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(หลัง)

งบประมาณ  
(บาท)

1 กระบี่ เหนือคลอง อบต.ตล่ิงชัน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
2 กระบี่ เขาพนม อบต.หน๎าเขา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
3 กระบี่ อาํวลึก อบต.แหลมสัก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
4 กระบี่ คลองทํอม ทต.คลองทํอมใต๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
5 กระบี่ ปลายพระยา อบต.เขาตํอ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
6 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาพนม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
7 กระบี่ อาํวลึก อบต.คลองหิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
8 กระบี่ เขาพนม อบต.โคกหาร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
9 กระบี่ เขาพนม อบต.พรุเตียว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
10 กระบี่ คลองทํอม ทต.ทรายขาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
11 กระบี่ ล าทับ ทต.ล าทับ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
12 กระบี่ เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
13 กระบี่ เขาพนม อบต.เขาดิน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
14 กระบี่ คลองทํอม อบต.คลองทํอมใต๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
15 กระบี่ ล าทับ อบต.ดินอดุม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
16 กระบี่ คลองทํอม อบต.พรุดินนา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
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17 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ๑นิคม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
18 กาญจนบุรี พนมทวน อบต.พนมทวน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
19 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.วังกระแจะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
20 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทต.เขาโจด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
21 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.รางหวาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
22 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.แกงํเส้ียน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
23 กาญจนบุรี บํอพลอย อบต.ชํองดําน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
24 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ อบต.ทํากระดาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
25 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบต.วังด๎ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
26 กาญจนบุรี ทํามะกา อบต.สนามแย๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
27 กาญจนบุรี เลาขวัญ อบต.หนองปลิง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
28 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.ดอนเจดีย๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
29 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.ตลาดเขต สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
30 กาญจนบุรี ไทรโยค ทต.น้ าตกไทรโยคน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
31 กาญจนบุรี ทํามะกา ทต.พระแทํน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
32 กาญจนบุรี ดํานมะขามเต้ีย อบต.จรเขเ๎ผือก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
33 กาญจนบุรี ไทรโยค อบต.บ๎องต้ี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
34 กาญจนบุรี บํอพลอย อบต.หนองกุํม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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35 กาฬสินธุ๑ ห๎วยแม็ก ทต.ค าเหมือดแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
36 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทต.นาขาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 4 7,932,000          
37 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด ทต.โนนสูง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
38 กาฬสินธุ๑ กมลาไสย ทต.หนองแปน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
39 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทต.เหลําใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
40 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด ทต.อุํมเมํา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
41 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.แจนแลน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
42 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด อบต.นาดี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
43 กาฬสินธุ๑ นามน อบต.นามน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
44 กาฬสินธุ๑ สามชัย อบต.ส าราญ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
45 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.หนองห๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
46 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทต.กดุหว๎า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
47 กาฬสินธุ๑ หนองกงุศรี ทต.ดงมูล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
48 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทต.นาขาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
49 กาฬสินธุ๑ หนองกงุศรี ทต.หนองบัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
50 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด ทต.หัวนาค า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
51 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด อบต.คลองขาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
52 กาฬสินธุ๑ ห๎วยแม็ก อบต.โนนสะอาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
53 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด อบต.ยางตลาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
54 กาฬสินธุ๑ นาคู อบต.สายนาวัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
55 กาฬสินธุ๑ เขาวง ทต.กดุสิม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
56 กาฬสินธุ๑ ฆ๎องชัย ทต.ฆ๎องชัยพัฒนา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
57 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทต.จมุจงั สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
58 กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ ทต.เชียงเครือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
59 กาฬสินธุ๑ สมเด็จ ทต.แซงบาดาล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
60 กาฬสินธุ๑ นามน ทต.นามน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
61 กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ ทต.หลุบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
62 กาฬสินธุ๑ เมืองกาฬสินธุ๑ ทต.เหนือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
63 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ ทม.บัวขาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
64 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.กดุค๎าว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
65 กาฬสินธุ๑ ห๎วยแม็ก อบต.กดุโดน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
66 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.กดุหว๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
67 กาฬสินธุ๑ ค ามํวง อบต.ดินจี่ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
68 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.นาโก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
69 กาฬสินธุ๑ ห๎วยแม็ก อบต.บึงนาเรียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
70 กาฬสินธุ๑ กฉุนิารายณ๑ อบต.หนองห๎าง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
71 กาฬสินธุ๑ นามน อบต.หลักเหล่ียม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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72 กาฬสินธุ๑ ยางตลาด อบต.หัวงัว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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73 ก าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ทําพุทรา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
74 ก าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา อบต.ทุํงทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
75 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
76 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร อบต.ลานดอกไม๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
77 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม.หนองปลิง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
78 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
79 ก าแพงเพชร ไทรงาม อบต.มหาชัย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
80 ก าแพงเพชร ไทรงาม อบต.หนองไม๎กอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
81 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.โพธิ์ทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
82 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต.โค๎งไผํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
83 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.แมํลาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
84 ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.หัวถนน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
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85 ขอนแกนํ บ๎านไผํ ทต.ในเมือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
86 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ ทต.สาวะถี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
87 ขอนแกนํ กระนวน ทต.ห๎วยยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
88 ขอนแกนํ ชุมแพ อบต.โนนอดุม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
89 ขอนแกนํ ภูเวียง อบต.ภูเวียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
90 ขอนแกนํ ภูผามําน อบต.วังสวาบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
91 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ ทต.บ๎านค๎อ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
92 ขอนแกนํ พระยนื ทต.พระบุ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
93 ขอนแกนํ พระยนื ทต.พระยนืมิง่มงคล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
94 ขอนแกนํ พล ทม.เมืองพล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
95 ขอนแกนํ เขาสวนกวาง อบต.ค ามํวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
96 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ อบต.ดอนช๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
97 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ อบต.ทําพระ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
98 ขอนแกนํ สีชมพู อบต.บริบูรณ๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
99 ขอนแกนํ บ๎านไผํ อบต.ป่าปอ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
100 ขอนแกนํ โนนศิลา อบต.เปือยใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
101 ขอนแกนํ พล อบต.เมืองพล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
102 ขอนแกนํ กระนวน อบต.หนองโก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
103 ขอนแกนํ ภูผามําน อบต.ห๎วยมํวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
104 ขอนแกนํ บ๎านไผํ อบต.หินต้ัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
105 ขอนแกนํ แวงน๎อย ทต.กา๎นเหลือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
106 ขอนแกนํ สีชมพู ทต.นาจาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
107 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ ทต.โนนทํอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
108 ขอนแกนํ เวียงเกาํ ทต.ในเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
109 ขอนแกนํ เมืองขอนแกนํ ทต.พระลับ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
110 ขอนแกนํ หนองสองห๎อง อบต.คึมชาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
111 ขอนแกนํ โคกโพธิ์ไชย อบต.ซับสมบูรณ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
112 ขอนแกนํ หนองสองห๎อง อบต.ตะกั่วป่า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
113 ขอนแกนํ เขาสวนกวาง อบต.นาง้ิว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
114 ขอนแกนํ ภูเวียง อบต.นาชุมแสง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
115 ขอนแกนํ สีชมพู อบต.บริบูรณ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
116 ขอนแกนํ อบุลรัตน๑ อบต.บ๎านดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
117 ขอนแกนํ ภูผามําน อบต.ภูผามําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
118 ขอนแกนํ อบุลรัตน๑ อบต.ศรีสุขส าราญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
119 ขอนแกนํ ภูเวียง อบต.หนองกงุเซิน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
120 ขอนแกนํ ภูเวียง อบต.หนองกงุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
121 ขอนแกนํ แวงใหญํ อบต.ใหมํนาเพียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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122 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.คํายเนินวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
123 จนัทบุรี โป่งน้ าร๎อน ทต.ทับไทร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
124 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี อบต.ทําช๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
125 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ปะตง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
126 จนัทบุรี แกงํหางแมว อบต.สามพี่น๎อง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
127 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทต.แสลง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
128 จนัทบุรี โป่งน้ าร๎อน ทต.หนองตาคง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
129 จนัทบุรี แกงํหางแมว อบต.ขนุซํอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
130 จนัทบุรี โป่งน้ าร๎อน ทต.คลองใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
131 จนัทบุรี โป่งน้ าร๎อน ทต.โป่งน้ าร๎อน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
132 จนัทบุรี เมืองจนัทบุรี ทม.จนัทนิมิต สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
133 จนัทบุรี ทําใหมํ ทม.ทําใหมํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
134 จนัทบุรี ทําใหมํ อบต.คลองขดุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
135 จนัทบุรี สอยดาว อบต.ทุํงขนาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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136 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.ทําถาํน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
137 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหินซ๎อน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
138 ฉะเชิงเทรา บ๎านโพธิ์ อบต.ดอนทราย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
139 ฉะเชิงเทรา ราชสาส๑น อบต.บางคา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
140 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อบต.บางตีนเป็ด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
141 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อบต.กอ๎นแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
142 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต.ดอนเกาะกา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
143 ฉะเชิงเทรา บางคล๎า ทต.บางคล๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
144 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เมืองเกาํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
145 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองยาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
146 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.หนองแหน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 3 8,868,000          
147 ฉะเชิงเทรา บางคล๎า อบต.หัวไทร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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148 ชลบุรี พานทอง อบต.โคกขี้หนอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
149 ชลบุรี หนองใหญํ อบต.ห๎างสูง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
150 ชลบุรี บํอทอง ทต.ธาตุทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
151 ชลบุรี หนองใหญํ อบต.คลองพลู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
152 ชลบุรี บํอทอง อบต.บํอทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
153 ชลบุรี บ๎านบึง อบต.มาบไผํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
154 ชลบุรี สัตหีบ อบต.แสมสาร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
155 ชลบุรี บ๎านบึง ทต.บ๎านบึง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
156 ชลบุรี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
157 ชลบุรี บํอทอง อบต.พลวงทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
158 ชลบุรี บํอทอง อบต.วัดสุวรรณ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
159 ชลบุรี พนัสนิคม อบต.หนองเหียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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160 ชัยนาท มโนรมย๑ ทต.ศิลาดาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
161 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางด าออก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
162 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
163 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.สรรคบุรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
164 ชัยนาท หันคา ทต.สามงํามพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
165 ชัยนาท สรรคบุรี อบต.เที่ยงแท๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
166 ชัยนาท หนองมะโมง อบต.สะพานหิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
167 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห๎วยกรด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
168 ชัยนาท มโนรมย๑ อบต.วัดโคก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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169 ชัยภูมิ บ๎านแทํน ทต.บ๎านเตํา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
