฉรา ลิมปะพันธุ์ .............................................
37. 013768   นางณัชชานันท์ ขวัญดี .............................................
38. 014117   นางเรืองอุไร ทองรัตน์ .............................................
39. 015196   นางจิราภรณ์ วรรณชัย .............................................
40. 015608   นางสาวกัลยานิษฐ์ นิลประสิทธิ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน สพป.สท. เขต 2
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 015657   นางวิไลวรรณ พุกประเสริฐ .............................................
42. 015994   นางสุทิน คำปวนสาย .............................................
43. 016850   นางสุริรัชต์ ดีล้น .............................................
44. 016883   นางสาวทัศนี บุญที .............................................
45. 017253   นางสาวพริ้มพราว ชัยประสิทธิ์ .............................................
46. 017260   นายศรัณยู ยุบล .............................................
47. 017262   นางสาวศิริพร ใจทิม .............................................
48. 017278   นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต .............................................
49. 017309   นางเบญจมาศ เฉลิมศรี .............................................
50. 017405   นางสาวสรญารักษ์ ปานดำ .............................................
51. 017407   นายเอกราช เดสูงเนิน .............................................
52. 017413   นายเสกสรรค์ ทัลวัลลิ์ .............................................
53. 017434   นายภิรมย์ เฉลิมศรี .............................................

                   

                       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 2( ลูกจ้าง)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 011081   นายบุญนำ คันศร .............................................
2. 012359   นายสมชัย กำมะหยี่ .............................................
3. 012402   นายชิษณุพงศ์ แสงทอง .............................................
4. 013479   นายปราโมทย์ หนูเมือง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016945   นางชุติมา สิงห์แก้ว .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 016511   นางวันเพ็ญ เสาฝั้น .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008039   นายไกร เป็งมาวงศ์ .............................................
2. 008390   นายวอน ตาวงศ์ .............................................
3. 008554   นายสุนเรียน อังกาบ .............................................
4. 009256   นายนิ้ว วงศ์เมืองแก่น .............................................
5. 011086   นายประสิทธิ์ มูลเดช .............................................
6. 011087   นายนิคม นอศรี .............................................
7. 011376   นายสมพงษ์ ติ๊บประวงศ์ .............................................
8. 012868   นายอนันต์ชัย สังเกตใจ .............................................
9. 012869   นายสมศักดิ์ จันทร์ทบุตร .............................................
10. 013450   นายไพศาล แสงสุข .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006371   นางญาณิศา อินทะจันทร์ .............................................
2. 007077   นางศรีบุญ ปาต๊ะวงศ์ .............................................
3. 007079   นางนพวรรณ คำไพเราะพันธ์ .............................................
4. 007563   นายถวัติ ปัญญาสิทธิ์ .............................................
5. 008515   นายเสงี่ยม คำแก้ว .............................................
6. 008582   นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ .............................................
7. 009782   นางสุภาพร เกิดเหลี่ยม .............................................
8. 009860   นางราตรี อินต๊ะพันธ์ .............................................
9. 010095   นายนฤตย์ ทาริยะอินทร์ .............................................
10. 010886   นางมณีกานต์ พานิช .............................................
11. 010939   นางสุทธิชา คำแก้ว .............................................
12. 011539   นายวิสันต์ ภูผา .............................................
13. 012830   นางสุภาพร ประชุม .............................................
14. 013104   นางนิตยา ตาคำชัย .............................................
15. 013372   นางมะปราง ตาคำชัย .............................................
16. 014181   นายศราวุธ โคตรจันทึก .............................................
17. 014687   นางเกศรา กลิ่นเกษร .............................................
18. 015075   นางลำพา ภูผา .............................................
19. 015753   นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ .............................................
20. 016655   นางสาวสุภาพร ชัยฤทธิ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 017807   นางสาวเจนจิรา กันจินะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005887   นางสิรินาท คำชู .............................................
2. 006347   นายเสงี่ยม พัฒนชัยวงศ์ .............................................
3. 006351   นายสมบูรณ์ ดวงศรีสกุล .............................................
4. 007558   นายเจษฎา อ๊อสวงศ์ .............................................
5. 009559   นางสุขาร ทิวงค์ษา .............................................
6. 011115   นางพนิดา บัวส้ม .............................................
7. 012810   นางศิริธร วงษ์งาม .............................................
8. 013397   นางสุนิสา การะแบก .............................................
9. 013563   นางประภาภรณ์ สุริยะมณี .............................................
10. 014081   นางพานาลักษณ์ คงคีรี .............................................
11. 014130   นางจริยา อินทร์เรือง .............................................
12. 014289   นางสาวนิตยา จีนะวุฒิ .............................................
13. 014379   นายบัญชา สุวรรณบุตร .............................................
14. 014700   นายศักดิ์กฤษ จันทิมา .............................................
15. 015077   นางนิลวดี จันทรวิมูล .............................................
16. 015625   นางสาวณัฐพร ราชอุปนันท์ .............................................
17. 015808   นางสายฝน ติ๊บปินวงค์ .............................................
18. 016030   นางเกศรา บัวป้อม .............................................
19. 016198   นายพงค์ศักดิ์ จองตามา .............................................
20. 016513   นางสาวลัมภู สุริยา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

