
ยื่นครั้งที ่15
ด ำเนินกำรแก้ไข/

ปรับปรุงแล้ว
รวม ยื่นครั้งที ่15 รวม

ธ.ออมสิน 26 0 26 0 0

ธ.ก.ส. 5 0 5 0 0
รวม 31 0 31 0 0

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

ผ่ำน
ขอ้แก้ไข/ปรับปรุง/ฟ้ืนฟูและ

พัฒนำศักยภำพ

กทบ.18
กำรอนุมัติและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ครั้งที่ 15

วันที่ 17 มกรำคม 2563



ทบทวน/แก้ไข

ปรับปรุง
1 58010308 หว้ยเสือเฒ่า 8 ผาบอ่ง เมอืง กองทุนหมูบ่า้นหว้ยเสือเฒ่า หมู ่8 050900357208 แมฮ่่องสอน /
2 58010310 หวัน ้าแมส่ะกดึ 10 ผาบอ่ง เมอืง กองทุนหมูบ่า้นหวัน ้าแมส่ะกดึ หมู ่10 050900356374 แมฮ่่องสอน /
3 58010401 ปางหมู 1 ปางหมู เมอืง กองทุนหมูบ่า้นปางหม ูหมู ่1 050900356333 แมฮ่่องสอน /
4 58010405 ใหม่ 5 ปางหมู เมอืง กองทุนหมูบ่า้นบา้นใหม ่ม 5 050900356127 แมฮ่่องสอน /
5 58010503 บา้นหว้ยขาน 3 หมอกจ้าแป่ เมอืง กองทุนหมูบ่า้นหว้ยขาน หมู ่3 050900357406 แมฮ่่องสอน /
6 58010902 หว้ยกุง้ 2 หว้ยปลิูง เมอืง กองทุนหมูบ่า้นหว้ยกุง้ หมู ่2 050900356192 แมฮ่่องสอน /
7 58040206 ดงสงัด 6 แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้นบา้นดงสงัด ม.6 ต.แมส่ะเรียง    

อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน
052420449333 แมส่ะเรียง /

8 58040402 แมริ่ดหลวง 2 แมเ่หาะ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้นแมริ่ดหลวง ม.2 ต.แมเ่หาะ         
อ.แมส่ะเรียง

052420454580 แมส่ะเรียง /

9 58040404 แมเ่หาะ 4 แมเ่หาะ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมเ่หาะ ม.4 ต.แมเ่หาะ 052420454630 แมส่ะเรียง /
10 58040410 แมเ่หาะใต้ 10 แมเ่หาะ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมเ่หาะใต้ ม.10 ต.แมเ่หาะ 052420457526 แมส่ะเรียง /
11 58040801 แมอ่มุลองหลวง 1 ปา่แป๋ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมอ่มุลองหลวง ม.1 ต.ปา่แป๋ 052420463052 แมส่ะเรียง /
12 58040803 ปา่แป๋ 3 ปา่แป๋ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้นปา่แป ๋ม.3 ต.ปา่แป ๋อ.แมส่ะเรียง 

จ.แมฮ่่องสอน
052420454523 แมส่ะเรียง /

13 58040805 หว้ยเด่ือ 5 ปา่แป๋ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้นบา้นหว้ยเด่ือ ม.5 ต.ปา่แป ๋       
อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน

052420458755 แมส่ะเรียง /

14 58040808 หว้ยฮากไมเ้หนอื 8 ปา่แป๋ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้น บา้นหว้ยฮากไมเ้หนอื ม.8         
ต.ปา่แป๋

052420455165 แมส่ะเรียง /

แบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมูบ่้ำนและชมุชนเมอืง ระยะที่ 3
ครั้งที่  15 วันที่ 17 มกรำคม 2563

จังหวัด  แมฮ่่องสอน  ธนำคำรออมสิน

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมูท่ี่ ต ำบล ชือ่บญัชี สำขำเลขทีบ่ญัชีอ ำเภอ หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนินกำร

โอนเงิน

ผ่ำน

กทบ.18



ทบทวน/แก้ไข

ปรับปรุง

ที่ รหสักองทนุ ชือ่กองทนุ หมูท่ี่ ต ำบล ชือ่บญัชี สำขำเลขทีบ่ญัชีอ ำเภอ หมำยเหตุ

ผลกำรด ำเนินกำร

โอนเงิน

ผ่ำน

15 58040810 บา้นหว้ยงู 10 ปา่แป๋ แมส่ะเรียง กองทุนหมูบ่า้นบา้นหว้ยงู 052420466766 แมส่ะเรียง /
16 58050103 แมส่ะปึง่เหนอื 3 แมล่านอ้ย แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้นบา้นแมส่ะปึง๋เหนอื ม.3ต.แมล่า

นอ้ย อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่่องสอน
052420452600 แมส่ะเรียง /

17 58050111 แมล่ะมอง 11 แมล่านอ้ย แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมล่ะมอง ม.11 ต.แมล่านอ้ย 052420451990 แมล่านอ้ย /
18 58050113 พระบาทหว้ยผึ ง 13 แมล่านอ้ย แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นพระบาทหว้ยผึ ง ม.13 052420452469 แมล่านอ้ย /
19 58050301 แมส่ะกึ ด 1 ท่าผาปุม้ แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมส่ะกึด๊ ม.1 ต.ท่าผาปุม้ 052420448996 แมล่านอ้ย /
20 58050303 หว้ยหมากหนนุ 3 ท่าผาปุม้ แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้นบา้นหว้ยหมากหนนุ ม.3           

ต.ท่าผาปุม้ อ.แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน
052420449127 แมส่ะเรียง /

21 58050306 แมส่ะกัว๊ะ 6 ทาผาปุม้ แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้นบา้นแมส่ะกัว๊ะ ม.6 ต.ทาผาปุม้   
อ.แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน

052420450414 แมส่ะเรียง /

22 58050606 แมส่ะแมง 6 แมน่าจาง แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมส่ะแมง ม.6 ต.แมน่าจาง 
อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่่องสอน

052420451115 แมส่ะเรียง /

23 58050703 แมฮุ่ 3 สันติคีรี แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นแมฮุ่ ม.3 ต.สันติคีรี 052420449028 แมล่านอ้ย /
24 58050706 กะริคี 6 สันติคีรี แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นกะริคี ม.6 ต.สันติคีรี          

อ.แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน
052420451842 แมล่านอ้ย /

25 58050801 ขุนแมล่านอ้ย 1 ขุนแมล่านอ้ย แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้น บา้นขุนแมล่านอ้ย ม.1              
 ต.ขุนแมล่านอ้ย อ.แมล่านอ้ย แมฮ่่องสอน

052420450430 แมส่ะเรียง /

26 58050803 แมล่าปา่แก่ 3 ขุนแมล่านอ้ย แมล่านอ้ย กองทุนหมูบ่า้นบา้นแมล่าปา่แก ่ม.3 ต.ขุนแมล่า
นอ้ย อ.แมล่านอ้ย

052420451875 แมส่ะเรียง /



ทบทวน/แก้ไข

ปรับปรุง
1 58020104 แม่สะเป่ใต้ 4 ขุนยวม ขุนยวม กองทุนหมู่บ้านแม่สะเป่ใต้ บัญชีที ่1 020057565646 ขุนยวม /
2 58030107 ใหม่สหสัมพันธ์ 7 เวียงใต้ ปาย กองทุนหมูบ้านใหม่สหสัมพันธ์ ม.7 ต.เวียงใต้ 2822249296 ปาย /
3 58050502 ห้วยห้า 2 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย กองทุนหมู่บ้านห้วยห้า(1) 1822364674 แม่สะเรียง /
4 58050605 กอกหลวง 5 แม่นาจาง แม่ลาน้อย กองทุนหมู่บ้าน บ้านกอกหลวง(1) 1822549038 แม่สะเรียง /

5 58070304 บ้านผามอน 4 ถ ้าลอด ปางมะผ้า กองทุนหมู่บ้าน บ้านผามอน ม.4 บัญชีที ่1 020155439377 ปางมะผ้า /

แบบรำยงำนผลกำรจดัสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3
ครั้งที่  15 วันที่ 17 มกรำคม 2563

จงัหวัด  แม่ฮอ่งสอน  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

ที่ รหัสกองทุน ชื่อกองทุน หมู่ที่ ต ำบล อ ำเภอ ชื่อบัญชี เลขทีบ่ัญชี สำขำ

ผลกำรด ำเนินกำร

หมำยเหตุ
โอนเงิน

ผ่ำน

กทบ.18