170 ชัยภูมิ เทพสถติ อบต.นายางกลัก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
171 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.นาหนองทุํม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
172 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ๑ อบต.บ๎านยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
173 ชัยภูมิ จตุัรัส อบต.ส๎มป่อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
174 ชัยภูมิ บ๎านแทํน อบต.สระพัง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
175 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.หลุบคา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
176 ชัยภูมิ คอนสวรรค๑ อบต.ห๎วยไรํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
177 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.โอโล สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
178 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต.โคกสะอาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
179 ชัยภูมิ ภูเขยีว ทต.ธาตุทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
180 ชัยภูมิ บ๎านแทํน ทต.บ๎านเตํา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
181 ชัยภูมิ บ๎านเขว๎า ทต.ลํุมล าชี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
182 ชัยภูมิ คอนสวรรค๑ อบต.คอนสวรรค๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
183 ชัยภูมิ ซับใหญํ อบต.ตะโกทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
184 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.นาหนองทุํม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
185 ชัยภูมิ บ๎านแทํน อบต.สามสวน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
186 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว อบต.โสกปลาดุก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
187 ชัยภูมิ คอนสวรรค๑ อบต.หนองขาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
188 ชัยภูมิ บ๎านแทํน อบต.หนองคู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
189 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.หนองไผํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
190 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ ทต.แกง๎คร๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
191 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต.โคกสูง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
192 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ๑ ทต.บ๎านเป้า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
193 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ ทต.หนองสังข๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
194 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต.กดุชุมแสง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
195 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.โคกกงุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
196 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.ดงกลาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
197 ชัยภูมิ เทพสถติ อบต.นายางกลัก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
198 ชัยภูมิ คอนสาร อบต.โนนคูณ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
199 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ๑ อบต.โนนทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
200 ชัยภูมิ จตุัรัส อบต.ละหาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
201 ชัยภูมิ แกง๎คร๎อ อบต.หนองขาม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
202 ชัยภูมิ ภูเขยีว อบต.หนองตูม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
203 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค๑ อบต.หัวทะเล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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204 ชุมพร ทําแซะ ทต.ทําแซะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
205 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.บางหมาก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
206 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.ตากแดด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
207 ชุมพร ทําแซะ อบต.ทําแซะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
208 ชุมพร ทําแซะ อบต.นากระตาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
209 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.วังไผํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
210 ชุมพร ทําแซะ อบต.สองพี่น๎อง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
211 ชุมพร ทําแซะ อบต.หงษ๑เจริญ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
212 ชุมพร เมืองชุมพร อบต.หาดพันไกร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
213 ชุมพร ทุํงตะโก ทต.ทุํงตะไคร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
214 ชุมพร ทุํงตะโก อบต.ตะโก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
215 ชุมพร ทําแซะ อบต.หงษ๑เจริญ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
216 ชุมพร เมืองชุมพร ทต.นาชะองั สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
217 ชุมพร ทําแซะ อบต.ทําแซะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
218 ชุมพร ทําแซะ อบต.รับรํอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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219 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ดอยฮาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
220 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.สันทราย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
221 เชียงราย เชียงของ ทต.ห๎วยชัย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
222 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
223 เชียงราย แมํสาย อบต.โป่งงาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
224 เชียงราย เวียงป่าเป้า อบต.แมํเจดีย๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
225 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ห๎วยชมภู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 7 13,881,000        
226 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.แมํยาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
227 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
228 เชียงราย เทิง ทต.สันทรายงาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
229 เชียงราย พาน อบต.เจริญเมือง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
230 เชียงราย พญาเม็งราย อบต.ตาดควัน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
231 เชียงราย พาน อบต.ทรายขาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
232 เชียงราย พาน อบต.ทานตะวัน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
233 เชียงราย แมํสาย อบต.โป่งงาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
234 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมํขา๎วต๎ม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
235 เชียงราย เชียงของ อบต.ริมโขง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
236 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
237 เชียงราย แมํจนั ทต.จนัจว๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
238 เชียงราย เวียงแกนํ ทต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
239 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ทําสาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
240 เชียงราย เชียงแสน ทต.บ๎านแซว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
241 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ป่าออ๎ดอนชัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
242 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
243 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.เวียงกาหลง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
244 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
245 เชียงราย เชียงของ ทต.สถาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
246 เชียงราย แมํสรวย อบต.ทําก๏อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
247 เชียงราย เวียงแกนํ อบต.ปอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
248 เชียงราย แมํสรวย อบต.ป่าแดด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
249 เชียงราย เวียงป่าเป้า อบต.แมํเจดีย๑ใหมํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
250 เชียงราย แมํจนั อบต.ศรีค้ า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
251 เชียงราย เทิง อบต.ศรีดอนไชย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
252 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
253 เชียงราย แมํสาย อบต.ศรีเมืองชุม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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254 เชียงใหมํ สารภี ทต.ไชยสถาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
255 เชียงใหมํ จอมทอง ทต.ดอยแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
256 เชียงใหมํ สันป่าตอง ทต.บ๎านกลาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
257 เชียงใหมํ แมํริม ทต.แมํแรม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
258 เชียงใหมํ สะเมิง ทต.สะเมิงใต๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
259 เชียงใหมํ เมืองเชียงใหมํ ทต.หนองหอย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
260 เชียงใหมํ เชียงดาว ทม.เมืองนะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
261 เชียงใหมํ เมืองเชียงใหมํ ทม.แมํเหียะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
262 เชียงใหมํ แมํอาย อบต.ทําตอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 5 9,915,000          
263 เชียงใหมํ สะเมิง อบต.บํอแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
264 เชียงใหมํ ฮอด อบต.บํอสลี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
265 เชียงใหมํ อมก๐อย อบต.มํอนจอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
266 เชียงใหมํ ฝาง อบต.มํอนปิน่ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
267 เชียงใหมํ กลัยาณิวัฒนา อบต.แมํแดด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
268 เชียงใหมํ อมก๐อย อบต.แมํต่ืน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
269 เชียงใหมํ แมํอาย อบต.แมํนาวาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 4 7,932,000          
270 เชียงใหมํ แมํแตง ทต.ทําขี้เหล็ก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
271 เชียงใหมํ สารภี ทต.ทําวังตาล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
272 เชียงใหมํ หางดง ทต.น้ าแพรํพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
273 เชียงใหมํ ดอยสะเกด็ ทต.ป่าป้อง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
274 เชียงใหมํ สันทราย ทต.เมืองเล็น สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
275 เชียงใหมํ แมํแจมํ ทต.แมํแจมํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
276 เชียงใหมํ ดอยสะเกด็ ทต.แมํโป่ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
277 เชียงใหมํ แมํริม ทต.แมํแรม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
278 เชียงใหมํ แมํริม ทต.ริมเหนือ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
279 เชียงใหมํ ดอยสะเกด็ ทต.ส าราญราษฏร๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
280 เชียงใหมํ แมํอาย อบต.ทําตอน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
281 เชียงใหมํ แมํอาย อบต.แมํนาวาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
282 เชียงใหมํ พร๎าว อบต.แมํแวน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
283 เชียงใหมํ แมํริม อบต.สะลวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
284 เชียงใหมํ สารภี ทต.ขวัมุง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
285 เชียงใหมํ สารภี ทต.ดอนแกว๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
286 เชียงใหมํ เมืองเชียงใหมํ ทน.เชียงใหมํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
287 เชียงใหมํ แมํริม อบต.โป่งแยง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
288 เชียงใหมํ ฝาง อบต.แมํคะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
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289 ตรัง ปะเหลียน ทต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
290 ตรัง วังวิเศษ อบต.ทําสะบ๎า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
291 ตรัง สิเกา อบต.บํอหิน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
292 ตรัง กนัตัง อบต.บางเป้า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
293 ตรัง วังวิเศษ อบต.อาํวตง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
294 ตรัง วังวิเศษ ทต.วังวิเศษ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
295 ตรัง กนัตัง ทม.กนัตัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
296 ตรัง ยาํนตาขาว ทต.ควนโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
297 ตรัง ห๎วยยอด ทต.ห๎วยยอด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
298 ตรัง เมืองตรัง ทน.ตรัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
299 ตรัง รัษฎา อบต.เขาไพร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
300 ตรัง นาโยง อบต.โคกสะบ๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
301 ตรัง ยาํนตาขาว อบต.ทุํงคําย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
302 ตรัง ยาํนตาขาว อบต.ในควน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
303 ตรัง กนัตัง อบต.บํอน้ าร๎อน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
304 ตรัง สิเกา อบต.ไม๎ฝาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
305 ตรัง ปะเหลียน อบต.ลิพัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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306 ตราด บํอไรํ อบต.ช๎างทูล สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
307 ตราด เมืองตราด อบต.เนินทราย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
308 ตราด คลองใหญํ ทต.คลองใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
309 ตราด บํอไรํ อบต.นนทรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
310 ตราด เมืองตราด อบต.อาํวใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
311 ตราด บํอไรํ ทต.บํอพลอย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
312 ตราด บํอไรํ ทต.หนองบอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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313 ตาก แมํระมาด ทต.ทุํงหลวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
314 ตาก บ๎านตาก อบต.ตากออก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
315 ตาก แมํระมาด อบต.แมํต่ืน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
316 ตาก เมืองตาก อบต.แมํท๎อ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
317 ตาก แมํระมาด อบต.แมํระมาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
318 ตาก แมํระมาด อบต.สามหมืน่ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
319 ตาก แมํระมาด ทต.ทุํงหลวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
320 ตาก พบพระ ทต.พบพระ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
321 ตาก แมํระมาด ทต.แมํระมาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
322 ตาก เมืองตาก อบต.น้ ารึม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
323 ตาก อุ๎มผาง อบต.โมโกร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
324 ตาก แมํสอด ทต.ทําสายลวด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
325 ตาก บ๎านตาก ทต.บ๎านตาก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
326 ตาก ทําสองยาง ทต.แมํต๎าน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
327 ตาก เมืองตาก ทม.ตาก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
328 ตาก ทําสองยาง อบต.ทําสองยาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
329 ตาก ทําสองยาง อบต.แมํอสุุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
330 ตาก อุ๎มผาง อบต.โมโกร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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331 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ศรีนาวา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
332 นครนายก เมืองนครนายก อบต.ทําทราย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
333 นครนายก เมืองนครนายก อบต.พรหมณี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
334 นครนายก เมืองนครนายก ทม.นครนายก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
335 นครนายก เมืองนครนายก อบต.เขาพระ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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336 นครปฐม สามพราน ทม.กระทุํมล๎ม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
337 นครปฐม นครชัยศรี อบต.โคกพระเจดีย๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
338 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ดอนแฝก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
339 นครปฐม บางเลน อบต.นิลเพชร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
340 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.บ๎านยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
341 นครปฐม นครชัยศรี อบต.ลานตากฟ้า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
342 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.หนองปากโลง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
343 นครปฐม ดอนตูม อบต.ห๎วยพระ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
344 นครปฐม สามพราน ทต.ออ๎มใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
345 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต.ตากอ๎ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
346 นครปฐม นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
347 นครปฐม ดอนตูม อบต.ล าเหย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
348 นครปฐม นครชัยศรี อบต.วัดละมุด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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349 นครพนม ธาตุพนม ทต.นาหนาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
350 นครพนม ศรีสงคราม ทต.บ๎านขาํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
351 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