21. 017087   นางสาวนวลปรางค์ ยอดสกุลณี .............................................
22. 017351   นางกาล สิริวงษ์ .............................................
23. 017805   นางสาวณักษ์พนธกร ทาคำ .............................................
24. 017806   นางสาวสุภาดา อินมา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007083   นายพยอม บัวส้ม .............................................
2. 008457   นางเปรมวดี ฉลวย .............................................
3. 012281   นางอุทุมพร สุขเกษม .............................................
4. 012916   นางจำเนียน ดามัง .............................................
5. 014011   นางวราภรณ์ เพ็งปรางค์ .............................................
6. 017489   นางดวงกมล ศึกษา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014373   นางมิ่งขวัญ จวรรณตุม .............................................
2. 014588   นางสุกัญญา อภิโล .............................................
3. 015076   นางกัลยาณี สิงห์เรือง .............................................
4. 015158   นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ .............................................
5. 016644   นางอุมาพร พันสอิ้ง .............................................
6. 016735   นางดาว ยาวีระ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008835   นายรังสรรค์ วิจิตร .............................................
2. 011985   นายสมาน คำแก้ว .............................................
3. 012339   นายณรงค์ วันทา .............................................
4. 012563   นางศิริวรรณ วิจิตร .............................................
5. 012811   นางสงกรานต์ มาลัย .............................................
6. 013087   นางจารุณี คำแก้ว .............................................
7. 014535   นางจินตนา สุรินทร์คำ .............................................
8. 015914   นางสาวมะยุรี เย็นสำราญ .............................................
9. 016557   นางสาววาทินี อิ่มเอิบ .............................................
10. 016558   นางสุกัญญา ปาต๊ะวงค์ .............................................
11. 017530   นางสาวดวงกมล ทัดชั่ง .............................................
12. 017531   นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์ .............................................
13. 017741   นายสุเมธ วงศ์ละคร .............................................
14. 017885   นางสาวเกศริน ลอยเลิศ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007895   นางกฤตยา อุประวรรณา .............................................
2. 008608   นายอัศพงษ์ ชุมดวง .............................................
3. 010142   นายภัทรพงศ์ กาวินเครือ .............................................
4. 010888   นางรัตนา ยะเชียงคำ .............................................
5. 012278   นายสุพจน์ สุขเกษม .............................................
6. 012287   นางดวงนวล นิลสนธิ .............................................
7. 012505   นายโสภณ เหมือนชู .............................................
8. 012659   นางจงกล สุริยะคำวงศ์ .............................................
9. 013355   นางสุมาลี ภู่ตระกูล .............................................
10. 014824   นางปรียานุช แก้วบังเกิด .............................................
11. 014883   นางโสภา จันทิมา .............................................
12. 015841   นายวิชัย ปันต๊ะวงค์ .............................................
13. 016586   นางนิยากร เพ็งเนียม .............................................
14. 017078   นางอัญชลี อุสาหะกานนท์ .............................................
15. 018035   นายกฤษกร พุ่มนวล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007599   นายเลิศ สุรินทร์ .............................................
2. 013832   นายสมเจตน์ เกตุขาว .............................................
3. 014589   นายสุวิทย์ อภิโล .............................................
4. 017319   นางสาวศิรินภา ยานะกุล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008517   นายจรัญ ปงกันทา .............................................
2. 009613   นายประคอง ต้นทอง .............................................
3. 015584   นางทิยะดา ใจชื่น .............................................
4. 016499   นายวิชาญ ลือเฟื่อง .............................................
5. 016827   นายอัคคีร์ พึ่งสลี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005923   นางอุทัย จันทร์กระจ่าง .............................................
2. 010818   นางนงเยาว์ กสิรักษ์ .............................................
3. 012081   นางอรุณี จันธิมา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006297   นางประภา คำภิระยศ .............................................
2. 011226   นางปราณี ติ๊บประสอน .............................................
3. 013181   นางสุดารัตน์ สลีแดง .............................................
4. 016520   นายไชยันต์ บุตรน้อย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005847   นางวาสนา กันทะชมภู .............................................
