
รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
11010201 ลิขิต สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010202 ทหารเรือ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010203 หวัปาุ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010204 ใหญ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010205 คลองกระทุม สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010206 แบร่ิง 1-10 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010207 มหาภาพ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010208 แบร่ิง 16 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010209 เซนโย สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010210 ตลาดสําโรง สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010301 พรอมมิตร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010302 อยูสุข บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010303 มหาวงษแ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010304 สามแพรก บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010305 บางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010306 บางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010307 ปาสุข บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010308 คลองนา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010309 คลองนา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010310 ทรัพยแบญุชัย บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010401 คลองหลวง 3 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010402 นาแมขาว 3 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010403 นาแมขาว 4 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010404 คลองแสนสุข ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010405 คลองหลวง 4 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010406 คลองศาลาแดง ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010407 คลองตาพร ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010801 หวัลําภู บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010802 บางปใูหม บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010803 ยายจิ๋ว บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010804 ตําหรุ บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

รหัสทองที่/พื้นที่ (จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน) แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง  รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
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11010805 เสาธง บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010806 กลุมฟอกหนัง บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010807 วังปลา บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010808 ตําหรุ บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010809 ใหมวังปลา บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11010810 ใหมบางปู บางปใูหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011001 คลองนา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011002 คลองเลาหมู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011003 พุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011004 แพรกษาจอมทอง แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011005 คลองขวาง แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011006 คลองประสงคแ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011007 สุดใจ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011101 บางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011102 ลัดยางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011103 บางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011104 ปลายคลองบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011201 ตาเจี่ย บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011202 ตาก฿ก บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011203 คลองใหม บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011204 คลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011301 สุขกร บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011302 บางดวน บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011303 คุงจาก บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011304 บางนางเกรง บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011305 จะเข บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011306 บางหมู บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011307 คลองเล็ก บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011308 สุขประชากร บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011401 จรเข, บานหวัสะแก บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011402 คลองตาหนู บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011403 มิตรไมตรี บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011404 ย่ังยืน บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011405 รักมิตร บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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11011406 ปลายคลองมหาวงษแ บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011407 บญุทวีสุข บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011408 สุนทรศารทลู บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011409 อุดมพร บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011410 แผนดินทอง บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011411 เปรมฤทยั บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011501 มังกร เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011502 สยามนิเวศนแ เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011503 ทพิวัล เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011504 ศรีบญุเรือง เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011505 ทพิวัล เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011506 ศรีเจริญ เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011507 ทหารเรือเทพารักษแ เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011508 ขันดี เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011509 ปูุเจาสําโรง เทพารักษแ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011601 ตะกาด ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011602 ตะกาด ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011603 คลองหลวง ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011604 ตะกาด ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011605 นาแมขาว ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011606 คลองหลวง 2 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011607 นาแมขาว 2 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011608 ตะกาด ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011701 ลัดชัย แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011702 คลองเสือเปยี แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011703 คลองสาม แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011704 คลองใหม แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011705 คลองหมอแตก แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011706 คลองส่ี แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11011707 บอทอง แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11020101 บางบอ บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020102 บางเหี้ย บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020103 คลองออม บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020104 สะบดัจาก บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

-3-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
11020105 คลองหลุมลึก บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020106 ตลาดใหม บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020107 คลองเจา บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020108 คลองสุคัน บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020109 บางชางตาย บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020110 คลองลัด บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020111 คอลาด บางบอ บางบอ สมุทรปราการ
11020201 ปกีกา บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020202 บางนางเพ็ง บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020203 บางนางเพ็ง บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020204 วัดระกาศ บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020205 ระกาศ บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020206 ระกาศ บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020207 คลองบานระกาศ บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020208 เลาหมู บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020209 ปิ่นแกว บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020210 คลองไทรโยค บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ
11020301 เกาะนอก บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020302 บางพลีนอย บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020303 หอมศีล บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020304 หอมศีล บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020305 บางจาก บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020306 เกาะใน บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020307 เกาะแกว บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020308 หลุมโพง บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020309 พระยานาคราช บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020310 พระยานาคราช บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020311 คลองปลัดสาย บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ
11020401 ออมไร บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
11020402 ไรพริก บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
11020403 ทายวัด บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
11020404 บางเพรียง บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
11020405 บางเพรียง บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
11020406 ลาดหวาย บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ
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11020501 ปกีกา คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020502 คลองกันยา คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020503 ทองคุง คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020504 สามเรือน คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020505 คลองขุดใหม คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020506 คลองดาน คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020507 คลองดานนอย คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020508 สรางโศก คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020509 คลองดานปากอาว คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020510 ศาลเจาโรงเจ คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020511 คลองนางหงษแ คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020512 สีลง คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020513 คลองปรก คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020514 คลองนางหงษแ คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ
11020601 ตลาดคลองสวน คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020602 จรเขนอย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020603 คลองสวน คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020604 คลองกระแชงเตย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020605 กระแชงเตย

(คลองบางหลวง)
คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ

11020606 กระแชงเตย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020607 ปลัดสาย คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ
11020701 เปร็ง เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020702 เปร็ง เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020703 คอลาด เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020704 เปร็ง เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020705 เปร็ง เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020706 สรางบญุ เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020707 ปากคลองเจา เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020708 ทาขาม เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020709 กาหลง เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ
11020801 ฉะบงั คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ
11020802 เขายม คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ
11020803 เขายม คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ
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11020804 เขายม คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ
11020805 คลองนิยมยาตรา

(อรรคราช)
คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ

11020806 คลองนิยมยาตรา
(บงัคา)

คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ

11030101 บางแกว บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030102 คลองบางแกวนอย บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030103 พระสวาง บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030104 คลองใหมพัฒนา บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030105 บางกระบอื บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030106 จตุรมิตร บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030107 คลองบางเสือตาย บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030108 สุขาพัฒนา บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030109 บางพลี บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030110 คลองสําโรง บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030111 บางพลีนคร บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030112 ลิขิต บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030113 คลองสวน บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030114 คลองสลุด บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030115 คลองชวดลากขาว บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030116 วัดใหม บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030117 สิบเจ็ดบวัคล่ี บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030118 กูพารา บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030119 คลองบวัคล่ี บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030120 คลองขุดใหม บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030121 คลองทุงชาง บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030122 คลองตาปุุน บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030123 คลองกันยา บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ
11030201 คลองกระทุม บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030202 ริมคลองสําโรง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030203 หนามแดง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030204 คลองรองปลัด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030205 บางแกว บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030206 คลองบางแกว บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
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11030207 คลองบางแกว บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030208 คลองหนองบวั บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030209 คลองหลวงแพง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030210 คลองอาจารยแเกตุ บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030211 คลองปลัดเปรียง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030212 คลองปลัดเปรียง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030213 คลองดอกไม บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030214 เปรมฤทยั บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030215 เปรมฤทยั

(ชอุม เลิศนิมิตร)
บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

11030216 คลองกระทุม บางแกว บางพลี สมุทรปราการ
11030301 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030302 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030303 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030304 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030305 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030306 พัฒนา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030307 บางกะสี บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030308 คลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030309 คลองสําโรง บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030310 สุเหราบางปลา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030311 คลองกูพารา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030312 คลองบางปลา บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030313 คลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030314 คลองส่ี บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030315 คลองสอง บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
11030401 คลองบางโฉลง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030402 เกาะบางโฉลง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030403 คลองบางขวางบน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030404 คลองบางขวางลาง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030405 คลองบางโฉลงบน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030406 คลองบางโฉลงลาง บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030407 คลองบางน้ําจืดบน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030408 คลองบางน้ําจืด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
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11030409 คลองบางตะเคียน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030410 คลองบางน้ําจืด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030411 คลองโองแตก บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
11030801 คลองลาดกระบงั ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030802 คลองกางปลา ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030803 คลองกางปลา ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030804 คลองหนองบอน ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030805 คลองหนองบอน ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030806 คลองหนองตะกรา ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030807 คลองลาดกระบงั ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030808 คลองบวัเกราะ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030809 คลองตาพุก ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030810 คลองเทวะตรง ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030811 คลองบวัเกราะ ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030812 คลองชวดลากขาว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030813 หมูบานพัฒนาวัดกิ่ง ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030814 คลองบวัลอยลาง ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030815 คลองบวัลอยใหม ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
11030901 คลองหนองงูเหา หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
11030902 คลองควาย หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
11030903 รวมใจพัฒนา หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
11040801 แขก บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040802 บางขมิ้น บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040803 บางขมิ้น บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040804 บางยอ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040805 คลองลัดบางยอ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040806 ทานา บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040807 วัดบางกระเจากลาง บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040808 วัดกองแกว บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040809 คลองมอญ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040810 น้ําชล บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
11040901 บางกะเจา บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040902 บางกระเบื้อง บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040903 บางกระเบื้องลาง บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
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11040904 วัดใหญ บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040905 ใหญ บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040906 บางกะเจา บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040907 บางกะเจา บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040908 คลองสวนหมาก บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11040909 บางกะเจา บางกะเจา พระประแดง สมุทรปราการ
11041001 วัดบางน้ําผ้ึงนอก บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041002 บางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041003 บางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041004 บางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041005 คลองทรง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041006 ไฟไหม บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041007 คลองตาสัก บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041008 คลองบานพวง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041009 บางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041010 คลองบางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041011 บางน้ําผ้ึง บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ
11041101 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041102 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041103 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041104 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041105 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041106 เจา บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041107 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041108 ใหม บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041109 ปากคลองขายเสารแ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041110 บางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041111 สุขสวัสด์ิ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
11041201 คลองบน บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041202 คลองบน บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041203 คลองวัด บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041204 คลองวัด บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041205 คลองวัด บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041206 คลองแพ บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
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11041207 คลองวัด บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041208 คลองแพ บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041209 คลองเขตรแ บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041210 คลองแพ บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041211 คลองตาสี บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041212 คลองยายเอ็ด บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041213 คลองแพ บางกอบวั พระประแดง สมุทรปราการ
11041301 คลองวัดใหม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041302 ใหม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041303 วัดปาุเกด ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041304 คลองวัดปาุเกด ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041305 จากแดง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041306 วัดจากแดง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041307 โรงเรือ ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041308 ทรงคนอง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041309 หวัรอ ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041310 ลัดโพธ์ิ ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041311 คลองหลวง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041312 ถนนขี้เถา ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11041313 ลัดตนง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
11050101 ขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050102 คลองนาเกลือ นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050103 สาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050104 สาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050105 สาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050106 คลองทะเล นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050107 สาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050108 คลองกะออม นาเกลือ พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050201 หวัปาุ บานคลองสวน พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050202 คลองกะออม บานคลองสวน พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050203 คลองสวน บานคลองสวน พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050204 คลองสวน บานคลองสวน พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050301 เปด็ แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050302 คลองสวน แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
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11050303 ปากคลองใหม แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050304 ปากคลองแดง แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050305 ซอย 2 แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050306 วัดแหลม แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050307 ตาเพิ่ม แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050308 แหลมสิงหแ แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050309 ขุนสมุทรจีน แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050310 ขุนสมุทรจีน แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050311 แหลมใหญ แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050312 คลองยายหลี แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050313 คลองพระราม แหลมฟูาผา พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050401 คลองสองพี่นอง ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050402 วัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050403 เจดียแ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050404 คลองวัดโบสถแ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050501 วัดยายสี ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050502 คลองมอญ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050503 วัดใหญ (บางปลากด) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050504 คลองสามแพรก ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050505 คุมคลองฝูาย (วัดใหม) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050506 สามเรือน ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050507 คลองทาย (คลองเกา) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050508 วัดคูสราง (วัดสันติสุข) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050509 วัดคูสราง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050510 นาเกลือนอย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050511 สามเรือน (วัดยายสี) ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050512 คูสรางคูสม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11050513 สุขสวัสด์ิ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดียแ สมุทรปราการ
11060101 คลองสําโรง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060102 สุเหราบานไร บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060103 เกษรา บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060104 บางกระเทยีม บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060105 ออมไร บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060106 คลองบางเซา บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
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11060107 บางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060108 บางเซา บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060109 บางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060110 คลองบางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060111 บางกระเทยีมบน บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060112 คลองเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060113 บางพลี บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060114 คลองกล่ันหอม บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060115 คลองสกัดหาสิบ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060116 คลองสกัดเจ็ดสิบหา บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060117 คลองสกัดย่ีสิบหา บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
11060201 หวัคู ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060202 คลองจรเขนอย ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060203 ปากคลองมอญ ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060204 คลองจรเขนอย ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060205 คลองจรเขนอย ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060206 คลองตนไทร ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060207 คลองมอญ ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060208 คลองบางนา ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060209 คลองปากน้ํา ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060210 หนองงูเหา ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060211 คลองไทรตามาก ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060212 คลองหลุมหลํา ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ
11060301 คลองสําโรง ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060302 เกาะพิจิตร ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060303 คลองเสาระหงษแ ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060304 คลองตะเคียน ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060305 คลองบางฉมาน ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060306 เกาะบางกวาด ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060307 คลองตัน ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060308 คลองตาปู ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
11060309 คลองตนไทร ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ
12010601 บางไผ บางไผ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010602 บางไผใหญ บางไผ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
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12010603 บางไผใหญ บางไผ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010604 บางไผนอย บางไผ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010605 ทองนาปรัง บางไผ เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010801 บางกราง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010802 บางกราง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010803 บางกราง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010804 บางกราง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010805 บางนางเกริก บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010806 บางนางเกริก บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010807 บางกราง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010808 วัดขวัญเมือง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010809 บางระโหง บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010810 วัดประชารังสรรคแ บางกราง เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010901 วัดแดง ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010902 คลองบางกําลัง ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010903 คลองหลุมมะดัน ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010904 ไทรมาเหนือ ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010905 ไทรมาใต ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12010906 บางประดู ไทรมา เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011001 บางรักนอย บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011002 บางรักนอย บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011003 บางรักนอย บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011004 บางรักนอย บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011005 หนองบวั บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12011006 บางประดู บางรักนอย เมืองนนทบรีุ นนทบรีุ
12020301 วัดไทร บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ
12020302 วัดบางออยชาง บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ
12020303 วัดแดง บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ
12020304 วัดรวก บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ
12020305 บางสีทอง บางสีทอง บางกรวย นนทบรีุ
12020401 บางขนุน บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ
12020402 ตากแดด บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ
12020403 วัดสัก บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ
12020404 คลองวัดสัก บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ
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12020405 พระธาตุ บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ
12020501 คลองบางขุนกอง บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020502 ซองพลู บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020503 วัดไทยเจริญ บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020504 บางไกร บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020505 อุทยาน บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020506 คลองบางราวนก บางขุนกอง บางกรวย นนทบรีุ
12020601 บางคูเวียง บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020602 คลองขื่อขวาง บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020603 บางคูเวียง บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020604 บางคอ บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020605 บางคอ บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020606 คลองบางนา บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020607 คลองบางนา บางคูเวียง บางกรวย นนทบรีุ
12020701 วัดหชูาง มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020702 ตนโพธ์ิ มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020703 คลองขวาง มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020704 โรงหมู มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020705 สะพานผัก มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020706 คลองขื่อขวาง มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020707 บางราวนก มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบรีุ
12020801 ตลาดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ
12020802 คลองขื่อขวาง ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ
12020803 คลองปลายบาง ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ
12020804 หวัคูนอก ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ
12020805 หวัคูนอก ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ
12020901 คลองปลายบาง ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12020902 ประตูน้ําฉิมพลี ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12020903 คลองบางนา ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12020904 คลองมหาสวัสด์ิ ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12020905 ศาลากลาง ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12020906 คลองนราภิรมยแ ศาลากลาง บางกรวย นนทบรีุ
12030101 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030102 หลังวัดพิกุลเงิน บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
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12030103 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030104 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030105 บางโสน บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030106 บางโสน บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030107 หวัคูใน บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030108 หวัคูนอก บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030109 บางกราง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030110 นาคเกี้ยว บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030111 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030112 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030113 บางมวง บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030114 คลองลัด บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030115 บางโสนพัฒนา 2 บางมวง บางใหญ นนทบรีุ
12030201 บางกระบอื บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030202 บางขย้ี บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030203 บางทอง บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030204 หนองกางเขน บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030205 บางแมนาง บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030206 บางไทร บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030207 โรงหมู บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030208 ตลาดบางคูลัด บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030209 คลองบางคูรัด บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030210 ดอนลาดตะคาน บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030211 ดอนทิ้งถอน บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030212 บางโค บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030213 บางโค บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030214 บางโค บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
12030215 บางกระบอื บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ

12030216
ปลายคลองบางกระบอื
 1

บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ

12030217
ปลายคลองบางกระบอื
 2

บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ

12030218
ปลายคลองบางกระบอื
 3

บางแมนาง บางใหญ นนทบรีุ
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12030301 บางเลน บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030302 บางพลู บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030303 บางมะซาง บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030304 บางสะแก บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030305 ทารถ บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030306 หนาวัดปรางคแหลวง บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030307 วัดยุคันธราวาส บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030308 บางศรีราษฎรแ บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030309 บางสะแก บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030310 วัดนอย บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030311 หนาโรงสี บางเลน บางใหญ นนทบรีุ
12030401 คลองออม เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030402 คลองบางใหญ เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030403 คลองเสาธงหนิ เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030404 บางกระบอื เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030405 บางขื่อลัด เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030406 บางพุดซา เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030407 บางเด่ือ เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030408 ลาดตะเข เสาธงหนิ บางใหญ นนทบรีุ
12030501 บางโสน บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030502 คลองบางใหญ บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030503 บางใหญ บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030504 ตลาดบางคูลัด บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030505 บางใหญ บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030506 ส่ีแยกคลองโยง บางใหญ บางใหญ นนทบรีุ
12030601 คลองผูใหญชั้น บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030602 เจา บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030603 คลองตาแดง บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030604 วัดตนเชือก บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030605 หนองไผขาด บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030606 ส่ีแยกคลองโยง บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030607 สหกรณแ บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030608 ดอนตะลุมพุก บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030609 คลองวาเดียว บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
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12030610 ลาภประเสริฐ บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12030611 บางคูรัด บานใหม บางใหญ นนทบรีุ
12040201 หนองเชียงโคต บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040203 คายสาม บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040204 สุเหรากลาง บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040205 โสนลอย บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040206 คลองตาคลาย บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040207 คลองตาคลาย บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040208 คลองเจ฿ก บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040209 คลองเจ฿ก บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040210 ปลายคลองลํารี บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040211 คลองเจ฿ก บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040212 คลองลํารี บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040213 คลองสามวัง บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040214 คลองลํารีลาง บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ
12040301 คลองบางไผ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040302 บางรักใหญ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040303 คลองบางรักใหญ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040304 บางรักใหญ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040305 คลองบางมะขาม บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040306 คลองบางพลู บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040307 ริมคลองแมน้ําออม บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040308 คลองบางไผ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040309 คลองบางเด่ือ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040310 บางเด่ือ บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040311 บางแพรกนอย บางรักใหญ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040401 ปลายคลองบางคูรัด บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040402 นกแฝก บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040403 หนองโสน บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040404 หนองกระด่ี บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040405 หนองอายปรง บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040406 บางคูรัด บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040407 รางละกอ บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040408 หนองผักตบ บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
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12040409 คลองตาชม บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040410 คลองนายหลีก บางคูรัด บางบวัทอง นนทบรีุ
12040501 คลองลากคอนเหนือ ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040502 สุเหราลํารี ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040503 ละหาร ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040504 เกาะดอน ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040505 คลองลากคอน ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040506 ลากคอน ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040507 สุเหราแดง ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040508 ลํารี ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040509 คลองลํารี ละหาร บางบวัทอง นนทบรีุ
12040601 คลองลากคอนเหนือ ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040602 ลําโพ ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040603 ลําโพ ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040604 ลําโพ ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040605 ศาลเจา ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040606 หวัคู ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040607 ลําโพ ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040608 สามแยก ลําโพ บางบวัทอง นนทบรีุ
12040701 คลองเจา พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040702 ฝ่ังเหนือ พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040703 กลวย พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040704 คายสาม พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040705 โรงสวด พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040706 โสนลอย พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040707 โรงกระโจม พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040708 คลองตาชม พิมลราช บางบวัทอง นนทบรีุ
12040802 คลองบางแพรก บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040803 คลองนิ้วคอม บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040804 บางแพรก บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040805 คลองบางไผ บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040806 โสนลอย บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040807 ลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040808 คลองวัดลาดปลาดุก บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
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12040809 อุบลกาญจนแ บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040810 บวัทอง บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040811 ปลายคลองบางแพรก บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040812 รัตนาภิรมยแ บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040813 อุดมบรีุ บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040814 กฤษดา บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12040815 รุงเรือง บางรักพัฒนา บางบวัทอง นนทบรีุ
12050101 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050102 คลองตาคลาย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050103 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050104 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050105 คลองพระพิมล ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050106 คลองหารอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050107 คลองฝร่ัง ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050108 คลองตาคลาย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050109 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050110 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050111 ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบรีุ
12050201 คลองขุนศรี ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050202 ราษฎรแนิยม ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050203 ราษฎรแนิยม ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050204 คลองลากคอน ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050205 คลองลากคอน ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050206 ราษฎรแนิยม ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050207 คลองลากคอน ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050208 คลองนาหมอน ราษฎรแนิยม ไทรนอย นนทบรีุ
12050301 ใหม หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050302 คลองประรํา หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050303 ตลาดมะเกลือ หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050304 หนองทบั หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050305 นราภิรมยแ หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050306 นาหลวง หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050307 หนองสามบาท หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050308 คลองสหกรณแ หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
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12050309 หนองทบั หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050310 เขมร หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050311 คลองนราภิรมยแ หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050312 กุดคลองขวาง หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบรีุ
12050401 กระทุมมืด ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050402 เจาเฟื่อง ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050403 ปลายคลองขุนศรี ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050404 บางโอ ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050405 ไทรใหญ ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050406 สามเมือง ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050407 มิ่งขวัญ ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050408 คลองสอง ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050409 คลองหมอมแชม ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050410 คลองหนึ่ง ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050411 ใหม ไทรใหญ ไทรนอย นนทบรีุ
12050501 ปลายคลองพระพิมล ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050502 คลองโต฿ะนุย ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050503 คลองขุนศรี ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050504 คลองหมอมแชม ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050505 คลองพระพิมลราชา ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050506 วัดยอดพระพิมล ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050507 ปากคลองเจา ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050508 คลองสิบศอก ขุนศรี ไทรนอย นนทบรีุ
12050601 ปากคลองหารอย คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050602 คลองหารอย คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050603 คลองขวาง คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050604 คลองขวาง คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050605 คลองขวาง คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050606 คลองขวาง คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050607 คลองขุนศรี คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050608 กระทุมราย คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050609 คลองพระพิมล คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050610 คลองนาหมอน คลองขวาง ไทรนอย นนทบรีุ
12050701 คลองเจาทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
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12050702 คลองเจาทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050703 คลองสาม ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050704 คลองสอง ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050705 คลองหนึ่ง ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050706 คลองมะสง ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050707 คลองตาชม ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12050708 คลองมะสง ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบรีุ
12060501 ตาล บางตะไนยแ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060502 นอย บางตะไนยแ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060503 ตําหนัก บางตะไนยแ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060504 แหลม บางตะไนยแ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060505 แหลมเหนือ บางตะไนยแ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060601 วัดบางจาก คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060602 ลําภูรวย คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060603 แหลมเหนือ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060604 แหลมกลาง คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060605 ปากคลอง คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060606 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060701 คลองนาปาุ ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060702 คลองบางบวัทอง ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060703 คลองขวาง ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060704 บางบวัทอง ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060705 เตาอิฐ ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060706 สุเหรามัสยิด ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060707 ทาอิฐ ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060708 หวัเตย ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060709 วัดแดง ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060710 สุเหรามัสยิด ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060801 บนบานลาง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060802 คลองศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060803 ศาลากุล เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060804 คลองสระนํ้าออย เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060805 ทานํ้า เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060806 วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
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12060807 โองอาง เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060901 ทาลาน ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060902 คลองบางบวัทอง ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060903 คลองบางนา ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060904 คลองยายจันทรแ ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060905 คลองบานเกา ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12060906 คลองบางนอย ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061001 ดงตาล คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061002 คลองไทร คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061003 คลองขอย คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061004 คลองบางภูมิ คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061005 ดงขา คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061006 คูวังแดง คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061007 ลําลาดสวาย คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061008 ประตูน้ําพระอุดม คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061009 คลองขุด คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061010 หนองกลํ่า คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061011 สามวา คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061012 ลําโพ คลองขอย ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061101 คุงน้ําวน บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061102 บางพลับใหญ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061103 ระแหง บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061104 บางพลับ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ
12061105 บางภูมิ บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ
13010201 คลองบานใหม บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010202 คลองบางตะองคแ บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010203 คลองรังสิตฝ่ังเหนือ บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010204 คลองรังสิตฝ่ังใต บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010205 บางกะตน บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010206 บางสานฝ่ังเหนือ บานใหม เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010301 ทุงตาล บานกลาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010302 ใหม บานกลาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010303 มะขาม บานกลาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010304 มวง บานกลาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
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13010305 กลาง บานกลาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010401 คลองบางโพธ์ิเหนือฝ่ังใต บานฉาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010402 หมูบานเจาคุณ บานฉาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010403 คลองบางหลวง บานฉาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010404 วัดโคก บานฉาง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010501 คลองพลับ บานกระแชง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010502 เตาอิฐ บานกระแชง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010503 คลองบานกระแชง บานกระแชง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010504 โผลงเผลง บานกระแชง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010601 ตนโพธ์ิ บางขะแยง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010602 บางขะแยง บางขะแยง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010603 ตลาดใต บางขะแยง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010604 บางนางบญุ บางขะแยง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010701 ปลายบวั บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010702 คลองโพธ์ิ บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010703 คุงวัด บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010704 คลองบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010705 เกาะเกรียง บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010706 บางตะไนยแ บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010707 ศาลเจา บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010708 ไผลอม บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010709 ตีนเลน บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010710 บางนางบญุ บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010711 ฝ่ังกลาง บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010712 พะโอย บางคูวัด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010801 ทํานบบางหลวง บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010802 คลองบางหลวง บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010803 โรงเตาหู บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010804 คลองบางโพธ์ิ บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010805 คลองบางโพธ์ิ บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010806 ทํานบบางโพธ์ิ บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010807 ปลายคลองบางโพธ์ิ บางหลวง เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010901 ทํานบบางโพธ์ิ บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010902 คลองบางโพธ์ิฝ่ังใต บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
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13010903 หนองปรง บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010904 คลองบางโพธ์ิ บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010905 บางเด่ือ บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010906 น้ําวน บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13010907 คลองบางโพธ์ิฝ่ังใต บางเด่ือ เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011001 คลองเปรมเหนือ บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011002 โรงหบี บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011003 คลองเปรมใต บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011004 คลองขนุน บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011005 คลองโคลน บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011006 ทากะชะ บางพูด เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011101 ตลาดบางพูน บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011102 คลองเปรมประชากร บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011103 บางแขยง บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011104 บางพูน บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011105 คลองรังสิต บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011106 คลองรังสิต บางพูน เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011201 เกริน บางกะดี เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011202 โคกชะพลู บางกะดี เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011203 กางซอง บางกะดี เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011204 บางลําพู บางกะดี เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011205 บางง้ิว บางกะดี เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011301 คลองนา สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011302 คลองบางสิงหแ สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011303 คลองบางหลวง สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011304 คลองเปรม สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011305 บางเลียบ สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011306 ตนโพธ์ิ สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011307 สวนพริกไทย สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011308 คลองบางสิงหแ สวนพริกไทย เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011401 คลองคูกลาง หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011402 คลองกวางตุง หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011403 คลองเปรมประชากร หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011404 คลองรังสิตประยูรศักด์ิ หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
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13011405 คลองรังสิต หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011406 คลองสิบศอก หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13011407 คลองเปรม หลักหก เมืองปทมุธานี ปทมุธานี
13020101 หมูที่ 1 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020102 หมูที่ 2 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020103 หมูที่ 3 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020104 หมูที่ 4 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020105 หมูที่ 5 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020106 หมูที่ 6 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020107 หมูที่ 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020108 หมูที่ 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020109 หมูที่ 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020110 หมูที่ 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020111 หมูที่ 11 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทมุธานี
13020201 หมูที่ 1 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020202 หมูที่ 2 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020203 หมูที่ 3 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020204 หมูที่ 4 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020205 หมูที่ 5 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020206 หมูที่ 6 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020207 หมูที่ 7 คลองสอง คลองหลวง ปทมุธานี
13020301 หมูที่ 1 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020302 หมูที่ 2 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020303 หมูที่ 3 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020304 หมูที่ 4 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020305 หมูที่ 5 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020306 หมูที่ 6 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020307 หมูที่ 7 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020308 หมูที่ 8 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020309 หมูที่ 9 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020310 หมูที่ 10 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020311 หมูที่ 11 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020312 หมูที่ 12 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020313 หมูที่ 13 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
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13020314 หมูที่ 14 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020315 หมูที่ 15 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020316 หมูที่ 16 คลองสาม คลองหลวง ปทมุธานี
13020401 หมูที่ 1 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020402 หมูที่ 2 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020403 หมูที่ 3 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020404 หมูที่ 4 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020405 หมูที่ 5 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020406 หมูที่ 6 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020407 หมูที่ 7 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020408 หมูที่ 8 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020409 หมูที่ 9 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020410 หมูที่ 10 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020411 หมูที่ 11 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020412 หมูที่ 12 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020413 หมูที่ 13 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020414 หมูที่ 14 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020415 หมูที่ 15 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020416 หมูที่ 16 คลองส่ี คลองหลวง ปทมุธานี
13020501 หมูที่ 1 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020502 หมูที่ 2 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020503 หมูที่ 3 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020504 หมูที่ 4 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020505 หมูที่ 5 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020506 หมูที่ 6 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020507 หมูที่ 7 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020508 หมูที่ 8 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020509 หมูที่ 9 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020510 หมูที่ 10 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020511 หมูที่ 11 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020512 หมูที่ 12 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020513 หมูที่ 13 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020514 หมูที่ 14 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020515 หมูที่ 15 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
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13020516 หมูที่ 16 คลองหา คลองหลวง ปทมุธานี
13020601 หมูที่ 1 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020602 หมูที่ 2 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020603 หมูที่ 3 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020604 หมูที่ 4 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020605 หมูที่ 5 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020606 หมูที่ 6 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020607 หมูที่ 7 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020608 หมูที่ 8 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020609 หมูที่ 9 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020610 หมูที่ 10 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020611 หมูที่ 11 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020612 หมูที่ 12 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020613 หมูที่ 13 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020614 หมูที่ 14 คลองหก คลองหลวง ปทมุธานี
13020701 หมูที่ 1 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020702 หมูที่ 2 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020703 หมูที่ 3 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020704 หมูที่ 4 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020705 หมูที่ 5 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020706 หมูที่ 6 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020707 หมูที่ 7 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020708 หมูที่ 8 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13020709 หมูที่ 9 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทมุธานี
13030201 หมูที่ 1 บงึย่ีโถ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030202 หมูที่ 2 บงึย่ีโถ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030203 หมูที่ 3 บงึย่ีโถ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030204 หมูที่ 4 บงึย่ีโถ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030301 หมูที่ 1 รังสิต ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030302 หมูที่ 2 รังสิต ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030303 หมูที่ 3 รังสิต ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030304 หมูที่ 4 รังสิต ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030401 หมูที่ 1 ลําผักกูด ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030402 หมูที่ 2 ลําผักกูด ธัญบรีุ ปทมุธานี
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13030403 หมูที่ 3 ลําผักกูด ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030404 หมูที่ 4 ลําผักกูด ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030501 หมูที่ 1 บงึสนั่น ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030502 หมูที่ 2 บงึสนั่น ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030503 หมูที่ 3 บงึสนั่น ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030504 หมูที่ 4 บงึสนั่น ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030601 หมูที่ 1 บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030602 หมูที่ 2 บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030603 หมูที่ 3 บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030604 หมูที่ 4 บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030605 - บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13030606 - บงึน้ํารักษแ ธัญบรีุ ปทมุธานี
13040101 ไทรยอย บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040102 วังตะเคียน บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040103 แสงมณี บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040104 แสนสุข บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040105 บงึพัฒนา บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040106 บงึพัฒนา บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040107 ศาลาลอย บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040108 ทุงรวงทอง บงึบา หนองเสือ ปทมุธานี
13040201 คลองเกา บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040202 บงึบอนพัฒนา บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040203 บงึบอนใต บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040204 บงึบอนสอง บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040205 พวงแกว บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040206 พรสวรรคแ บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040207 สปก. บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040208 ศรีสโมสร บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040209 บงึบอนฝ่ังตะวันตก บงึบอน หนองเสือ ปทมุธานี
13040301 บงึสัมพันธแ บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040302 บงึสมบญู บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040303 คชสาร บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040304 เจริญบญุ บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040305 แสนสุขสกัดหา บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
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13040306 ระพีพัฒนแ บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040307 บงึกาสาม บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040308 เจริญสุขพัฒนา บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040309 นองบวัทอง บงึกาสาม หนองเสือ ปทมุธานี
13040401 หนองไอเข บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040402 นายดาบชุม บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040403 ศรีคัดณางคแ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040404 ปทมุทรัพยแ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040405 บงึชําออ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040406 บงึ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040407 หนองนาค บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040408 เอราวัณ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040409 ทวีทรัพยแ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040410 สอนดี บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040411 หมูมอญ บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040412 อินอนุสร บงึชําออ หนองเสือ ปทมุธานี
13040501 หนองดอกปทมุ หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040502 หนองยายออน หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040503 หนองบอน หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040504 หนองงูเหลือม หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040505 หนองสามวัง หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040506 หนองสามงาม หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040507 หนองบวัหลวง หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040508 หนองสํานัก หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040509 หนองทะเล หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040510 หนองบงึใหญ หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040511 หนองนาสนาน หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040512 หนองนาสงวน หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040513 หนองโสน หนองสามวัง หนองเสือ ปทมุธานี
13040601 ทาลาภบํารุงเจริญรัฐ ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040602 ลาดผักขวง ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040603 สหพัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040604 วังทองสามัคคี ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040605 บงึปลารา ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
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13040606 วังจรเข ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040607 33 พัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040608 สํานักพัฒนา ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040609 ลําน้ําสามัคคี ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040610 แสนจําหนาย ศาลาครุ หนองเสือ ปทมุธานี
13040701 วังศาลา นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040702 เกาะแขม นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040703 ดอนพัฒนา นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040704 หนองสัมพันธแ นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040705 สหกรณแพัฒนา 5 นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040706 นพรัตนแพัฒนา นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040707 หนองสีพัฒนา นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13040708 หนองบวัหลวง นพรัตนแ หนองเสือ ปทมุธานี
13050101 บอน้ําเชี่ยว ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050102 คลองลาดหลุมแกว ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050103 คลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050104 ระแหง ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050105 คลองโยธา ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050106 คลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050107 ปลายคลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050108 คลองถ้ําตะบนั ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050109 คลองวัดบวัสุวรรณ ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050110 คลองถ้ําตะบนั ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050111 ปลายคลองระแหง ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050112 คลองตับผักชี ระแหง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050201 คลองลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050202 คลองบางสะแก ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050203 คลองบางสะแก ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050204 คลองบางสะแก ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050205 คลองบางสะแก ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050206 คลองขวางบน ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050207 คลองขวางลาง ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050301 คลองบางเตย คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050302 คลองบางเตย คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
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13050303 คลองบางโพธ์ิ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050304 คลองบางโพธ์ิ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050305 คลองบางโพธ์ิ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050306 คลองบางหลวง คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050307 คลองบางหลวง คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050308 คูขวางไทย คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050309 คลองบางหลวง คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050310 คูขวางมอญ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050311 คลองบางหลวงไหวพระ คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050312 คลองเจา คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050401 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050402 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050403 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050404 คลองบางหลวง คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050405 คลองบางเตย คูขวาง ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050501 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050502 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050503 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050504 คลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050505 คลองเจาเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050506 คลองเจาเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050507 คลองเจาเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050601 คลองบางหลวง บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050602 คลองบางหลวง บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050603 คลองบางหลวง บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050604 คลองบางหลวง บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050605 คลองบางหลวง บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050606 คลองแขยด บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050607 คลองแขยด บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050701 คลองโต฿ะเซ็นตแ หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050702 คลองลากคอน หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050703 คลองอางแตก หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050704 คลองอางแตก หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050705 คลองหนาไมตาเทศ หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
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13050706 คลองหนาไม หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050707 คลองหนาไม หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050708 คลองลากชาง หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050709 คลองระแหงใต หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050710 คลองระแหงใต หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13050711 คลองลากคอนใหญ หนาไม ลาดหลุมแกว ปทมุธานี
13060101 หมูที่ 1 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060102 หมูที่ 2 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060103 หมูที่ 3 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060104 หมูที่ 4 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060105 หมูที่ 5 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060106 หมูที่ 6 คูคต ลําลูกกา ปทมุธานี
13060201 คลองหา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060202 คลองหา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060203 คลองหกวา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060204 คลองส่ี ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060205 คลองส่ี ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060206 คลองส่ี ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060207 คลองหกวา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060208 คลองสาม ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060209 คลองสาม ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060210 คลองสาม ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060211 หนองใหญ ลาดสวาย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060301 คลอง 7 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060302 คลอง 7 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060303 คลอง 7 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060304 คลอง 7 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060305 คลอง 7 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060306 คลอง 6 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060307 คลอง 6 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060308 คลอง 6 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060309 คลอง 6 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060310 คลอง 6 บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060311 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
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13060312 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060313 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060314 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060315 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060316 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060317 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060318 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060319 คลองหกวา บงึคําพรอย ลําลูกกา ปทมุธานี
13060401 คลองซอยที่ 9 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060402 คลองซอยที่ 9 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060403 คลองซอยที่ 9 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060404 คลองหกวา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060405 คลองหกวา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060406 คลองซอยที่ 8 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060407 คลองซอยที่ 8 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060408 คลองซอยที่ 8 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060409 คลองซอยที่ 8 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060410 คลองซอยที่ 8 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060411 ลําลูกกา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060412 คลองซอยที่ 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060413 คลองซอยที่ 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060414 คลองซอยที่ 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060415 คลองซอยที่ 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060416 คลองซอยที่ 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060417 คลองหกวา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060418 คลองหกวา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060419 คลอง 8 ลาง ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060420 คลอง 6 วา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060421 ลําลูกกา ลําลูกกา ลําลูกกา ปทมุธานี
13060501 คลองซอยที่ 11 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060502 คลองซอยที่ 11 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060503 คลองซอยที่ 11 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060504 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060505 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
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13060506 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060507 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060508 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060509 คลองซอยที่ 10 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060510 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060511 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060512 คลองซอยที่ 9 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060513 คลองซอยที่ 9 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060514 คลองซอยที่ 9 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060515 คลองซอยที่ 9 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060516 คลองซอยที่ 11 บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060517 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060518 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060519 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060520 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060521 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060522 คลองหกวา บงึทองหลาง ลําลูกกา ปทมุธานี
13060601 คลองหกวา ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060602 ตลาดคลองสิบสอง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060603 คลองสิบสองลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060604 คลองหกวา ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060605 คลองสิบเอ็ดหกวา ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060606 คลองสิบเอ็ดสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060607 คลองสิบเอ็ดสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060608 คลองกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060609 ลําไทร ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060610 คลองหกวา ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060611 คลองสิบสองสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060612 คลองสิบสองสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060613 คลองสิบสองสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060614 คลองสิบสองสายกลาง ลําไทร ลําลูกกา ปทมุธานี
13060701 คลอง 14 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060702 คลอง 14 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060703 คลอง 14 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
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13060704 คลอง 13 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060705 คลอง 13 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060706 คลอง 13 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060707 คลอง 12 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060708 คลอง 12 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060709 คลอง 12 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060710 คลอง 12 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060711 คลอง 11 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060712 คลอง 11 บงึคอไห ลําลูกกา ปทมุธานี
13060801 คลอง 14 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060802 คลอง 14 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060803 คลอง 14 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060804 พืชอุดม พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060805 คลอง 13 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060806 คลอง 13 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060807 คลอง 13 พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060808 พืชอุดม พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13060809 พืชอุดม พืชอุดม ลําลูกกา ปทมุธานี
13070101 ลําลาด บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070102 บางเตย บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070103 ตากแดด บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070104 ลาดดวน บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070105 คลองอายจาม บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070106 คลองลิง บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070107 บางเตย บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070108 บางเตย บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070109 บางเตย บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070110 ลาดบวั บางเตย สามโคก ปทมุธานี
13070201 เจดียแทอง คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070202 คลองสระ คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070203 คลองสระ คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070204 โพธ์ิ คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070205 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070206 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
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13070207 คลองควาย คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070208 ทางยาว คลองควาย สามโคก ปทมุธานี
13070301 ตองเปอะ สามโคก สามโคก ปทมุธานี
13070302 ธาตุ สามโคก สามโคก ปทมุธานี
13070303 ตนมะขามปอูม สามโคก สามโคก ปทมุธานี
13070304 คลองวัดแจง สามโคก สามโคก ปทมุธานี
13070401 ลุม กระแชง สามโคก ปทมุธานี
13070402 ทาลาน กระแชง สามโคก ปทมุธานี
13070403 กระแชง กระแชง สามโคก ปทมุธานี
13070501 บางนา บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทมุธานี
13070502 ปากคลองบางโพธ์ิเหนือ บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทมุธานี

13070503
ปลายคลองบางโพธ์ิ
เหนือ

บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทมุธานี

13070601 บางพูด เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070602 เชียงราก เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070603 ตนตะกู เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070604 ตนโพธ์ิ เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070605 ชาวเหนือ เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070606 ปากคลองบานพราว เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070607 ทองคุง เชียงรากใหญ สามโคก ปทมุธานี
13070701 ทางเกวียน บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070702 ศาลาพัน บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070703 ถั่ว บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070704 ลําผักชี บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070705 หนองจอก บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070706 พราว บานปทมุ สามโคก ปทมุธานี
13070801 สมัคร บานง้ิว สามโคก ปทมุธานี
13070802 กลาง บานง้ิว สามโคก ปทมุธานี
13070803 ง้ิว บานง้ิว สามโคก ปทมุธานี
13070804 สวนมะมวงบน บานง้ิว สามโคก ปทมุธานี
13070805 สวนมะมวงใต บานง้ิว สามโคก ปทมุธานี
13070901 ปากอาจ เชียงรากนอย สามโคก ปทมุธานี
13070902 ศาลาแดง เชียงรากนอย สามโคก ปทมุธานี
13070903 เมตารางคแ เชียงรากนอย สามโคก ปทมุธานี
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13070904 ศาลาพัน เชียงรากนอย สามโคก ปทมุธานี
13070905 คลองวัดพลับ เชียงรากนอย สามโคก ปทมุธานี
13071001 ทายดง บางกระบอื สามโคก ปทมุธานี
13071002 บางกระบอื บางกระบอื สามโคก ปทมุธานี
13071003 คาง บางกระบอื สามโคก ปทมุธานี
13071101 ขนมเปยีก ทายเกาะ สามโคก ปทมุธานี
13071102 แกงรอน ทายเกาะ สามโคก ปทมุธานี
13071103 ตนสะตือ ทายเกาะ สามโคก ปทมุธานี
13071104 ลาดทองวัง ทายเกาะ สามโคก ปทมุธานี
14010601 ปากขาวสาร ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010602 วัดดุสิต ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010603 บาตร ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010604 ไผลิง ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010605 ไผลิง ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010606 ไผลิง ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010607 ไผลิง ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010701 พลู ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010702 สะพานยาว ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010703 ตนยาง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010704 หาดทราย ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010705 บางกะชา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010706 วัดทําใหม ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010707 วัดทําใหม ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010708 คลองปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010709 คลองปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010710 ทุงปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010711 คลองมอญ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010712 ตนสะตือ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010713 วัดนาค ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010714 ปากคลองตะเคียน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010801 วัดชองลม ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010802 ภูเขาทอง ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010803 หวัพราน ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010804 หาดทราย ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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14010901 ทายคู สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010902 ดิน สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010903 คานเรือ สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010904 วัดใหมบางกะจะ สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010905 สําเภาลม สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010906 คลองคูจามนอก สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010907 คลองคูจามนอก สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010908 วัดพุทไธศวรรยแ สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010909 คลองคูจามใน สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010910 หวัดุม สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14010911 หวัดุม สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011001 สวนพริก สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011002 สวนพริก สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011003 เพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011004 บางขวด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011005 บางขวด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011006 ชัยนาท สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011101 ปากคลองวัดแจง คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011102 เหนือสะพานยาว คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011103 ปากคลองคูจาม คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011104 ปากคลองเทศ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011105 ตนโพธ์ิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011106 ใตวัดโคก คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011107 ทากระเบา คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011108 หนาวัดโคก คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011109 เหนือกลาง คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011110 หนองบวั คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011111 ปากคลองตะเคียน คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011112 จอมแห คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011113 ตะเกี่ย คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011201 โรง วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011202 วัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011203 วัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011204 ปาุ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

-38-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
14011205 โคกขาม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011301 หนัตรา หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011302 หนัตรา หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011303 สาคู หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011304 มา หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011305 มา หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011306 มา หนัตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011401 เกาะลาง ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011402 ในปาุ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011403 เกาะลาง ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011404 หลังมัสยิด ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011405 นอกบานหนาสุเหรา ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011406 หนองประทมุ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011501 หวัดุม บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011502 มะขามหยอง บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011503 ใหม บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011504 ใหม บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011505 คลองนอก บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011506 คลองใบ บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011507 ทายไผ บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011508 หางกระเบนใต บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011509 หางกระเบนเหนือ บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011601 ศาลาเกวียน บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011602 โพธ์ิ บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011603 วัดเกาะ บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011604 ไผ บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011605 วัดตองปุ บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011606 สวนพริก บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011607 น้ําวน บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011701 โรงวารี คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011703 คลองถนนตาล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011704 ต้ังใหม คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011801 เพนียด คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011802 คลองสระบวั คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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14011803 คลองสระบวั คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011804 คลองสระบวั คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011805 คลองสระบวั คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011806 หอม คลองสระบวั พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011901 โรง เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011902 เกาะเรียน เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011903 เกาะเรียน เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011904 ตนสะตือ เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011905 คาย เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011906 เสือขาม เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14011907 ญี่ปุุน เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012001 มะขามเทศ บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012002 มะขามเทศ บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012003 วัดปอูม บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012004 ปอูม บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012005 ปอูม บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012006 วัดธรรมาราม บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012007 วัดกษัตราธิราช บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012008 วัดราชพลี บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012009 วัดลอดชอง บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012010 วัดสนามไชย บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012011 โรงราช บานปอูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012101 มอญ บานรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012102 มอญ บานรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012103 มอญ บานรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14012104 วัว บานรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
14020201 ไร จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020202 สวนทบัทมิ จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020203 เตาปนู จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020204 จําปา จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020205 จําปา จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020206 มะขามเรียง จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020207 ทาแดง จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020208 โคกมะนาว จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
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14020209 ทาลาน จําปา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020301 ชาง ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020302 หวัหนิ ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020303 ใหม ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020304 ยางนม ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020305 ถลุงเหล็ก ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020306 ทางาม ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020307 ทุงนา ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020308 หนองโพธ์ิ ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020309 ทาลาน ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020310 ไกจน ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020401 ดอนกระสังขแ บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020402 โคกกุม บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020403 ปากบอ บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020404 เหนือ บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020405 ดอนสําโรง บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020406 ใต บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020407 รอม บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020408 โคกแค บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020409 กลาง บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020501 บางตะไลยแ ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020502 ชาง ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020503 บางตะไลยแ ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020504 บางตะไลยแ ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020505 บางตะไลยแ ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020506 ชาง ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020507 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020508 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020509 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020510 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020511 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020512 ศาลาลอย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020513 หวัพรวน ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020514 สวนกลวย ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
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14020515 หวัพรวน ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020601 วังแดงเหนือ วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020602 วังแดง วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020603 โคกถั่ว วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020604 ทายคุง วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020605 บงึ วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020606 บงึ วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020607 บงึ วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020608 บงึ วังแดง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020701 กระดาษ โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020702 โพธ์ิเอน โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020703 บางมวง โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020704 สามเรือน โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020705 ตะเคียนดวน โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020706 ใหมสามเรือน โพธ์ิเอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020801 สวนหลวง ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020802 ตะเคียนทอง ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020803 ทายตลาด ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020804 อรัญญิก ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020805 อรัญญิก ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020806 โคกมะขวิด ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020807 ชายหนอง ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020808 หวัพรวน ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020901 หนองกีบมา หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020902 ทุงมล หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020903 หนองหวัลิง หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020904 แถว หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020905 หนองสรวง หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020906 ปลักแรด หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020907 หนองกระเบยีน หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020908 หนองขนาก หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020909 โคกคราม หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14020910 หนองมวง หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
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14021001 ตําหนักพระเจาทรงธรรม ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

14021002 ขวาง ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021003 ขวาง ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021004 สฎางคแ ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021005 กอกา ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021006 สฎางคแ ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021007 มะขามโพลง ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021008 แขก ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14021009 สวนพริก ทาเจาสนุก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
14030101 มอญ นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030102 นครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030103 นครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030104 นครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030105 โพธ์ิซาย นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030106 โพธ์ิซาย นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030107 มวงชุม นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030108 สวนหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030109 บงึบวั นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030201 กุฎีกรุ ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030202 ทาชางใต ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030203 ทาชาง ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030204 ทาชางเหนือ ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030205 สาไร ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030206 ตนโพธ์ิ ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030207 ไผหนอง ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030208 ทาชางให ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030301 เกาะ บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030302 ทาวัด บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030303 ตนโพธ์ิ บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030304 ทาชาง บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030305 ใหม บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030306 ดาบ บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030307 ดาบ บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
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14030401 ชุง บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030402 ชุง บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030403 หวัสะแก บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030404 โพธ์ิลําแพน บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030405 ชายราง บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030406 ชุง บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030407 ชุง บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030501 เกาะปากจั่น ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030502 ปากจั่น ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030503 สะกัดน้ํามันใต ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030504 ทองคุง ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030505 ดาบทอง ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030506 สะกัดน้ํามัน ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030601 เส่ือ บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030602 บางระกํา บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030603 บางระกํา บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030604 วัดเรือแขง บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030605 วัดวัง บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030606 บางพระครู บางระกํา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030701 บางพระครู บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030702 บางพระครู บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030703 ชะอม บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030704 โคกชาง บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030801 ทาใหญ แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030802 แมลา แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030803 แมลา แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030804 แมลา แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030805 แมลา แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030806 เขมา แมลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030901 มาบพระจันทรแ หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030902 ดอนกลาง หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030903 หนองโคก หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030904 สระขุด หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14030905 หนองปลิง หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
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14031001 มอญ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031002 คลองสะแกใต คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031003 คลองสะแก คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031004 คลองสะแกเหนือ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031005 สวนกลวย คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031101 ตําหรุ สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031102 ศาลเจา สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031103 ทายวัด สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031104 ตะโกเกา สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031201 พระนอนไทย พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031202 พระนอนไทย พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031203 พระนอนลาว พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031204 ทาหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031205 หวัคุงลาว พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031206 ไร พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14031207 หวัคุงไทย พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14040101 บางแค บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040102 ดอนบางแก บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040103 ดอนบางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040104 ใหม บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040105 บางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040106 บางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040107 บางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040108 บางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040109 บางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040110 โรงไผ บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040201 ปากคลอง บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040202 บางพลีเหนือ บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040203 บางพลีใต บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040204 หนาวัด บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040205 หนองสรวง บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040301 สนามชัย สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040302 ใน สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040303 ไผโขด สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา

-45-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
14040304 กลาง สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040305 ใต สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040306 เกาะ สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040307 ปากกรวน สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040308 พาด สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040401 แปงูใต บานแปงู บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040402 แปงู บานแปงู บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040403 ลาว บานแปงู บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040501 หนาไม หนาไม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040502 หนาไม หนาไม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040503 หนาไม หนาไม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040504 หนาไม หนาไม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040601 ขางวัด บางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040602 เกาะกลาง บางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040603 เกาะหลวง บางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040604 หวัโคก บางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040605 หวัโคก บางย่ีโท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040701 แค แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040702 ทาควาย แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040703 น้ําดํา แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040704 สวนมะมวง แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040801 น้ํามนตแ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040802 น้ํามนตแ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040803 แคตก แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040804 ทาควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040805 ทาควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040901 ชางเหล็ก ชางเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040902 ชางเหล็ก ชางเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040903 โคกชางเหล็ก ชางเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14040904 โรงหลวง ชางเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041001 หนองสรวง กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041002 กระแชง กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041003 กระแชงใต กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041004 กระแชงเหนือ กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
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14041005 สองตอน กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041101 หวับาน บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041102 กลึง บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041103 คลองเล็ก บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041104 ทายวัด บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041105 ทายวัด บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041106 ดอนแตง บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041107 คลอวัว บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041108 ทุงศรีโพธ์ิ บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041109 โคก บานกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041201 ขนมจีน ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041202 ชาง ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041203 ชางนอย ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041204 ชางนอย ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041205 โรงเจา ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041301 ใน หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041302 กลาง หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041303 ยานตาเขียว หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041304 ขุนจา หอหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041401 ลาว ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041402 ขวาง ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041403 กลึง ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041404 ไผพระ ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041405 ชาง ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041406 บอสะแก ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041407 บอขันหมาก ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041408 คูสลอด ไผพระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041501 หนองใหญ กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041502 หนองกก กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041503 กกแกวบรูพา กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041504 หนองสรวง กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041505 คางหมู กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041506 หนองสาหราย กกแกวบรูพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041601 เกาะใหญ ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
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14041602 หวัเกาะใหญ ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041603 ลานเท ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041604 หวัเกาะ ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041605 หวัเกาะ ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041606 ใหมเจริญผล ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041607 ไมตรา ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041608 ชะวาดโคก ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041609 ทาเกวียน ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041610 ตลาดแผงลอย ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041611 คลองเกา ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041612 คลองขุด ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041613 ปลายคลองเกา ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041701 ริมน้ํา บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041702 มา บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041703 ทางยาว บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041704 ทางยาว บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041705 ปากชวาด บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041706 ปากแคว บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041707 ปากแคว บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041708 คลองขุด บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041801 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041802 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041803 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041804 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041805 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041806 เกาะ บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041901 วัดโบสถแ ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041902 ทายวัด ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041903 ราชคราม ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041904 ราชคราม ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14041905 สามแยก ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042001 ชาง ชางใหญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042002 ชาง ชางใหญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042003 ชาง ชางใหญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
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14042004 ไร ชางใหญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042101 ไร โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042102 โพแตงเหนือ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042103 โพแตงใต โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042104 โพแตงใต โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042201 ชางทอง เชียงรากนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042202 เชียงรากนอย เชียงรากนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042203 เชียงรากนอย เชียงรากนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042204 เชียงรากนอย เชียงรากนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042301 โคกชาง โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042302 เตย โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042303 เหนือวัด โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042304 สามเรือน โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042305 บวัชม โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042306 ทองวัง โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14042307 หนองบวั โคกชาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
14050101 กระเด่ือง บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050102 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050103 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050104 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050105 บางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050201 จีน วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050202 ขอม วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050203 หวัตะพานมอญ วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050204 หวัตะพานแดง วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050301 ทางหลวง ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050302 กุม ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050303 กุม ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050304 กระเด่ือง ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050305 มอญ ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050306 มอญ ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050307 ผีมด ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050308 ผีมด ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050309 ผีมด ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
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14050310 สาวหมาย ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050401 โรงเหล็ก สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050402 กําแพง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050403 กําแพง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050404 โรง สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050405 สะพานไทย สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050501 หวัเกาะ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050502 หวัเกาะ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050503 หมอ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050504 หมอ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050505 หมอ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050506 มวงหวาน มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050507 เชือก มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050508 เชือก มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050509 มหาพราหมณแ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050510 คูมอญ มหาพราหมณแ บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050601 ขวาง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050602 แก กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050603 กบเจา กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050604 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050605 เหนือ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050606 หมูใหญ กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050607 ในคลอง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050608 กรอกตนไทร กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050609 ทองคุง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050701 หาดทราย บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050702 หาดทราย บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050703 คลองวัว บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050704 คลัง บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050705 คลัง บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050706 คลัง บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050707 คลัง บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050801 คลัง พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050802 คลัง พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
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14050803 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050804 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050805 พระขาว พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050806 โพทะเล พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050807 สีกุก พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050901 น้ําเตา น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050902 น้ําวน น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050903 แดง น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050904 แดง น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050905 บางปลาหมอ น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050906 บางปลาหมอ น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050907 บางปลาหมอ น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14050908 โรงนา น้ําเตา บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051001 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051002 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051003 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051004 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051005 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051006 ทางชาง ทางชาง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051101 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051102 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051103 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051104 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051105 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051106 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051107 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051108 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051109 วัดตะกู วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051201 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051202 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051203 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051204 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051205 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051301 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
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14051302 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051303 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051304 บางหลวงโดด บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051401 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051402 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051403 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051404 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051405 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051406 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051407 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051408 บางหกั บางหกั บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051501 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051502 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051503 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051504 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051505 บางชะนี บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051601 กุม บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051602 ตนทางทวย บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051603 กุม บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051604 บางตาลี บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051605 ศรีมวงพัฒนา บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051606 กุม บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051607 ใตวัด บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051608 ปากคลอง บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14051609 ทายคลอง บานกุม บางบาล พระนครศรีอยุธยา
14060101 เลนเหนือ บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060102 เลนเหนือ บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060103 พราน บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060104 บางโหง บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060105 สะพานหก บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060106 ตลาดลาง บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060107 คลองกลางบาน บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060108 ปากคลองลัด บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060109 หวัสะแก บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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14060110 ทายเกาะ บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060111 ทองคุง บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060112 เกาะลอย บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060201 หนองหอย เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060202 หนองหอย เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060203 คลองเปรม เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060204 คลองเปรม เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060205 บงึบอน เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060206 พระอินทราชา เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060207 พระอินทราชา เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060208 โรงอิฐ เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060209 หวัคลอง เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060210 คลองเปรม เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060211 เชียงรากนอย เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060212 ลําเรือแตก เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060301 พาสนแ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060302 โพ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060303 โพ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060304 โพ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060305 เกาะพระ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060306 โพ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060307 เกาะพระ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060308 เลนสระกระจับ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060309 เลนสระกระจับ บานโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060401 หวัสะแก บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060402 หลวง บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060403 ตนสะตือ บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060404 สามขา บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060405 สามขา บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060406 แขก บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060407 แขก บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060408 กรด บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060409 กรด บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060410 คลองควาย บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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14060411 โคกวัด บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060501 บางลอ บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060502 บางกระส้ัน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060503 บางกระส้ัน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060504 บางกระส้ัน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060505 บางกระส้ัน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060506 บางกระส้ัน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060507 บางเคียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060508 บางเคียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060509 บางเคียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060510 บางเคียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060511 ทาเตียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060512 ทาเตียน บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060513 ดาบ บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060514 ดาบ บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060515 ดาบ บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060516 คลองพุทรา บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060517 คลองพุทราเหนือ บางกระส้ัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060601 คลองจิก คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060602 ลาว คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060603 คลองทราย คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060604 คลองทราย คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060605 คลองทราย คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060606 คลองหลุม คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060607 คลองหลุม คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060608 เสาวังคา คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060701 หวา บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060702 หวา บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060703 หวา บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060704 โรง บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060705 หวัจรเข บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060706 นัยนารถ บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060707 เสาวังคา บานหวา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060801 วัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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14060802 วัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060803 วัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060804 วัดยม วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060805 ลาดระโหง วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060806 บางผี วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060807 บางผี วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060808 บางผี วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060901 ประแดง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060902 กล้ิง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060903 แขก บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060904 แขก บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060905 บางประแดง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060906 บางประแดง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060907 บางประแดง บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060908 หวัเมฆ บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14060909 ทุงศรีโพธ์ิ บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061001 หลวง สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061002 สามเรือน สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061003 สามเรือน สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061004 ขอม สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061005 เทโพ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061006 โรงเจา สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061007 คุงระกํา สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061008 เสาวังคา สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061101 เกาะเกิด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061102 เกาะเกิด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061103 เกาะเกิด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061104 ทายวัด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061105 ทายวัด เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061106 สามเรือน เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061107 สามเรือน เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061201 พลับ บานพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061202 ชายน้ํา บานพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061203 หลังน้ํา บานพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

-55-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
14061204 กลาง บานพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061205 พลับ บานพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061301 แปงู บานแปงู บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061302 แปงู บานแปงู บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061303 ปนู บานแปงู บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061304 โคกเจ็ก บานแปงู บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061401 ทบัแตง คุงลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061402 ทบัแตง คุงลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061403 คุงลาน คุงลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061404 คุงลาน คุงลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061405 คุงลาน คุงลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061501 ในคลอง ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061502 ในคลอง ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061503 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061504 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061505 ศาลเจา ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061506 คลองขวาง ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061601 คุงแมว บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061602 สราง บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061603 สราง บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061604 ทองคุง บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061605 ฟากกลางตาลุม บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061606 รางขยายเทยีน บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061607 ลําตาแขก บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061608 ตาปอูม บานสราง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061701 ตลาดเกรียบใต ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061702 ตลาดเกรียบใต ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061703 ตลาดเกรียบใต ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061704 ตลาดเกรียบใต ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061705 ตลาดเกรียบใต ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061706 ตลาดเกรียบเหนือ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061707 ตลาดเกรียบเหนือ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061708 โรงออ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061801 ทําเลไทย ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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14061802 ขนอนหลวง ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061803 ขนอนหลวง ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061804 เสากระโดง ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14061805 เสากระโดง ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
14070101 เกาะเล่ิง บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070102 เกาะเล่ิง บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070103 เกาะเล่ิง บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070104 เกาะเล่ิง บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070105 ศาลาแดง บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070106 บางปะหนั บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070107 สามเรือน บางปะหนั บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070201 น้ําวน ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070202 หวัปลวก ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070203 ขยาย ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070204 ลาว ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070205 โรงนา ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070206 หวัเกาะ ขยาย บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070301 พระงาม บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070302 เกาะเล่ิง บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070303 เกาะเล่ิง บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070304 ศาลเจา บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070305 บางเด่ือ บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070306 หวัโคก บางเด่ือ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070401 เสาธง เสาธง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070402 บางผี เสาธง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070403 หนองจิก เสาธง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070404 เสาธง เสาธง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070405 โรงนอก เสาธง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070501 ทางกลาง ทางกลาง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070502 ทางกลาง ทางกลาง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070503 ทางกลาง ทางกลาง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070504 ทางกลาง ทางกลาง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070601 แกวตา บางเพลิง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070602 โคก บางเพลิง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
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14070603 บางเพลิง บางเพลิง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070701 แจง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070702 แจง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070703 แจง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070704 กูบ หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070705 หนัสัง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070706 หนัสัง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070707 หนัสัง หนัสัง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070801 บางนางรา บางนางรา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070802 ใหม บางนางรา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070803 บางนางรา บางนางรา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070804 บางนางรา บางนางรา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070805 บางนางรา บางนางรา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070901 ตานิม ตานิม บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070902 ตานิม ตานิม บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070903 ตานิม ตานิม บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14070904 ตานิม ตานิม บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071001 คลองสาร ทบัน้ํา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071002 ลําปูุเฒา ทบัน้ํา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071003 กลาง ทบัน้ํา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071004 ทบัน้ํา ทบัน้ํา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071005 ปลายน้ํา ทบัน้ํา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071101 ปาุ บานมา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071102 มา บานมา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071103 มา บานมา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071104 ดง บานมา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071201 คาย ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071202 ขวัญเมือง ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071203 คลองไทรวังทอง ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071204 วัดตะเคียน ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071205 หวัถนน ขวัญเมือง บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071301 ใหม บานล่ี บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071302 นกกระจอก บานล่ี บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071303 ล่ี บานล่ี บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
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14071304 ล่ี บานล่ี บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071305 นกกระจอก บานล่ี บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071401 ดาวคะนอง โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071402 โพธ์ิสามตน โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071403 โพธ์ิสามตน โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071404 วัดมวง โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071405 วัดมวง โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071406 หวัหาด โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071407 คลองทอ โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071408 สบสวรรคแ โพธ์ิสามตน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071501 แมน พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071502 แมน พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071503 แมน พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071504 พุทเลา พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071505 บางแพง พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071506 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071507 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071508 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071509 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071510 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071511 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071512 นนทรียแ พุทเลา บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071601 โรง ตาลเอน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071602 ใหม ตาลเอน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071603 ตาลเอน ตาลเอน บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071701 คุงใหญ บานขลอ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071702 ขลอ บานขลอ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071703 โคกกระยอ บานขลอ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071704 โคกกระมัง บานขลอ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14071705 ปากทาง บานขลอ บางปะหนั พระนครศรีอยุธยา
14080101 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080102 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080103 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080104 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
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14080105 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080106 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080107 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080108 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080109 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080110 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080111 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080112 ผักไห ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080201 เจ็ก อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080202 เขียว อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080203 ตึก อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080204 คลองบางค่ี อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080205 หวยเลน อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080206 ออ อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080207 ออ อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080208 ออ อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080209 ออ อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080210 ออ อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080211 ปากคลอง อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080301 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080302 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080303 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080304 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080305 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080306 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080307 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080308 แค บานแค ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080401 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080402 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080403 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080404 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080405 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080406 ลาดน้ําเค็ม ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080501 ตาลาน ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
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14080502 ตาลาน ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080503 เจ฿ก ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080504 หวัหาด ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080505 หวัหาด ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080506 ปากคลอง ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080507 ปากคลอง ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080601 บางบวั ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080602 เหนือวัด ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080603 ทายวัด ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080604 โรงนา ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080605 ทาดินแดง ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080606 ทาดินแดง ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080607 ทาดินแดง ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080608 ทายบาน ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080701 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080702 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080703 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080704 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080705 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080706 ดอนลาน ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080801 นาคูบน นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080802 คูคลอง นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080803 นาคู นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080804 คูลาง นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080805 ทายวัด นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080806 นาคู นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080807 นาคู นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080808 นาคู นาคู ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080901 หนองแขยง กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080902 ฤาชัย กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080903 ฤาชัย กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080904 ฤาชัย กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080905 ฤาชัย กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080906 ฤาชัย กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา

-61-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
14080907 ปากคลองโพ กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080908 เกาะ กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080909 บางหนาไม กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080910 กุฎี กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080911 กุฎี กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14080912 ปากคลอง กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081001 หมอนทอง ลําตะเคียน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081002 หนองสะโด ลําตะเคียน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081003 ลําแมเหล็ก ลําตะเคียน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081004 หนองหมู ลําตะเคียน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081005 ตัดตรง ลําตะเคียน ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081101 โคกชาง โคกชาง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081102 โคกชาง โคกชาง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081103 โคกชาง โคกชาง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081104 โคกชาง โคกชาง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081105 โคกชาง โคกชาง ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081201 ใหม จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081202 ใต จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081203 ใหม จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081204 เหนือ จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081205 ตะพาน จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081206 น้ํากลาง จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081301 หนองใหญ หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081302 ทายตลาด หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081303 เขตวัด หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081304 ตรอกใหญ หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081305 เกาะแกว หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081306 น้ําใหญ หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081307 น้ําแปลง หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081308 น้ําเรือง หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081309 ลาดปลาดุก หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081310 หนองน้ําใหญ หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081311 คลองขุด หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081401 ศาลาจารยแ ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
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14081402 ปากครองลาดชิด ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081403 ดงตาล ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081404 หนองตะเคียน ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081405 หนองควาย ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081406 ลํารางตาดํา ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081407 หมูสะแก ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081408 รางยายสุข ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081409 ลาดบอน ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081410 หมูสุด ลาดชิด ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081501 หนาโคก หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081502 หนาโคก หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081503 ญวน หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081504 ญวน หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081505 หวยจรเขเหนือ หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081506 หวยจรเขใต หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081507 ลาดไท หนาโคก ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081601 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081602 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081603 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081604 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081605 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14081606 ใหญ บานใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา
14090101 หนองผีหลอก ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090102 หนองโพธ์ิ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090103 หนองโน ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090104 หนองโดน ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090105 ตลาด ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090106 นาย่ี ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090107 โคกขาม ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090201 โคกมวง โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090202 คลอง โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090203 หนองงูเหลือม โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090204 ปาุหวา โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090205 หนองตล่ิงชัน โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
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14090206 สรางเค็ม โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090207 โคกสังขแ โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090208 ใหม โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090209 สะพานดํา โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090210 ดอนขอย โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090211 หนองยาว โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090212 โคกกรวด โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090301 ซอง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090302 ใหม ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090303 ระเขน ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090304 มาบโพธ์ิ ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090305 หนองกรด ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090306 ระโสม ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090307 หนองปริง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090308 หนองบอน ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090309 หนองนาง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090401 หนองเปาู หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090402 หนองตาเสือ หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090403 เหลา หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090404 โคกมะเกลือ หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090405 โคกกลาง หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090406 หนองเครือบญุ หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090407 ธรรมสินธุแโสภา หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090408 หนองน้ําใส หนองน้ําใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090501 ตะโก ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090502 ตะโก ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090503 ดอนหญานาง ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090504 หนองหวัควาย ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090505 โคกกระตาย ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090506 พลับ ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090507 โคกมา ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090508 โคกแฝก ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090509 หนองแห ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090510 ทุงชาน ดอนหญานาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
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14090601 หนองโพธ์ิ ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090602 ไร ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090603 หวันา ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090604 โคกกลาง ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090605 นาย่ี ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090606 หนองหวัลิง ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090607 ไผลอม ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090608 ใหม ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090609 หวัคุง ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090610 ครัว ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090611 หนองกลาง ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090701 กระจิว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090702 พระแกว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090703 พระแกว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090704 หนองเบด็ กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090705 นาหนัตรา กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090706 พระแกว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090707 ดอนกลางใต กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090708 หวัสะแก กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090801 โรงสูง พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090802 ดอนพรม พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090803 วังบน พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090804 หนองบวั พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090805 หนองบวั พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090806 วัง พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14090807 ตนหมัน พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
14100101 ตลาดเวาะฮแ ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100102 ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100103 ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100104 ตะพังโคลน ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100105 เมฆขลา ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100106 รางหอยขม ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100107 หญาไทร ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100108 หวัแมลงวัน ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
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14100109 ดอน ลาดบวัหลวง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100201 หมูกอง หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100202 กระทุมหลักชัย หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100203 คลองญี่ปุุนเหนือ หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100204 บวัหว่ัน หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100205 คลองญี่ปุุนเหนือ หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100206 รางเนื้อตาย หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100207 หนองบวั หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100208 ตาชาง หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100209 ดอนโพธ์ิ หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100210 คลองโมง หลักชัย ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100301 ส่ีแยก สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100302 หนองปลาหมอ สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100303 สามเมือง สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100304 หนองหลม สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100305 พานหมอน สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100306 คลองหนึ่ง สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100307 ทดผูใหญกา สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100308 คลองพิสนธ์ิ สามเมือง ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100401 ดอนตาชาง พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100402 สุเหรารอซีดี พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100403 หาดทราย พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100404 ลํากะลา พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100405 ส่ีแยก พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100406 คูตาฉัตร พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100407 หนองสองหอง พระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100501 หนองสนุน สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100502 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100503 หลวงประสิทธ์ิ สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100504 หนองสนุน สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100505 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100506 หนองน้ําสม สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100507 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100601 ดอนกลาง คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
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14100602 ลาดดวน คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100603 โรงวัว คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100604 หมูใหญ คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100605 ลําโพง คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100606 หลุมตารอด คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100607 คูมักเมา คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100608 ลํากะลา คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100609 วัวนอน คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100610 หนองเตน คูสลอด ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100701 คลองพระยาบนัลือ คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100702 สุเหรารอซีดี คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100703 หมอนหนึ่ง คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100704 หนองสอง คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100705 ทดผูใหญกา คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100706 คลองใหม คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14100707 มาลาอี คลองพระยาบนัลือ ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยุธยา
14110101 คลองหก ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110102 หนัตะเภา ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110103 คลองหก ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110104 ส่ีแยกคลอง 26 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110105 คลองตาส้ิว ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110106 บอตาโล ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110107 บานสราง ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110108 บานสราง ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110109 วังคุงแมว ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110110 ลําตาเสา ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110111 กระทุมลาย ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110112 ไดนกยาง ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110113 คูคต ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110201 สรางใน บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110202 สรางนอก บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110203 บอตาโล บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110204 บอตาโล บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110205 บอตาโล บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
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14110206 งามผักตบ บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110207 เสาวังคา บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110208 เสาวังคา บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110209 หวยจรเข บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110210 คานหกั บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110301 ลาดทราย วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110302 ลาดทราย วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110303 บงึวังนอย วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110304 คลองหก วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110305 คลองหา วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110306 คลองส่ี วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110307 คลองส่ี วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110308 คลองหก วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110401 หวัคลอง ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110402 ลําไทร ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110403 ลําตาสังขแ ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110404 ลาดทราย ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110405 ลาดทราย ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110406 งามผักตบ ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110407 ส่ีแยกวังนอย ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110501 คลองแขก สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110502 คลองสิบ สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110503 คลองสิบ สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110504 หนองโสน สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110505 คลองย่ีสิบหก สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110506 คลองย่ีสิบเจ็ด สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110507 หวัคลองย่ีสิบเจ็ด สนับทบึ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110601 พยอม พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110602 พยอม พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110603 คลองสาม พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110604 คลองสอง พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110605 คลองหนึ่ง พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110701 คลองย่ีสิบเจ็ด หนัตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110702 คลองย่ีสิบเจ็ด หนัตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
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14110703 หนัตะเภา หนัตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110704 หนองเสือ หนัตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110705 คลองหก หนัตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110801 คลองเจ็ด วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110802 คลองหก วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110803 คลองแขก วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110804 คลองแปด วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110805 คลองแขก วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110901 คลองแขก ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110902 คลองสิบ ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110903 คลองเกา ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14110904 คลองแปด ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14111001 บวัชม ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14111002 วัดตาเหม็ง ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14111003 คลองย่ีสิบ ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14111004 คลองย่ีสิบเจ็ด ชะแมบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา
14120201 สวนถั่ว บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120202 แพน บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120203 โคกเสือ บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120204 โพธ์ิ บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120205 เลียบ บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120206 เลียบ บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120207 เลียบ บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120208 ชางเหล็ก บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120209 ชางเหล็ก บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120307 หนาศาลา เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120401 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120402 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120403 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120404 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120405 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120406 สามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120407 คลองทราย สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120408 โชคชัย สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา

-69-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
14120501 ลาง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120502 เหนือวัด บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120503 หวัไผ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120504 คลองมอญ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120505 กระทุม บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120506 วัดสุธาโภชนแ บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120507 คลองขวาง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120508 เกา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120509 ตนตาล บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120510 เกาะกลาง บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120511 แพนพัฒนา บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120601 คลองมโนราหแ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120602 หวัเวียง หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120603 หวัเวียง หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120604 บางกระทงิ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120605 ใหญ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120606 ใหญ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120607 บางกระทงิ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120608 บางกระทงิ หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120609 หวัเวียง หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120610 หวัเวียง หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120611 หวัเวียง หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120612 รางจรเข หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120613 ลาดงา หวัเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120701 เจาแปด มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120702 เจาแปด มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120703 ดอนลาน มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120704 อูตะเภา มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120705 ตลาดปิ่นแกว มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120801 โพธ์ิ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120802 โพธ์ิ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120803 เลียบ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120804 ชางเหล็ก บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120805 ชางเหล็ก บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
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14120806 ปลายนาใต บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120807 ปลายนาเหนือ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120808 ปลายนาเหนือ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120809 ปลายนาเหนือ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120810 จาศาล บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120811 รางจรเขใต บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120812 โพธ์ิ บานโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120901 ปลายนาเหนือ รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120902 รางจรเขใต รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120903 รางกระเด่ือง รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120904 ปากคลองตะเคียน รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120905 ปลายนาเหนือ รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120906 ปลายนาเหนือ รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14120907 ปลายนาใต รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121001 ใหญ บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121002 ใหญ บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121003 ใหญ บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121004 กระทุม บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121005 กระทุม บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121006 กระทุม บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121007 กระทุม บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121008 กระทุม บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121009 ใหญ บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121010 ลาดงา บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121107 หนองลําเจียก บานแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121201 เจาแปด ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121202 คลองขุด ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121203 ปิ่นแกว ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121204 ดอนโพธ์ิ ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121205 วังตอง ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121206 ตนคลอง ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121207 ไชยภูมิพัฒนา ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121301 สาคลี สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121302 สาคลีโคกจุฬา สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
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14121303 สามตุม สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121304 หนาวัด สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121305 ทายวัด สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121306 ไทรนอย สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121307 ไทรใหญ สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121308 หลุมตารอดคูสลอด สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121309 หวยรี สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121310 หวยรี สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121401 คลองตะเคียน ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121402 ยานซ่ือ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121403 มาบศาลา ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121404 หมูตาล ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121405 ไผขวาง ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121406 หนองโน ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121407 รางเสาธง ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121408 หมูใหญ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121409 คลองมอญ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121501 รางหมาตาย ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121502 บางหมอ ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121503 หนองหญาคา ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121504 จรเขไล ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121505 ไผลอม ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121601 หลวง บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121602 หลวง บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121603 หนาวัดมารวิชัย บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121604 สาคลี บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121605 สาคลี บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14121606 โคกจุฬา บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
14130101 คลองกุม บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130102 คลองหนาวัด บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130103 บางซาย บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130104 หวัสะพาน บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130105 คลองตัน บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130106 หนองโสน บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
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14130107 สาย บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130108 ดอนผักขม บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130201 แกวฟูา แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130202 แกวฟูา แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130203 หนาวัด แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130204 ไผลอม แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130205 ไผลอม แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130206 แกวฟูา แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130207 หนองหมอแกง แกวฟูา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130301 เตาเลา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130302 ไฟไหม เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130303 ทายวัด เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130304 เตาเลา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130305 เตาเลา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130306 กํานันเกา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130307 เตาเลา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130308 เตาเลา เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130309 ไผฝร่ัง เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130310 โคกตาพรหม เตาเลา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130401 หมูลาว ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130402 หมูลาว ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130403 ทาเกวียน ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130404 ปลายคลอง ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130405 ทางหลวง ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130406 โคกตาพรหม ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130407 ลําวังชัน ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130408 ลําวังชัน ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130409 สามเพลง ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130410 หนองสระ ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130411 คลองแร ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130412 ลําวังชัน ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130501 ดาบ เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130502 แผงลอย เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130503 แผงลอย เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
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14130504 รางอายทมึ เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130505 เทพมงคล เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130506 หนองคต เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130507 โคกหวย เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130508 รางเนื้อตาย เทพมงคล บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130601 หนองหมอแกง วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130602 วังชะโด วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130603 หนองกต วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130604 หนองอายแบน วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130605 หนองเฟื่อม วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130606 ดอนมะเกลือ วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130607 หนองสาหราย วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14130608 หนองสาหราย วังพัฒนา บางซาย พระนครศรีอยุธยา
14140101 คานหาม คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140102 โคกระวาง คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140103 หนองไมซุง คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140104 คานหาม คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140105 ลาว บานโคกมะยม คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140106 ลาวบานโคกมะยม คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140107 วังตามั่น คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140108 วังตาแกว คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140109 ลาวบานโคกมะยม คานหาม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140201 โตนดเต้ีย บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140202 ขวิดเหนือ บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140203 ขวิดใต บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140204 ชาง บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140205 ชาง บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140206 กลาง บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140207 ลําตาเสา บานชาง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140301 ลาดสาลี

บานรางยายตอย
สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140302 ตลาด สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140303 ตลาด สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140304 กลาง สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
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14140305 ปากรอง สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140306 กุมแต สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140307 หนองกะพัง สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140308 เสาตะพาน สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140309 สนามเพ็ง สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140310 ดอนพุดซา สามบณัฑิต อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140401 หบี บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140402 วัดตะโก บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140403 วังปลาแดง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140404 ระบาง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140405 มะขามหยอง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140406 โรงหลวง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140407 โรงเจาคุณ บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140408 วังญวน บานปลอกแดง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140409 ปากรอง บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140410 ลําปลาซา บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140411 วังโพ บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140412 ไผสองกอ บานหบี อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140501 ตนตาล หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140502 ทุมแต 

บานหนองกระดูกไก 
บานหวัทํานบ 
บานดอนกระตาย

หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140503 สนามทอง 
บานหนองโดน 
บานโรงนอก

หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140504 ชายขุย หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140505 กลางขุย หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140506 ไผแหลม บานทาตนสัก

บานโคกกรวด
หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140507 หนองอายดาง หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140508 หนองไมซุง บานเจดียแหกั หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140509 หนองไมซุง หนองไมซุง อุทยั พระนครศรีอยุธยา
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14140601 สามงาม อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140602 โรงนอก อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140603 โรงใน อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140604 ยายกะตา บานโรงหลวง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140605 ทุงชายเคือง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140606 ทุงชายเคือง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140607 ทาทราย อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140608 ออย อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140609 ออย บานทายคุง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140610 เกาะกลาง อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140611 คลองชนะ บานชายสิงหแ อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140612 ชายสิงหแ อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140613 ชายสิงหแ อุทยั อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140701 คุงระกํา เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140702 ละมุใหม

บานคุงระกําเหนือ
เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14140703 ละมุเกา เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140704 ขอยโทน เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140705 ดอนกระแส เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140706 แมลา เสนา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140801 คูผักตบ หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140802 ไผลอม หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140803 วังลึก หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140804 ขื่อทราย หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140805 ขนอน หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140806 ขนอน หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140807 คูคด หนองน้ําสม อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140901 หลวง โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140902 พรานนก โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140903 โพสาวหาญ โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140904 ดอนโขมง โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140905 ลําแดง โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140906 ใหญ โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14140907 หวัสะแก โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
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14140908 หลังถนน โพสาวหาญ อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141001 ธนู บานคลองโคง ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141002 หวัลาน ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141003 ทาหนิ ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141004 ทาหนิ ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141005 สามเขา ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141006 สะแก ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141007 สะแก ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141008 ทาเกวียน ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141009 ไทรหนึ่ง ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141010 ไทรสอง ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141011 ไทรสาม ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141012 วัดขุนทพิยแ ธนู อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141101 หวัลาน ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141102 ธนู ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141103 สามเขา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141104 สามเขา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141105 สามเขา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141106 ขาวเมา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141107 ขาวเมา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141108 ใหม ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141109 ใหม ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141110 โตนด ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141111 คลองคต บานหวัไทร

บานหางชะโด
ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14141112 มาบพระจันทรแ 
บานโคกพริก 
บานคลองคด

ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา

14141113 เปด็ ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14141114 หนองคัดเคา ขาวเมา อุทยั พระนครศรีอยุธยา
14150101 หวัไผ หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150102 หวัโตง หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150103 หวัไผ หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150104 หวัไผ หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
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14150105 หวัไผ หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150106 หวัไผ หวัไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150201 กะทุม กะทุม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150202 กะทุม กะทุม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150203 กะทุม กะทุม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150204 หนองจิก กะทุม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150205 หนองจิก กะทุม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150301 มหาราช มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150302 เกาะมอญ มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150303 เกาะมอญ มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150304 ไทย มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150401 น้ําเตา น้ําเตา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150402 น้ําเตา น้ําเตา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150403 น้ําเตา น้ําเตา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150404 น้ําเตา น้ําเตา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150501 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150502 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150503 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150504 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150505 บางนา บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150601 ปากคลองชาง โรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150602 โรงชาง โรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150603 โรงชาง โรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150604 โรงชาง โรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150701 โขดสูง เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150702 ปากคลองชาง เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150703 กระซอง เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150704 กลาง เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150705 คลองควาย เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150801 บางขายหมู พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150802 โรงชาง พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150803 วัดทอง พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150804 พิตเพียน พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150805 วัดเกาะ พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
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14150806 กรอกขวด พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150807 พิตเพียน พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150901 นา บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150902 นา บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150903 นา บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150904 โพธ์ิประสิทธ์ิ บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150905 กระทุมราย บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14150906 น้ําหกั บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151001 ขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151002 ขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151003 ขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151004 ขวาง บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151101 ปากบาง ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151102 ทาตอ ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151103 ทาตอ ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151104 ทาตอ ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151201 ใหม บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151202 ใหม บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151203 ใหม บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14151204 ใหม บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
14160101 แพรก บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160102 แพรก บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160103 แพรก บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160104 แพรก บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160105 ออย บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160201 ใหมพรมแดน บานใหม บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160202 ใหม บานใหม บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160203 ใหม บานใหม บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160204 ใหม บานใหม บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160205 ใหม บานใหม บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160301 สําพะเนียง สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160302 สําพะเนียง สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160303 สําพะเนียง สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160304 สันปาุ สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
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14160305 สําพะเนียง สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160306 สําพะเนียง สําพะเนียง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160401 สะตือเอน คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160402 หวยชัน คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160403 คลองนอย คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160404 หองลาด คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160405 ปากสตางคแ คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160406 หวยกระทุม คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160501 หวยทราย สองหอง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160502 ดอนสะแก สองหอง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160503 คลองวัว สองหอง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160504 หางศาลา สองหอง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
14160505 สองหอง สองหอง บานแพรก พระนครศรีอยุธยา
15010301 น้ําหวันอน ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010302 ศาลาแดง ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010303 ทายยาน ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010304 สวนมะมวง ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010305 ลาว ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010306 ไผลอม ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010307 วัดจันทรแ ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง
15010401 ปาุง้ิว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010402 ปาุง้ิว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010403 ปาุง้ิว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010404 ตาลแถว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010405 โรงนา ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010406 แปดแกว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010407 ตาลแถว ปาุง้ิว เมืองอางทอง อางทอง
15010501 บางตาแผน บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010502 บางตาแผน บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010503 คลองโพสะ บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010504 ปากคลองโพสะ บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010505 แห บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010506 แห บานแห เมืองอางทอง อางทอง
15010601 บางแกว ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
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15010602 วัดจําปา ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
15010603 ตนโพธ์ิ ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
15010604 ตลาดกรวด ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
15010605 ตลาดกรวด ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
15010606 ตลาดกรวด ตลาดกรวด เมืองอางทอง อางทอง
15010701 หนองไขเนา มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010702 บางหกั มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010703 ทามอญ มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010704 หวัตะพาน มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010705 สวนกลวย มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010706 โรงนา มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง
15010801 โตงเตง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010802 โตงเตง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010803 น้ําผ้ึง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010804 น้ําผ้ึง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010805 น้ําผ้ึง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010806 อิฐ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010807 อิฐ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010808 อิฐ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010809 อิฐ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010810 อิฐ บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010811 โตงเตง บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง
15010901 หวัไผ หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010902 หวัไผ หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010903 ยาง หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010904 เซิงหวาย หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010905 เซิงหวาย หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010906 คราม หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010907 คราม หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010908 นา หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15010909 นา หวัไผ เมืองอางทอง อางทอง
15011001 ระดํา จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011002 ระดํา จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011003 โพธ์ิทลู จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
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15011004 จําปาหลอ จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011005 จําปาหลอ จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011006 จําปาหลอ จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011007 บางตาทอง จําปาหลอ เมืองอางทอง อางทอง
15011101 ระดํา โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011102 ระดํา โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011103 หวัสะแก โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011104 ไผลอม โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011105 วัดนก โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011106 โพสะ โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011107 ทองคุง โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011108 ทองคุง โพสะ เมืองอางทอง อางทอง
15011201 ทายตาล บานรี เมืองอางทอง อางทอง
15011202 วัดรุง บานรี เมืองอางทอง อางทอง
15011203 รี บานรี เมืองอางทอง อางทอง
15011204 ไผลอม บานรี เมืองอางทอง อางทอง
15011301 บางตาแผน คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง
15011302 บางตนทอง คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง
15011303 ทามอญ คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง
15011304 สวนมะมวง คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง
15011305 คลองวัว คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง
15011401 ยานซ่ือ ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง
15011402 ยานซ่ือ ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง
15011403 ยานซ่ือ ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง
15011404 ทองคุง ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง
15011405 ยานซ่ือ ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง
15020101 มะขาม จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020102 สวนมะมวง จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020103 บางน้ําวน จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020104 วัดไทรยแ จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020105 วัดไทรยแ จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020106 บางน้ําวน จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020107 บางศาลา จรเขรอง ไชโย อางทอง
15020201 สวนมะมวง ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
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15020202 หนองหมัน ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020203 กลาง ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020204 มหานาม ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020205 คุงคาง ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020206 คลองใหญ ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020207 สระเกษ ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020208 บางขัน ไชยภูมิ ไชโย อางทอง
15020301 บางแมว ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020302 ดอนง้ิว ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020303 ทองหลาง ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020304 บางทายวัด ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020305 โกรกกราก ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020306 หางบางศาลา ชัยฤทธ์ิ ไชโย อางทอง
15020401 ลาว เทวราช ไชโย อางทอง
15020402 ปากบาง เทวราช ไชโย อางทอง
15020403 โตนด เทวราช ไชโย อางทอง
15020404 โตนด เทวราช ไชโย อางทอง
15020405 บอน้ํา เทวราช ไชโย อางทอง
15020406 เทวราช เทวราช ไชโย อางทอง
15020407 ทาแดง เทวราช ไชโย อางทอง
15020501 ราชสถิตยแ ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020502 ราชสถิตยแ ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020503 โรงมา ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020504 โรงมา ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020505 โรงมา ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020506 หนองขุม ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020507 หนองหาด ราชสถิตยแ ไชโย อางทอง
15020601 สามัคคี ไชโย ไชโย อางทอง
15020602 ไชโย ไชโย ไชโย อางทอง
15020603 ไชโย ไชโย ไชโย อางทอง
15020604 ไชโย ไชโย ไชโย อางทอง
15020605 ไชโย (วัดนก) ไชโย ไชโย อางทอง
15020606 มา ไชโย ไชโย อางทอง
15020607 หนองไชโย ไชโย ไชโย อางทอง
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15020701 ตนง้ิว หลักฟูา ไชโย อางทอง
15020702 หลักฟูา หลักฟูา ไชโย อางทอง
15020703 กําแพง (วัว) หลักฟูา ไชโย อางทอง
15020801 ชะไว ชะไว ไชโย อางทอง
15020802 ชะไว ชะไว ไชโย อางทอง
15020803 ชะไว ชะไว ไชโย อางทอง
15020901 เบกิ ตรีณรงคแ ไชโย อางทอง
15020902 ปาุ ตรีณรงคแ ไชโย อางทอง
15020903 ปาุ ตรีณรงคแ ไชโย อางทอง
15030301 พายทอง สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030302 คลองพุดซา สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030303 ทาควาย สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030304 บางหเูชือก สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030305 คลองคะเชนทรแ สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030306 คลองยายนวล สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030307 หวัไผ สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030308 พายทอง สายทอง ปาุโมก อางทอง
15030401 คลองฝร่ัง โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030402 คลองฝร่ัง โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030403 สําเภาลอย โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030404 วิหารแดง โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030405 แขก โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030406 คลองสวน โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030407 เกาะ โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030408 โคกขาม โรงชาง ปาุโมก อางทอง
15030501 วัดตาลใต บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030502 วัดตาลเหนือ บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030503 ประขาว บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030504 ปากบาง บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030505 ปากคลอง บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030506 สระแกว บางเสด็จ ปาุโมก อางทอง
15030601 บางแพเหนือ นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030602 ตะพุน นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030603 ตะพุน นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
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15030604 ตะพุน นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030605 บางแพเหนือ นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030606 ลาดเคาใต นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030607 ลาดเคาเหนือ นรสิงหแ ปาุโมก อางทอง
15030701 บางแพ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030702 บางแพ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030703 บางพงษแ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030704 บางพงษแ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030705 มะขามเรียง เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030706 ปากน้ํา เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030707 บางแพ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030708 บางแพ เอกราช ปาุโมก อางทอง
15030801 เลน โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030802 เลน โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030803 สวนยายสม โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030804 สวนยายสม โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030805 หมูตาล โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030806 น้ําวน โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030807 โผงเผง โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030808 โผงเผง โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030809 โรงมา โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15030810 โรงมา โผงเผง ปาุโมก อางทอง
15040101 คลองกระทุม อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040102 คลองมะขาม อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040103 คลองมะขาม อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040104 คลองสาหราย อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040105 หวยลิงตก อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040106 หวยลิงตก อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040107 หวยลิงตก อางแกว โพธ์ิทอง อางทอง
15040201 น้ําอาบ อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040202 แขก อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040203 บางพลับ อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040204 หวยลิงตก อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040205 วัดปาุ อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
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15040206 หวยลิงออก อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040207 หวยลิงออก อินทประมูล โพธ์ิทอง อางทอง
15040301 บางพลับ บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040302 บางพลับ บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040303 บางพลับ บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040304 บางพลับ บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040305 แขก บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040306 บางพลับ บางพลับ โพธ์ิทอง อางทอง
15040401 หนองแมไก หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040402 ไรแตงโม หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040403 กลาง หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040404 แก หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040405 เตาเหล็ก หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040406 หวัทองดี หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040407 ร้ิวหวา หนองแมไก โพธ์ิทอง อางทอง
15040501 รํามะสัก รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040502 รํามะสัก รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040503 รํามะสัก รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040504 ยางตะทอง รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040505 โพธ์ิเอน รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040506 ทาลอบ รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040507 แจงแขวนหมอ รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040508 แจงเขวนหมอ รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040509 มวงคัน รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040510 ทุงชิ่ง รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040511 ทุงตาเงิน รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040512 ทุงตาเงิน รํามะสัก โพธ์ิทอง อางทอง
15040601 คลองขอย บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040602 สราง บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040603 สามเรือน บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040604 วังถ้ํา บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040605 บางระกํา บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040606 บางระกํา บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
15040607 ลาดสําเภา บางระกํา โพธ์ิทอง อางทอง
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15040701 บางตะแวน โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง
15040702 โพธ์ิรังนก โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง
15040703 หนอง โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อางทอง
15040801 องครักษแ องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040802 องครักษแ องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040803 ทองคุง องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040804 หงษแ องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040805 องครักษแ องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040806 หงษแ องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040807 ประตูดิน องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040808 หางคลอง องครักษแ โพธ์ิทอง อางทอง
15040901 โคกพุทรา โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040902 โคกพุทรา โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040903 โคกพุทรา โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040904 กุม โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040905 ชาง โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040906 ชาง โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15040907 ชาง โคกพุทรา โพธ์ิทอง อางทอง
15041001 ยางชาย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041002 ยางซาย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041003 หวยราชคาม ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041004 ยางซาย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041005 คลองขุด ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041006 ยางซาย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041007 โรงนา ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041008 ง้ิวราย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041009 ง้ิวราย ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041010 หนองสุม ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041011 ตุมดิน ยางชาย โพธ์ิทอง อางทอง
15041101 บอแร บอแร โพธ์ิทอง อางทอง
15041102 บอแร บอแร โพธ์ิทอง อางทอง
15041103 คลองกระทุม บอแร โพธ์ิทอง อางทอง
15041104 คลองกระทุม บอแร โพธ์ิทอง อางทอง
15041201 ทางพระ ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
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15041202 ทางพระ ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041203 ทางพระ ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041204 ไร ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041205 ตาล ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041206 ตาล ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041207 วัดจันทรแ ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041208 ไร ทางพระ โพธ์ิทอง อางทอง
15041301 สามงาม สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041302 สามงาม สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041303 สามงาม สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041304 คลองกระทุม สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041305 โพธ์ิเกรียบ สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041306 โพธ์ิเกรียบ สามงาม โพธ์ิทอง อางทอง
15041401 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041402 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041403 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041404 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041405 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041406 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041407 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041408 บางเจาฉา บางเจาฉา โพธ์ิทอง อางทอง
15041501 คําหยาด คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041502 หวัง้ิว คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041503 หวัง้ิว คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041504 หนองกรด คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041505 หนองสามไกร คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041506 โพธ์ิทอง คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041507 โพธ์ิทอง คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041508 โพธ์ิทอง คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15041509 โพธ์ิทอง คําหยาด โพธ์ิทอง อางทอง
15050101 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050102 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050103 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050104 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
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15050105 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050106 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050107 เพชร แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050108 คูเมือง แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050109 ทุงแหว แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050110 หนองแขม แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050111 ทองเล่ือน แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050112 หนองถ้ํา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050113 ดอนทอง แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050114 แสวงหา แสวงหา แสวงหา อางทอง
15050201 พราน ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050202 พราน ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050203 วัดปาุ ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050204 โคบงึ ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050205 โคบงึ ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050206 เตาเหล็ก ศรีพราน แสวงหา อางทอง
15050301 สระส่ีเหล่ียม บานพราน แสวงหา อางทอง
15050302 ร้ิวหวา บานพราน แสวงหา อางทอง
15050303 ยางแขวน บานพราน แสวงหา อางทอง
15050304 มาบทราย บานพราน แสวงหา อางทอง
15050305 โพธ์ิสําราญ บานพราน แสวงหา อางทอง
15050306 หนองสองตอน บานพราน แสวงหา อางทอง
15050307 วังน้ําเย็น บานพราน แสวงหา อางทอง
15050308 หนองแหน บานพราน แสวงหา อางทอง
15050309 ดอนกราง บานพราน แสวงหา อางทอง
15050310 ยางแขวน บานพราน แสวงหา อางทอง
15050401 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050402 ทาจันทรแ วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050403 วังนาค วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050404 หมื่นเกลา วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050405 ทุงนอย วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050406 หนองยาง วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050407 รางฉนวน วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050408 ดอนบอ วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
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15050409 ร้ิวใหญ วังน้ําเย็น แสวงหา อางทอง
15050501 ดอนแจง สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050502 สีบวัทอง สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050503 ยางกลาง สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050504 คลองชะอม สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050505 หนองปรือ สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050506 แกวกระจาง สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050507 ยางอู สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050508 ยางทาเผือก สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050509 หนองเสือ สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050510 คลองขุด สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050511 เขต 2 สีบวัทอง แสวงหา อางทอง
15050601 แสวงสุข หวยไผ แสวงหา อางทอง
15050602 หวยไผ หวยไผ แสวงหา อางทอง
15050603 หวยไผ หวยไผ แสวงหา อางทอง
15050604 สําโรงปม หวยไผ แสวงหา อางทอง
15050605 วัดยาง หวยไผ แสวงหา อางทอง
15050701 หนองจิก จําลอง แสวงหา อางทอง
15050702 จําลอง จําลอง แสวงหา อางทอง
15050703 หวัสะแกออก จําลอง แสวงหา อางทอง
15050704 หวัสะแกตก จําลอง แสวงหา อางทอง
15050705 ง้ิว จําลอง แสวงหา อางทอง
15050706 หวัโพธ์ิ จําลอง แสวงหา อางทอง
15060101 ทาชาง ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060102 มะขาม ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060103 วิเศษชัยชาญ ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060104 คลองขุน ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060105 คลองขุน ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060106 จวน ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060107 ไผจําศีล ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060108 ดอนปลาสรอย ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060201 คอกวัวใหญ ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060202 คลองน้ําเชี่ยว ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060203 หวัรอ ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
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15060204 คลองวัดหลวง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060205 ทายตลาด ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060206 ศาลเจาโรงทอง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060207 หนาวัดใน ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060208 กองชาง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060209 ศาลเจาโรงทอง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060210 ขวาง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060211 หนาวัดกําแพง ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060212 โพธ์ิเขียว ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060301 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060302 ลาดจินจาน ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060303 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060304 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060305 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060306 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060307 ไผดําพัฒนา ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060308 คลองสุคนธแ ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060401 ทางเรือ สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060402 หนองผักเฉด สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060403 หวยคลา สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060404 ลาดตาล สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060405 ดอนตากอน สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060406 ออสะอื้น สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060407 ไผเกาะ สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060408 ตาลเจ็ดยอด สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060501 คลองนมโค ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060502 ส่ีรอย ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060503 ทํานบ ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060504 ทาชาง ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060505 ทาชาง ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060506 ลาดเปด็ ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060601 ย่ีสัน ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060602 ย่ีลน ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060603 ศาลเจาพระราม ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
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15060604 ดอนแดง ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060605 อบทม ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060606 อบทม ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060607 อบทม ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060608 อบทม ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060609 ไผหมูขวิด ย่ีลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060701 สามเรือน บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060702 สามเรือน บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060703 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060704 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060705 บางกะลา บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060706 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060707 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060708 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060709 บางจัก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060710 คลองขนาก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060711 คลองขนาก บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060712 น้ําพุ บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060713 คลองพูล บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060714 ทองคุง บางจัก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060801 ชองน้ําไหล หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060802 หวยคันแหลน หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060803 หวยคันแหลน หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060804 หวยชะนาง หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060805 หวยอีเขียว หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060806 หวยโรง หวยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060901 เจ฿ก คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060902 บางกะลา คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060903 ดาบ คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060904 บางกะลา คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060905 ดาบ คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060906 พงษแศรี คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060907 คลองนมโค คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15060908 ดาบ คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
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15060909 ดอนหอยโขง คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061001 ดอนสะแก ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061002 ไผวง ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061003 หนองหลม ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061004 ตนทอง ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061005 ดอนกลาง ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061006 ดอนกระทุม ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061007 ออลอม ไผวง วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061101 คลองขนาก ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061102 ส่ีรอย ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061103 สรอย ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061104 ส่ีรอย ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061105 ทํานบ ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061106 ทาอู ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061107 ทํานบ ส่ีรอย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061201 ศาลาดิน มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061202 ศาลาดิน มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061203 ศาลาดิน มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061204 มวงขวัญ มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061205 โคกมะรุม มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061206 โคกมะรุม มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061207 ศาลเจาตะละ มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061208 มวงเต้ีย มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061209 มวงเต้ีย มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061210 คลองตะวัน มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061211 หวัคลอง มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061212 หวัคลอง มวงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061301 แปดแกว หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061302 หวัตะพาน หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061303 บางหกั หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061304 หวัตะพาน หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061305 หวักงเกวียน หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061306 หวักงเกวียน หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061307 ทายลาด หวัตะพาน วิเศษชัยชาญ อางทอง
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15061401 คลองพูล หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061402 หวยรี หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061403 ลาดหญาไทร หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061404 คลองสําโรง หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061405 หนองสองหอง หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061406 หลักแกว หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061407 หลักแกว หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061408 วัดกรด หลักแกว วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061501 ตลาดใหม ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061502 ตลาดใหม ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061503 หลักขอน ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061504 หลักขอน ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
15061505 ตลาดใหม ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง
15070101 หวักระบงั สามโก สามโก อางทอง
15070102 หนาวัดโบสถแ สามโก สามโก อางทอง
15070103 สวนมะมวง สามโก สามโก อางทอง
15070104 เกา สามโก สามโก อางทอง
15070105 คอตัน สามโก สามโก อางทอง
15070106 ลําสนุน สามโก สามโก อางทอง
15070107 โพธ์ิคอม สามโก สามโก อางทอง
15070108 ดอนกระเบื้อง สามโก สามโก อางทอง
15070109 ทุงตะเพียน สามโก สามโก อางทอง
15070110 หวยกรอ สามโก สามโก อางทอง
15070201 ไผแหลม ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070202 กระเรนเล็ก ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070203 หนองผักตบ ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070204 หนองกราง ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070205 กะเรนใหญ ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070206 ไผนกนอน ราษฎรพัฒนา สามโก อางทอง
15070301 หวัทายสุด อบทม สามโก อางทอง
15070302 สามขาว อบทม สามโก อางทอง
15070303 คลองแพ อบทม สามโก อางทอง
15070304 สามโก อบทม สามโก อางทอง
15070305 หวยกําแพง อบทม สามโก อางทอง
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15070306 หวยเเฟบ อบทม สามโก อางทอง
15070401 ดงตาล โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070402 เชียง โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070403 โพธ์ิมวงพันธแ โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070404 ทาชุมชน โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070405 หวยอีเขียว โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070406 ในไร โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070407 ดอนกลุม โพธ์ิมวงพันธแ สามโก อางทอง
15070501 หนองถ้ํา มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070502 หวัทุง มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070503 ทองคลึม มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070504 หนองผักเขียว มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070505 หนองไกราน มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070506 บอกลางเมือง มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070507 ดอนรัก มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
15070508 หนองผักเขียว มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง
16010101 โคกขยาย ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010102 ทากระยาง ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010103 สะพานอิฐ ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010104 สะพานอิฐ ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010105 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010106 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010107 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010108 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010109 พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010301 ขุนนวน กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010302 ดงนอย กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010303 ดงนอย กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010304 ดงนอย กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010305 ไร กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010306 ปาุสัก-โคกมวง กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010307 ใหม กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010308 กกโก กกโก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010401 ทาขาม โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16010402 ดาบ โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010403 หวัวัง โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010404 หวัวัง โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010405 เกาะ โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010406 ทาเกวียน โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010407 ทามะขาม โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010408 ทามะขาม โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010409 กรอกตาชัง โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010410 โกงธนู โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010411 ทามะขาม โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010412 โกงธนู โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010413 ดาบ โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010414 ทาขาม โกงธนู เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010501 เขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010502 เขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010503 ดอนมะกัก เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010504 ไผขวาง เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010505 ไผขวาง เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010506 บอแกว เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010507 เสาธง เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010508 สุขขี เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010509 สามแยกเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010510 ธรณี เขาพระงาม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010601 สระมะเกลือ* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010602 น้ําจั้น* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010603 น้ําจั้น* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010604 หนองบวัขาว* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010605 หนองบวัขาว* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010606 ดงสวอง* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010607 โนนหวัชาง* เขาสามยอด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010701 โคกกระเทยีม โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010702 โคกกระเทยีม โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010703 โคกกระเทยีม โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010704 โคกกระเทยีม โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16010705 โคกกระเทยีม โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010706 คอกกระบอื โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010707 คอกกระบอื โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010708 หนองปลิง โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010709 หนองปลิง โคกกะเทยีม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010801 โคกกระถิน โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010802 นอย โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010803 โคกลําพาน โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010804 โคกลําพาน โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010805 โคกลําพาน โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010806 โคกลําพาน โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010807 โปรงนอย โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010808 โปรงนอย โคกลําพาน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010901 หวยขมิ้น โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010902 โคกตูม โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010903 หวยสามพันตา โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010904 หนองแก โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010905 น้ําซับ โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010906 หวยสม โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010907 หวยจันทรแ โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010908 หวยบง โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010909 หนองหอย โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010910 คีรีวงศแ โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010911 หนองแฝกเหล่ียม โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010912 สายจัตวา โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010913 ซอย 5 โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010914 หวยเสารแ โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010915 สระวัง โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16010916 หนองแกเต้ียมเหนือ โคกตูม เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011001 โพธ์ิราย ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011002 คลองง้ิวราย ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011003 ทองคุง ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011004 บางขัน ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011005 คลองสะแก ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16011006 คลองยายนาค ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011007 กุม ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011008 คลองยายนุน ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011009 บางขัน ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011010 คลองศาลเจา ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011011 ง้ิวราย ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011012 ดงตาล ง้ิวราย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011101 ดอนโพธ์ิ ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011102 ดอนโพธ์ิ ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011103 ดอนโพธ์ิใต ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011104 ไทรยอย ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011105 ศรีษะกระบอื ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011106 ไดโสน ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011107 สามหลัง ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011108 ไดยาว ดอนโพธ์ิ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011201 ศาลาลอย ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011202 วัดกําแพง ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011203 กระแซง ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011204 ไผแหลม ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011205 คลองโพธ์ิ ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011206 ตะลุง ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011207 หาดทาควาย ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011208 คลองตาเจริญ ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011209 คลองยายนาค ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011210 คลองทาควาย ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011211 หวักระทุม ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011212 บางพุทโธเหนือ ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011213 บางพุทโธ ตะลุง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011401 หนองแขม ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011402 หนองแขม ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011403 ทาแค ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011404 ทาแค ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011405 ทาแค ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011406 ทาแค ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ

-98-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
16011407 ปาุกลวย ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011408 ปาุกลวย ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011409 ดอนดู ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011410 เสาธงพัฒนา ทาแค เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011501 หวัชาง ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011502 หวัชาง ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011503 หวัชาง ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011504 หวัชาง ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011505 ทาศาลา ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011506 เขาหนีบ ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011507 เขาหนีบ ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011508 พระนารายณแ ทาศาลา เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011601 ดงจําปา นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011602 ดงจําปา นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011603 นิคม 1 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011604 ทาเด่ือใหญ นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011605 ทาเด่ือนอย นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011606 นิคม 2 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011607 หนองถ้ํา นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011608 หวยขมิ้น นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011609 นิคม 3 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011610 ซับเสือแมบ นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011611 ดงจําปา นิคมสรางตนเอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011701 บางขันหมากใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011702 บางขันหมากใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011703 บางขันหมากใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011704 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011705 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011706 บางขันหมากใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011707 บางขันหมากใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011708 บางขันหมากเหนือ บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011709 บางขันหมากเหนือ-ใต บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011710 ในคลองบางขันหมาก บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011711 หนองแกว บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16011712 หนองผักตบ บางขันหมาก เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011801 ไผราน บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011802 ขอยเหนือ บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011803 ขอยกลาง บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011804 โคกคราม บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011805 โคกคราม บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011806 ตนไทร บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011807 ขอยกลาง บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011808 ปาุหวายทุง บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011809 ไผแหลม บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011810 ขอยใต บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011811 ขอยใต บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011812 ขอยใต บานขอย เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011901 ไผแหลม ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011902 วัดหลวง ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011903 ทาควาย ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011904 โรงหนอง ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011905 โรงหนอง ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011906 ทาขาม ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16011907 คลองกุม ทายตลาด เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012001 หวยเปี่ยม ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012002 หวยเปี่ยม ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012003 กกมะเกลือ ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012004 ปาุตาล ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012005 ปาุตาล ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012006 ปาุหวายเกา ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012007 ปาุหวายทุง ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012008 โพธ์ิน้ําอบ ปาุตาล เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012101 โคกดอกไม พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012102 หาดทราย พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012103 โพธ์ิสังชาง พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012104 สระเสวย พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012105 สามเรือน พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012106 ตนสะตือใหญ พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16012107 ตนสะตือเล็ก พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012108 ทาขาม พรหมมาสตรแ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012201 คลองบางปี โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012202 คลองปริก โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012203 คลองทาควาย โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012204 มะนาวหวาน โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012205 โพธ์ิเกาตน โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012206 คลองยายคลาย โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012207 โพธ์ิผีให โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012208 ฟูาลงมัน โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012209 โพธ์ิผีให โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012210 คลองจีน โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012211 คลองตาปิ่น โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012212 โพธ์ิผีให โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012213 ไผขวาง โพธ์ิเกาตน เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012301 บอเงิน โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012302 บางบําหรุ โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012303 โรงหนอง โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012304 หนองแขม โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012305 ไผแตร โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012306 สามบาท โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012307 ไผกระดาน โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012308 โพธ์ิตรุ โพธ์ิตรุ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012401 คุงนาบญุ ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012402 คุงนาบญุ ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012403 โรงหนอง ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012404 หนองแขม ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012405 ส่ีคลอง ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012406 สามบาท ส่ีคลอง เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012501 หนิสองกอน ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012502 โคกพุทรา ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012503 ถนนแค ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012504 ถนนแค ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16012505 ถนนใหญ ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
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16012506 ถนนใหญ ถนนใหญ เมืองลพบรีุ ลพบรีุ
16020101 หนองนาใต พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020102 หนองนาเหนือ พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020103 หวยบง พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020104 เกษตรพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020105 สามแสน พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020106 โคกหมอ พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020107 น้ําซับ พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020108 ราษฎรพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020109 ศิริพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020110 เจริญพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020111 รวมมิตร พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020112 สิทธิเสรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020113 โคกหมอ พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020114 อุดมสุขพัฒนา พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020201 สาริกาพัฒนา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020202 ดานกระเบา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020203 น้ําซับ ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020204 โคกสะอาด ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020205 หลุบเรา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020206 ตอยาง ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020207 ซับตะเคียน ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020208 หนองโพธ์ิ ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020209 ปากชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020210 คลองตะเคียน ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020211 หวยสงบ ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020212 ชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020213 ถ้ําบอทอง ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020301 มะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020302 มะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020303 มะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020304 แสนสุข มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020305 แกงน้ําเย็น มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020306 ทาตัดลาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
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16020307 น้ําซับเหนือ มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020308 มะนาวหวาน มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020401 ซอย 12 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020402 ดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020403 ดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020404 สายจัตวา ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020405 ดีลัง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020406 ซอย 11 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020407 ซอย 13 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020501 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020502 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020503 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020504 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020505 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020506 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020507 โคกสลุง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020508 เขาขวาง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020509 คันนาหนิ โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020510 หวยยาง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020511 โคกบาน โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020601 หวยสําราญพัฒนา ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020602 หวยแกวสามัคคี ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020603 ใหมโพธ์ิทอง ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020604 ชอนนอย ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020605 ศรีประชา ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020701 แกงเสือเตน หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020702 คําพราน หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020703 เขาสูงหนองกรด หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020704 ซอย 26 สาย 1 หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020705 ซอย 27 สาย 2 ซาย หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020706 ซอย 27 สาย 3 ซาย หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020707 หนองบวั หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020708 สหพันธแอางทอง หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020709 เขาพระ หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
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16020710 ตะโกบาตร หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020711 คําพราน หนองบวั พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020801 โปงุสวอง หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020802 มะขามคู หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020803 ซับโศก หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020804 สวนมะเด่ือ หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020805 โปงุเกตุ หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020806 ส่ีซับ หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020807 โปงุมะนาว หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020808 คลองกุม หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020809 ศรีสวัสด์ิ หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020810 หนองมะคา หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020811 ซับโศก หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020901 น้ําสุด น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020902 หนองอีอุน น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020903 บอน้ําเดือด น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020904 คลองสาริกา น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020905 ไทรงาม น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020906 ฟุาวงาม น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020907 กลุมนครสวรรคแ น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020908 หนองมะดัน น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16020909 ชองแค น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบรีุ
16030101 วังกระทุม โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030102 สระยายชี โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030103 ตะโกพนม โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030104 โคกสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030105 แนวถนน โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030106 หนองพิมาน โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030107 หนองพิมาน โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030108 หนองแรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030109 สายสัมพันธแ โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030201 เกาะแกว เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030202 วังหวัแหวน เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030203 หนองชนะชัย เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
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16030204 บุงเข เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030205 หนองตานน เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030206 หนาพระ เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030207 ชอนอุดม เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030208 ชอนบอน เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030209 เกาะแกวพัฒนา เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030210 ชอนอุดม เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030211 เกาะสัมพันธแตา เกาะแกว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030301 หนองบวัหิ่ง ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030302 หวัสระ ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030303 ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030304 ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030305 หนองผักแวน ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030306 เกา ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030307 เกา ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030308 ใหมเกษตร ถลุงเหล็ก โคกสําโรง ลพบรีุ
16030401 เนินสมกบ หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030402 เนินสมกบ หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030403 โคกพรม หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030404 หลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030405 หลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030406 หลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030407 หลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030408 หลุมขาว หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030409 วังเวิน หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030410 พรหมทนิเหนือ หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030411 พรหมทนิใต หลุมขาว โคกสําโรง ลพบรีุ
16030501 หวยโปงุ หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030502 หวยโปงุ หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030503 สระพานขาว หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030504 หนองหอย หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030505 สามแยกหลุมขาว หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030506 สระพรานจันทรแ หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030507 สระพานนาค หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
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16030508 สระพานนาค หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030509 หนองคู หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030510 โพธ์ิงาม หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030511 สระพรานพุฒ หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030512 นอย หวยโปงุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030601 มะขามเฒา คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030602 คลองเกตุ คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030603 โคกกระถิน คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030604 หนองบวั คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030605 หวัดง คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030606 หวยรวก คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030607 โคกสะอาด คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030608 เขาดิน คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030609 หนองวันเปรียง คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030610 เขานมนาง คลองเกตุ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030701 สะแกราบ สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030702 สะแกราบ สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030703 หนองสําโรง สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030704 สะพานคง สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030705 กุดตะเขใหญ สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030706 ทุงทอง สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030707 หนองขุย สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030708 สะแกราบใต สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030709 สะแกราบ สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030710 รักไทย สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030711 หนองเตาปนู สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030712 หนองโพธ์ิทอง สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030713 โคกแจงใหญ สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030714 เกาสําโรงนอย สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030715 ใหมโคกพรม สะแกราบ โคกสําโรง ลพบรีุ
16030801 เพนียด เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030802 เพนียด เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030803 เพนียด เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030804 นกเขาเปลา เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
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16030805 นกเขาเปลา เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030806 หนองปลอง เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030807 เพนียด เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030808 เพนียดพัฒนา เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030809 นกเขาเปลานอย เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030810 หนองสะแก เพนียด โคกสําโรง ลพบรีุ
16030901 วังเพลิง วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030902 มะมวงเจ็ดตน วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030903 ชอนมวง วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030904 เขาเตียน วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030905 พุหวาย วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030906 ดอนไชโย วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030907 โปงุยอ วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030908 โคกกรวด วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030909 วัดเจ็ดตน วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030910 เขาปาุหญา วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030911 หนองใหญ วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030912 อํานวยสุข วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16030913 คลังเงิน วังเพลิง โคกสําโรง ลพบรีุ
16031001 เกาะลี ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031002 ดงมะรุม ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031003 เนินจันทรแ ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031004 ยานตาขาว ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031005 ตะกรุดหวา ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031006 ตะกรุดหวา ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031007 วังไผ ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031008 ไผเจริญ ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031009 ดงหนาม ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031010 ดงตาดํา ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031011 นอยนาโสม ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031012 เนินมะกอก ดงมะรุม โคกสําโรง ลพบรีุ
16031801 ดงแกว วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
16031802 วังขอนขวาง วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
16031803 วังขอนขวาง วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
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16031804 หวยวัวตาย วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
16031805 วังขอนขวาง วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
16031806 วังทอง วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบรีุ
16032001 วังกระเบยีน วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032002 ทาฉนวน วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032003 วังจั่น วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032004 วังจั่น วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032005 วังจั่น วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032006 วังจั่นนอย วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032007 คลองชมภู วังจั่น โคกสําโรง ลพบรีุ
16032201 ทามวง หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032202 ใหมพัฒนา หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032203 หนองไผเหลือง หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032204 หนองไผ หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032205 ชอนขุด หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032206 ชองแค หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032207 หนองขอย หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032208 พุน้ําทพิยแ หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032209 กลุมสิงหแ หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032210 หนองแขม หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032211 หนองจับเขียด หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032212 ชองแค หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16032213 ไรเจริญ หนองแขม โคกสําโรง ลพบรีุ
16040101 ลํานารายณแ ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040102 เขายายกะตา ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040103 ลํานารายณแ ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040104 ลํานารายณแ ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040105 ลํานารายณแ ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040106 ลํานารายณแ ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040107 ทาศาลา ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040108 คลองเขวา ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040109 อุดมสุข ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040110 รถไฟพัฒนา ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040111 คลองเขวา ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
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16040112 เขาหนาตัด ลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040201 ศิริบรรพต ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040202 หนองเตา ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040203 โกรกรกฟูา ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040204 อางนิคม ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040205 ซับนารี ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040206 หนองผักชี ชัยนารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040301 หนิเพลิง ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040302 ตะเคียนคู ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040303 ซับยาง ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040304 เขาหางตลาด ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040305 ซับสมบรูณแ ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040306 ซับไทร ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040307 กม. 125 ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040308 มอญี่ปุุน ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040309 ซับผาสุข ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040310 เขาสลัดได ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040311 สันตีเหล็ก ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040312 สุขเจริญ ศิลาทพิยแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040401 หนองมนตแนอย หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040402 หวยดีเลิศ หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040403 ทุงตาแกว หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040404 ดีเลิศพัฒนา หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040405 เขามล หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040406 ไรสิงหแพัฒนา หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040407 วิเศษสมบรูณแ หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040408 ฝายพัฒนา หวยหนิ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040501 มวงคอม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040502 มวงคอม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040503 หวยนา มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040504 โคกมะขามปอูม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040505 ทุงตาแกว มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040506 โคกสนั่น มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040507 โคกสะอาด มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ

-109-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
16040508 มวงงาม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040509 ใหมหวยนา มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040510 นารายณแทรงธรรม มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040511 มะกอกหวานพัฒนา