352 นครพนม ศรีสงคราม ทต.หาดแพง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
353 นครพนม นาทม อบต.นาทม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
354 นครพนม นาแก อบต.นาเลียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
355 นครพนม ศรีสงคราม อบต.บ๎านเอื้อง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
356 นครพนม ทําอเุทน อบต.พะทาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
357 นครพนม นาแก อบต.พิมาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
358 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วังตามัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
359 นครพนม นาแก อบต.สีชมพู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
360 นครพนม นาแก อบต.หนองบํอ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
361 นครพนม เมืองนครพนม อบต.อาจสามารถ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
362 นครพนม เมืองนครพนม อบต.ค าเตย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
363 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาราชควาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
364 นครพนม ทําอเุทน อบต.โนนตาล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
365 นครพนม ปลาปาก อบต.ปลาปาก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
366 นครพนม ธาตุพนม อบต.โพนแพง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
367 นครพนม ศรีสงคราม อบต.โพนสวําง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
368 นครพนม เมืองนครพนม อบต.วังตามัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
369 นครพนม นาแก อบต.หนองบํอ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
370 นครพนม นาแก อบต.หนองสังข๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
371 นครพนม ศรีสงคราม ทต.นาค า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
372 นครพนม ทําอเุทน ทต.เวินพระบาท สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
373 นครพนม ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
374 นครพนม นาแก อบต.กา๎นเหลือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
375 นครพนม ปลาปาก อบต.กตุาไก๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
376 นครพนม นาแก อบต.นาคํู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
377 นครพนม บ๎านแพง อบต.นางัว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
378 นครพนม เมืองนครพนม อบต.นาทราย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
379 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ๎านกลาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
380 นครพนม เมืองนครพนม อบต.บ๎านผ้ึง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 3 8,868,000          
381 นครพนม วังยาง อบต.วังยาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
382 นครพนม ปลาปาก อบต.หนองฮี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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383 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต.ขยุ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
384 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
385 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต.บ๎านยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 4 7,932,000          
386 นครราชสีมา พิมาย อบต.กระเบือ้งใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
387 นครราชสีมา โนนไทย อบต.ก าปัง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
388 นครราชสีมา ครบุรี อบต.โคกกระชาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
389 นครราชสีมา ครบุรี อบต.จระเขห๎ิน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
390 นครราชสีมา โนนสูง อบต.ธารปราสาท สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
391 นครราชสีมา พิมาย อบต.นิคมสร๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
392 นครราชสีมา เสิงสาง อบต.โนนสมบูรณ๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
393 นครราชสีมา แกง๎สนามนาง อบต.โนนส าราญ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
394 นครราชสีมา บ๎านเหล่ือม อบต.บ๎านเหล่ือม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
395 นครราชสีมา โนนสูง อบต.บิง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
396 นครราชสีมา แกง๎สนามนาง อบต.บึงพะไล สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
397 นครราชสีมา ปากชํอง อบต.พญาเยน็ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
398 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อบต.พะงาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
399 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.มะเกลือเกาํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
400 นครราชสีมา ประทาย อบต.หนองคําย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
401 นครราชสีมา โนนสูง อบต.หลุมขา๎ว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
402 นครราชสีมา ห๎วยแถลง อบต.ห๎วยแถลง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
403 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ดํานคล๎า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
404 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.ตลาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
405 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย ทต.บ๎านยาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
406 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.หนองไผํล๎อม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
407 นครราชสีมา ปักธงชัย ทม.เมืองปัก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
408 นครราชสีมา คง อบต.คูขาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
409 นครราชสีมา บ๎านเหล่ือม อบต.โคกกระเบือ้ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
410 นครราชสีมา เฉลิมพระเกยีรติ อบต.ช๎างทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
411 นครราชสีมา ประทาย อบต.ดอนมัน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
412 นครราชสีมา คง อบต.ดอนใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
413 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.โนนคํา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
414 นครราชสีมา คง อบต.โนนเต็ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
415 นครราชสีมา บัวลาย อบต.บัวลาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
416 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.บุงํขี้เหล็ก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
417 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.พลกรัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
418 นครราชสีมา ห๎วยแถลง อบต.เมืองพลับพลา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
419 นครราชสีมา ประทาย อบต.วังไม๎แดง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
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420 นครราชสีมา จกัราช อบต.หนองขาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
421 นครราชสีมา บัวลาย อบต.หนองหว๎า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
422 นครราชสีมา จกัราช อบต.หินโคน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
423 นครราชสีมา ชุมพวง ทต.ชุมพวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
424 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บ๎านโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
425 นครราชสีมา โนนสูง  ทต.มะคํา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
426 นครราชสีมา สีค้ิว ทต.หนองน้ าใส สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
427 นครราชสีมา บัวใหญํ ทต.หนองบัวสะอาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
428 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ใหมํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
429 นครราชสีมา ครบุรี ทต.อรพิมพ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
430 นครราชสีมา แกง๎สนามนาง อบต.แกง๎สนามนาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
431 นครราชสีมา จกัราช อบต.คลองเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
432 นครราชสีมา บัวใหญํ อบต.ดอนตะหนิน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
433 นครราชสีมา ดํานขนุทด อบต.ดํานใน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
434 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
435 นครราชสีมา หนองบุญมาก อบต.ลุงเขว๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
436 นครราชสีมา ดํานขนุทด อบต.สระจรเข๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
437 นครราชสีมา เทพารักษ๑ อบต.ส านักตะคร๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
438 นครราชสีมา จกัราช อบต.สีสุก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
439 นครราชสีมา บัวใหญํ อบต.เสมาใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
440 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบต.หนองบัวศาลา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
441 นครราชสีมา ห๎วยแถลง อบต.หลํุงประดํู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
442 นครราชสีมา ดํานขนุทด อบต.ห๎วยบง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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443 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต.เขาพระ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
444 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.จนัดี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
445 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
446 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
447 นครศรีธรรมราช ทุํงสง อบต.เขาโร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
448 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เคร็ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
449 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.ทําซอม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
450 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาแว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
451 นครศรีธรรมราช หัวไทร อบต.บางนบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
452 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.บางศาลา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
453 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ห๎วยปริก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
454 นครศรีธรรมราช ทุํงสง ทต.กะปาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
455 นครศรีธรรมราช เชียรใหญํ ทต.การะเกด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
456 นครศรีธรรมราช ทุํงสง ทต.ที่วัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
457 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต.พิปูน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
458 นครศรีธรรมราช ทุํงใหญํ อบต.กรุงหยนั สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
459 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.เขาพระทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
460 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อบต.นาเรียง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
461 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.นาแว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
462 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อบต.ปากแพรก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
463 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เสาเภา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
464 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ทําแพ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
465 นครศรีธรรมราช ทุํงใหญํ ทต.ทุํงสัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
466 นครศรีธรรมราช เมือง ทต.ปากนคร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
467 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หัวไทร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
468 นครศรีธรรมราช รํอนพิบูลย๑ ทต.อาํวขนอม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
469 นครศรีธรรมราช ลานสกา อบต.ก าโลน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
470 นครศรีธรรมราช ทําศาลา อบต.ดอนตะโก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
471 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต.ท๎ายส าเภา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
472 นครศรีธรรมราช ทุํงใหญํ อบต.ทํายาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
473 นครศรีธรรมราช สิชล อบต.เทพราช สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
474 นครศรีธรรมราช นบพิต า อบต.นบพิต า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
475 นครศรีธรรมราช ทุํงใหญํ อบต.ปริก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
476 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ละอาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
477 นครศรีธรรมราช ทุํงสง อบต.หนองหงส๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
478 นครศรีธรรมราช ฉวาง อบต.ห๎วยปริก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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479 นครสวรรค๑ พยหุะคีรี ทต.พยหุะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
480 นครสวรรค๑ เมืองนครสวรรค๑ ทน.นครสวรรค๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
481 นครสวรรค๑ เมืองนครสวรรค๑ อบต.กลางแดด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
482 นครสวรรค๑ แมํวงก๑ อบต.เขาชนกนั สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
483 นครสวรรค๑ เกา๎เล้ียว อบต.มหาโพธิ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
484 นครสวรรค๑ แมํเปิน อบต.แมํเปิน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
485 นครสวรรค๑ แมํวงก๑ อบต.แมํวงก๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
486 นครสวรรค๑ เมืองนครสวรรค๑  อบต.วัดไทรย๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
487 นครสวรรค๑ ลาดยาว อบต.ศาลเจา๎ไกตํํอ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
488 นครสวรรค๑ ลาดยาว อบต.สร๎อยละคร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
489 นครสวรรค๑ ชุมแสง อบต.หนองกระเจา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
490 นครสวรรค๑ เมืองนครสวรรค๑ ทน.นครสวรรค๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
491 นครสวรรค๑ ทําตะโก อบต.ดอนคา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
492 นครสวรรค๑ ไพศาลี อบต.ตะคร๎อ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
493 นครสวรรค๑ แมํเปิน อบต.แมํเปิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
494 นครสวรรค๑ เกา๎เล้ียว ทต.เกา๎เล้ียว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
495 นครสวรรค๑ ลาดยาว ทต.ลาดยาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
496 นครสวรรค๑ พยหุะคีรี อบต.เขาทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
497 นครสวรรค๑ เมืองนครสวรรค๑ อบต.พระนอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
498 นครสวรรค๑ พยหุะคีรี อบต.ยางขาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
499 นครสวรรค๑ ตาคลี อบต.หนองโพ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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500 นนทบุรี บางใหญํ ทต.บ๎านบางมํวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
501 นนทบุรี บางกรวย ทต.ศาลากลาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
502 นนทบุรี บางบัวทอง ทม.พิมลราช สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
503 นนทบุรี ไทรน๎อย อบต.คลองขวาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
504 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
505 นนทบุรี ไทรน๎อย อบต.ทวีวัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
506 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
507 นนทบุรี บางกรวย ทม.บางกรวย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
508 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.คลองขอํย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
509 นนทบุรี ไทรน๎อย อบต.ราษฎร๑นิยม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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510 นราธิวาส แว๎ง ทต.บูเก๏ะตา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
511 นราธิวาส รือเสาะ ทต.รือเสาะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
512 นราธิวาส จะแนะ อบต.จะแนะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
513 นราธิวาส จะแนะ อบต.ช๎างเผือก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
514 นราธิวาส แว๎ง อบต.แมํดง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
515 นราธิวาส รือเสาะ อบต.รือเสาะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
516 นราธิวาส แว๎ง อบต.แว๎ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
517 นราธิวาส รือเสาะ อบต.สามัคคี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
518 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต.สุไหงปาดี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
519 นราธิวาส แว๎ง อบต.เอราวัณ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
520 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทต.ปาเสมัส สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
521 นราธิวาส ระแงะ ทต.มะรือโบตก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
522 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.มูโนะ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
523 นราธิวาส รือเสาะ อบต.รือเสาะออก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
524 นราธิวาส สุคิริน อบต.สุคิริน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
525 นราธิวาส ตากใบ ทม.ตากใบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
526 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม.นราธิวาส สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
527 นราธิวาส สุโหงโก-ลก ทม.สุไหงโก-ลก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
528 นราธิวาส ตากใบ อบต.เกาะสะท๎อน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