2. 006805   นางอิสรีย์ ฮ่อธิวงศ์ .............................................
3. 014517   นายนิพล คำเสน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 014001   นายสุรัตน์ บุญสุข .............................................
2. 015723   นางกัลยา กุลกาศ .............................................
3. 016000   นางลำยวน ลังกาวงศ์ .............................................
4. 016836   นางชัญญาพัชญ์ สืบอ้าย .............................................
5. 016938   นางพรพัสนันท์ พรพุทธิชัย .............................................
6. 017213   นางสาวธัญญาลักษณ์ วรรณวงค์ .............................................
7. 017289   นางพัชรินทร์ ชุมภูงาม .............................................
8. 017647   นางสาวภัทรพร การะแบก .............................................
9. 017956   ว่าที่ร้อยตรีขวัญชนก โนเลี่ยม .............................................
10. 017957   นางสาวสิรินภา จันทรวงศ์ .............................................
11. 017958   นางสาวมลธิตา โกศล .............................................
12. 017959   นางสาวปุณยนุช พลอยสีสังข์ .............................................
13. 018076   นางสาวปรียกัญญา วัฒนพงศ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007650   นางวันทนา ใจสงคราม .............................................
2. 008607   นางถนอมศรี ทองสิทธิ์ .............................................
3. 009125   นางสาวดรุณี แก้วตา .............................................
4. 013608   นางอัมไพ โพธาพันธ์ .............................................
5. 013852   นายสุนทรพจน์ ตาคำชัย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015715   นางนันทิกร อินทรศิลา .............................................
2. 015742   นายวรวุฒิ เกตุเนียม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007019   นางจุฬา สลีวงศ์ .............................................
2. 008175   นายมานพ คำชู .............................................
3. 009136   นางบัวจันทร์ สารกูล .............................................
4. 009270   นางปิ่นทอง ฮ่อธิวงศ์ .............................................
5. 010099   นางมาลี ปริษาวงศ์ .............................................
6. 013697   นางราตรี โขนงนุช .............................................
7. 014950   นางวัลดา มงคลทิพย์ .............................................
8. 015065   นางกฤติกาญจน์ ปริสาวงค์ .............................................
9. 017810   นางวรรณภา เมืองเหมอะ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011261   นางวารี วงศ์เขื่อนแก้ว .............................................
2. 012473   นางศริญญา บางคลองนำชัย .............................................
3. 013385   นายปรีชา บางคลองนำชัย .............................................
4. 016533   นางรัชฎา ยิ่งนิยม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010037   นายสุวัฒน์ ปริษาวงศ์ .............................................
2. 010179   นางนฤมล ชาบำเหน็จ .............................................
3. 010227   นางสาวอัมพิกา สังเกตใจ .............................................
4. 012211   นางอุบลรัตน์ สาระมนต์ .............................................
5. 015298   นางอรวรรณ อุประวรรณา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005469   นายสุธี ปาต๊ะวงศ์ .............................................
2. 007228   นายหาญ นันทะชัย .............................................
3. 008498   นายประกิตติ์ สารกูล .............................................
4. 013168   นายเพชร ลาวจันทร์ .............................................
5. 013693   นายไพโรจน์ สุขนุ่ม .............................................
6. 013788   นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจาย .............................................
7. 014060   นางนิตยา ฤทธิ์กระจาย .............................................
8. 014124   นายวิฑูรย์ กาเฟยวงศ์ .............................................
9. 014826   นางสุพรรณี ศักดิ์อมรชัย .............................................
10. 015093   นายกันวีร์ อุประวรรณา .............................................
11. 015114   นางพัชรวรินทร์ เผ่าพงษ์ .............................................
12. 015420   นางนุชนาถ พรศิริโชติรัตน์ .............................................
13. 015814   นายนันทวัฒน์ เข็มทอง .............................................
14. 017349   นายบรรเลง เผ่าพงษ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006519   นางสมหวัง ปัญญา .............................................
2. 011225   นางนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ .............................................
3. 015276   นางสาวพิกุล วงค์กฎ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006035   นางโสภา พานิชสรรพ์ .............................................
2. 012053   นายสง่า เลาคำ .............................................
