
ย่ืนครั้งที่ 14
ดําเนินการ

แกไข/
ปรับปรุงแลว

รวม ย่ืนครั้งที่ 14
เพ่ิมเติมการ

ทบทวน/แกไข
ปรับปรุง

รวม

ธ.ออมสิน 27 0 27 0 0 0

ธ.ก.ส. 1 0 1 0 0 0

รวม 28 0 28 0 0 0

กทบ.18
การอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 14

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
จังหวัด  สงขลา

ผาน ทบทวน/แกไข ปรับปรุง



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 90010208 กองทุนหมูบานบาน
ทาสะอาน

8 เขารูปชาง เมือง กองทุนหมูบานทาสะอาน ม.8 050071884998 สงขลา /

2 90020502 บานวัดกระชุมพล ชุมพล สทิงพระ กองทุนหมูบาน วัดกระชุมพล ม.2 ต.ชุมพล 053450388391 สทิงพระ /
3 90021005 บานแคใต บอแดง สทิงพระ กองทุนหมูบานแคใต ม.5 ต.บอแดง 053450388086 สทิงพระ /
4 90021006 บานวัดพิกุล บอแดง สทิงพระ กองทุนหมูบานวัดพิกุล  ม.6 ต.บอแดง 053450388276 สทิงพระ /
5 90030303 บานทาลอ สะพานไมแกน จะนะ กองทุนบานทาลอ ม.3 ต.สะพานไมแกน 053470607739 จะนะ /
6 90030305 บานทรายขาว สะพานไมแกน จะนะ กองทุนบานทรายขาว ม.5 ต.สะพานไมแกน 053470610097 จะนะ /
7 90030306 บานเกษมรัตน สะพานไมแกน จะนะ กองทุนบานเกษมรัตน ม.6 ต.สะพานไมแกน 053470607440 จะนะ /
8 90030308 บานนาบานไร สะพานไมแกน จะนะ กองทุนบานไรบานนา 053470609750 จะนะ /
9 90030711 บานหัวนอน น้ําขาว จะนะ กองทุนบานหัวนอน ม.11 ต.น้ําขาว 053470607283 จะนะ /
10 90031008 บานทุงสาน จะโหนง จะนะ กองทุนบานทุงสาน ม.8 จ.จะโหนง 053470606970 จะนะ /
11 90031303 บานปายาง คลองเปยะ จะนะ กองทุนบานปายาง ม.3 ต.คลองเปยะ 053470609958 จะนะ /
12 90031309 บานแซะ คลองเปยะ จะนะ กองทุน บานแซะ หมู 9 ต.คลองเปยะ 053470607069 จะนะ /
13 90060204 บานโคกตก ทุงพอ สะบายอย กองทุนบานโคกตก ม.4 053820375920 สะบายอย /
14 90090211 บานนิคมรวมพัฒนา ทาชะมวง รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานนิคมรวมพัฒนา  ม 11 ต.ทาชะมวง 053440675527 รัตภูมิ /
15 90090405 บานไทรใหญ 5 ควนรู รัตภูมิ กองทุนหมูบานบานไทรใหญ ม.5 ต.ควนรู 053440674959 รัตภูมิ /
16 90090407 บานสี่แยกคูหา 7 ควนรู รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานสี่แยกคูหา ม.7 053440676947 รัตภูมิ /
17 90090408 บานเกาะสะบา 8 ควนรู รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานเกาะสะบา ม.8 053440674827 รัตภูมิ /
18 90090409 บานไสทอน 9 ควนรู รัตภูมิ กองทุนหมูบานไสทอน ม.9 ต.ควนรู 053440674462 รัตภูมิ /
19 90090904 บานสีสอน 4 เขาพระ รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานสีสอน ม.4 ต.เขาพระ 053440679156 รัตภูมิ /
20 90090906 บานบนควน 6 เขาพระ รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานบนควน ม.6 ต.เขาพระ 053440686656 รัตภูมิ /
21 90090909 บานทุงคมบาง 9 เขาพระ รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานทุงคมบาง ม.9 ต.เขาพระ 053440673589 รัตภูมิ /
22 90090910 บานเขาสอยดาว 10 เขาพระ รัตภูมิ กองทุนหมูบาน บานเขาสอยดาว ม10 ต.เขาพระ 053440680576 รัตภูมิ /
23 90120203 กองทุนบานโคกพยอม 3 พิจิตร นาหมอม กองทุนบานโคกพยอม หมูท่ี 3 054120352726 ศรีภูวนารถ /

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561
จังหวัด สงขลา ธนาคาร ออมสิน

ที่ รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมูที่ ตําบล ช่ือบัญชี สาขาเลขที่บัญชีอําเภอ
ผลการดําเนินการโอนเงิน

กทบ.18



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

หมายเหตุที่ รหัสกองทุน ช่ือกองทุน หมูที่ ตําบล ช่ือบัญชี สาขาเลขที่บัญชีอําเภอ
ผลการดําเนินการโอนเงิน

24 90140204 บานหัวควน ทาชาง บางกล่ํา กองทุนบานหัวควน 054120354474 ศรีภูวนารถ /
25 90140209 บานปายาง ทาชาง บางกล่ํา กองทุนหมูบานปายาง ม.9 054120353492 ลพบุรีราเม

ศวร
/

26 90140301 บานหนองหิน แมทอม บางกล่ํา กองทุนหมูบานหนองหิน ม.1 054120353443 ศรีภูวนารถ /
27 90160403 กองทุนบานใหม 3 คลองหลา คลองหอย

โขง
กองทุนบานใหม ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโขง 054250508576 กองบิน 56 /



ผาน ทบทวน/แกไข
 ปรับปรุง

1 90020801 บานระฆัง ทาหิน สทิงพระ กองทุนหมูบานระฆัง ม.1 ต.
ทาหิน

017912401832 สทิงพระ /

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงินตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
งวดที่ 14 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

จังหวัด สงขลา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมูที่ ตําบล อําเภอ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา
ผลการดําเนินการโอนเงิน

กทบ.18