529 นราธิวาส ตากใบ อบต.โฆษิต สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
530 นราธิวาส ระแงะ อบต.เฉลิม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
531 นราธิวาส จะแนะ อบต.ดุซงญอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
532 นราธิวาส รือเสาะ อบต.บาตง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
533 นราธิวาส สุไหงโก-ลก อบต.ปูโยะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
534 นราธิวาส สุคิริน อบต.มาโมง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
535 นราธิวาส สุคิริน อบต.รํมไทร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
536 นราธิวาส รือเสาะ อบต.ลาโละ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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537 นําน สองแคว อบต.นาไรํหลวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
538 นําน สันติสุข อบต.ป่าแลวหลวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
539 นําน เมืองนําน ทต.กองควาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
540 นําน สองแคว อบต.ชนแดน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
541 นําน ภูเพียง อบต.ฝายแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
542 นําน ภูเพียง อบต.มํวงต้ึด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
543 นําน เวียงสา อบต.ไหลํนําน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
544 นําน แมํจริม ทต.หนองแดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
545 นําน เมืองนําน ทม.นําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
546 นําน เมืองนําน อบต.ไชยสถาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
547 นําน เมืองนําน อบต.สะเนียน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
548 นําน แมํจริม อบต.หมอเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
549 นําน เวียงสา อบต.อาํยนาไลย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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550 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ดอนหญ๎านาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
551 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงงาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
552 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.ชัยพร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
553 บึงกาฬ เซกา อบต.เซกา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
554 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.โซํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
555 บึงกาฬ เซกา อบต.ทําสะอาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
556 บึงกาฬ พรเจริญ อบต.หนองหัวช๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
557 บึงกาฬ เซกา ทต.ทําสะอาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
558 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
559 บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
560 บึงกาฬ ศรีวิไล ทต.ศรีวิไล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
561 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.หอค า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
562 บึงกาฬ ศรีวิไล อบต.ชุมภูพร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
563 บึงกาฬ เซกา อบต.เซกา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
564 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.โซํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
565 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.ถ้ าเจริญ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
566 บึงกาฬ เซกา อบต.ทํากกแดง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
567 บึงกาฬ เซกา อบต.น้ าจั้น สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
568 บึงกาฬ เซกา อบต.บ๎านต๎อง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
569 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.ศรีชมภู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
570 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.หนองพันทา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
571 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.ไคสี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
572 บึงกาฬ โซํพิสัย ทต.โซํพิสัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
573 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต.วิศิษฐ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
574 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ศรีส าราญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
575 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.ค านาดี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
576 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต.ทําดอกค า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
577 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.นาสวรรค๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
578 บึงกาฬ เซกา อบต.ป่งไฮ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 4 11,824,000        
579 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต.โป่งเปือย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
580 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.ศรีชมภู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
581 บึงกาฬ โซํพิสัย อบต.เหลําทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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582 บุรีรัมย๑ สตึก ทต.ศรีสตึก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
583 บุรีรัมย๑ หนองกี่ อบต.ทุํงกระตาดพัฒนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
584 บุรีรัมย๑ ละหานทราย อบต.หนองแวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
585 บุรีรัมย๑ สตึก ทต.ศรีสตึก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
586 บุรีรัมย๑ ละหานทราย ทต.หนองแวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
587 บุรีรัมย๑ นางรอง ทม.นางรอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
588 บุรีรัมย๑ สตึก อบต.รํอนทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
589 บุรีรัมย๑ คูเมือง อบต.หนองขมาร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
590 บุรีรัมย๑ ละหานทราย อบต.หนองแวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
591 บุรีรัมย๑ แคนดง อบต.แคนดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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592 ปทุมธานี สามโคก ทต.บางเตย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
593 ปทุมธานี สามโคก ทต.สามโคก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
594 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บ๎านกระแซง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
595 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บ๎านฉาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
596 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางเด่ือ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
597 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบต.บางหลวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
598 ปทุมธานี สามโคก อบต.บ๎านปทุม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
599 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางขะแยง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
600 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
601 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว๎ ทต.ระแหง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
602 ปทุมธานี ล าลูกกา ทต.ล าลูกกา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
603 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
604 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองเจด็ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
605 ปทุมธานี คลองหลวง อบต.คลองห๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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606 ประจวบคีรีขนัธ๑ ทับสะแก อบต.นาหูกวาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
607 ประจวบคีรีขนัธ๑ สามร๎อยยอด อบต.ไรํใหมํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
608 ประจวบคีรีขนัธ๑ ปราณบุรี อบต.วังก๑พง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
609 ประจวบคีรีขนัธ๑ ทับสะแก อบต.แสงอรุณ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
610 ประจวบคีรีขนัธ๑ ทับสะแก อบต.ห๎วยยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
611 ประจวบคีรีขนัธ๑ เมืองประจวบคีรีขนัธ๑ ทม.ประจวบคีรีขนัธ๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
612 ประจวบคีรีขนัธ๑ ปราณบุรี อบต.ปราณบุรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
613 ประจวบคีรีขนัธ๑ ทับสะแก อบต.อาํงทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
614 ประจวบคีรีขนัธ๑ บางสะพานน๎อย ทต.บางสะพานน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
615 ประจวบคีรีขนัธ๑ บางสะพานน๎อย อบต.ปากแพรก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
616 ประจวบคีรีขนัธ๑ สามร๎อยยอด อบต.สามร๎อยยอด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
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617 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี ทม.ปราจนีบุรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
618 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.กรอกสมบูรณ๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
619 ปราจนีบุรี บ๎านสร๎าง อบต.บางกระเบา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
620 ปราจนีบุรี บ๎านสร๎าง อบต.บางเตย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
621 ปราจนีบุรี กบินทร๑บุรี อบต.บ๎านรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
622 ปราจนีบุรี กบินทร๑บุรี อบต.วังตะเคียน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
623 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.หนองแสง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
624 ปราจนีบุรี ศรีมหาโพธิ อบต.หัวหว๎า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
625 ปราจนีบุรี กบินทร๑บุรี ทต.เมืองเกาํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
626 ปราจนีบุรี เมืองปราจนีบุรี ทม.ปราจนีบุรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
627 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.หนองแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
628 ปราจนีบุรี ประจนัตคาม อบต.ค าโตนด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
629 ปราจนีบุรี กบินทร๑บุรี อบต.หนองกี่ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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630 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทต.มะกรูด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
631 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
632 ปัตตานี หนองจกิ อบต.คอลอตันหยง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
633 ปัตตานี สายบุรี อบต.ตะบิง้ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
634 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต.นาประดํู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
635 ปัตตานี มายอ อบต.ปะโด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
636 ปัตตานี หนองจกิ อบต.ปุโละปุโย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
637 ปัตตานี สายบุรี อบต.มะนังดาล า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
638 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบต.กะมิยอ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
639 ปัตตานี ยะรัง อบต.เขาตูม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
640 ปัตตานี ยะรัง อบต.คลองใหมํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
641 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.มะนังยง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
642 ปัตตานี สายบุรี อบต.ละหาร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
643 ปัตตานี สายบุรี ทต.เตราะบอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
644 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.ตะโละกาโปร๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
645 ปัตตานี ปานะเระ อบต.ทําน้ า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
646 ปัตตานี ทุํงยางแดง อบต.ปากู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
647 ปัตตานี แมํลาน อบต.มํวงเต้ีย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
648 ปัตตานี ยะรัง อบต.ยะรัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
649 ปัตตานี ยะรัง อบต.ระแว๎ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
650 ปัตตานี ยะหร่ิง อบต.แหลมโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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651 พระนครศรีอยธุยา บางไทร อบต.กระแชง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
652 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.เกาะเรียน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
653 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.คลองสระบัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
654 พระนครศรีอยธุยา ทําเรือ อบต.ทําเจา๎สนุก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
655 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.บํอโพง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
656 พระนครศรีอยธุยา ผักไหํ อบต.บ๎านแค สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
657 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.บ๎านใหมํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
658 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ปากกราน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
659 พระนครศรีอยธุยา นครหลวง อบต.ปากจั่น สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
660 พระนครศรีอยธุยา ทําเรือ อบต.โพธิ์เอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
661 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ภูเขาทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
662 พระนครศรีอยธุยา ลาดบัวหลวง อบต.สิงหนาท สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
663 พระนครศรีอยธุยา ทําเรือ ทต.ทําเรือ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
664 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.ปราสาททอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
665 พระนครศรีอยธุยา อทุัย อบต.ขา๎วเมํา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
666 พระนครศรีอยธุยา อทุัย อบต.คานหาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
667 พระนครศรีอยธุยา ภาชี อบต.พระแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
668 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.สวนพริก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
669 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต.ส าเภาลํม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
670 พระนครศรีอยธุยา บางปะอนิ ทต.บางปะอนิ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
671 พระนครศรีอยธุยา ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
672 พระนครศรีอยธุยา ลาดบัวหลวง อบต.พระยาบันลือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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673 พะเยา แมํใจ ทต.รวมใจพัฒนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
674 พะเยา ภูซาง ทต.สบบง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
675 พะเยา ดอกค าใต๎ ทต.หนองหลํม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
676 พะเยา เมืองพะเยา ทต.บ๎านต๊ า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
677 พะเยา แมํใจ ทต.ป่าแฝก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
678 พะเยา ดอกค าใต๎ อบต.บ๎านปิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
679 พะเยา จนุ ทต.จนุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
680 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมํกา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
681 พะเยา เมืองพะเยา ทต.แมํปืม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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682 พังงา กะปง อบต.เหมาะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
683 พังงา กะปง อบต.เหล สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
684 พังงา เมืองพังงา ทต.บางเตย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
685 พังงา เมืองพังงา อบต.ถ้ าน้ าผุด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
686 พังงา ทับปุด อบต.ทับปุด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
687 พังงา เมืองพังงา อบต.นบปริง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
688 พังงา ทับปุด อบต.มะรํุย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
689 พังงา เกาะยาว ทต.เกาะยาวใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
690 พังงา คุระบุรี ทต.คุระบุรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
691 พังงา เกาะยาว ทต.พรุใน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
692 พังงา คุระบุรี อบต.คุระ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
693 พังงา คุระบุรี อบต.บางวัน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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694 พัทลุง ศรีนครินทร๑ ทต.บ๎านนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
695 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ปรางหมูํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
696 พัทลุง ป่าบอน ทต.ป่าบอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
697 พัทลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
698 พัทลุง ศรีนครินทร๑ ทต.ล าสินธุ๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
699 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
700 พัทลุง บางแกว๎ ทต.บางแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
701 พัทลุง ศรีนครินทร๑ ทต.บ๎านนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
702 พัทลุง ควนขนุน ทต.พนางตุง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
703 พัทลุง ควนขนุน ทต.แพรกหา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
