
ย่ืนครั้งที่ 14
ดําเนินการ

แกไข/
ปรับปรุงแลว

รวม ย่ืนครั้งที่ 14
เพ่ิมเติมการ

ทบทวน/แกไข
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 33 0 33 0 0 0

ธ.ก.ส. 13 0 13 0 0 0

รวม 46 0 46 0 0 0

กทบ.18
การอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
จังหวัด  พัทลุง

ผาน ทบทวน/แกไข ปรับปรุง



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 93010605 หนองปริง 5 นาทอม เมือง กองทุนหมูบานบานหนองปริง ม.5 ต.นาทอม อ.
เมือง

051011300053 พัทลุง /

2 93010809 ไสนายขัน 9 ทาแค เมือง กองทุนหมูบานไสนายขัน ม.9 ต.ทาแค อ.เมือง
จ.พัทลุง

051011292482 พัทลุง /

3 93011108 ดอนกลํ่า 8 ควน
มะพราว

เมืองพัทลุง กองทุนหมูบานดอนกลํ่า ม.8 ต.ควนมะพราว อ.
เมือง จ.พัทลุง

051011293589 พัทลุง /

4 93011112 สวน 12 ควน
มะพราว

เมืองพัทลุง กองทุนบานสวน  ม.12 ต.ควนมะพราว 051011287326 พัทลุง /

5 93011410 เกาะโจด 10 นาโหนด เมืองพัทลุง กองทุนหมูบานเกาะโจด ม.10 ต.นาโหนด 051011287672 พัทลุง /
6 93020201 ตนประดู 1 ชะรัด กงหรา กองทุนหมูบานตนประดู  ม.1 055070178185 ตะโหมด /
7 93020207 ควนขี้แรด 7 ชะรัด กงหรา กองทุนหมูบานบานควนขี้แรด ม.7 055070176981 ตะโหมด /
8 93020208 หูเล 8 ชะรัด กงหรา กองทุนหมูบานบานหูเล ม.8 055070177724 ตะโหมด /
9 93020306 ปาแกตก 6 คลองเฉลิม กงหรา กองทุนหมูบานปาแกตก ม.6 055070177039 ตะโหมด /
10 93020309 โหละจังกระ 9 คลองเฉลิม กงหรา กองทุนหมูบานโหละจังกระ ม.9 055070177401 ตะโหมด /
11 93020505 ไสคุณเปลือย 5 สมหวัง กงหรา กองทุนหมูบานไสคุณเปลือย ม.5 ต.สมหวัง 055070177369 ตะโหมด /
12 93030506 แตระ 6 จองถนน เขาชัยสน กองทุนหมูบานแตระ ม.6 ต.จองถนน 053540349387 เขาชัยสน /
13 93050408 โงกน้ํา 8 นาขยาด ควนขนุน กองทุนบานโงกน้ํา ม.8 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน

จ.พัทลุง
053550625056 ควนขนุน /

14 93050604 แหลมโตนด 4 แหลมโตนด ควนขนุน กองทุนหมูบาน ม.4 บานเตง 053550622699 ควนขนุน /
15 93050606 ทุงใน 6 แหลมโตนด ควนขนุน กองทุนบานทุงใน ม.6 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน 053550627193 ควนขนุน /
16 93060105 พรุหมอ 5 ปากพะยูน ปากพะยูน กองทุนบานพรุหมอ ม.5 ต.ปากพะยูน อ.ปาก

พะยูน จ.พัทลุง
053530392926 ปากพะยูน /

เลขที่บัญชีอําเภอ
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561
จังหวัด พัทลุง ธนาคาร ออมสิน

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล ชื่อบัญชี สาขา

กทบ.18



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

เลขที่บัญชีอําเภอ
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล ชื่อบัญชี สาขา

17 93060106 บานไร 6 ปากพะยูน ปากพะยูน กองทุนบานไร ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง

053530392801 ปากพะยูน /

18 93060308 เกาะนางทอง 8 เกาะนางคํา ปากพะยูน กองทุนบานเกาะนางทอง ม.8 ต.เกาะนางคํา 053530392934 ปากพะยูน /
19 93060401 บานทาวา 1 เกาะหมาก ปากพะยูน กองทุนบานทาวา ม.1 ต.เกาะหมาก อ.ปาก

พะยูน
053530404481 ปากพะยูน /

20 93060409 น้ําบอหมาก 9 เกาะหมาก ปากพะยูน กองทุนน้ําบอหมาก ม.9 ต.เกาะหมาก อ.ปาก
พะยูน

