
ย่ืนครั้งที่ 14
ดําเนินการ

แกไข/
ปรับปรุงแลว

รวม ย่ืนครั้งที่ 14
เพ่ิมเติมการ

ทบทวน/แกไข
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 15 0 15 0 0 0

ธ.ก.ส. 18 0 18 0 0 0

รวม 33 0 33 0 0 0

กทบ.18
การอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
จังหวัด  ตรัง

ผาน ทบทวน/แกไข ปรับปรุง



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 92010805 บานหนองคลา 5 นาโยงใต เมืองตรัง กองทุนหมูบานหนองคลา หมู 5 050211126862 เมืองตรัง /

2 92011008 บานโคกยูง 8 โคกหลอ เมืองตรัง กองทุนหมูบาน บานโคกยูง หมูที่ 8 050211125237 เมืองตรัง /

3 92011804 บานนาทองหลาง 4 บานโพธ์ิ เมืองตรัง กองทุนหมูบาน บานนาทองหลาง ม.4 020200718391 เมืองตรัง /

4 92011910 บานนางอ 10 นาทามเหนือ เมืองตรัง กองทุนบานนางอ หมู 10 ต.นาทามเหนือ 050211124354 เมืองตรัง /

5 92020406 บานควนทองสีห 6 บางเปา กันตัง กองทุนหมูบาน บานควนทองสีห  ม.6 ต.บางเปา
อ.กันตัง

053520531996 กันตัง /

6 92020407 บานทาเรือ 7 บางเปา กันตัง กองทุนหมูบาน บานทาเรือ ม.7 ต.บางเปา 053520532051 กันตัง /

7 92030403 บานพรุโตะปุก 3 ในควน ยานตาขาว กองทุนหมูบานพรุโตะปุก หมุที่ 3 053500637474 ยานตาขาว /

8 92030408 บานชองหาย 8 ในควน ยานตาขาว กองทุนหมูบานชองหาย หมูที่ 8 053500638936 ยานตาขาว /

9 92060506 บานซา 6 บางดี หวยยอด กองทุนหมูบาน ม.6 ต.บางดี 053510732364 หวยยอด /

10 92060607 บานสพานกอด 7 บางกุง หวยยอด กองทุนหมูบานสะพานกอด ม.7 ต.บางกุง 053510734238 หวยยอด /

11 92060609 บานควนพญา 9 บางกุง หวยยอด กองทุนหมูบานบานควนพญา ม.9 ต.บางกุง 053510734006 หวยยอด /

12 92060901 บานควนตัง 1 เขาปูน หวยยอด กองทุนหมูบานควนตัง ม.1 053510728446 หวยยอด /

13 92060902 บานเขาปูน 2 เขาปูน หวยยอด กองทุนหมูบานเขาปูน 053510727703 หวยยอด /

14 92062003 บานหนองไทร 3 ทุงตอ หวยยอด กองทุนหมูบานหนองไทร ท.3 ต.ทุงตอ 053510732695 หวยยอด /

15 92062102 บานวังลําใต 2 วังคีรี หวยยอด กองทุนหมูบานบานวังใต ม.2 ต.วังคีรี 053510731150 หวยยอด /

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

จังหวัดตรัง ธนาคาร ออมสิน

ที่

รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล ชื่อบัญชี สาขาเลขที่บัญชีอําเภอ
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

กทบ.18



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 92011403 บานนาแขก 3 หนองตรุด เมืองตรัง กองทุนหมูบาน บานนาแขก ม.3
(บัญชี 1)

010572566923 เมืองตรัง /

2 92050202 บานไสหนําสูง 2 เขาไมแกว สิเกา กองทุนหมูบาน บานไสหนําสูง ม.2
ต.เขาไมแกว  อ.สิเกา

016572553233 สิเกา /

3 92050306 บานไทรทอง 6 กะลาเส สิเกา กองทุนหมูบานบานไทรทอง ม.6 ต.
กะลาเส อ.สิเกา

016572553851 สิเกา /

4 92070211 บานกลาง 11 วังมะปราง วังวิเศษ กองทุนหมูบาน บานกลาง(1) ม.11
ต.วังมะปราง

015572454811 วังวิเศษ /

5 92070308 บานโตนทรายขาว 8 อางตง วังวิเศษ กองทุนหมูบาน บานโตนทรายขาว
(1)ม.8 ต.อาวตง

015572389575 วังวิเศษ /

6 92070310 บานวังหิน 10 อาวตง วังวิเศษ กองทุนหมูบานบานวังหิน (1) ม.10
 ต.อาวตง

015572389452 วังวิเศษ /

7 92080202 บานหวยลึก 2 ชอง นาโยง กองทุนหมูบานบานหวยลึก(1) ม.2
ต.ชอง

017572438295 นาโยง /

8 92080205 บานกรงไหน 5 ชอง นาโยง กองทุนหมูบานกรุงไหน (1) ม.5 ต.
ชอง

017572438936 นาโยง /

9 92080310 บานานาหาน 10 ละมอ นาโยง กองทุนหมูบานนาหาน (1) ม10 ต.
ชอง

017572438180 นาโยง /

10 92080401 บานเกาะหยี 1 โคกสะบา นาโยง กองทุนหฒุบานเกาะหยี(1) ต.โคก
สะบา

017572438774 นาโยง /

11 92080405 บานนางประหลาด 5 โคกสะบา นาโยง กองทุนหมูบานนางปะหลาด(1) ม.5
 ต.โคกสะบา

7572438596 นาโยง /

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

จังหวัดตรัง  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล อําเภอ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

กทบ.18



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล อําเภอ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

12 92080601 บานนาปด 1 นาขาวเสีย นาโยง กองทุนหมูบานนาปด (1) ม.1 ต.นา
ขาวเสีย

7572438716 นาโยง /

13 92080602 บานเกาะปุด 2 นาขาวเสีย นาโยง กองทุนหมูบานเกาะปุด ม.2 ต.นา
ขาวเสีย (1)

7572556110 นาโยง /

14 92080603 บานนาขาวเสีย 3 นาขาวเสีย นาโยง กองทุนหมูบานนาขาวเสีย (1)ม.3
ต.นาขาวเสีย

017572438952 นาโยง /

15 92080607 บานทุงแกเจย 7 นาขาวเสีย นาโยง กองทุนหมูบาน บานทุงแกเจย(1)
ม.7 ต.นาขาวเสีย

017572439071 นาโยง /

16 92080608 บานหวยนุย 8 นาขาวเสีย นาโยง กองทุนหมุบานหวยนุย(1) ม.8 ต.นา
ขาวเสีย

017572438978 นาโยง /

17 92100108 บานโคกออก 8 หาดสําราญ หาดสําราญ กองทุนหมูบานโคกออก  ม.8 ต.
หาดสําราญ อ.หาดสําราญ

014572321200 หาด
สําราญ

/

18 92100306 บานโคกออก 6 ตะเสะ หาดสําราญ กองทุนหมูบานโคกออก  ม.6 ต.
ตะเสะ  อ.หาดสําราญ

014572321519 หาด
สําราญ

/