704 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.รํมเมือง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
705 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ต านาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
706 พัทลุง ป่าบอน อบต.วังใหมํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
707 พัทลุง เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
708 พัทลุง ควนขนุน ทต.โตนดด๎วน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
709 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ทําแค สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
710 พัทลุง บางแกว๎ ทต.ทํามะเด่ือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
711 พัทลุง ป่าพะยอม ทต.ลานขอํย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
712 พัทลุง ป่าบอน อบต.โคกทราย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
713 พัทลุง เมืองพัทลุง อบต.ชัยบุรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
714 พัทลุง ปากพะยนู อบต.ฝาละมี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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715 พิจติร เมืองพิจติร ทต.หัวดง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
716 พิจติร บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
717 พิจติร ทับคล๎อ อบต.ท๎ายทุํง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
718 พิจติร บางมูลนาก อบต.วังกรด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
719 พิจติร ดงเจริญ อบต.วังง้ิว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
720 พิจติร สามงําม อบต.สามงําม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
721 พิจติร โพธิ์ประทับช๎าง ทต.โพธิ์ประทับช๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
722 พิจติร โพธิ์ประทับช๎าง อบต.ดงเสือเหลือง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
723 พิจติร เมืองพิจติร อบต.ปากทาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
724 พิจติร โพธิ์ประทับช๎าง อบต.โพธิ์ประทับช๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
725 พิจติร วชิรบารมี อบต.วังโมกข๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
726 พิจติร บางมูลนาก ทต.เนินมะกอก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
727 พิจติร บางมูลนาก ทต.บางไผํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
728 พิจติร ทับคล๎อ อบต.ทับคล๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
729 พิจติร สากเหล็ก อบต.ทําเยี่ยม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
730 พิจติร วังทรายพูน อบต.วังทรายพูน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
731 พิจติร บึงนาราง อบต.แหลมรัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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732 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.ทับยายเชียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
733 พิษณุโลก นครไทย อบต.นาบัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
734 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บํอภาค สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
735 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.บึงพระ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
736 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ปากโทก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
737 พิษณุโลก บางกระทุํม อบต.ไผํล๎อม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
738 พิษณุโลก พรหมพิราม อบต.วังวน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
739 พิษณุโลก วัดโบสถ๑ อบต.วัดโบสถ๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
740 พิษณุโลก บางกระทุํม ทต.สนามคลี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
741 พิษณุโลก บางกระทุํม ทต.ห๎วยแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
742 พิษณุโลก บางระก า อบต.ชุมแสงสงคราม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
743 พิษณุโลก บางระก า อบต.ทํานางงาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
744 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.บํอภาค สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
745 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต.วังยาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
746 พิษณุโลก บางระก า ทต.บางระก าเมืองใหมํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
747 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต.ดอนทอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
748 พิษณุโลก บางกระทุํม  อบต.นครป่าหมาก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
749 พิษณุโลก บางระก า อบต.หนองกลุา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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750 เพชรบุรี บ๎านแหลม ทต.บางตะบูน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
751 เพชรบุรี แกงํกระจาน อบต.แกงํกระจาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
752 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.นาพันสาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
753 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.บางจาก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
754 เพชรบุรี แกงํกระจาน อบต.วังจนัทร๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
755 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต.หนองพลับ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
756 เพชรบุรี เขายอ๎ย อบต.ห๎วยทําช๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
757 เพชรบุรี แกงํกระจาน อบต.ห๎วยแมํเพรียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
758 เพชรบุรี ทํายาง อบต.บ๎านในดง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
759 เพชรบุรี ทํายาง อบต.วังไคร๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
760 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หาดเจา๎ส าราญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
761 เพชรบุรี บ๎านแหลม อบต.บางครก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
762 เพชรบุรี หนองหญ๎าปล๎อง อบต.ยางน้ ากลัดใต๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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763 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก ทต.ตาลเด่ียว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
764 เพชรบูรณ๑ ชนแดน อบต.ดงขยุ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
765 เพชรบูรณ๑ ชนแดน อบต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
766 เพชรบูรณ๑ ศรีเทพ อบต.นาสนุนํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
767 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.บ๎านหวาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
768 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.ฝายนาแซง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
769 เพชรบูรณ๑ วิเชียรบุรี อบต.ยางสาว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
770 เพชรบูรณ๑ น้ าหนาว อบต.วังกวาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
771 เพชรบูรณ๑ วังโป่ง อบต.วังโป่ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
772 เพชรบูรณ๑ บึงสามพัน อบต.สระแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
773 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.ห๎วยไรํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
774 เพชรบูรณ๑ เขาค๎อ อบต.เขาค๎อ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
775 เพชรบูรณ๑ ชนแดน อบต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
776 เพชรบูรณ๑ วิเชียรบุรี อบต.ทําโรง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
777 เพชรบูรณ๑ หนองไผํ อบต.บํอไทย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
778 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.สักหลง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
779 เพชรบูรณ๑ บึงสามพัน อบต.หนองแจง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
780 เพชรบูรณ๑ เขาค๎อ อบต.หนองแมํนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
781 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.ห๎วยไรํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
782 เพชรบูรณ๑ เมืองเพชรบูรณ๑ ทต.นาง่ัว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
783 เพชรบูรณ๑ วิเชียรบุรี อบต.ซับน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
784 เพชรบูรณ๑ เมืองเพชรบูรณ๑ อบต.ตะเบาะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
785 เพชรบูรณ๑ หลํมเกาํ อบต.นาซ า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
786 เพชรบูรณ๑ เมืองเพชรบูรณ๑ อบต.บ๎านโคก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
787 เพชรบูรณ๑ หลํมสัก อบต.บ๎านต้ิว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
788 เพชรบูรณ๑ เมืองเพชรบูรณ๑ อบต.สะเดียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
789 เพชรบูรณ๑ เมืองเพชรบูรณ๑ อบต.ห๎วยสะแก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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790 แพรํ สูงเมํน อบต.สูงเมํน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
791 แพรํ สอง อบต.หัวเมือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
792 แพรํ วังชิ้น ทต.วังชิ้น สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
793 แพรํ สอง อบต.ทุํงน๎าว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
794 แพรํ สูงเมํน อบต.น้ าช า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
795 แพรํ ร๎องกวาง อบต.แมํยางตาล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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796 ภูเกต็ ถลาง อบต.เทพกระษัตรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
797 ภูเกต็ ถลาง ทต.ป่าคลอก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
798 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ทต.รัษฎา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
799 ภูเกต็ เมืองภูเกต็ ทม.กะทู๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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800 มหาสารคาม แกด า อบต.แกด า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
801 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.ขามป้อม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 4 7,932,000          
802 มหาสารคาม นาดูน อบต.ดงยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
803 มหาสารคาม พยคัฆภูพิสัย อบต.เม็กด า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
804 มหาสารคาม นาเชือก อบต.ส าโรง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
805 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทต.แวงนําง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
806 มหาสารคาม พยคัฆภูพิสัย  อบต.กา๎มปู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
807 มหาสารคาม นาดูน อบต.กูํสันตรัตน๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
808 มหาสารคาม นาเชือก อบต.เขวาไรํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
809 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.บัวค๎อ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
810 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.บ๎านหวาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
811 มหาสารคาม พยคัฆภูพิสัย อบต.ปะหลาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
812 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.ยางทําแจง๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
813 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.เลิงใต๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
814 มหาสารคาม นาเชือก อบต.ส าโรง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
815 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองปลิง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
816 มหาสารคาม โกสุมพิสัย ทต.โกสุมพิสัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
817 มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
818 มหาสารคาม พยคัฆภูพิสัย ทต.พยคัฆภูมิพิสัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
819 มหาสารคาม วาปีปทุม ทต.วาปีปทุม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
820 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.แคน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
821 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต.บ๎านหวาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
822 มหาสารคาม นาเชือก อบต.สันป่าตอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
823 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต.หนองโน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
824 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต.หนองบอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
825 มหาสารคาม หนองบัวแกว๎ อบต.หนองบัวแกว๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
826 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
827 มหาสารคาม นาเชือก อบต.หนองเม็ก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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828 มุกดาหาร หนองสูง ทต.ภูวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
829 มุกดาหาร นิคมค าสร๎อย อบต.นิคมค าสร๎อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
830 มุกดาหาร ค าชะอี อบต.บ๎านซํง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
831 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.พังแดง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
832 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บ๎านแกง๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
833 มุกดาหาร หนองสูง ทต.บ๎านเป้า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
834 มุกดาหาร ดงหลวง อบต.ชะโนดน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
835 มุกดาหาร ค าชะอี อบต.โนนงาม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
836 มุกดาหาร หนองสูง อบต.โนนยาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
837 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.บ๎านบาก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
838 มุกดาหาร ดอนตาล อบต.ป่าไรํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
839 มุกดาหาร หว๎านใหญํ อบต.หว๎านใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
840 มุกดาหาร ค าชะอี อบต.เหลําสร๎างถอํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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841 แมํฮํองสอน แมํลาน๎อย อบต.ขนุแมํลาน๎อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
842 แมํฮํองสอน ปางมะผ๎า อบต.ถ้ าลอด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
843 แมํฮํองสอน เมืองแมํฮํองสอน อบต.ปางหมู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
844 แมํฮํองสอน แมํสะเรียง อบต.ป่าแป๋ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
845 แมํฮํองสอน ปาย อบต.เมืองแปง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
846 แมํฮํองสอน ปาย อบต.แมํฮ้ี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
847 แมํฮํองสอน สบเมย อบต.สบเมย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
848 แมํฮํองสอน แมํลาน๎อย อบต.สันติคีรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
849 แมํฮํองสอน เมืองแมํฮํองสอน อบต.ห๎วยโป่ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
850 แมํฮํองสอน แมํสะเรียง ทต.เมืองยวมใต๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
851 แมํฮํองสอน แมํสะเรียง อบต.แมํคง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
852 แมํฮํองสอน เมืองแมํฮํองสอน อบต.หมอกจ าแป่ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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853 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กดุแหํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
854 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.กระจาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
855 ยโสธร กดุชุม อบต.ก าแมด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
856 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.ค๎อเหนือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
857 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.โนนทราย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
858 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.บึงแก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
859 ยโสธร มหาชนะชัย  อบต.ฟ้าหยาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
860 ยโสธร เมืองยโสธร อบต.สิงห๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
861 ยโสธร กดุชุม ทต.กดุชุมพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
862 ยโสธร ค าเขื่อนแกว๎ ทต.ค าเขื่อนแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
863 ยโสธร ไทยเจริญ ทต.ค าเตย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
864 ยโสธร เลิงนกทา ทต.เลิงนกทา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
865 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามัคคี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
866 ยโสธร กดุชุม อบต.กดุชุม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
867 ยโสธร ค๎อวัง อบต.ฟ้าหํวน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
868 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.มํวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
869 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
870 ยโสธร เมืองยโสธร ทม.ยโสธร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
871 ยโสธร ป่าต้ิว อบต.เชียงเพ็ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
872 ยโสธร ค๎อวัง อบต.น้ าออ๎ม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
873 ยโสธร ทรายมูล อบต.ไผํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
874 ยโสธร ค าเขื่อนแกว๎ อบต.ยอํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
875 ยโสธร เลิงนกทา อบต.สามแยก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
876 ยโสธร มหาชนะชัย อบต.หัวเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          