3. 012796   นางประณอม เรืองหลำ .............................................
4. 013115   นายนรากรณ์ กสิรักษ์ .............................................
5. 016066   นางมณีรัตน์ น่วมสกุลณี .............................................
6. 018073   นางสาวอนุสรา เหล็กคำ .............................................
7. 018077   นางสาวสมหมาย สิงห์ขุนทด .............................................
8. 018085   นางสาวลลิตา มะโนปา .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007447   นายจงประดุล น้อมนุช .............................................
2. 008038   นางบุญเทียม ตุ้ยหล้า .............................................
3. 012966   นางกาญจนาภร ปันต๊ะวงค์ .............................................
4. 013601   นายมนัส เจื้อยแจ้ว .............................................
5. 015659   นางจารุวรรณ จันธิดา .............................................
6. 015754   นางสุรภี ประโลม .............................................
7. 017686   นางจุตติมา 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.บ้านสามหลัง
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005162   นายจำรูญ พรมชัย .............................................
2. 005946   นายสมคิด วงศ์สวรรค์ .............................................
3. 005948   นายบุญช่วย อินต๊ะอุ่นวงศ์ .............................................
4. 006185   นางสาวสุนทรีย์ บรรเทิงทิพย์ .............................................
5. 006298   นางจิราพร เจียงจันทร์ .............................................
6. 007595   นางนิตยา คำขอด .............................................
7. 010965   นายบุญเด็ช มงคลกาวิล .............................................
8. 012110   นางอรพินท์ ปริสาวงศ์ .............................................
9. 013098   นางสาวสุนัน สมพมิตร .............................................
10. 014180   นางระเบียบ โคตรจันทึก .............................................
11. 015643   นางนทีกานต์ คุ้มครอง .............................................
12. 016287   นายนิจสันต์ จันธิดา .............................................
13. 017060   นางสาวสุพัตรา ตะมาแก้ว .............................................
14. 017682   นางสาวสร้อยสน แก้วเซ .............................................
15. 017851   นางเบญจวรรณ สอนทะ .............................................
16. 017989   นางสาวกัญญารัตน์ แก้วเกตุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008514   นางพยุงศรี ชัยพิวงศ์ .............................................
2. 009805   นายพลทร ชัยพิวงศ์ .............................................
3. 010933   นางมณีรัตน์ เหมือนชู .............................................
4. 011845   นายประเสริฐ ส้มเพ็ชร .............................................
5. 011934   นายสุรพล ทรวงโพธิ์ .............................................
6. 011952   นางวรรณา วิทิตกรกุล .............................................
7. 013323   นางพรจณา สอนศรี .............................................
8. 014048   นางระพีพรรณ สานา .............................................
9. 014934   นางสาวประไพ มะริด .............................................
10. 015400   นางสาวประเทือง พุ่มชะบา .............................................
11. 016508   นายวิทูลย์ พระริต .............................................
12. 016604   นายรัชศาล คุ้มครอง .............................................
13. 017366   นายวิทยา ศุภานุสร .............................................
14. 017803   นางสาวปิยะฉัตร อริยะศักดิ์ .............................................
15. 017943   นายสาธิต คำมาอ้าย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012910   นางนวลชัย พุ่มทอง .............................................
2. 013462   นางจิต วรรณโชค .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 009706   นายถวิล สารใจ .............................................
2. 015261   นางราตรี สุวรรณบุตร .............................................
3. 015795   นางวทันยา กันหาคำ .............................................
4. 017046   นางสาววิไลพร ธีรกีรยุต .............................................
5. 017061   นางสาวสุพรรณี แสงฮาด .............................................
6. 017905   นายสันติ สายนวล .............................................
7. 018049   นางสาวพัชรินทร์ มั่งคล้าย .............................................
8. 018050   นางสาวปัทมา ฉิมพาลี .............................................
9. 018051   นางสาวธิดารัตน์ เรืองแจ่ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007248   นายประยูร บุญต่อ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011039   นายธนยศ มยุฤทธิ์กุล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011659   นายดาว กาฝาก .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008378   นายสงค์ หาญกาย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 011660   นายอนันต์ ปรางค์ทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008551   นายชัย แก้วตะคุ .............................................

