
รหัส

สายทาง

1 อต.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 314+123) - บานหนองกอก เมือง,ทองแสนขัน อุตรดิตถ 9.675

2 อต.2002  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 291+008) - บานแกง ตรอน อุตรดิตถ 11.075

3 อต.5003  แยกทางหลวงชนบท อต.2014 (กม.ที่ 9+245) - บานนายาง - บานโคน -  บานวังพะเนียด พิชัย อุตรดิตถ 33.757

4 อต.4007  แยกทางหลวงหมายเลข 1041 (กม.ที่ 0+550) - บานมอนดินแดง เมือง อุตรดิตถ 4.164

5 อต.4009  แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (กม.ที่ 14+200) - บานหวยปลาดุก เมือง,ทาปลา,ทองแสนขัน อุตรดติถ 46.752

6 อต.4010  แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (กม.ที่ 33+700) - บานปากทับ ทาปลา อุตรดิตถ 7.487

7 อต.4011  แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (กม.ที2่2+220) - บานไร เมือง อุตรดิตถ 4.790

8 อต.4012  แยกทางหลวงหมายเลข 1255 (กม.ที่ 6+460) - บานคอรุม พิชัย อุตรดิตถ 9.488

9 อต.2014  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 287+705) - บานนายาง,บานในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 22.895

10 อต.2015  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 306+298) - บานวังแดง ตรอน อุตรดิตถ 10.755

11 อต.3016  แยกทางหลวงหมายเลข 102 (กม.ที่ 14+094) - บานดานแมคํามัน ลับแล อุตรดติถ 7.832

12 อต.4018  แยกทางหลวงหมายเลข 1204 (กม.ที่ 33+550) - บานเกาะใต พิชัย อุตรดิตถ 15.100

13 อต.4019  แยกทางหลวงหมายเลข 1204 (กม.ที่ 48+700) - บานฟาเรอืง พิชัย อุตรดิตถ 12.270

14 อต.3021  แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 200+152) - บานนาใหม พิชัย อุตรดิตถ 10.550

15 อต.2022  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 316+388) - บานบอพระ เมือง อุตรดิตถ 7.320

16 อต.4023 น้ําปาด อุตรดิตถ 3.075

ที่ ช่ือสายทาง อาํเภอ จังหวัด ระยะทาง

โครงขายสายทาง กรมทางหลวงชนบท 

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อตุรดิตถ)    แขวงทางหลวงชนบทอตุรดิตถ

16 อต.4023  แยกทางหลวงหมายเลข 1047 (กม.ที่ 74+490) - บานทรายขาว น้ําปาด อุตรดติถ 3.075

17 อต.4024  แยกทางหลวงหมายเลข 1341 (กม.ที่ 4+100) - บานทาเรือ ทาปลา อุตรดิตถ 2.469

18 อต.4025  แยกทางหลวงหมายเลข 1268 (กม.ที่ 33+100) - ตลาดชายแดนหวยพราว น้ําปาด อุตรดติถ 6.650

19 อต.4027  แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 196+447) - บานปาแตว พิชัย อุตรดิตถ 9.805

20 อต.2028  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 306+873) - บานบุงจิก เมือง อุตรดิตถ 4.847

21 อต.2029  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 298+008) - บานน้ําลอก ตรอน,ทองแสนขัน อุตรดิตถ 11.750

22 อต.2036  แยกทางหลวงหมายเลข 11 (กม.ที่ 306+298) - บานนาลับแลง ทองแสนขัน อุตรดิตถ 6.080

23 อต.4037  แยกทางหลวงหมายเลข 1045 (กม.ที่ 43+575) - อุทยานลําน้ํานาน ทาปลา อุตรดิตถ 4.725

24 อต.4038  แยกทางหลวงหมายเลข 1268 (กม.ที3่6+045) - หวยหมีกัด น้ําปาด อุตรดติถ 7.900

25 อต.3039  แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 263+644) - บานหวยบง ทองแสนขัน,เมือง อุตรดติถ 8.170

26 อต.3043  แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 287+550) - อุทยานคลองตรอน น้ําปาด อุตรดติถ 3.550

27 อต.4052  แยกทางหลวงหมายเลข 1204 (กม.ที่ 28+408) - บานนายาง พิชัย อุตรดิตถ 12.400

28 อต.5054  แยกทางหลวงชนบท อต.4009(กม.ที่ 28+950) - บานปากปาด ทาปลา อุตรดิตถ 16.600

29 อต.3055  แยกทางหลวงหมายเลข 117 (กม.ที่ 238+515) - บานวังโปง เมือง อุตรดิตถ 8.680

30 อต.4056  แยกทางหลวงหมายเลข 1214 (กม.ที่ 11+860) - บานปาคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ 1.575

31 อต.5057  แยกทางหลวงชนบท สท.4048 (กม.ที่ 1+100) - บานวังตอ พิชัย อุตรดิตถ 5.325

32 อต.4058  แยกทางหลวงหมายเลข 1324 (กม.ที่ 3+800) - บานนาใหม พิชัย อุตรดิตถ 9.562

33 อต.5059  แยกทางหลวงชนบท อต.4056 (กม.ที่ 0+180) - บานเขาสัก ทองแสนขัน อุตรดิตถ 7.800
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