หนา้ที ่48

ที่ จังหวดั อ าเภอ รายการ รายการ
จ านวน 
(หลัง)

งบประมาณ  
(บาท)

บัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาหารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

877 ยะลา เมืองยะลา ทต.ทําสาป สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
878 ยะลา ยะหา ทต.ปะแต สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
879 ยะลา บันนังสตา อบต.ตาเนาะปูเต๏ะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
880 ยะลา เบตง อบต.ยะรม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
881 ยะลา รามัน ทต.เมืองรามันห๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
882 ยะลา รามัน อบต.กายบูอเกาะ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
883 ยะลา บันนังสตา อบต.ถ้ าทะลุ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
884 ยะลา บันนังสตา อบต.บันนังสตา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
885 ยะลา กรงปินัง อบต.สะเอะ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
886 ยะลา เบตง ทม.เบตง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
887 ยะลา กรงปินัง อบต.กรงปินัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
888 ยะลา ยะหา อบต.กาตอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
889 ยะลา บันนังสตา อบต.บันนังสตา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
890 ยะลา รามัน อบต.บือมัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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891 ร๎อยเอด็ เสลภูมิ ทต.นาแซง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
892 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ ทต.โนนตาล สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
893 ร๎อยเอด็ โพนทราย ทต.สามขา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
894 ร๎อยเอด็ หนองฮี ทต.หนองฮี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
895 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
896 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน๎อย ด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
897 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
898 ร๎อยเอด็ หนองฮี อบต.ดูกอึ่ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
899 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.นาโพธิ์ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
900 ร๎อยเอด็ หนองพอก อบต.บึงงาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
901 ร๎อยเอด็ หนองพอก อบต.ภูเขาทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
902 ร๎อยเอด็ ธวัชบุรี อบต.เมืองน๎อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
903 ร๎อยเอด็ โพนทราย อบต.ยางค า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
904 ร๎อยเอด็ หนองพอก อบต.หนองพอก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
905 ร๎อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.ห๎วยหินลาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
906 ร๎อยเอด็ โพธิ์ชัย ทต.ชัยวารี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
907 ร๎อยเอด็ โพนทราย ทต.โพนทราย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
908 ร๎อยเอด็ ธวัชบุรี ทต.มะอึ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
909 ร๎อยเอด็ เสลภูมิ ทต.เมืองไพร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
910 ร๎อยเอด็ เมืองสรวง ทต.หนองหิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
911 ร๎อยเอด็ หนองพอก อบต.กกโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
912 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
913 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.แคนใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
914 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังน๎อย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
915 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย อบต.ดงคร่ังใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
916 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.ดงลาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
917 ร๎อยเอด็ เชียงขวัญ อบต.บ๎านเขอืง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
918 ร๎อยเอด็ โพนทราย อบต.ยางค า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
919 ร๎อยเอด็ โพธิ์ชัย อบต.สะอาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
920 ร๎อยเอด็ เสลภูมิ อบต.เหลําน๎อย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
921 ร๎อยเอด็ เกษตรวิสัย ทต.เกษตรวิสัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
922 ร๎อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
923 ร๎อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.ทุํงหลวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
924 ร๎อยเอด็ เสลภูมิ ทต.นาแซง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
925 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ ทต.ปอภาร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
926 ร๎อยเอด็ สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
927 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.ขอนแกนํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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928 ร๎อยเอด็ หนองฮี อบต.เดํนราษฎร๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
929 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.โนนรัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
930 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.รอบเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
931 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.สะอาดสมบูรณ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
932 ร๎อยเอด็ สุวรรณภูมิ อบต.หัวโทน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
933 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.เหนือเมือง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
934 ร๎อยเอด็ เมืองร๎อยเอด็ อบต.หนองแกว๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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935 ระนอง เมืองระนอง อบต.ทรายแดง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
936 ระนอง กระบุรี อบต.น้ าจดืน๎อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
937 ระนอง กระบุรี อบต.ปากจั่น สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
938 ระนอง กระบุรี ทต.จ.ป.ร. สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
939 ระนอง สุขส าราญ อบต.นาคา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
940 ระนอง เมืองระนอง ทต.หงาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
941 ระนอง เมืองระนอง อบต.หงาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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942 ระยอง บ๎านฉาง ทต.พลา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
943 ระยอง เขาชะเมา อบต.เขาน๎อย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
944 ระยอง แกลง อบต.ทุํงควายกนิ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
945 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
946 ระยอง บ๎านคําย อบต.หนองบัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
947 ระยอง เขาชะเมา ทต.ช าฆ๎อ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
948 ระยอง เมืองระยอง อบต.กะเฉด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
949 ระยอง นิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
950 ระยอง บ๎านฉาง อบต.ส านักท๎อน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
951 ระยอง ปลวกแดง อบต.หนองไรํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
952 ระยอง บ๎านคําย ทต.บ๎านคํายพัฒนา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
953 ระยอง บ๎านฉาง ทต.บ๎านฉาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
954 ระยอง แกลง ทต.สองสลึง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
955 ระยอง บ๎านคําย อบต.ตาชัน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
956 ระยอง แกลง อบต.วังหว๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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957 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต.ค๎ุงกระถนิ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
958 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต.เจดีย๑หัก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
959 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต.ดอนไผํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
960 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต.บางป่า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
961 ราชบุรี บ๎านโป่ง อบต.หนองกบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
962 ราชบุรี โพธาราม ทต.บ๎านฆ๎อง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
963 ราชบุรี วัดเพลง อบต.เกาะศาลพระ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
964 ราชบุรี บ๎านโป่ง อบต.เขาขลุง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
965 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต.ดอนคลัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
966 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต.ป่าหวาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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967 ลพบุรี ทําวุ๎ง ทต.บางงา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
968 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม.ลพบุรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
969 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วังจั่น สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
970 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.สะแกราบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
971 ลพบุรี บ๎านหมี่ อบต.หนองเตํา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
972 ลพบุรี โคกเจริญ อบต.วังทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
973 ลพบุรี บ๎านหมี่ ทม.บ๎านหมี่ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
974 ลพบุรี สระโบสถ๑ อบต.ทุํงทําช๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
975 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.วังขอนขว๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
976 ลพบุรี ทําวุ๎ง อบต.หัวส าโรง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
977 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
978 ลพบุรี ล าสนธิ อบต.เขาน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
979 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.ดงมะรุม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
980 ลพบุรี ทําวุ๎ง อบต.บางค๎ู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
981 ลพบุรี ล าสนธิ อบต.หนองรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
982 ลพบุรี โคกส าโรง อบต.ห๎วยโป่ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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983 ล าปาง แมํทะ ทต.นาครัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
984 ล าปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
985 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.พิชัย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
986 ล าปาง เมืองล าปาง อบต.บ๎านเสด็จ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
987 ล าปาง สบปราบ อบต.สมัย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
988 ล าปาง เสริมงาม อบต.เสริมกลาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
989 ล าปาง แมํทะ ทต.ป่าตันนาครัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
990 ล าปาง แมํพริก ทต.แมํปุ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
991 ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค๑นคร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
992 ล าปาง วังเหนือ อบต.ทุํงฮ้ัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
993 ล าปาง เมืองล าปาง อบต.บ๎านแลง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
994 ล าปาง เมืองล าปาง อบต.บุญนาคพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
995 ล าปาง งาว อบต.แมํตีบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
996 ล าปาง วังเหนือ อบต.วังแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
997 ล าปาง แมํทะ อบต.วังเงิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
998 ล าปาง แจห๎ํม ทต.บ๎านสา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
999 ล าปาง เกาะคา ทต.ล าปางหลวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1000 ล าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1001 ล าปาง สบปราบ อบต.นายาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1002 ล าปาง สบปราบ อบต.แมํกวัะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1003 ล าปาง วังเหนือ อบต.วังทรายค า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1004 ล าปาง แมํเมาะ อบต.สบป้าด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1005 ล าพูน เมืองล าพูน ทต.บ๎านกลาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1006 ล าพูน ล้ี ทต.ป่าไม๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1007 ล าพูน ล้ี ทต.ศรีวิชัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1008 ล าพูน ทุํงหัวช๎าง อบต.ตะเคียนปม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1009 ล าพูน ป่าซาง อบต.นครเจดีย๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1010 ล าพูน ป่าซาง อบต.น้ าดิบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1011 ล าพูน ล้ี อบต.เวียงแกว๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1012 เลย เมืองเลย ทต.นาอาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1013 เลย เมืองเลย ทม.เลย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1014 เลย เมืองเลย อบต.ชัยพฤกษ๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1015 เลย ทําล่ี อบต.ทําล่ี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1016 เลย ภูเรือ อบต.ทําศาลา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1017 เลย เมืองเลย อบต.นาแขม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1018 เลย ดํานซ๎าย อบต.โป่ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1019 เลย เมืองเลย อบต.เมือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1020 เลย เมืองเลย อบต.ศรีสองรัก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1021 เลย ดํานซ๎าย อบต.อปิุม่ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1022 เลย เมืองเลย  ทม.เลย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1023 เลย ดํานซ๎าย อบต.กกสะทอน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1024 เลย ปากชม อบต.ชมเจริญ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1025 เลย ทําล่ี อบต.น้ าแคม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1026 เลย วังสะพุง อบต.วังสะพุง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1027 เลย ปากชม ทต.คอนสา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1028 เลย ทําล่ี ทต.ทําล่ี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1029 เลย ปากชม ทต.ปากชม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1030 เลย วังสะพุง ทต.ปากปวน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1031 เลย วังสะพุง ทต.ศรีสงคราม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1032 เลย หนองหิน ทต.หนองหิน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1033 เลย เมืองเลย ทม.เลย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1034 เลย วังสะพุง ทม.วังสะพุง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1035 เลย หนองหิน อบต.ตาดขาํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1036 เลย เอราวัณ อบต.ทรัพย๑ไพวัลย๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1037 เลย ผาขาว อบต.โนนป่าซาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1038 เลย ภูหลวง อบต.เลยวังไสย๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1039 เลย ภูเรือ อบต.สานตม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1040 เลย ภูหลวง อบต.หนองคัน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1041 เลย เชียงคาน อบต.หาดทรายขาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1042 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต.ส าโรงพลัน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1043 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย อบต.กา๎นเหลือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1044 ศรีสะเกษ ขนุหาญ อบต.ขนุหาญ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1045 ศรีสะเกษ ขขุนัธ๑ อบต.ดองก าเม็ด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1046 ศรีสะเกษ ขขุนัธ๑ อบต.ตาอดุ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1047 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.น้ าเกล้ียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1048 ศรีสะเกษ พยหุ๑ อบต.พรหมสวัสด์ิ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1049 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ อบต.พิมายเหนือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1050 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ อบต.โพธิ์ศรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1051 ศรีสะเกษ ขนุหาญ อบต.ภูฝ้าย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1052 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.ละเอาะ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1053 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หญ๎าปล๎อง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1054 ศรีสะเกษ พยหุ๑ อบต.หนองค๎า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1055 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ อบต.หนองม๎า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1056 ศรีสะเกษ กนัทรารมย๑ อบต.หนองหัวช๎าง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1057 ศรีสะเกษ ศรีสุวรรณ อบต.อเีซ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1058 ศรีสะเกษ ขนุหาญ ทต.กนัทรอม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1059 ศรีสะเกษ ห๎วยทับทัน ทต.จานแสนไชย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1060 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย ทต.แต๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1061 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ ทต.ปรางค๑กูํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1062 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.เมืองคง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1063 ศรีสะเกษ ขนุหาญ ทต.สิ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1064 ศรีสะเกษ ห๎วยทับทัน อบต.กล๎วยกว๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1065 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.คูบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1066 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ๑ อบต.จานใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1067 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ๑ อบต.ตระกาจ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1068 ศรีสะเกษ วังหิน อบต.ทุํงสวําง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1069 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.น้ าเกล้ียง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1070 ศรีสะเกษ อทุุมพรพิสัย อบต.ปะอาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1071 ศรีสะเกษ พยหุ๑ อบต.พรหมสวัสด์ิ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1072 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.พิงพวย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1073 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.ละเอาะ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1074 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.สร๎างปี่ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1075 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.สะพุง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1076 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ อบต.ส าโรงปราสาท สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1077 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.หนองแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1078 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต.หนองแค สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
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1079 ศรีสะเกษ ขขุนัธ๑ อบต.หนองฉลอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1080 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ อบต.หนองเชียงทูน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1081 ศรีสะเกษ กนัทรารมย๑ อบต.หนองแวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1082 ศรีสะเกษ ขนุหาญ ทต.ขนุหาญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1083 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ  ทต.น้ าค า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1084 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ๑ ทต.หนองหญ๎าลาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1085 ศรีสะเกษ ขขุนัธ๑ ทม.ขขุนัธ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1086 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ๑ อบต.กดุเสลา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1087 ศรีสะเกษ ปรางค๑กูํ อบต.กูํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1088 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.จาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1089 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต.ดินแดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1090 ศรีสะเกษ เบญจลักษ๑ อบต.ทําคล๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1091 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต.ทุํม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1092 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.น้ าเกล้ียง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1093 ศรีสะเกษ ขขุนัธ๑ อบต.นิคมพัฒนา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1094 ศรีสะเกษ กนัทรลักษ๑ อบต.บึงมะลู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1095 ศรีสะเกษ บึงบูรพ๑ อบต.เป๊าะ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1096 ศรีสะเกษ กนัทรารมย๑ อบต.ผักแพว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1097 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต.รํุงระวี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1098 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ง้ิวดํอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1099 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1100 สกลนคร อากาศอ านวย ทต.บะหว๎า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1101 สกลนคร สํองดาว ทต.ปทุมวาปี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1102 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1103 สกลนคร สวํางแดนดิน อบต.ค๎อใต๎ ร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1104 สกลนคร สวํางแดนดิน อบต.ตาลโกน ร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1105 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1106 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.ห๎วยยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1107 สกลนคร ค าตากล๎า ทต.ค าแพด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1108 สกลนคร อากาศอ านวย ทต.ทํากอ๎น สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1109 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ธาตุนาเวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1110 สกลนคร ค าตากล๎า ทต.นาซอ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1111 สกลนคร สวํางแดนดิน ทต.บงใต๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1112 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พรรณานิคม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1113 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.เมืองทองทําแรํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1114 สกลนคร บ๎านมํวง ทต.ห๎วยหลัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1115 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โคกกอํง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1116 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.โคกศิลา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1117 สกลนคร โพนนาแกว๎ อบต.เชียงสือ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1118 สกลนคร อากาศอ านวย อบต.ทรายมูล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1119 สกลนคร โพนนาแกว๎ อบต.นาดงวัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1120 สกลนคร เตํางอย อบต.นาตาล สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1121 สกลนคร บ๎านมํวง อบต.บ๎านมาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1122 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.บ๎านเหลํา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1123 สกลนคร กสุุมาลย๑ อบต.อุํมจาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1124 สกลนคร กดุบาก ทต.กดุแฮดร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1125 สกลนคร กสุุมาลย๑ ทต.กสุุมาลย๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1126 สกลนคร ค าตากล๎า ทต.ค าตากล๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1127 สกลนคร ค าตากล๎า ทต.นาซอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1128 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาหัวบํอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1129 สกลนคร อากาศอ านวย ทต.บงใต๎ คร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1130 สกลนคร โพนนาแกว๎ ทต.บ๎านโพน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1131 สกลนคร สํองดาว ทต.วัฒนา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1132 สกลนคร สํองดาว ทต.สํองดาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1133 สกลนคร หนองแดง ทต.สํองดาวหนองแดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1134 สกลนคร บ๎านมํวง ทต.ห๎วยหลัว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1135 สกลนคร เตํางอย อบต.จนัทร๑เพ็ญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1136 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต.โนนหอม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1137 สกลนคร เจริญศิลป์ อบต.หนองแปน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1138 สงขลา จะนะ ทต.นาทับ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1139 สงขลา สะเดา อบต.เขามีเกยีรติ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1140 สงขลา หาดใหญํ อบต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1141 สงขลา นาหมํอม อบต.พิจติร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1142 สงขลา กระแสสินธุ๑ ทต.กระแสสินธุ๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1143 สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1144 สงขลา หาดใหญํ ทม.ทุํงต าเสา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1145 สงขลา สทิงพระ อบต.จะทิ้งพระ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1146 สงขลา สะเดา อบต.ทําโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1147 สงขลา สทิงพระ อบต.ทําหิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1148 สงขลา หาดใหญํ อบต.บ๎านไรํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1149 สงขลา ระโนด อบต.บ๎านใหมํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1150 สงขลา สทิงพระ อบต.สนามชัย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1151 สงขลา ควนเนียง อบต.ห๎วยลึก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1152 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1153 สงขลา ระโนด ทต.ปากแตระ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1154 สงขลา ระโนด ทต.ระโนด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1155 สงขลา สทิงพระ ทต.สทิงพระ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1156 สงขลา หาดใหญํ ทน.หาดใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1157 สงขลา นาทวี อบต.คลองทราย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1158 สงขลา สะบ๎ายอ๎ย อบต.จะแหน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1159 สงขลา จะนะ อบต.จะโหนง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1160 สงขลา ระโนด อบต.ทําบอน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1161 สงขลา เมืองสงขลา อบต.ทุํงหวัง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1162 สงขลา จะนะ อบต.น้ าขาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1163 สงขลา สิงหนคร อบต.บางเขยีด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1164 สงขลา สะบ๎ายอ๎ย อบต.บ๎านเปียน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1165 สงขลา จะนะ อบต.สะพานไม๎แกนํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1166 สตูล ควนโดน ทต.ควนโดน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1167 สตูล เมืองสตูล อบต.ควนโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1168 สตูล ควนโดน อบต.ควนโดน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1169 สตูล ทําแพ อบต.แป-ระ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1170 สมุทรปราการ บางบํอ อบต.บางเพรียง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1171 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.ดํานส าโรง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1172 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1173 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย๑ ทต.แหลมฟ้าผํา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1174 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม.ปากน้ า