ราชานุเคราะหแ
มวงคอม ชัยบาดาล ลพบรีุ

16040601 บวัชุม บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040602 บวัชุม บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040603 บวัชุม บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040604 ซับเคาแมว บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040605 เตาขนมจีน บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040606 วังอาง บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040607 ซับสะแก บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040608 ธงชัยสามัคคี บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040609 ลําพญาไม บวัชุม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040701 ทาดินดํา ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040702 ทาแสมสาร ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040703 หนองปลาไหล ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040704 วังตะเคียน ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040705 โคกสมบรูณแ ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040706 วังกานเหลือง ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040801 โคกลอ มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040802 มะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040803 มะกอกหวาน มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040901 ซับตะเคียน ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040902 หนองโก ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040903 เขาตะแคง ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040904 ซับกระโดน ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040905 หนองโก ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16040906 ส่ีแยกเขานอย ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041001 นาโสม นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041002 เขาตําบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041003 สามแยกเขาตําบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041004 ทรัพยแเจริญ นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041005 หนองใหญ นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
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16041006 ซับงูเหลือม นาโสม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041101 แผนดินทอง หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041102 หนองยายโต฿ะ หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041103 หนองยายโต฿ะ หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041104 ทามะเด่ือ หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041105 บอน้ํา หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041106 ทารวก หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041107 ทายาง หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041108 สําราญชัย หนองยายโต฿ะ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041201 หนองบง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041202 เกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041203 ซับลังกา เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041204 หนองปลอง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041205 ซับน้ําหวาน เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041206 ซับกระบอก เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041207 ซับมวง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041208 หวยตระครอ เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041209 พูลทรัพยแ เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041210 หนองไมแกนพัฒนา เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041401 สันตะลุง ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041402 ทามะนาว ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041403 คลองไทร ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041404 โรงสูบ ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041405 ถนนสุด ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041406 ทาฉาง ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041407 คลองเด่ือพัฒนา ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041408 เนินมะพราว ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041701 เขาลอมกวาง นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041702 เขานมนาง นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041703 นิคมลํานารายณแ นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041704 กม. 128 นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041705 ใหมสุขเจริญ นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041706 โคงรถไฟ นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041707 ไรพัฒนา นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
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16041708 เนินหาด นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041709 เขาตะเคียน นิคมลํานารายณแ ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041801 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041802 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041803 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041804 ถนนโคง ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041805 ลําโกฎิทอง ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041806 ทามะกอกใน ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041807 เขาตะกุดรัง ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041808 ทามะกอกนอก ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041901 ใหมสามัคคี บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041902 โปงุสามหวั บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041903 ซับมวง บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041904 ซับหนิขวาง บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041905 หนองสองตอน บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16041906 โศกดินแดง บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042201 หวยหนิ เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042202 ไทรงาม เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042203 คลองเกตุ เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042204 เขากําพรา เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042205 หนาคาย เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042206 หงษแไทย เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042207 ฝายพัฒนา เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16042208 เนินทองพัฒนา เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบรีุ
16050101 คลองมะขามเทศ ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050102 คลองตามูล ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050103 ทาวุง ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050104 วัดภิญโญ ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050105 วัดภิญโญ ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050106 วัดหมู ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050107 วัดยาง ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050108 วัดยาง ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050109 วัดเกตุ ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050110 วัดเกตุ ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
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16050111 กลวย ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050112 กลวย ทาวุง ทาวุง ลพบรีุ
16050201 ไทรยอย บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050202 ไทรยอย บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050203 ทาราบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050204 ทาราบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050205 ทาราบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050206 คลองตะขบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050207 ทาราบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050208 คลองตาขบ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050209 บางคู บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050210 บางคู บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050211 ปากคลองบางคู บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050212 ปากคลองบางคู บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050213 หมอ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050214 หมอ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050215 หมอ บางคู ทาวุง ลพบรีุ
16050301 คลองโพธ์ิ โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050302 คลองโพธ์ิ โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050303 โพตลาดแกว โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050304 โพตลาดแกว โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050305 บางกระบอื โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050306 บางกระบอื โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050307 บางกระบอื โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050308 ดอนทอง โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050309 ดอนกระตาย โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050310 ดอนทอง โพตลาดแกว ทาวุง ลพบรีุ
16050401 ไผวงษแ บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050402 บางมะยม บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050403 บางมะยม บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050404 คุงเทโพ บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050405 บางล่ี บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050406 บางล่ี บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050407 บางล่ี บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
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16050408 ทายลาด บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050409 ชางทะลุ บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050410 หนองกลม บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050411 ดอนกระทุม บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050412 หนองหลวง บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050413 หนองระแหง บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050414 หนองกอไผ บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050415 หวัดอน บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050416 หนองกระด่ี บางล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050501 โพธ์ิศรี บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050502 โพธ์ิศรี บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050503 โพธ์ิศรี บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050504 โพธ์ิศรี บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050505 โพธ์ิศรี บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050506 บางสําโรง บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050507 ปากน้ํา บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050508 ไผเจริญ บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050509 บางงา บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050510 บางงา บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050511 หนองมน บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050512 หนองมน บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050513 หวยงูใต บางงา ทาวุง ลพบรีุ
16050601 บางย่ีนาง โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050602 คลองเมา โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050603 คลองเมา โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050604 คลองเมา โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050605 คลองเมา โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050606 คลองเมา โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050607 หวยงู โคกสลุด ทาวุง ลพบรีุ
16050701 เขาสมอคอน เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050702 เขาสมอคอน เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050703 เขาสมอคอน เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050704 เขาสมอคอน เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050705 ทราย เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
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16050706 แหลมกะลา เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050707 คลองพระ เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050708 คลองพระ เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050709 ทาโขลง เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050710 ทายไลยแ เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050711 เจตบลูยแ เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050712 หวัไผ เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050713 หวยแกว เขาสมอคอน ทาวุง ลพบรีุ
16050801 โพธ์ิลํา หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050802 โพธ์ิเกษตร หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050803 โคกปาุน หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050804 ชองน้ําไหล หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050805 ลําหนองยาว หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050806 สําโรงเหนือ หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050807 โคกหวา หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050808 สําโรงกลาง หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050809 สําโรงใต หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050810 วัดมะคาเหนือ หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050811 วัดมะคาใต หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050812 โพธ์ิประทวน หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050813 โพธ์ิประทวน หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050814 สะแกงาม หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050815 วัดมะคากลาง หวัสําโรง ทาวุง ลพบรีุ
16050901 ลาดสาล่ี ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050902 ลาดสาล่ี ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050903 ลําอายดวน ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050904 ไผตลอม ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050905 กระทุมสูง ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050906 โคกแฝก ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16050907 กระเบาเรียง ลาดสาล่ี ทาวุง ลพบรีุ
16051001 โพธ์ิตรุ บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051002 ทายหนอง บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051003 เบกิ บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051004 ลาด บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
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16051005 โคกกระเทยีม บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051006 มวง บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051007 มวง บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051008 โคกคา บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051009 โคกกระทอง บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051010 โคกตะโก บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051011 ไผหนากระดาน บานเบกิ ทาวุง ลพบรีุ
16051101 ลาดชะโด มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051102 ปากคลองลาดชะโด มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051103 โคกสลุด มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051104 มุจลินทแ มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051105 มุจลินทแ มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051106 มุจลินทแ มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051107 มุจลินทแ มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051108 มุจลินทแ มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16051109 ทายน้ํา มุจลินทแ ทาวุง ลพบรีุ
16060101 หวับงึ ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060102 ไผใหญ ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060103 โปงุ ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060104 น้ําจั้น ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060105 หนองนางาม ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060106 หนองกวาง ไผใหญ บานหมี่ ลพบรีุ
16060201 มะขามเอน บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060202 ทราย บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060203 ทราย บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060204 ทราย บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060205 ทราย บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060206 ทราย บานทราย บานหมี่ ลพบรีุ
16060301 กลวย บานกลวย บานหมี่ ลพบรีุ
16060302 กลวย บานกลวย บานหมี่ ลพบรีุ
16060303 กลวย บานกลวย บานหมี่ ลพบรีุ
16060304 กลวย บานกลวย บานหมี่ ลพบรีุ
16060305 กลวย บานกลวย บานหมี่ ลพบรีุ
16060401 ดงพลับ ดงพลับ บานหมี่ ลพบรีุ
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16060402 ดงพลับ ดงพลับ บานหมี่ ลพบรีุ
16060403 แคสูง ดงพลับ บานหมี่ ลพบรีุ
16060404 ดงนอย ดงพลับ บานหมี่ ลพบรีุ
16060405 ดงพลับ ดงพลับ บานหมี่ ลพบรีุ
16060501 ชี บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060502 ทองคุง บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060503 บางชัด บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060504 บางอิฐ บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060505 คลองละคร บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060506 ทาตาแดง บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060507 คลองนางอั้ว บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060508 หวัแหลม บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060509 คลองนางอาง บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060510 คลองพระ บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060511 หนองจอก บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060512 เขาตีหนิ บานชี บานหมี่ ลพบรีุ
16060601 หนองเกวียนหกั พุคา บานหมี่ ลพบรีุ
16060602 สระตาแวว พุคา บานหมี่ ลพบรีุ
16060603 โคก พุคา บานหมี่ ลพบรีุ
16060604 หนองน้ําทพิยแ พุคา บานหมี่ ลพบรีุ
16060701 หนิปกัเหนือ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060702 หนิปกัเหนือ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060703 หนิปกัทุง หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060704 หนิปกัทุง หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060705 หนิปกัทุง หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060706 หนิปกัใหญ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060707 หนิปกัใหญ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060708 หนิปกัใหญ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060709 สําโรงนอย หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060710 สําโรงใหญ หนิปกั บานหมี่ ลพบรีุ
16060801 บางพึ่ง บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060802 บางพึ่ง บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060803 บางโพ บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060804 บางไผ บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
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16060805 เทพพนม บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060806 แหลมฟูาผา บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060807 หวัลาด บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060808 คุงระกํา บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060809 วัดชนไก บางพึ่ง บานหมี่ ลพบรีุ
16060901 มะขามเฒา หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060902 มะขามเฒา หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060903 สระเตยนอย หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060904 สระเตยใหญ หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060905 หนองทรายขาว หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060906 เนินยาว หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16060907 คลอง หนองทรายขาว บานหมี่ ลพบรีุ
16061001 เหนือเขต บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061002 บางกะพี้ บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061003 โนนตาล บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061004 บางกะพี้นอย บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061005 วังวัดเหนือ บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061006 วังวัดใต บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061007 วังวัดตะวันออก บางกะพี้ บานหมี่ ลพบรีุ
16061101 หนองเตา หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061102 โคกสุข หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061103 หนองฟักทอง หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061104 หนองเกี่ยวแฝก หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061105 ลาด หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061106 หนองเตา หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061107 หนองเตา หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061108 สระกระเบื้อง หนองเตา บานหมี่ ลพบรีุ
16061201 หวัเขา โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061202 หมี่ทุง โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061203 หมี่ทุง โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061204 หมี่ใหญ โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061205 หมี่ใหญ โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061206 หมี่ใหญ โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
16061207 หมี่ใหญ โพนทอง บานหมี่ ลพบรีุ
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16061301 บางกระเพียง บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061302 แหลมสาร บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061303 บางสงคแ บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061304 มอง บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061305 หวัระกํา บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061306 เสาธง บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061307 บางกระออก บางขาม บานหมี่ ลพบรีุ
16061401 กระเบากลัก ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061402 กุดขาม ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061403 แหลมเพิ่ม ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061404 โปงุแค ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061405 น้ําบอ ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061406 น้ําสราง ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061407 หนองไผลอม ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061408 กระเบากลักพัฒนา ดอนดึง บานหมี่ ลพบรีุ
16061501 พุสะอาด ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061502 ดงกลาง ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061503 ชอนมวง ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061504 ชอนกาเหวา ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061505 ชอนผ้ึง ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061506 ดอนเจริญ ชอนมวง บานหมี่ ลพบรีุ
16061601 หนองคูใหญ หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061602 หนองโพธ์ิ หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061603 หนองกระโฉม หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061604 หนองกระเบยีน หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061605 ทายลาด หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061606 สระใหญ หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061607 หนองแฟบ หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061608 หนองตะโก หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061609 หนองกระเบยีน หนองกระเบยีน บานหมี่ ลพบรีุ
16061701 หนองหนิใหญ สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061702 ไผใหญ สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061703 หวยแกว สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061704 หนองกระเบื้อง สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
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16061705 สายหวยแกว สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061706 คลองสิบเอ็ด สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061707 นอยยอดจันทรแ สายหวยแกว บานหมี่ ลพบรีุ
16061801 หวยแกว มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061802 ปากดง มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061803 บางพึ่ง มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061804 มหาสอน มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061805 ใหม มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061806 ขอม มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061807 แหลมมดตะนอย มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16061808 หนองคาง มหาสอน บานหมี่ ลพบรีุ
16062001 กลาง เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062002 วัดโบสถแ เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062003 ราษฎรแธานี เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062004 ราษฎรแธานี เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062005 โพนทอง เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062006 โพนทอง เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062007 วัดโบสถแ เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062008 เชียงงา เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062009 เชียงงา เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062010 สวางอารมณแ เชียงงา บานหมี่ ลพบรีุ
16062101 หวยกรวด หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062102 หนองเมือง หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062103 หนองเมือง หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062104 หนองแก หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062105 น้ําปาุ หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062106 หนองเมือง หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062107 หนองแก หนองเมือง บานหมี่ ลพบรีุ
16062201 คลองสุทธาวาส สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062202 ทาตะโก สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062203 หวยแกว สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062204 เขาสวางวงษแ สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062205 หมวดศิลา สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062206 เขาสาริกา สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
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16062207 ทุงสาธารณแ สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062208 แหลมชางตาย สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16062209 เขาวงกฏ สนามแจง บานหมี่ ลพบรีุ
16070101 ทาตะโก ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070102 บอคู ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070103 ทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070104 เนินทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070105 โพธ์ิงาม ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070106 พุสงา ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070107 สะพานส่ี ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070108 ดอนเจริญ ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070109 ใหมทาหลวง ทาหลวง ทาหลวง ลพบรีุ
16070201 ทากรวด แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070202 แกงหนิ แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070203 ปาุไผ แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070204 ปกึรี แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070205 แกงผักกูด แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070206 เนินทอง แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070207 น้ําทด แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070208 กาญจนาภิเษก แกงผักกูด ทาหลวง ลพบรีุ
16070301 ซับจําปา ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070302 ทรัพยแเจริญ ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070303 โปงุสวอง ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070304 ซับลําใย ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070305 ซับเรือ ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070306 โปงุใต ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070307 คูเมือง ซับจําปา ทาหลวง ลพบรีุ
16070401 หนองผักแวน หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070402 หนองประดู หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070403 หนองหวัชาง หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070404 หนองน้ําใส หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070405 หนองกระสังขแ หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070406 เนินสวอง หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070407 หนองขาม หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
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16070408 เนินหนิ หนองผักแวน ทาหลวง ลพบรีุ
16070501 ทะเลวังวัด ทะเลวังวัด ทาหลวง ลพบรีุ
16070502 วังวัด ทะเลวังวัด ทาหลวง ลพบรีุ
16070503 โคกกลาง ทะเลวังวัด ทาหลวง ลพบรีุ
16070504 หนองโบสถแ ทะเลวังวัด ทาหลวง ลพบรีุ
16070505 หนองปลอง ทะเลวังวัด ทาหลวง ลพบรีุ
16070601 ซับยาง หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070602 หนองแก หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070603 ซับนอย หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070604 หวัลํา หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070605 หนองจาน หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070606 ทุงดินแดง หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070607 หวัลําสุด หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16070608 เขาใหม หวัลํา ทาหลวง ลพบรีุ
16080101 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080102 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080103 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080104 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080105 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080106 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080107 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080108 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080109 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080110 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080111 รองเพกา สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080112 สระโบสถแ สระโบสถแ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080201 มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080202 มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080203 มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080204 มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080205 กระดานเล่ือน มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080206 คลอง มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080207 มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080208 โคกประดู มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
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16080209 หนองกระทุม มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080210 หวัเขา มหาโพธิ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080301 ทุงทาชาง ทุงทาชาง สระโบสถแ ลพบรีุ
16080302 ทุงทาชาง ทุงทาชาง สระโบสถแ ลพบรีุ
16080303 ทุงทาชาง ทุงทาชาง สระโบสถแ ลพบรีุ
16080304 หนองผักบุง ทุงทาชาง สระโบสถแ ลพบรีุ
16080305 ทุงทาชาง ทุงทาชาง สระโบสถแ ลพบรีุ
16080401 หวยใหญ หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080402 หวยใหญ หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080403 อางทอง หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080404 สามแยกมาเจริญ หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080405 หวยใหญ หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080406 หนองพิกุล หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080407 ดงใต หวยใหญ สระโบสถแ ลพบรีุ
16080501 ซับตะกั่ว นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080502 ดงนอย นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080503 ดงหลุม นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080504 เขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080505 วังเต้ีย นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080506 ดานจันทรแ นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080507 วังแขม นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080508 คลองมะเกลือ นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080509 หวยเขวา นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080510 นิยมชัย นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080511 สามแยกประดูงาม นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16080512 มโนราหแ นิยมชัย สระโบสถแ ลพบรีุ
16090101 หนองถ้ํา โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090102 เกาะเกตุ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090103 ทะเลทอง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090104 โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090105 โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090106 โคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090107 หนองกระชาย โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090108 ดินแดง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
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16090109 ภูเขาทอง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090110 หนองประดู โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090111 กลุมกลาง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090112 รวมใจสามัคคี โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบรีุ
16090201 วังตาอินทรแ ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090202 ยางราก ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090203 ยางรากนอย ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090204 สระเพลง ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090205 คลองกระชาย ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090206 หวัเขา ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090207 เขาราบ ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090208 วังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090209 นอย ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090210 วังตาอินทรแ ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090211 ใหมทรัพยแเจริญ ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090212 รมเกลาพัฒนา ยางราก โคกเจริญ ลพบรีุ
16090301 หนองมะคา หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090302 แหลมชนแดน หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090303 ลําโปงุเพชร หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090304 หวยซาราม หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090305 พุน้ําหยด หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090306 หนองอายเสา หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090307 หนิสามบอ หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090308 หนองมะคา หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090309 คลองไมแดง หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090310 บอตะเคียน หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090311 คลองมะขาม หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090312 เขาขุย หนองมะคา โคกเจริญ ลพบรีุ
16090401 หวยสาราม วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090402 หนองปากชอง วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090403 วังทอง วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090404 คุงตะแบก วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090405 คลองบง วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090406 พุกะชัด วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
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16090407 หนองเปด็ วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090408 พุแว วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090409 หนองราเริง วังทอง โคกเจริญ ลพบรีุ
16090501 หนองอีเกง โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090502 ใหมไพศาลี โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090503 มวงแกว โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090504 โคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090505 โคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090506 ใหมศรีอุบล โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090507 เขาสามยอด โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16090508 จอมแกว โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบรีุ
16100101 ลําสนธิ ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100102 ทาเย่ียม ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100103 โพธ์ิงาม ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100104 โคงกุญชร ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100105 หนองนา ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100106 โคงลําสนธิ ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100201 ซับสมบรูณแ ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100202 เขาดินทอง ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100203 ศรีเมือง ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100204 ปาุไผพัฒนา ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100205 ไทรงาม ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100206 โปงุเกตุ ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100207 พูลทรัพยแ ซับสมบรูณแ ลําสนธิ ลพบรีุ
16100301 หนองรี หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100302 หนองผักบุง หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100303 จงโก หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100304 หนองเกตุ หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100305 นอยพัฒนา หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100306 โคกสามัคคี หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100307 วังแสนดี หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100308 โชคชัย หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100309 หนองสองหอง หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100310 โคกคลี หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
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16100311 ทรายทอง หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100312 สินเจริญ หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100313 โนนทอง หนองรี ลําสนธิ ลพบรีุ
16100401 หนองปลอง กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100402 ยุบเสล่ียง กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100403 กุดตาเพชร กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100404 สําราญ กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100405 ทุงสักแปะ กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100406 หนองโก กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100407 วังเชื่อม กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100408 หนิลาว กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100409 หนองประดูตอ กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100410 หนองโกนอย กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100411 คลองหนิ กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100412 แสนสุข กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบรีุ
16100501 วังทอง เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100502 เขารวก เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100503 เขารวกนอย เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100504 คลองมะนาว เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100505 วังเงิน เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100506 เขารวกสามัคคี เขารวก ลําสนธิ ลพบรีุ
16100601 เขานอย เขานอย ลําสนธิ ลพบรีุ
16100602 ปรางคแนอยพัฒนา เขานอย ลําสนธิ ลพบรีุ
16100603 หนองชางหลม เขานอย ลําสนธิ ลพบรีุ
16100604 เหวตาบวั เขานอย ลําสนธิ ลพบรีุ
16100605 ลําน้ําเขียว เขานอย ลําสนธิ ลพบรีุ
16110101 หนองมวง หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110102 หนองสาริกา หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110103 หนองขุย หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110104 สระกระเหร่ียง หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110105 หนองไทร หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110106 หนองแดง หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110107 สระกระเหร่ียง หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110108 หนองขุย หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
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16110109 บอยาง หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110110 สวนสวรรคแ หนองมวง หนองมวง ลพบรีุ
16110201 โพธ์ิทอง บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110202 ใหมโสพิมพแ บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110203 โคกขาม บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110204 หนองปลวก บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110205 เขากระทงิ บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110206 หนองเสมา บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110207 หนองงูเหลือม บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110208 เขาลําแพน บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110209 วงษแสวาง บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110210 วงษแสวาง บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110211 ธารทรัพยแ บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110212 สระบวัทอง บอทอง หนองมวง ลพบรีุ
16110301 ดงดินแดง ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110302 ปาุเขวา ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110303 หนองสําราญ ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110304 โคกกลาง ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110305 หนองขุด ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110306 บอดินสอพอง ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110307 หนองคันโซ ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110308 หนองใหญ ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110309 หนองระเริง ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110310 หนวยประคอง ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110311 หนองหนิ ดงดินแดง หนองมวง ลพบรีุ
16110401 หนองไทร ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110402 หนองตาอน ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110403 ชอนตะเคียน ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110404 ชอนสมบรูณแ ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110405 คุงลาน ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110406 หนองคู ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110407 หนองขาม ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110408 หนองกลาง ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110409 ใหมศรีอุดม ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
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16110410 หนองพิกุลทอง ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110411 หนองกรวด ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110412 หนองบุ ชอนสมบรูณแ หนองมวง ลพบรีุ
16110501 ยางโทน ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110502 เตาถาน ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110503 หนองตะแบก ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110504 หนองตาแดง ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110505 ทรัพยแดีปรี ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110506 หนองไกหาว ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110507 บอตาบงั ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110508 อุตสาหกรรม ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110509 ดอนเจริญ ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110510 หนองมะกรูด ยางโทน หนองมวง ลพบรีุ
16110601 สระพมา ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110602 ชอนเหล็กไฟ ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110603 ชอนใหญ ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110604 ชอนนอก ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110605 หนองปลอง ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110606 พรสวรรคแ ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110607 หนองกําพรา ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110608 ชอนขุด ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110609 หนองแดง ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110610 ชอนใตน้ําทรัพยแ ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
16110611 หนองทอง ชอนสารเดช หนองมวง ลพบรีุ
17010201 หวัดอน บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010202 บางสําราญ บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010203 หลังถนน บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010204 บางตาเพชร บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010205 บางเลา บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010206 บางสําราญ บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010207 บางตาเพชร บางมัญ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010301 บางเลา โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010302 กลาง โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010303 บางบานไร โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
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17010304 โคกพระ โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010305 หางบางบานไร โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010306 ไรกลวย โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010307 โพกรวม โพกรวม เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010401 บางประทนุ มวงหมู เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010402 เกาะวิวัฒนา มวงหมู เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010403 บางเด่ือ มวงหมู เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010404 มวงหมู มวงหมู เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010405 มวงหมู มวงหมู เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010501 ปากคลองกระเพียง หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010502 หวัไผ หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010503 คลองขุด หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010504 อุด หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010505 วัดขอยเหนือ หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010506 วัดขอยใต หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010507 บางกระเจ็ด หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010508 ปากคลอง หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010509 โพธ์ิชัย หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010510 สามเกลียว หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010511 วัดสามเกรียว หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010512 อาวยายเกิด หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010513 วัดขอย หวัไผ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010601 หวัง้ิว ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010602 พระทราย ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010603 บางมอญ ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010604 บางตนโพธ์ิ ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010605 ดงมะขามเทศ ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010606 วัดโยชนแ ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010607 บางคณฑี ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010608 หมื่นหาญ ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010609 ยานไมรวก ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010610 หนองหมอแกง ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010611 มังกรทอง ตนโพธ์ิ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010701 วัดหวัเมือง จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
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17010702 พระนอน จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010703 ทาไร จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010704 ทาแสง จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010705 จักรสีหแ จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010706 จักรสีหแ จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010707 ทายน้ํา จักรสีหแ เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010801 บางกระบอืใต บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010802 บางกระบอืเหนือ บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010803 ดอนกระตาย บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010804 หวยสลอด บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010805 สมัคร บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010806 บางสักเหล็ก บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010807 แมลา บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17010808 สมัคร บางกระบอื เมืองสิงหแบรีุ สิงหแบรีุ
17020101 ตลาดโพธ์ิ สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020102 ตลาดโพธ์ิ สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020103 ตลาดโพธ์ิ สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020104 ตลาดโพธ์ิ สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020105 บางวัว สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020106 บางวัว สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020107 หวยใหญ สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020108 บางคุณฑี สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020109 หวยชุมแสง สิงหแ บางระจัน สิงหแบรีุ
17020201 โพสังโฆ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020202 โพสังโฆ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020203 ตลาดโพธ์ิ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020204 ตลาดโพธ์ิ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020205 ตลาดโพธ์ิ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020206 ตลาดโพธ์ิ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020207 ตลาดโพธ์ิ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020208 ไมดัด ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020209 ไมดัด ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020210 บางวัว ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020211 บางวัว ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
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17020212 หนองลาด ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020213 แหลมนกกระทงุ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020214 โพธ์ิพันธุแ ไมดัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020301 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020302 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020303 ทาศาลเจา เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020304 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020305 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020306 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020307 โคกหมอ เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020308 โพธ์ิหอม เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020309 โพธ์ิหอม เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020310 เชิงกลัด เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020311 วังขรณแ เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020312 หวัแหลม เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020313 ไผใหญ เชิงกลัด บางระจัน สิงหแบรีุ
17020401 บางวัว โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020402 บางวัว โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020403 โพชนไก โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020404 โพชนไก โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020405 ทาศาลเจา โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020406 ทาศาลเจา โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020407 ชัณสูตร โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020408 ชัณสูตร โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020409 โพธ์ิหอม โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020410 วังขรณแ โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020411 โคกวัด โพชนไก บางระจัน สิงหแบรีุ
17020501 แหลมกุม แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020502 เชิงกลัด แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020503 โคกนางพระจันทรแ แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020504 แหลมแค แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020505 โคกวัด แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020506 หวยสามัคคี แมลา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020601 หนองโขลง บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
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17020602 ดงกลาง บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020603 เกาโพธ์ิหลังเสือ บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020604 ดอนมะดูก บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020605 จา บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020606 จา บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020607 หวัชังโหลง บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020608 ปลายนาหนองโขลง บานจา บางระจัน สิงหแบรีุ
17020701 หนองหมูสี พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020702 พักทนั พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020703 พักทนั พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020704 ดงยางโทน พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020705 พักทนั พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020706 ทุงกลับใหญ พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020707 ทุงกลับนอย พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020708 ร้ิวกรูด พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020709 หนองจิก พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020710 ดงยางโทน พักทนั บางระจัน สิงหแบรีุ
17020801 ทุงวา สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17020802 ดอนเจดียแ สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17020803 คูเมือง สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17020804 คลองตะโกน สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17020805 คีม สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17020806 หบุพรหม สระแจง บางระจัน สิงหแบรีุ
17030101 ดอนมะสัง โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030102 หนองรี โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030103 คลองระมาน โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030104 ดอนมะขาม โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030105 โพทะเล โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030106 กลับ โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030107 ดอนโตนด โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030108 ทาลอบ โพทะเล คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030201 ส่ีเหล่ียม บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030202 โคกพราว บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030203 โคกพราว บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
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17030204 โคกพราว บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030205 โคกพราว บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030206 วังกา บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030207 วังกา บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030208 วังกา บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030209 บางระจัน บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030210 ทบัเจ฿กฮะ บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030211 ถนนตก บางระจัน คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030301 ทองคุงเหนือ โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030302 ทองคุงกลาง โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030303 ทองคุงใต โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030304 ทาขามเหนือ โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030305 ทาขามกลาง โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030306 ทาขามใต โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030307 วัดพริก โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030308 วัดฟูกเหนือ โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030309 วัดฟูกใต โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030310 มวงเหนือ โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030311 มวงใต โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030312 สิงหแใต โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030313 สิงหแกลาง โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030314 สิงหแเหนือ โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030401 ทองคุงเหนือ ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030402 ทองคุงใต ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030403 ทาขามเหนือ ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030404 ทาขามกลาง ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030405 ทาขามใต ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030406 ทาขามพัฒนา ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030407 มวงเหนือ ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030408 มวงกลาง ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030409 มวงใต ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030410 มวงพัฒนา ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030411 สาธุใต ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030412 สาธุกลาง ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
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17030413 สาธุเหนือ ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030414 สิงหแ ทาขาม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030501 วังกระจับ คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030502 หนองบวั คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030503 คอทรายใหญ คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030504 คอทรายนอย คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030505 คอทราย คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030506 ดอนโพธ์ิ คอทราย คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030601 หนองสับฟาก หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030602 คลองตาขม หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030603 คลองส่ี หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030604 หนองกระทุม หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030605 หวงมะระ หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17030606 คลองส่ี หนองกระทุม คายบางระจัน สิงหแบรีุ
17040101 ชีปะขาว พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040102 มอญ พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040103 พลู พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040104 พระงาม พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040105 หวัวน พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040106 กระทุมโพรง พระงาม พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040201 ปากบาง พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040202 บางสําโรง พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040203 เตาอิฐ พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040204 อัมพวัน พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040205 อัมพวัน พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040206 บางงา พรหมบรีุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040301 วัดหลวง บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040302 ไทร บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040303 พวน บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040304 วัดหนัง บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040305 โภคาภิวัฒนแ บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040306 โพธ์ิเอน บางน้ําเชี่ยว พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040401 วัดเกาชั่ง บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040402 วัดตาเถร บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
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17040403 ทาตาหลวง บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040404 โคปนู บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040405 เกา บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040406 ตราชู บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040407 หนองยาว บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040408 หมอ บานหมอ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040501 วัดคู บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040502 แปงู บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040503 ฉางปนู บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040504 เสาธงทอง บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040505 บางจิก บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040506 บางชัน บานแปงู พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040601 จวนเกา หวัปาุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040602 ชลอน หวัปาุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040603 หวัปาุ หวัปาุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040604 หวัง้ิว หวัปาุ พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040701 ปาุหวาย โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040702 ตนโพธ์ิ โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040703 พระหฤทยั โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040704 เทพมงคล โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040705 ไผดํา โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17040706 โรงชาง โรงชาง พรหมบรีุ สิงหแบรีุ
17050101 ทาหาด ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050102 สวนกลวย ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050103 ดอนกระถิน ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050104 จําปาทอง ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050105 เสมาทอง ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050106 ทาชาง ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050107 ทาชางเกา ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050108 ขุนโลก ถอนสมอ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050201 โพประจักษแ โพประจักษแ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050202 กะดีแดง โพประจักษแ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050203 กระทุมลาย โพประจักษแ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050204 ละเมาะยุบ โพประจักษแ ทาชาง สิงหแบรีุ
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17050205 จําปาทอง โพประจักษแ ทาชาง สิงหแบรีุ
17050301 วิหารขาว วิหารขาว ทาชาง สิงหแบรีุ
17050302 วิหารขาว วิหารขาว ทาชาง สิงหแบรีุ
17050303 วิหารขา.ว วิหารขาว ทาชาง สิงหแบรีุ
17050304 วิหารขาว วิหารขาว ทาชาง สิงหแบรีุ
17050305 วิหารขาว วิหารขาว ทาชาง สิงหแบรีุ
17050401 อกโรย พิกุลทอง ทาชาง สิงหแบรีุ
17050402 หาดยายส้ัน พิกุลทอง ทาชาง สิงหแบรีุ
17050403 พิกุลทอง พิกุลทอง ทาชาง สิงหแบรีุ
17050404 พิกุลทอง พิกุลทอง ทาชาง สิงหแบรีุ
17050405 คลองทาแค พิกุลทอง ทาชาง สิงหแบรีุ
17060101 สวนหลวง อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060102 สวนหลวง อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060103 สวนกลวย อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060104 ทองคุง อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060105 ประศุก อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060106 ทางาม อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060107 เกาะขี้หมู อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060108 บางกะปิ อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060109 โพธ์ิศรี อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060110 หวัเกาะ อินทรแบรีุ อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060201 ประโมง ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060202 ประโมง ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060203 ปลาไหล ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060204 ปลาไหล ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060205 บงชีน้ําราย ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060206 ตนหวา ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060207 มา ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060208 กลาง ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060209 ไผขวาง ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060210 ไผขวาง ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060211 ดอนแมงรัก ประศุก อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060301 บางพระนอน ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060302 บางพระนอน ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
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17060303 ทายเกาะ ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060304 วัดใหม ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060305 สวนมะมวง ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060306 ทบัยา ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060307 ทองคุง ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060308 วัดสิงหแ ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060309 คลองใหม ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060310 แหลมทอง ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060311 ดงทอง ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060312 ดอนแฝก ทบัยา อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060401 วัดนอย ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060402 ดอนโพธ์ิ ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060403 ไผขาด ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060404 ไผขาด ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060405 วัดกระโจม ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060406 หวับงึ ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060407 หวย ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060408 แหลมเทศ ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060409 แหลมทอง ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060410 แหลมไผ ง้ิวราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060501 บางโฉมศรี ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060502 หวัแหลม ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060503 วัดราษฎรแ ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060504 บางปนู ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060505 สวนมะปราง ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060506 ระนาม ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060507 หวงใหญ ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060508 ดอนยอ ชีน้ําราย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060601 โคกขาม ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060602 โคกขาม ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060603 โคกขาม ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060604 บางเล็ก ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060605 เกาะแกว ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060606 ทาขอย ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
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17060607 ทางาม ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060608 ตาโฉม ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060609 ปลาไหล ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060610 หวัดง ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060611 โพธ์ิสํานัก ทางาม อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060701 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060702 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060703 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060704 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060705 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060706 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060707 น้ําตาล น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060708 ไร น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060709 ไรสายเอเซีย น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060710 คลองหลอด น้ําตาล อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060801 ตาลเด่ียวใต ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060802 กลาง ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060803 กลาง ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060804 ไผดํา ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060805 ดอนเตา ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060806 เชียงราก ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060807 ลองกระเบา ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060808 โพธ์ิศรี ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060809 หนองหลุม ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060810 ไผลอม ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060811 ตาลเด่ียว ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060812 ขี้แพะ ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060813 บงึออ ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060814 ไผดํา ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060815 เชียงราก ทองเอน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060901 การอง หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060902 การอง หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060903 การอง หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060904 การอง หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
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17060905 ปากแรต หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060906 คูเมือง หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060907 วัดทา หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060908 หนองสุม หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060909 ตาลตาแกว หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17060910 หนองสุม หวยชัน อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061001 แหลมยอ โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061002 บางมอญ โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061003 แปงู โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061004 บางกระโจม โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061005 หางน้ําโพธ์ิชัย โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061006 หนองกระเจา โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061007 ลําเหนือ โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
17061008 ลําใต โพธ์ิชัย อินทรแบรีุ สิงหแบรีุ
18010201 ส่ีแยกบานใหม บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010202 แหลมยาง บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010203 วัดปลัง (วังน้ําโจน) บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010204 วัดตาก บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010205 วังไร บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010206 ฝายน้ําลน บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010207 วังทอง บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010301 ง้ิวงาม ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010302 วงษแขอม ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010303 ทาชัย ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010304 ทาไม ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010305 หวัยาง ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010306 หนองตาดํา ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010307 หลังดอน ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010308 ไรเตียน ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010309 แหลมยาง ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010310 โพธ์ิเจริญ ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010311 วัดสะพาน ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010401 เที่ยงแท ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010402 วังไผ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

