
ยื่นครั้งที ่14
ด ำเนินกำร

แก้ไข/
ปรับปรุงแล้ว

รวม ยื่นครั้งที ่14
เพ่ิมเตมิกำร

ทบทวน/แก้ไข 
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 35                -   35              -                     -                     -   

ธ.ก.ส. 17                -   17              -                     -                     -   

รวม 52               -   52             -                    -                    -   

ผ่ำน ทบทวน/แก้ไข ปรับปรุง

กทบ.18
กำรอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 14

วันที่  7 ธันวำคม 2561
จังหวัดศรีสะเกษ



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง
1 33020410 โนนคูณ 10 โนนคูณ ยางชุมน้อย กองทุนหมูบ่้าน โนนคูณ หมูท่ี ่10 020104730039 ยางชุมน้อย /

2 33040605 ราษฎร์พัฒนา 5 น ้าอ้อม กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านราษฎร์พัฒนา ม.5 052660678369 กันทรลักษ์ /

3 33040612 กุดปลาขาว 12 น ้าอ้อม กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านกุดปลาขาว ม.12 052660675167 กันทรลักษ์ /

4 33040613 หนองโปร่ง 13 น ้าอ้อม กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านหนองโปร่ง ม.13 064802200676113 กันทรลักษ์ /

5 33040614 เริงสวรรค์ 14 น ้าอ้อม กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านเริงสวรรค์ ม.14 052660675290 กันทรลักษ์ /

6 33040702 สามเส้า 2 ละลาย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านสามเส้า ม.2 064802200665750 กันทรลักษ์ /

7 33040805 หนองอุดม 5 รุง กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านหนองอุดม ม.5 052660670960 กันทรลักษ์ /

8 33040808 หนองโปร่งใหญ่ 8 รุง กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านหนองโปร่งใหญ่ ม.8 052660666414 กันทรลักษ์ /

9 33041116 จานใต้ 16 จานใหญ่ กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านจานใต้ ม.16 052660667271 กันทรลักษ์ /

10 33041203 นา 3 ภูเงิน กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านนา ม.3 052660670903 กันทรลักษ์ /

11 33041501 โนนส้าราญ 1 โนนส้าราญ กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านโนนส้าราญ ม.1 052660667214 กันทรลักษ์ /

12 33041601 บก 1 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านบก ม.1 052660675092 กันทรลักษ์ /

13 33041604 สมบูรณ์ 4 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านสมบูรณ์ ม.4 064802200665018 กันทรลักษ์ /

14 33041612 บกใต้ 12 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านบกใต้ ม.12 052660679342 กันทรลักษ์ /

15 33041901 เสาธงชัย 1 เสาธงชัย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านเสาธงชัย ม.1 052660669343 กันทรลักษ์ /

16 33041903 ช้าเม็ง 3 เสาธงชัย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านช้าเม็ง ม.3 052660665077 กันทรลักษ์ /

17 33041913 ภูมิซรอล 2 13 เสาธงชัย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านภูมิซรอล 2 ม.13 052661017781 กันทรลักษ์ /

18 33042014 นาทราย 14 ขนุน กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านนาทราย ม.14 052660672230 กันทรลักษ์ /

19 33042106 โนนเรือ 6 สวนกล้วย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านโนนเรือ ม.6 052660670861 กันทรลักษ์ /

ชือ่บัญชี สำขำเลขที่บัญชีอ ำเภอ

  ผลกำรด ำเนินกำร  
โอนเงิน

หมำยเหตุ

แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมูบ่ำ้นและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14  วันที่  7  ธันวำคม  2561
จังหวัด ศรสีะเกษ ธนำคำรออมสิน

ที่ รหัสกองทุน ชือ่กองทุน หมูท่ี่ ต ำบล

กทบ.18



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง

ชือ่บัญชี สำขำเลขที่บัญชีอ ำเภอ

  ผลกำรด ำเนินกำร  
โอนเงิน

หมำยเหตุที่ รหัสกองทุน ชือ่กองทุน หมูท่ี่ ต ำบล

20 33050407 ตราด 7 ดองก้าเม็ด ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านตราด  หมูท่ี่7 055390175788 ขุขันธ์ /

21 33050410 โพธิส์ยาม 10 ดองก้าเม็ด ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านโพธิส์ยาม  หมูท่ี่10 055390171670 ขุขันธ์ /

22 33050503 หนองคล้า 3 โสน ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านหนองคล้า  หมูท่ี ่3 055390174518 ขุขันธ์ /

23 33050613 นาจะเรีย 13 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านนาจะเรีย  หมูท่ี ่13 055390169310 ขุขันธ์ /

24 33052402 กฤษณาตะวนัตก 2 กฤษณา ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านกฤษณาตะวนัตก  หมูท่ี ่2 055390173254 ขุขันธ์ /

25 33120208 โท๊ะ 8 เมืองหลวง ห้วยทับทัน กองทุนหมูบ่้านโท๊ะ  หมูท่ี ่8 055420275210 ห้วยทับทัน /

26 33140404 หนองกันจง 4 ตูม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านหนองกันจง หมู ่4 020136696706 ศรีรัตนะ /