สมุทรปราการ
สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          

1175 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1176 สมุทรสงคราม อมัพวา อบต.แควออ๎ม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1177 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บางแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1178 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.บางคนที สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1179 สมุทรสงคราม อมัพวา อบต.ปลายโพงพาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1180 สมุทรสงคราม อมัพวา อบต.แพรกหนามแดง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1181 สมุทรสงคราม บางคนที อบต.โรงหีบ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1182 สมุทรสงคราม อมัพวา อบต.วัดประดํู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1183 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.บ๎านปรก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1184 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อบต.ท๎ายหาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1185 สมุทรสาคร บ๎านแพ๎ว ทต.เกษตรพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1186 สมุทรสาคร กระทุํมแบน อบต.ทําเสา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1187 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต.บางน้ าจดื สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1188 สมุทรสาคร กระทุํมแบน ทน.ออ๎มน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1189 สระแกว๎ โคกสูง ทต.โคกสูง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1190 สระแกว๎ อรัญประเทศ ทต.บ๎านใหมํหนองไทร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1191 สระแกว๎ อรัญประเทศ ทม.อรัญญประเทศ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1192 สระแกว๎ คลองหาด อบต.คลองไกเํถื่อน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1193 สระแกว๎ อรัญประเทศ อบต.ทับพริก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1194 สระแกว๎ โคกสูง อบต.โนนหมากมุนํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1195 สระแกว๎ วัฒนานคร อบต.หนองตะเคียน

บอน
สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          

1196 สระแกว๎ โคกสูง อบต.หนองมํวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1197 สระแกว๎ อรัญประเทศ อบต.คลองน้ าใส สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1198 สระแกว๎ วังน้ าเยน็ อบต.ตาหลังใน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1199 สระแกว๎ คลองหาด อบต.ไทยอดุม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1200 สระแกว๎ โคกสูง อบต.หนองแวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1201 สระแกว๎ อรัญประเทศ ทต.บ๎านดําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1202 สระแกว๎ อรัญประเทศ ทต.ป่าไรํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1203 สระแกว๎ วัฒนานคร อบต.วัฒนานคร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1204 สระแกว๎ วัฒนานคร อบต.หนองแวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1205 สระบุรี ดอนพุด อบต.ดงตะงาว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1206 สระบุรี พระพุทธบาท อบต.พุค าจาน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1207 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล าพญากลาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1208 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.ล าสมพุง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1209 สระบุรี หนองแค อบต.หนองแขม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1210 สระบุรี หนองแค อบต.หนองไขนํ้ า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1211 สระบุรี บ๎านหมอ ทต.ตลาดน๎อย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1212 สระบุรี พระพุทธบาท ทต.ห๎วยป่าหวาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1213 สระบุรี แกงํคอย ทม.ทับกวาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1214 สระบุรี มวกเหล็ก อบต.มวกเหล็ก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
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1215 สิงห๑บุรี คํายบางระจนั ทต.โพสังโฆ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1216 สิงห๑บุรี เมืองสิงห๑บุรี ทม.สิงห๑บุรี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1217 สิงห๑บุรี พรหมบุรี อบต.พระงาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1218 สิงห๑บุรี คํายบางระจนั อบต.โพสังโฆ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1219 สิงห๑บุรี เมืองสิงห๑บุรี อบต.ต๎นโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1220 สิงห๑บุรี คํายบางระจนั อบต.ทําขา๎ม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1221 สุโขทัย คีรีมาศ ทต.บ๎านโตนด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1222 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคํู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1223 สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.ทับผ้ึง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1224 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมํส า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1225 สุโขทัย บ๎านดํานลานหอย อบต.ลานหอย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1226 สุโขทัย บ๎านดํานลานหอย อบต.วังตะคร๎อ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1227 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.หนองกระด่ิง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1228 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ป่ากมุเกาะ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1229 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1230 สุโขทัย ทุํงเสล่ียม อบต.ไทยชนะศึก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
1231 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.บ๎านแกงํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1232 สุโขทัย บ๎านดํานลานหอย อบต.บ๎านดําน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1233 สุโขทัย บ๎านดํานลานหอย อบต.วังลึก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1234 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1235 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต.ไกรกลาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1236 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.แมํสิน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1237 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต.สารจติร สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1238 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.ปากน้ า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1239 สุพรรณบุรี อูํทอง อบต.ดอนมะเกลือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1240 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.ป่าสะแก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1241 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อบต.ศาลาขาว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1242 สุพรรณบุรี ศรีประจนัต๑ อบต.สระกระโจม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1243 สุพรรณบุรี บางปลาม๎า อบต.สาลี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1244 สุพรรณบุรี สองพี่น๎อง อบต.หนองบํอ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1245 สุพรรณบุรี หนองหญ๎าไซ อบต.หนองโพธิ์ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1246 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย๑ อบต.หนองสาหรําย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1247 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.เขาดิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1248 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.บางกุ๎ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1249 สุพรรณบุรี บางปลาม๎า ทต.บ๎านแหลมพัฒนา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1250 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.กระเสียว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1251 สุพรรณบุรี ศรีประจนัต๑ อบต.ดอนมดแดง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1252 สุพรรณบุรี สองพี่น๎อง อบต.บางตาเถร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1253 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.ยางนอน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1254 สุพรรณบุรี ศรีประจนัต๑ อบต.ศรีประจนัต๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1255 สุพรรณบุรี สามชุก อบต.หนองผักนาก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1256 สุพรรณบุรี หนองหญ๎าไซ อบต.หนองโพธิ์ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1257 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.เดิมบาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1258 สุพรรณบุรี อูํทอง ทต.บ๎านโขง๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1259 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.บ๎านโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1260 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทต.หนองกระทุํม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1261 สุพรรณบุรี บางปลาม๎า อบต.บางปลาม๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1262 สุพรรณบุรี สองพี่น๎อง อบต.หัวโพธิ์ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1263 สุราษฎร๑ธานี เกาะพะงัน ทต.บ๎านใต๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1264 สุราษฎร๑ธานี พนม ทต.พนม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1265 สุราษฎร๑ธานี เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1266 สุราษฎร๑ธานี เคียนซา อบต.เคียนซา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1267 สุราษฎร๑ธานี พนม อบต.ต๎นยวน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1268 สุราษฎร๑ธานี บ๎านนาเดิม อบต.ทําเรือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1269 สุราษฎร๑ธานี พุนพิน อบต.บางเดือน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1270 สุราษฎร๑ธานี บ๎านนาเดิม อบต.บ๎านนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1271 สุราษฎร๑ธานี ทําชนะ อบต.คลองพา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1272 สุราษฎร๑ธานี พนม อบต.คลองศก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1273 สุราษฎร๑ธานี ดอนสัก อบต.ไชยคราม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1274 สุราษฎร๑ธานี พระแสง อบต.สาคู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1275 สุราษฎร๑ธานี เวียงสระ ทต.เขานิพันธ๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1276 สุราษฎร๑ธานี บ๎านนาสาร ทต.ทําชี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1277 สุราษฎร๑ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1278 สุราษฎร๑ธานี ทําฉาง อบต.ทําเคย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1279 สุราษฎร๑ธานี บ๎านนาสาร อบต.น้ าพุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1280 สุราษฎร๑ธานี พุนพิน อบต.บางมะเด่ือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1281 สุราษฎร๑ธานี คีรีรัฐนิคม อบต.ยาํนยาว สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1282 สุราษฎร๑ธานี ทําฉาง อบต.เสวียด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1283 สุรินทร๑ เขวาสินรินทร๑ ทต.เขวาสินรินทร๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1284 สุรินทร๑ สังขะ อบต.กระเทียม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1285 สุรินทร๑ ศีขรภูมิ อบต.กดุหวาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1286 สุรินทร๑ สังขะ อบต.ตาคง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1287 สุรินทร๑ บัวเชด อบต.ตาวัง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1288 สุรินทร๑ รัตนบุรี อบต.ทับใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1289 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.ทําสวําง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1290 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.นาบัว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1291 สุรินทร๑ โนนนารายณ๑ อบต.โนน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1292 สุรินทร๑ บัวเชด อบต.บัวเชด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1293 สุรินทร๑ สังขะ อบต.สะกาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1294 สุรินทร๑ สังขะ อบต.ขอนแตก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1295 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.ทําสวําง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1296 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.นาบัว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1297 สุรินทร๑ กาบเชิง อบต.แนงมุด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1298 สุรินทร๑ บัวเชด อบต.บัวเชด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1299 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.บุฤาษี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1300 สุรินทร๑ เขวาสินรินทร๑ อบต.ปราสาททอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1301 สุรินทร๑ สังขะ อบต.พระแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 3 7,230,000          
1302 สุรินทร๑ สังขะ อบต.กระเทียม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1303 สุรินทร๑ สังขะ อบต.ทับทัน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1304 สุรินทร๑ สังขะ อบต.เทพรักษา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1305 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.นาดี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1306 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.ราม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1307 สุรินทร๑ เมืองสุรินทร๑ อบต.สวาย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1308 สุรินทร๑ ส าโรงทาบ อบต.สะโน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1309 สุรินทร๑ บัวเชด อบต.อาโพน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1310 หนองคาย เฝ้าไรํ ทต.เฝ้าไรํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1311 หนองคาย เฝ้าไรํ อบต.นาดี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1312 หนองคาย สระใคร อบต.สระใคร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1313 หนองคาย ทําบํอ อบต.หนองนาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1314 หนองคาย โพนพิสัย อบต.เหลําตํางค า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1315 หนองคาย โพนพิสัย ทต.สร๎างนางขาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1316 หนองคาย รัตนวาปี อบต.นาทับไฮ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1317 หนองคาย สังคม อบต.บ๎านมํวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1318 หนองคาย โพธิ์ตาก อบต.โพธิ์ตาก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1319 หนองคาย โพนพิสัย อบต.วัดหลวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1320 หนองคาย เฝ้าไรํ อบต.หนองหลวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1321 หนองคาย โพนพิสัย อบต.เหลําตํางค า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1322 หนองคาย โพนพิสัย ทต.โพนพิสัย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1323 หนองคาย ทําบํอ อบต.น้ าโมง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1324 หนองคาย ทําบํอ อบต.บ๎านเด่ือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1325 หนองคาย สระใคร อบต.บ๎านฝาง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1326 หนองคาย ทําบํอ อบต.บ๎านวําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1327 หนองคาย ศรีเชียงใหมํ อบต.บ๎านหม๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1328 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต.พระธาตุบังพวน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1329 หนองคาย โพนพิสัย อบต.วัดหลวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1330 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.นาหนองทุํม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1331 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต.หนองเรือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1332 หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.กดุดํู สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1333 หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.โคกมํวง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1334 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต.ทรายทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1335 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต.นาค าไฮ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1336 หนองบัวล าภู นากลาง อบต.โนนเมือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1337 หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.บ๎านถิ่น สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1338 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต.หนองกงุแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1339 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.นากลาง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1340 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต.โนนสัง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1341 หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.กดุดํู สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1342 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา อบต.ดงมะไฟ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1343 หนองบัวล าภู นากลาง อบต.โนนเมือง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1344 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา ทต.นาดําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1345 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.โนนสะอาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1346 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต.บ๎านค๎อ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1347 หนองบัวล าภู นากลาง ทต.ฝ่ังแดง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1348 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต.หนองแก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1349 หนองบัวล าภู โนนสัง อบต.กดุดํู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1350 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต.กดุสะเทียน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1351 หนองบัวล าภู นากลาง อบต.ดงสวรรค๑ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1352 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต.ป่าไม๎งาม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1353 หนองบัวล าภู นาวัง อบต.วังปลาป้อม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1354 อาํงทอง โพธิ์ทอง ทต.ทางพระ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1355 อาํงทอง แสวงหา ทต.เพชรเมืองทอง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1356 อาํงทอง วิเศษชัยชาญ ทต.ห๎วยคันแหลน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1357 อาํงทอง ป่าโมก อบต.โผงเผง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1358 อาํงทอง เมืองอาํงทอง อบต.ยาํนซ่ือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1359 อาํงทอง แสวงหา อบต.ศรีพราน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1360 อาํงทอง เมืองอาํงทอง ทม.อาํงทอง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1361 อาํงทอง โพธิ์ทอง อบต.บางระก า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1362 อาํงทอง สามโก๎ อบต.โพธิ์มํวงพันธ๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1363 อาํงทอง ไชโย ทต.เกษไชโย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1364 อาํงทอง โพธิ์ทอง ทต.โคกพุทรา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1365 อาํงทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแกว๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1366 อาํงทอง โพธิ์ทอง อบต.อนิทประมูล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1367 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต.ดงมะยาง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1368 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทต.นาวัง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1369 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.สิริเสนางค๑ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1370 อ านาจเจริญ ชานุมาน อบต.ค าเขื่อนแกว๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1371 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.ค าโพน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1372 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม อบต.นาเวียง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
1373 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1374 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1375 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม.อ านาจเจริญ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1376 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา อบต.โนนงาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1377 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1378 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ อบต.ไรํขี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1379 อ านาจเจริญ หัวตะพาน อบต.สร๎างถอํน๎อย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1380 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต.ห๎วยไรํ ญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1381 อดุรธานี บ๎านผือ ทต.กลางใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1382 อดุรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1383 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.บะยาว สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 5 9,915,000          
1384 อดุรธานี เมืองอดุรธานี ทต.บ๎านตาด สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1385 อดุรธานี สร๎างคอม ทต.สร๎างคอม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1386 อดุรธานี บ๎านผือ อบต.ค าด๎วง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1387 อดุรธานี เมืองอดุรธานี อบต.นาค า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1388 อดุรธานี เมืองอดุรธานี อบต.นาดี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
1389 อดุรธานี บ๎านดุง อบต.นาไหม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1390 อดุรธานี นายงู อบต.บ๎านกอ๎ง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1391 อดุรธานี บ๎านดุง อบต.บ๎านตาก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1392 อดุรธานี บ๎านผือ อบต.หายโศก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1393 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.กดุหมากไฟ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1394 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1395 อดุรธานี วังสามหมอ ทต.บะยาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1396 อดุรธานี เมืองอดุรธานี ทต.บ๎านตาด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1397 อดุรธานี สร๎างคอม ทต.บ๎านยวด สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1398 อดุรธานี ไชยวาน ทต.โพนสูง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1399 อดุรธานี สร๎างคอม ทต.สร๎างคอม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1400 อดุรธานี เมืองอดุรธานี ทต.หนองขอนกว๎าง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1401 อดุรธานี หนองวัวซอ ทต.อบูมุง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1402 อดุรธานี บ๎านผือ อบต.เขอืน้ า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1403 อดุรธานี เมืองอดุรธานี อบต.เชียงพิณ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1404 อดุรธานี เมืองอดุรธานี อบต.บ๎านขาว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1405 อดุรธานี บ๎านดุง อบต.บ๎านชัย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1406 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.บุงํแกว๎ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1407 อดุรธานี เพ็ญ อบต.สุมเส๎า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1408 อดุรธานี น้ าโสม อบต.หนองแวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1409 อดุรธานี หนองแสง อบต.หนองแสง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1410 อดุรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1411 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.กมุภวาปี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1412 อดุรธานี กดุจบั ทต.เชียงเพ็ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1413 อดุรธานี กมุภวาปี ทต.แชแล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1414 อดุรธานี หนองแสง ทต.นาดี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1415 อดุรธานี บ๎านผือ ทต.บ๎านผือ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1416 อดุรธานี เพ็ญ ทต.เพ็ญ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1417 อดุรธานี กดุจบั ทต.เมืองเพีย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1418 อดุรธานี กดุจบั อบต.กดุจบั นี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1419 อดุรธานี เพ็ญ อบต.จอมศรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1420 อดุรธานี โนนสะอาด อบต.ทมนางาม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1421 อดุรธานี ประจกัษ๑ศิลปาคม อบต.นามํวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1422 อดุรธานี สร๎างคอม อบต.นาสะอาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1423 อดุรธานี เพ็ญ อบต.บ๎านเหลํา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1424 อดุรธานี หนองหาน อบต.พังงู สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1425 อดุรธานี บ๎านดุง อบต.โพนสูง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1426 อดุรธานี ไชยวาน อบต.หนองหลัก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 2 5,912,000          
1427 อดุรธานี หนองวัวซอ อบต.หมากหญ๎า สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1428 อดุรธานี ประจกัษ๑ศิลปาคม อบต.ห๎วยสามพาด สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1429 อดุรธานี ประจกัษ๑ศิลปาคม อบต.อุํมจาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1430 อตุรดิตถ๑ น้ าปาด อบต.น้ าฝาย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1431 อตุรดิตถ๑ บ๎านโคก อบต.บํอเบีย้ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1432 อตุรดิตถ๑ ลับแล ทต.ทุํงยั้ง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1433 อตุรดิตถ๑ เมืองอตุรดิตถ๑ ทต.ผาจกุ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1434 อตุรดิตถ๑ ฟากทํา อบต.บ๎านเส้ียว สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1435 อตุรดิตถ๑ เมืองอตุรดิตถ๑ อบต.วังดิน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1436 อตุรดิตถ๑ บ๎านโคก อบต.นาขมุ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1437 อตุรดิตถ๑ เมืองอตุรดิตถ๑ อบต.บ๎านดําน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1438 อตุรดิตถ๑ พิชัย อบต.บ๎านดารา สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1439 อทุัยธานี เมืองอทุัยธานี ทต.หาดทนง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1440 อทุัยธานี บ๎านไรํ อบต.เมืองการ๎ุง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1441 อทุัยธานี บ๎านไรํ อบต.บ๎านใหมํคลอง

