
อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร
1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โครงการจ้างครูสอนปฐมวัย      150,000 ประเภทจ้างครู
2 โรงเรียนประชาสันติภาพ  (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน      120,160 ประเภทจ้างครู
3 โรงเรียนบ้านธ ามรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน      179,280 ประเภทจ้างครู
4 โรงเรียนบ้านโพธ์ิพัฒนา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธ์ิพัฒนา      190,000 ประเภทอบรม

อ ำเภอพรำนกระต่ำย

5 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่การเปิดอาเซียน โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย      112,000 ประเภทจ้างครู
6 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน (จ้างครูภาษาอังกฤษ)      100,000 ประเภทจ้างครู
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        70,000 ประเภทจ้างครู
8 โรงเรียนวัดโพธาราม โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่อาเซียน        60,000 ประเภทจ้างครู
9 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย        81,720 ประเภทจ้างครู
10 โรงเรียนบ้านเก่า โครงการจ้างครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ        81,000 ประเภทจ้างครู
11 โรงเรียนบ้านท่าไม้ โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ      105,000 ประเภทจ้างครู
12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ        48,000 ประเภทแข่งขันทักษะ
13 โรงเรียนบ้านน  าดิบมะพร้าว โครงการจ้างครูเพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน        81,000 ประเภทจ้างครู
14 โรงเรียนบ้านน  าดิบมะพร้าว โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Information)        50,000 ประเภทอบรม
15 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ        81,000 ประเภทจ้างครู
16 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน        70,000 ประเภทจ้างครู
17 โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน        70,000 ประเภทจ้างครู
18 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน        70,000 ประเภทจ้างครู
19 โรงเรียนบ้านบางลาด โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560        50,000 ประเภทแข่งขันทักษะ

บัญชีรำยช่ือโครงกำรเงินอุดหนุนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ. เขต 1
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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20 โรงเรียนบ้านลานไผ่ โครงการเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ (English Camp) กลุ่มหนองหัววัว อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร        50,000 ประเภทอบรม
21 โรงเรียนบ้านวังตะแบก โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      135,000 ประเภทจ้างครู
22 โรงเรียนบ้านวังมะค่า โครงการจ้างครูปฐมวัย        54,000 ประเภทจ้างครู
23 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ        54,000 ประเภทจ้างครู
24 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง โครงการครูอัตราจ้างสอนภาษาต่างประเทศ      150,000 ประเภทจ้างครู
25 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง โครงการการเข้าค่าย English Camp 2017        50,000 ประเภทอบรม
26 โรงเรียนบ้านคุยแขวน โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ      135,000 ประเภทจ้างครู
27 โรงเรียนบ้านห้วยน  าใส โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการงานพื นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)        63,000 ประเภทจ้างครู
28 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ โครงการจ้างครูสอนสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม      120,000 ประเภทจ้างครู
29 โรงเรียนบ้านไร่ดง โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ      135,000 ประเภทจ้างครู
30 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร โครงการจ้างครูเพ่ือสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพิไกร        90,000 ประเภทจ้างครู
31 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร โครงการค่ายภาษา อังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for Developing English Skills        50,000 ประเภทอบรม
32 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง โครงการจ้างครูเพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคุยป่ายาง        90,000 ประเภทจ้างครู
33 โรงเรียนบ้านเขาคีริส โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเพ่ือสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาคีริส        80,000 ประเภทจ้างครู
34 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงลูกนก        90,000 ประเภทจ้างครู
35 โรงเรียนบ้านเมืองพาน โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองพาน        90,000 ประเภทจ้างครู
36 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง โครงการครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ        90,000 ประเภทจ้างครู

อ ำเภอลำนกระบือ

37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โครงการจ้างครูภาษาอังกฤษ      120,000 ประเภทจ้างครู
38 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)      120,000 ประเภทจ้างครู
39 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โครงการจัดจ้างครูสอนคณิตศาสตร์      120,000 ประเภทจ้างครู
40 โรงเรียนบ้านเกศกาสร โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน      108,100 ประเภทจ้างครู
41 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต      112,500 ประเภทจ้างครู
42 โรงเรียนบ้านหนองละม่ังทอง โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองละม่ังทอง      120,000 ประเภทจ้างครู
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43 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง โครงการจ้างครูช่วยสอนในสาขาท่ีขาดแคลน      101,400 ประเภทจ้างครู
44 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ โครงการจ้างครูช่วยสอนในวิชาท่ีขาดแคลน      120,000 ประเภทจ้างครู
45 โรงเรียนบ้านช่องลม โครงการจ้างครูสอนในวิชาท่ีขาดแคลน      120,000 ประเภทจ้างครู
46 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ        81,000 ประเภทจ้างครู
47 โรงเรียนบ้านเด่นพระ โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นพระ      120,000 ประเภทจ้างครู
48 โรงเรียนบ้านหนองแขม โครงการจ้างครูสอนในวิชาท่ีขาดแคลน      120,000 ประเภทจ้างครู
49 โรงเรียนบ้านปลักไม้ด า โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศและครูสาขาท่ีขาดแคลน      120,000 ประเภทจ้างครู
50 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ โครงการจ้างครูผู้สอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน      100,000 ประเภทจ้างครู
51 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)      135,000 ประเภทจ้างครู
52 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      135,000 ประเภทจ้างครู
53 โรงเรียนบ้านหนองหลวง โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      135,000 ประเภทจ้างครู
54 โรงเรียนบ้านจันทิมา โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      120,000 ประเภทจ้างครู
55 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      135,000 ประเภทจ้างครู
56 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โครงการจ้างครูสอนสาขาขาดแคลน      120,000 ประเภทจ้างครู
57 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      135,000 ประเภทจ้างครู
58 โรงเรียนบ้านทรายทอง โครงการจ้างครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      135,000 ประเภทจ้างครู

อ ำเภอโกสัมพีนคร

59 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      120,000 ประเภทจ้างครู
60 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน        80,000 ประเภทจ้างครู
61 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      120,000 ประเภทจ้างครู

อ ำเภอไทรงำม

62 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ      120,000 ประเภทจ้างครู
63 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
64 โรงเรียนบ้านหัวยาง โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือครูวิชาเอกขาดแคลน      135,000 ประเภทจ้างครู
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65 โรงเรียนบ้านแม่บัว โครงการจ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
66 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ โครงการจ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
67 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง โครงการจ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      104,000 ประเภทจ้างครู
68 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล      135,000 ประเภทจ้างครู
69 โรงเรียนบ้านหนองคล้า โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
70 โรงเรียนบ้านป่าถ่ัว โครงการจ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
71 โรงเรียนบ้านวังโขน โครงการจ้างครูสอนภาษา ต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
72 โรงเรียนบ้านพานทอง โครงการจ้างครูสอนสาขาท่ีขาดแคลน      135,000 ประเภทจ้างครู
73 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย โครงการจ้างครูสอนในสาขาท่ีขาดแคลน      135,000 ประเภทจ้างครู
74 โรงเรียนย่ังยืนราษฏร์วิทยา โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ      120,000 ประเภทจ้างครู
75 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล      135,000 ประเภทจ้างครู
76 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โครงการจ้างครูสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน      135,000 ประเภทจ้างครู
77 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ      160,000 ประเภทจ้างครู
78 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ โครงการจ้างครูสอนในสาขาปฐมวัย โรงเรียนสิริแก้วเจริญ อ าเภอไทรงาม      135,000 ประเภทจ้างครู
79 โรงเรียนหนองลวกราษฏร์บ ารุง โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน      135,000 ประเภทจ้างครู
80 ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 1
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559      290,000 ประเภทแข่งขันทักษะ


