
ยื่นครั้งที ่14
ด ำเนินกำรแก้ไข/

ปรับปรุงแล้ว
รวม ยื่นครั้งที ่14

เพ่ิมเตมิกำรทบทวน/แก้ไข 
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 31                           -   31

ธ.ก.ส. 3                           -   3
รวม 34                          -   34

กทบ.18
กำรอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 ธันวำคม 2561
จังหวัดพิษณุโลก

ผ่ำน ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

1 65010207 บ้านไผ่หลงราษฎร์เจริญ 7 วงัน ้าคู้ เมอืง กองทุนหมู่บ้าน บ้านไผ่หลงราษกร์เจริญ หมู่ 7 054900188985 ท่ามะปราง /

2 65010506 บ้านไร่ 6 ท่าทอง เมอืง กองทุนบ้านไร่ หมู่ 6 050181565610 พิษณุโลก /

3 65010510 ต้นหวา้ 10 ท่าทอง เมอืง กองทุนหมู่บ้านต้นหวา้ หมู่ 10 050181573523 พิษณุโลก /

4 65010603 วงัวน 3 ท่าโพธิ์ เมอืงพิษณุโลก กองทุนหมู่บ้านวงัวน หมู่ 3 ต.ท่าโพธิ์ 050181566428 พิษณุโลก /

5 65010606 บ้านยาง 6 ท่าโพธิ์ เมอืง กองทุนหมู่บ้านยาง หมู่ 6 050181565818 พิษณุโลก /

6 65010804 บ้านตาลสุวรรณ 4 ดอนทอง เมอืง กองทุนหมู่บ้านตาลสุวรรณ หมู่ที่ 4 052030847348 นางพญา /

7 65010904 บ้านแหลมดู่ 4 บ้านป่า เมอืง กองทุนหมู่บ้านแหลมดู่ หมู่ 4 ต.บ้านป่า 052030865449 นางพญา /

8 65010905 บ้านแซ่ 5 บ้านป่า เมอืง กองทุนหมู่บ้าน บ้านแซ่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านป่า 052030851027 นางพญา /

9 65010909 บ้านดง 9 บ้านป่า เมอืง กองทุนหมู่บ้านดง หมู่ที่ 9 ต.บ้านป่า 052030847462 นางพญา /

10 65011303 บ้านกร่าง 3 บ้านกร่าง เมอืง กองทุนบ้านกร่าง หมู่ 3 050181572426 พิษณุโลก /

11 65011403 บางสะแก 3 บ้านคลอง เมอืง กองทุนหมู่บ้านบางสะแก 050181577904 พิษณุโลก /

12 65011701 บ้านคลองคูณ 1 อรัญญิก เมอืง กองทุนหมู่บ้านคลองคูณ ม.1 ต.อรัญญิก 050181569083 พิษณุโลก /

13 65011703 โคกมะตูม ,แหลมประทุน,ทุ่งมะขามเรียง,ถนนโค้ง 3 อรัญญิก เมอืง กองทุนหมู่บ้านโคกมะตูม ,แหลมประทุน,ทุ่งมะขามเรียง,ถนนโค้ง 050181630026 พิษณุโลก /

14 65011902 ไผ่ขอดอน 2 ไผ่ขอดอน เมอืงพิษณุโลก กองทุนหมู่บ้านไผ่ขอดอน หมู่ 2 050181568457 พิษณุโลก /

15 65030111 ห้วยท่าเนื อ 11 ป่าแดง ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านห้วยท่าเนื อ ม.11 ต.ป่าแดง 055730024746 ชาติตระการ /

16 65030204 นาจาน 4 ชาติตระการ ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านาจาน ม.4 ต.ชาติตระการ 055730025339 ชาติตระการ /

17 65030402 นาซาน 2 บ้านดง ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านนาซาน ม.2 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 055730025263 ชาติตระการ /

18 65030405 เนินทอง 5 บ้านดง ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านเนินทอง ม.5 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 055730026097 ชาติตระการ /

แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมู่บำ้นและชุมชนเมือง ระยะที่ 3

งวดที่ 14  วันที่ 7 ธันวำคม 2561

จังหวัด พิษณุโลก  ธนำคำรออมสิน

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขที่บญัชี สำขำ

  ผลกำรด ำเนิน 
กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

กทบ.18



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขที่บญัชี สำขำ

  ผลกำรด ำเนิน 
กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

19 65030508 ร่มเกล้า 8 บ่อภาค ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้า ม.8 ต.บ่อภาค 055730027111 ชาติตระการ /

20 65030514 รักชาติ 14 บ่อภาค ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านรักชาติ ม.14 ต.บ่อภาค 055730027699 ชาติตระการ /

21 65030608 ศรีจนัทร์ 8 ท่าสะแก ชาติตระการ กองทุนหมู่บ้านศรีจนัทร์ ม.8 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ 055730027822 ชาติตระการ /

22 65040117 หัวบึง 17 บางระกา้ บางระกา้ กองทุนหมู่บ้านหัวบึง ม.17 053710380964 บางระกา้ /

23 65050610 บึงชา้ง 10 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม กองทุนหมู่บ้านบ้านบึงชา้ง หมู่ 10 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 052020356052 บางกระทุ่ม /

24 65080602 แกง่กลุา 2 แกง่โสภา วงัทอง กองทุนหมู่บ้าน บ้านแกง่กลุา ม.2 ต.แกง่กลุา 052040480338 วงัทอง /

25 65080910 สะเดาน้อย 10 หนองพระ วงัทอง กองทุนหมู่บ้าน บ้านสะเดาน้อย ม.10 ต.หนองพระ 052040471626 วงัทอง /

26 65903006 กองพลาธกิาร กองพลทหารราบที่ 4 บ้านคลอง เมอืง กองทุนกองพลาธกิารกองพลทหารราบที่ 4 050181722575 พิษณุโลก /

27 65903013 กองบัญชาการชว่ยรบที่ 3 อรัญญิก เมอืง กองทุนกองบัญชาการชว่ยรบที่ 3 050181722880 พิษณุโลก /

28 65903016 กองพันสรรพาวธุกระสุนที่ 23 อรัญญิก เมอืง กองทุนกองพันสรรพาวธุกระสุนที่ 23 050181723300 พิษณุโลก /

29 65903018 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 อรัญญิก เมอืง กองทุนกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 050181722807 พิษณุโลก /

30 65990002 พญาเสือ ในเมอืง เมอืง กองทุนชมุชนพญาเสือ 050181607719 พิษณุโลก /

31 65990006 คลองมหาดไทย ในเมอืง เมอืง กองทุนชมุชนคลองมหาดไทย 050181604427 พิษณุโลก /



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

1 65011307 บา้นกร่าง 7 บา้นกร่าง เมือง กองทุนหมู่บา้นกร่าง ม .7(เงินล้าน)บญัชี 1 015862960969 บา้นกร่าง /

2 65080414 ปา่ขนุน 14 บา้นกลาง วงัทอง กองทุนหมู่บา้นบา้นปา่ขนุน (บญัชีที่ 1) 016992968874 ทรัพยไ์พวลัย์ /

3 65080907 หนองบวั 7 หนองพระ วงัทอง กองทุนหมู่บา้นหนองบวั ม .7 ต.หนองพระ บญัชีที่ 1 72728055888 วงัทอง /

แบบรำยงำนผลกำรจดัสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมูบ่ำ้นและชมุชนเมอืง ระยะที ่3

งวดที ่14  วันที ่7 ธันวำคม 2561

จงัหวัด พิษณโุลก  ธนำคำรเพ่ือกำรและสหกรณก์ำรเกษตร

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บญัชี เลขทีบ่ญัชี สำขำ

    ผลกำรด ำเนิน
 กำรโอนเงิน

หมำยเหตุ

กทบ.18