053530397099 ปากพะยูน /

21 93060411 เกาะหมาก
เมืองใหม

11 เกาะหมาก ปากพะยูน กองทุนหมูบานเกาะหมากเมืองใหม ม.11 053530539831 ปากพะยูน /

22 93060601 คอกชาง 1 หารเทา ปากพะยูน กองทุนบานคอกชาง ม.1 ต.หารเทา 053530396224 ออมสิน /
23 93060604 หวยเรือ 4 หารเทา ปากพะยูน กองทุนบานหวยเรือ ม.4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน 053530395606 ปากพะยูน /
24 93060605 ทะเลเหมียง 5 หารเทา ปากพะยูน กองทุนหมูบานทะเลเหมียง ม.5 ต.หารเทา 053530393429 ออมสิน /
25 93060608 คลองเรือ 8 หารเทา ปากพะยูน กองทุนบานคลองเรือ ม.8 ต.หารเทา อ.ปาก

พะยูน
053530397107 ปากพะยูน /

26 93090304 ตนสน 4 โคกสัก บางแกว กองทุนหมูบานบานตนสน ม.4 055070172006 ตะโหมด /
27 93090305 หวยเนียง 5 โคกสัก บางแกว กองทุนหมูบานหวยเนียง ม.5 055070171768 ตะโหมด /
28 93090310 งามทอง 10 โคกสัก บางแกว กองทุนหมูบานงามทอง 055070171818 ตะโหมด /
29 93990001 ชุมชนบานแร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง กองทุนชุมชนบานแร 051011298208 พัทลุง /
30 93990004 ชุมชนวัดนิโคร

ธาราม - ทุงไหม
คูหาสวรรค เมืองพัทลุง กองทุนชุมชนนิโครธาราม - ทุงไหม 051011290171 พัทลุง /

31 93990005 ชุมชนบานควน
มะพราว

คูหาสวรรค เมืองพัทลุง กองทุนชุมชนบานควนมะพราว 051011297788 พัทลุง /

32 93990008 ในสวน -ควน
ปรง

หาสวรรค เมืองพัทลุง กองทุนชุมชบานในสวน - ควนปรง 051011304147 พัทลุง /

33 93990015 ชุมชนบานทา
มิหรํา

คูหาสวรรค เมืองพัทลุง กองทุนชุมชนบานทามิหรํา 051011297648 พัทลุง /



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 93020401 คลองหวะหลัง 1 คลอง
ทรายขาว

กงหรา กองทุนเงินลาน ม.1 020109908389 กงหรา /

2 93020506 พรุนาแด 6 สมหวัง กงหรา กองทุนหมูบาน บานพรุนาแด 013982579862 กงหรา /
3 93060503 บางมวง 3 ฝาละมี ปากพะยูน กองทุนหมูบานบางมวง ม.3 ต.ฝาละมี 4452409005 ปากพะยูน /
4 93080111 หวยแมลอน 11 ปาบอน ปาบอน กทบ.บานหวยแมลอน ม.11 015972838239 ปาบอน /
5 93080213 ชายหาร 13 โคกทราย ปาบอน กทบ.บานชายหาร ม.13 บช.1 015972838213 พรุพอ /
6 93080308 หอยโขง 8 หนองธง ปาบอน กองทุนหมูบานบานหอยโขง ม.8 ต.หนอง

ธง
015972704682 ปาบอน /

7 93080403 ทุงนารี 3 ทุงนารี ปาบอน กองทุนหมูบานทุงนารี ม.3 ต.ทุงนารี 015972498491 พรุพอ /
8 93080404 ปาบากออก 4 ทุงนารี ปาบอน กองทุนหมูบานบานปาบากออก ม.4 ต.

ทุงนารี
015972497453 พรุพอ /

9 93080603 ตะโหนด 3 วังใหม ปาบอน กองทุนหมูบาน บานตะโหนด ม.3 015972498718 ปาบอน /
10 93090101 ทุงรวงทอง 1 ทามะเด่ือ บางแกว กองทุนหมูบานบานทุงรวงทอง 015452548819 บางแกว /
11 93090102 เกาะประดู 2 ทามะเด่ือ บางแกว กทบ. บานเกาะประดู ม.2 ต.ทามะเด่ือ 015452578533 เขาชัยสน /
12 93090303 ลอน 3 โคกสัก บางแกว กองทุนหมูบานลอน ม.3 ต.โคกสัก 015452548990 เขาชัยสน /
13 93090312 ทวดทอง 12 โคกสัก บางแกว กองทุนหมูบานทวดทอง ม.12 ต.โคกสัก 015452596024 บางแกว /

เลขที่บัญชี สาขา
ผลการดําเนินการโอนเงิน

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

จังหวัด พัทลุง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล อําเภอ ชื่อบัญชี

กทบ.18