                   

                       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. 011848   นายสราวุธ บัวเข็ม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 012023   นายวิเชียร แก้วตะคุ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไทยธัญญานุกูล(อนุบาลศรีนคร)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

1. 005741   นางมนทิรา สุขเจริญ .............................................
2. 005804   นางอรอุษา วงษ์ยะลา .............................................
3. 007150   นางนิยม กำมะหยี่ .............................................
4. 007741   นายพิพัฒน์ ศรีฟ้า .............................................
5. 008418   นางสุรีพร จิตต์ซื่อ .............................................
6. 008792   นางถนอมนวล เกี่ยวพันธ์ .............................................
7. 009703   นางสาวสมถวิล อ่อนดี .............................................
8. 010039   นางจันทร์ทิพย์ คำวัฒนา .............................................
9. 010637   นางลำพูน เขียวแสง .............................................
10. 011230   นางสุพินิจ อ่วมศรี .............................................
11. 012202   นายสาธิต มากมี .............................................
12. 013414   นายรุ่ง ลอยเลิศ .............................................
13. 013457   นายผดุงศักดิ์ อ่างทอง .............................................
14. 013542   นางนิภา อ่างทอง .............................................
15. 013698   นางสาวธันวา มากเหลือ .............................................
16. 014463   นางธันยาธรณ์ พวงศรี .............................................
17. 014880   นางสายพิณ ศักดีชน .............................................
18. 014886   นางสาวสุภาพิชญ์ บินทจร .............................................
19. 014919   นายชุมพล ทองสวัสดิ์ .............................................
20. 014979   นายกรีฑา บุญประดับ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 2

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไทยธัญญานุกูล(อนุบาลศรีนคร)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

21. 015050   นางวรรณรัตน์ จอนคำ .............................................
22. 015321   นางสาวจุฑาพร จุมปาเครือ .............................................
23. 015713   นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ .............................................
24. 016128   นางเพ็ญศรี ศรีละโพธิ์ .............................................
25. 016491   นางสาวปณัฐศนันท์ ศรีวรสาร .............................................
26. 016497   นายจักรพงศ์ หยุดยั้ง .............................................
27. 016659   นายทนงค์ อ้นทอง .............................................
28. 016701   นางสาวปาณิสรา หินเพ็ชร .............................................
29. 016728   นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข .............................................
30. 016793   นายสมศักดิ์ ศรีละโพธิ์ .............................................
31. 016815   นายพงศธร มาสืบ .............................................
32. 017063   นางดวงรัศมี จันตาวงศ์ .............................................
33. 017201   นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ .............................................
34. 017211   นางสาวขนิษฐา ขวัญแย้ม .............................................
35. 017267   นางทิพยวรรณ ทะบาง .............................................
36. 017292   นางสาวเฉลิมรัศมิ์ กำมะหยี่ .............................................
37. 017678   นางสาวภริตา เกิดมี .............................................
38. 017804   นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ .............................................
39. 017886   นางสาวจันทิมา อักษร .............................................
40. 017902   นายพชรพล นมเนย .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 3

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

หน่วยงาน ร.ร.ไทยธัญญานุกูล(อนุบาลศรีนคร)
ลำดับที่ เลขสมาชิก ชื่อ - นามสกุล ลงลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม

