


การรายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าก่อสร้าง ส าหรับโรงเรียนปกต ิ(ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ) ครั้งที ่2

 - ส่งภาพถ่ายไปยัง สพป.อุตรดติถ์ เขต 1 ทีอี่เมล์ watchara.kham2516@gmail.com  ภายในวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2560

   1. ส่งภาพถ่าย ก่อน/ก าลังซ่อมสร้าง รายการละ 1-2 ภาพ       2. ส่งภาพถ่าย หลัง/เสร็จซ่อมสร้าง รายการละ 1-2 ภาพ

 - โรงเรียนทีไ่ดร้ับงบประมาณหลายรายการ  กรุณาระบุรายการทีภ่าพให้ชดัเจนดว้ยค่ะ

ที่ ชื่อโรงเรียน No รายการทีไ่ดร้ับ/โรงเรียน งบประมาณ

1 ชุมชนบ้านโคน 7316 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนชุมชนบ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 100,000    

2 บ้านนาป่าคาย 7317 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนาป่าคาย อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 100,000    

3 วังโป่งด ารงวิทย์ 7318 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนวังโป่งด ารงวิทย์ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 150,000    

4 บ้านปางวุน้ 7319 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านปางวุน้ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 170,800    

บ้านปางวุน้ 7330 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) โรงเรียนบ้านปางวุน้ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 860,200    

บ้านปางวุน้ 7338 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA โรงเรียนบ้านปางวุน้ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 434,100    

บ้านปางวุน้ 7333 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนบ้านปางวุน้ อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

5 หมู่ห้าสามัคคี 7320 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

6 วัดวังยาง 7321 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนวัดวังยาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

7 วัดคุ้งยาง 7322 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนวัดคุ้งยาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

8 วัดศรีธาราม 7323 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนวัดศรีธาราม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

9 ด่านแม่ค ามัน 7324 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

10 บ้านในเมือง 7325 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

11 บ้านนาอิซาง 7326 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนาอิซาง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 200,000    

12 ชุมชนบ้านดง 7327 บ้านพักครู 205/26 โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 722,400    

ชุมชนบ้านดง 7332 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

ชุมชนบ้านดง 7345 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนชุมชนบ้านดง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    



ที่ ชื่อโรงเรียน No รายการทีไ่ดร้ับ/โรงเรียน งบประมาณ

13 บ้านหลักร้อย 7328 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 62,100     

บ้านหลักร้อย 7352 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่49 โรงเรียนบ้านหลักร้อย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 371,100    

14 นาอินวิทยาคม 7329 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) โรงเรียนนาอินวิทยาคม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 860,200    

15 บ้านบึงท่ายวน 7331 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 860,200    

บ้านบึงท่ายวน 7339 สปช. 301/26 (บ้านพักครูเด่ียว) โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 583,200    

16 วัดวังกะพีฯ้ 7334 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

17 บ้านโรงหม้อฯ 7335 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที ่75 อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

18 บ้านขอม 7336 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนบ้านขอม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

19 บ้านท่ามะปราง 7337 ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา โรงเรียนบ้านท่ามะปราง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 163,100    

20 บ้านคลองกะพัว้ 7340 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนบ้านคลองกะพัว้ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    

21 วัดคลองนาพง 7341 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนวัดคลองนาพง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    

22 บ้านวังถ้ า 7342 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนบ้านวังถ้ า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    

23 วัดพญาปันแดน 7343 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนวัดพญาปันแดน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    

24 วัดพระฝาง 7344 สปช. 604/45 (ส้วม) โรงเรียนวัดพระฝาง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 266,900    

25 นานกกก 7346 สปช. 605/45 (ส้วม) โรงเรียนนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 568,800    

26 สวนหลวงสาธิตฯ 7347 สปช. 605/45 (ส้วม) โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 568,800    

27 บ้านวังโป่ง 7348 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบ้านวังโป่ง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 489,900    

บ้านวังโป่ง 7350 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่49 โรงเรียนบ้านวังโป่ง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 371,100    

28 บ้านช าสอง 7349 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/่49 โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 489,900    

บ้านช าสอง 7351 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/่49 โรงเรียนบ้านช าสอง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 371,100    