เคียน
สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          

1442 อทุัยธานี หนองฉาง อบต.อทุัยเกาํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1443 อทุัยธานี บ๎านไรํ ทต.เมืองการ๎ุง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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1444 อบุลราชธานี น้ าขุํน ทต.ขี้เหล็ก สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1445 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาเยยี สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1446 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาเรือง สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1447 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.หัวนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 6 11,898,000        
1448 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1449 อบุลราชธานี เขื่องใน อบต.กอํเอ๎ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1450 อบุลราชธานี สวํางวีระวงศ๑ อบต.แกงํโดม สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1451 อบุลราชธานี ดอนมดแดง อบต.ค าไฮใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1452 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหมํ อบต.ตะบําย สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1453 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.โนนกงุ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1454 อบุลราชธานี ส าโรง อบต.บอน สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1455 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เป้า สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1456 อบุลราชธานี เขื่องใน อบต.สร๎างถอํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1457 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.สะพือ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1458 อบุลราชธานี หนองช๎างใหญํ อบต.หนองช๎างใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1459 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.หนองเตํา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1460 อบุลราชธานี มํวงสามสิบ อบต.หนองเหลํา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 3 5,949,000          
1461 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ห๎วยฝ้ายพัฒนา สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 1 1,983,000          
1462 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหมํ อบต.เออืดใหญํ สถ.ศพด.1 (แบบตอกเสาเขม็) 2 3,966,000          
1463 อบุลราชธานี น้ าขุํน ทต.ขี้เหล็ก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1464 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1465 อบุลราชธานี นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1466 อบุลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1467 อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ทม.แจระแม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1468 อบุลราชธานี เดชอดุม ทม.เดชอดุม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1469 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.นาสํวง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1470 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.โนนกาหลง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1471 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.โนนสมบูรณ๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1472 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.บัวงาม สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1473 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.เป้า สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 2 4,820,000          
1474 อบุลราชธานี นาจะหลวย อบต.พรสวรรค๑ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1475 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.โพธิ์ศรี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1476 อบุลราชธานี วารินช าราบ อบต.โพธิ์ใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1477 อบุลราชธานี เขื่องใน อบต.ยางขี้นก สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1478 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหมํ อบต.วาริน สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1479 อบุลราชธานี วารินช าราบ อบต.สระสมิง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1480 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.หนองบัวฮี สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          



หนา้ที ่83

ที่ จังหวดั อ าเภอ รายการ รายการ
จ านวน 
(หลัง)

งบประมาณ  
(บาท)

บัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาหารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1481 อบุลราชธานี ตระการพืชผล อบต.ไหลํทุํง สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1482 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.อาํงศิลา สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1483 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหมํ อบต.เออืดใหญํ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,410,000          
1484 อบุลราชธานี นาเยยี ทต.นาจาน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1485 อบุลราชธานี เดชอดุม ทต.นาสํวง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1486 อบุลราชธานี สิรินธร ทต.นิคมสร๎างตนเองล า

โดมน๎อย
สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          

1487 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ศรี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1488 อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี ทม.แจระแม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1489 อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบต.กระโสบ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1490 อบุลราชธานี กดุขา๎วปุน้ อบต.แกงํเค็ง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1491 อบุลราชธานี ศรีเมืองใหมํ อบต.ตะบําย สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1492 อบุลราชธานี เดชอดุม อบต.ทุํงเทิง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1493 อบุลราชธานี นาเยยี อบต.นาดี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1494 อบุลราชธานี นาตาล อบต.นาตาล สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1495 อบุลราชธานี มํวงสามสิบ อบต.ผาใหญํ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1496 อบุลราชธานี นาตาล อบต.พังเคน สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1497 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ไรํใต๎ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1498 อบุลราชธานี โพธิ์ไทร อบต.สารภี สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1499 อบุลราชธานี เมืองอบุลราชธานี อบต.หนองบํอ สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1500 อบุลราชธานี เขมราฐ อบต.หนองสิม สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
1501 อบุลราชธานี มํวงสามสิบ อบต.เหลําบก สถ.ศพด.3 (แบบตอกเสาเขม็) 1 2,956,000          
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