41. 017942   นางสาวกนกภรณ์ ทองมูล .............................................
42. 017950   นายภูวนาถ แสงนาค .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 007046   นางประวิง ส่งทานินทร์ .............................................
2. 010802   นางวนิดา สมรภูมิ .............................................
3. 014881   นางรอยพิมพ์ อยู่เชื้อ .............................................
4. 016947   นางสิริภัทร์ การกิตติ์ .............................................
5. 017895   นางสาวจิดาภา ศุภชญานันท์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006135   นางขวัญใจ เคียงคู่ .............................................
2. 011018   นางสมพิตร ตาคำชัย .............................................
3. 014462   นางพรพิมล เชื้อโฮม .............................................
4. 017742   นางจิตติพร เพ็ญศรี .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 008698   นางสงกรานต์ ปัญจาคะ .............................................
2. 010432   นางศรัณยา สอนอินทร์ .............................................
3. 011025   นางสาวดารณี สมเพท .............................................
4. 011457   นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่น .............................................
5. 012854   นางศุภมาลี มากมี .............................................
6. 014262   นายคำรณ มีรอด .............................................
7. 014464   นายเมธา สังข์ทอง .............................................
8. 014895   นางประหยัด จันทร์สุข .............................................
9. 014896   นางสาวรจนา ใจทิม .............................................
10. 014921   นางรุ่งอรุณ รัตนประภา .............................................
11. 017321   นางอลิษา ชื่นนิรันดร์ .............................................
12. 017575   นางสาววิมลลักษณ์ เลี่ยมตระกูล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006134   นายพิทยา เขียวแสง .............................................
2. 008904   นางนันทยา แย้มกลิ่น .............................................
3. 013467   นายวีระชัย น้อยเขียว .............................................
4. 013732   นางสิริพร ปาด้วง .............................................
5. 017109   นางภัคธิลา ปารมีธนิกูล .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006549   นางดาเรศ พรมสีนอง .............................................
2. 011506   นางเยาว์ลักษณ์ ทรวงประเสริฐ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006177   นายสลุต อ่วมศรี .............................................
2. 006846   นางทองดี อิ่มเพ็ง .............................................
3. 007413   นางบุญมา มาดิษฐ์ .............................................
4. 015627   นายสุทัศน์ มั่นยวน .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 015463   นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006568   นายชวลิต สุวนาริด .............................................
2. 013956   นางสุดารัตน์ อิ่มเพ็ง .............................................
3. 014313   นางอภัสรีย์ แก้วกรี .............................................
4. 014882   นางอนงค์รัตน์ ม่วงเอม .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006533   นายถาวร บัวเข็ม .............................................
2. 006811   นางจุรีย์ บัวเข็ม .............................................
3. 009835   นางบุษบา ลำลอง .............................................
4. 012727   นายสุทัศน์ วาลุกา .............................................
5. 013499   นางมนัญญา แย้มโสภา .............................................
6. 016619   นางสาวณัฏฐวรนุช ชุมภูทอง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 006085   นายสาคร บุญไทย .............................................
2. 006374   นางสุวรรณา บุญไทย .............................................
3. 008790   นางสมนึก ขันนาค .............................................
4. 011152   นางยุพดี จุ้ยฉุน .............................................
5. 014637   นางหทัยรัตน์ ชาญศรี .............................................
6. 018066   นางสาวอนุศรา เลามา .............................................
7. 018067   นางสาวปนัดดา อินจ่าย .............................................
8. 018068   นางสาวกลิกา ชัยทอง .............................................
9. 018069   นายอภิเกียรติ ชื่นสมบัติ .............................................

                   

                       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. 007836   นางราตรี ร้อยกรอง .............................................
2. 012421   นายวรวุฒิ บวบขม .............................................
3. 012423   นางสุวรรณา บวบขม .............................................
4. 012584   นางอัจฉริยาภรณ์ ถิ่นถา .............................................
5. 012596   นายสุภาพ ด่วนเดิน .............................................
6. 012813   นายสอาด มานาม .............................................
7. 012945   นางสาวอนิดา นงค์เยาว์ .............................................
8. 013359   นางสิตานันท์ มานาม .............................................
9. 013765   นางสาวยุพิน จันทร์ฟัก .............................................
10. 014104   นางฉันทิยา กัลปนาท .............................................
11. 015210   นางสุจินทรา แปงคำ .............................................
12. 016651   นางเกศินี ทัดกาหลง .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 010368   นางลาวัลย์ ดียิ่ง .............................................
2. 013292   นางทองหล่อ ขวัญนาค .............................................
3. 013293   นายแสงดาว ขวัญนาค .............................................
4. 015471   นางอุไรรัตน์ คำวัฒนา .............................................
5. 016279   นายพรชัย พรมณรงค์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ 1

วันที่  27   พฤษภาคม   2562
 

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
                                 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการคำนวณสิทธิกู้  และผลประโยชน์ต่างๆ   ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ   ได้แก่   รายละเอียดเงินเดือน

รายการหักเงินเดือน  วันบรรจุ  กบข.  และเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย

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

1. 005924   นางมณี ดีแจ้ง .............................................
2. 015992   นางจุฑามาศ นนท์แก้ว .............................................
3. 017546   นายอิสสรา บริสุทธิ์ .............................................

                   

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

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

หัวหน้าหน่วยงาน