27 33140405 โนนสวน 5 ตูม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านโนนสวน  หมู ่5 020078845352 ศรีรัตนะ /

28 33140409 ตูมกระแซงราษฎร 9 ตูม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านตูมกระแซง ม.9 020143266608 ศรีรัตนะ /

29 33140411 ศรีพะเนาใต้ 11 ตูม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านศรีพะเนาใต้ หมูท่ี ่11 020058750305 ศรีรัตนะ /

30 33140503 จานบัว 3 เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านจานบัว หมูที ่3 020022236580 ศรีรัตนะ /

31 33140607 หนองหัวลิง 7 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านหนองหัวลิง หมูท่ี่7 020035141240 ศรีรัตนะ /

32 33140609 หนองโบสถ์ 9 ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านหนองโบสถ์ หมูท่ี่9 020049872268 ศรีรัตนะ /

33 33170709 ทางสายลวด 9 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ กองทุนหมูบ่้านทางสายลวด  หมูท่ี่9 055390173379 ภูสิงห์ /

34 33190410 หนองแคน 10 หนองฮาง เบญจลักษ์ กองทุนหมูบ่้านหนองแคน หมูท่ี่10 064802200665269 เบญจลักษ์ /

35 33190502 ค้ากลาง 2 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านค้ากลาง ม.2 052660674715 เบญจลักษ์ /



ผ่ำน
ทบทวน/
แก้ไข 

ปรับปรุง
1 33020406 โนนคูณ 6 โนนคูณ ยางชุมน้อย กองทุนหมูบ่้าน โนนคูณ หมูท่ี ่6 017702913787 ยางชุมน้อย /

2 33020409 โนนคูณ 9 โนนคูณ ยางชุมน้อย กองทุนหมูบ่้าน โนนคูณ หมูท่ี ่9 017702002748 ยางชุมน้อย /

3 33040106 โนนเยาะ 6 บึงมะลู กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้านโนนเยาะ ม.6 (บัญชี 1) 011392952483 ถนนพระวหิาร /

4 33040113 ศรีสะอาด 13 บึงมะลู กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้านศรีสะอาด ม.13 (บัญชี 1) 011392052265 ถนนพระวหิาร /

5 33041507 รุ่งอรุณ 7 โนนส้าราญ กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้านรุ่งอรุณ ม.7 (บัญชี 1) 011392151489 ถนนพระวหิาร /

6 33041510 โนนส้าราญใต้ 10 โนนส้าราญ กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้านโนนส้าราญใต้ ม.10 
(บัญชี 1)

011392943070 ถนนพระวหิาร /

7 33042004 ตาเครือ 4 ขนุน กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้านตาเครือ (บัญชี 1) 011392943101 ถนนพระวหิาร /

8 33042112 ทุง่ขนวนใต้ 12 สวนกล้วย กันทรลักษ์ กองทุนหมูบ่้าน บ้านทุง่ขนวนใต้ ม.12 011392952807 กันทรลักษ์ /

9 33050213 กระหวนั 13 จะกง ขุขันธ์ กองทุนหมูบ่้านกระหวนั หมูท่ี่13 012392208979 ขุขันธ์ /

10 33140115 ส้าโรงระวี 15 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านส้าโรงระว ีหมูท่ี ่15 018392837544 ศรีรัตนะ /

11 33140310 กันจาน 10 สระเยาว์ ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านกันจาน หมูท่ี ่10 018392824666 ศรีรัตนะ /

12 33140402 ตูมพัฒนา 2 ตูม ศรีรัตนะ กองทุนหมูบ่้านตูมพัฒนา หมูท่ี ่2 018392829789 ศรีรัตนะ /

13 33150201 ละเอาะ 1 ละเอาะ น ้าเกลี ยง กองทุนหมูบ่้านละเอาะ  หมูท่ี ่1 016702798599 น ้าเกลี ยง /

14 33150212 นวลละออ 12 ละเอาะ น ้าเกลี ยง กองทุนหมูบ่้าน  หมูท่ี ่12 016702798010 น ้าเกลี ยง /

15 33150302 ยางน้อย 2 ตองปิด น ้าเกลี ยง กองทุนหมูบ่้านยางน้อย  หมูท่ี ่2 016702900823 น ้าเกลี ยง /

16 33190405 โพนสูง 5 หนองฮาง เบญจลักษ์ กองทุนหมูบ่้านหนองโพนสูง หมูท่ี5่ 019392897269 เบญจลักษ์ /

17 33200310 จาน 10 ต้าแย พยหุ์ กองทุนหมูบ่้านจาน  หมูท่ี่10 010392917633 พยหุ์ /

เลขที่บัญชี สำขำ

  ผลกำรด ำเนินกำร  
โอนเงิน

หมำยเหตุ

แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทนุกองทนุหมูบ่ำ้นและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14  วันที่  7  ธันวำคม  2561

จังหวัด ศรสีะเกษ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

ที่ รหัสกองทุน ชือ่กองทุน หมูท่ี่ ต ำบล อ ำเภอ ชือ่บัญชี

กทบ.18