-139-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
18010403 ปากคลองแพรก ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010404 วังไผ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010405 ทากระยาง ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010406 ดอนมะรุม ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010407 บางตาดวง ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010408 ดอนตาไล ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010409 เที่ยงธรรม ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010501 หวัรอ เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010502 คลองเรือ เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010503 เขาทาพระ เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010504 เขาขยาย เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010505 หาดกองสิน เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010506 หางกรวด เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010507 เขาดิน เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010508 กนอุดทาแมงมา เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010601 ทองคุง หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010602 บงึประจํารัง หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010603 บางกานเหลือง หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010604 เกาะ (ทาแห) หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010605 บงึประจํารัง หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010606 ธัญญะอุดม หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010607 วงษแพัฒนา หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010608 มะพลับดก หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010701 ธรรมามูลใตวัด ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010702 ธรรมามูลเหนือวัด ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010703 ดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010704 ทาหาด ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010705 กลํา ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010706 เซียน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010707 ทาลาภ ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010708 ยาสรอย ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010709 คุมเกลา ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010710 ดักคะนนพัฒนา ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010801 หนองเตาดํา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท

-140-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
18010802 สาริกา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010803 ดอนรังนก เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010804 โรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010805 เสือโฮก เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010806 เนินถาน เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010807 หนองพังนาค เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010808 โรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010809 แหลมหวา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010810 แหลมหวา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010811 หนองปาุน เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010812 เกาะโพธ์ิ เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010813 หนองพังนาค เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010814 หนองคันปลัก เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010901 นางลือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010902 นางลือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010903 หนองสมบติั นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010904 วังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010905 หนองกรด นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010906 หนองจอก นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010907 วังฉลาด นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010908 หนองแค นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010909 บงึเจริญ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010910 วัดใหมศรัทธาราษฎรแ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010911 หวยเด่ือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010912 วังเคียนเกา นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010913 ทรัพยแสมบรูณแ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010914 ดอนตานนทแ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18010915 เจริญทรัพยแ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
18020101 ทาหาด คุงสําเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020102 วัดใต คุงสําเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020103 วัดกลาง คุงสําเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020104 คุงสําเภา คุงสําเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020201 แหลมยาง วัดโคก มโนรมยแ ชัยนาท
18020202 หนองมวง วัดโคก มโนรมยแ ชัยนาท
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18020203 เนินไผ วัดโคก มโนรมยแ ชัยนาท
18020204 คลองกลาง วัดโคก มโนรมยแ ชัยนาท
18020205 คลองขุด วัดโคก มโนรมยแ ชัยนาท
18020301 ทาแขก ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020302 ศิลาดาน ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020303 หาดมะตูม ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020304 หาดมะตูม ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020305 ดอนเด่ือ ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020306 ตนมะขาม ศิลาดาน มโนรมยแ ชัยนาท
18020401 วัดใหญ ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020402 ทาฉนวน ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020403 ทาฉนวน ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020404 หล่ัน ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020405 หวัยาง ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020406 ดอนฉนวน ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020407 หางน้ําหนองแขม ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020408 หางน้ําหนองแขม ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020409 สะพานหนิ ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020410 ดอนสําราญ ทาฉนวน มโนรมยแ ชัยนาท
18020501 ทายคลอง หางน้ําสาคร มโนรมยแ ชัยนาท
18020502 หางแขยง หางน้ําสาคร มโนรมยแ ชัยนาท
18020503 ดอนแตง หางน้ําสาคร มโนรมยแ ชัยนาท
18020504 หางน้ําสาคร หางน้ําสาคร มโนรมยแ ชัยนาท
18020505 หางน้ําสาคร หางน้ําสาคร มโนรมยแ ชัยนาท
18020601 หวัถนน ไรพัฒนา มโนรมยแ ชัยนาท
18020602 หนองมะขาม ไรพัฒนา มโนรมยแ ชัยนาท
18020603 ไรพัฒนา ไรพัฒนา มโนรมยแ ชัยนาท
18020604 หวัหวา ไรพัฒนา มโนรมยแ ชัยนาท
18020605 เขาแหลม ไรพัฒนา มโนรมยแ ชัยนาท
18020701 หนองกระทุม อูตะเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020702 ดอนสําโรง อูตะเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020703 หนองตาตน อูตะเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020704 ทาอู อูตะเภา มโนรมยแ ชัยนาท
18020705 อูตะเภา อูตะเภา มโนรมยแ ชัยนาท
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18030201 ปากคลอง มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030202 ทาเรือทอง มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030203 ทาแร มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030204 คลองมอญ มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030205 ทาแห มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030206 คลองปลาไหล มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030207 หนองพญา มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030208 หนองพญานอก มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030209 หนองนอย มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030210 คลองใหญ มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030211 ดอนหนองโพธ์ิ มะขามเฒา วัดสิงหแ ชัยนาท
18030301 หนองแค หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030302 หนองนอย หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030303 โคกสุก หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030304 ดอนตาล หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030305 ดอนมะขาม หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030306 ดอนแต หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030307 หนองบวับา หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030308 ทุงพงษแ หนองนอย วัดสิงหแ ชัยนาท
18030401 วัดใหม หนองบวั วัดสิงหแ ชัยนาท
18030402 หนองบวั หนองบวั วัดสิงหแ ชัยนาท
18030403 กะทง หนองบวั วัดสิงหแ ชัยนาท
18030404 หนองน้ําลึก หนองบวั วัดสิงหแ ชัยนาท
18030405 ดอนตูม หนองบวั วัดสิงหแ ชัยนาท
18030601 หนองขุน หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030602 หนองคอกควาย หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030603 ทั่นจั่น หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030604 หนองบอหวา หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030605 หนองแก หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030606 ทุงกวาง หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030607 หนองเสือ หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030608 หนองกระทงิ หนองขุน วัดสิงหแ ชัยนาท
18030701 บอแร บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18030702 ทุงแหว บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
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18030703 เนินบาน บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18030704 ดงไร บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18030705 สํานักจั่น บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18030706 หนองจิก บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18030707 ไรหวยกระบอก บอแร วัดสิงหแ ชัยนาท
18031101 หนองอีเชง วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031102 หนองกระเบยีน วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031103 หวัตะเฆ วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031104 วังหมัน วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031105 ทาขาม วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031106 หนองโสน วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031107 หนองแก วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18031108 สระใหญ วังหมัน วัดสิงหแ ชัยนาท
18040101 วัดกําแพง สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040102 กลาง สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040103 หมูใหญ สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040104 สรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040105 หวัแหลม สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040106 ใตวัดราษฎรแ สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040107 ออย สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
18040201 ตลุก ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040202 ตลุก ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040203 บางไกเถื่อน ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040204 ศาลาขาว ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040205 โคกเข็ม ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040206 บางกระเบยีน ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040207 คุงตาล ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040208 หนอง ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040209 ทายน้ํา ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040210 อาวสวาย ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040211 ทองคุง ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040212 ใหมบางกระเบยีน ตลุก สรรพยา ชัยนาท
18040301 นมโฑ เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
18040302 หนองกุง เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
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18040303 เขาแกว เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
18040304 นมโฑ เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
18040305 โปงุแค เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
18040306 นมโฑ เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
18040401 เกาะ โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040402 โพนางดํา โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040403 คงคาราม โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040404 บางเสวย โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040405 โคกจันทแ โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040406 คลองยาง โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท
18040501 ทาไทร โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040502 โพนางดําออก โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040503 สวนมะมวง โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040504 ทองคุง โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040505 ง้ิว โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040506 บางทาชาง โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040507 บางยายลา โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040508 บอพัฒนา โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท
18040601 ทาทราย บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040602 ทาน บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040603 สวนลําใย บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040604 บางกระเบื้อง บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040605 กรุณา บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040606 ดอนตะไล บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040607 ดอนมะเกลือ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
18040701 หาดอาษา หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040702 ตึก หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040703 บางตาเณร หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040704 บางตาสุข หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040705 ทาทราย หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040706 ศรีมงคล หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040707 เขาดิน หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040708 ลําหวย หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
18040709 ศาลาแดง หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท
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18050101 เที่ยงแท แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050102 ทาระบาตร แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050103 ทาระบาตร แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050104 ทาระบาตร แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050105 ชอง แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050106 วังทอง แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050107 ดอนอรัญญิก แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050108 แพรกศรีราชา แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050109 แขก แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050110 วัดพระแกว แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050111 วังยาว แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050112 วังยาว แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050113 ปกัเปาู แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050114 หวัตะพาน แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050115 วัดกําแพง แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050116 สระไมแดง แพรกศรีราชา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050201 เที่ยงแท เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050202 ทาระบาด เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050203 ทาระบาด เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050204 ทาระบาด เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050205 ไทย เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050206 ไทย เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050207 โคกหมอ เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050208 ทาหวา เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050209 วังยาว เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050210 หนองบวั เที่ยงแท สรรคบรีุ ชัยนาท
18050301 ทาขาม หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050302 ทาวัว หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050303 ทาชาง หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050304 คลองรี หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050305 ทาสะเดา หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050306 บางไกเถื่อน หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050307 คลองมะขวาด หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050308 ทากราง หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
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18050309 บางยายอน หวยกรด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050401 มวงงาม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050402 มวงงาม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050403 มวงงาม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050404 พระขาว โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050405 ใหญ โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050406 โพงาม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050407 โพงาม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050408 ดอนกํา โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050409 ใหม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050410 ใหม โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050411 หอมกระจุย โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050412 วัดทา โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050413 มวงงามพัฒนา โพงาม สรรคบรีุ ชัยนาท
18050501 ทาสําโรง บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050502 ทาสตือ บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050503 ทาขลาย บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050504 ทาศาลเจา บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050505 ทาศาลา บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050506 บางโพธ์ิศรี บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050507 บางกระบวย บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050508 ใหญ บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050509 แค บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050510 หวัเดน บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050511 รองใหญ บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050512 หอระฆัง บางขุด สรรคบรีุ ชัยนาท
18050601 หนอง ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050602 ดาบ ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050603 ดงคอน ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050604 เทพรัตนแ ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050605 ดอนประดู ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050606 ทุงกระถิน ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050607 หนองอีดุก ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050608 หนองตาแผน ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
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18050609 ปากดง ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050610 หนองแขม ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050611 หองโก ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050612 รองแหว ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050613 ดงเทพรัตนแ ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050614 ศรีมหาโภช ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050615 หนองสมบรูณแ ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050616 ทุงกระถินพัฒนา ดงคอน สรรคบรีุ ชัยนาท
18050701 โพธ์ิงาม ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050702 โพธ์ิงาม ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050703 ดอนกํา ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050704 ใหม ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050705 วังโพธ์ิ ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050706 หอมกระจุย ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050707 หอมกระจุย ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050708 หอมกระจุย ดอนกํา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050801 คลองขี้เหล็ก หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050802 คลองง้ิว หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050803 หวัโพธ์ิ หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050804 ตลุกบวั หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050805 ทารี หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050806 ทาสตือ หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050807 ทาไทร หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18050808 วังขนุน หวยกรดพัฒนา สรรคบรีุ ชัยนาท
18060101 หนัคา หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060102 ดอนไร หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060103 หนัคาเหนือ หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060104 หนองหวาย หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060105 ยางตนเดียว หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060106 หนองตอ หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060107 หนองครอ หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060108 หวยรวม หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060109 ดอนตูม หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060110 ทาบานหลวง หนัคา หนัคา ชัยนาท

-148-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
18060111 สวนอัมพวัน หนัคา หนัคา ชัยนาท
18060201 ฉวาก บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060202 เชี่ยน บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060203 เชี่ยน บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060204 หวยซุง บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060205 ทบันา บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060206 ดอนกอก บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060207 ไรสวนลาว บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060208 ดอนโก บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060209 ใหม บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060210 ดอนกระดาษ บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060211 หนองทาระภู บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060212 บางล่ี บานเชี่ยน หนัคา ชัยนาท
18060501 บอพระ ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060502 หนองตะกอง ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060503 หนองหอย ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060504 หนองอายสาม ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060505 ไพรนกยูง ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060506 วังเดือนหา ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060507 รางจิก ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060508 บอมะกอก ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060509 เขาไพร ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060510 ตลุกรัง ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060511 หนองกง ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060512 หนองมณฑล ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060513 วังเดือนหา ไพรนกยูง หนัคา ชัยนาท
18060601 แหลมทอง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060602 หนองแซงตีนดง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060603 หนองแหว หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060604 ทุง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060605 หนองโสน หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060606 สระดู หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060607 ดอนจันทรแ หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060608 หนองจงอาง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
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18060609 ชําแระ หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060610 ชัฎฝาง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060611 ดอนสีนวน หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060612 เดนกระตาย หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060613 ตลุกเทื้อม หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060614 ดอนพุทรา หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060615 เขานอย หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060616 หนองเตา หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060617 หนองกาเหลือง หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060618 วังล่ันทม หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060619 ปางสีนวนใหม หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060620 สมอบท หนองแซง หนัคา ชัยนาท
18060701 คลองจันทนแ หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060702 หมื่นเทพ หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060703 หวยงู หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060704 ดอนชงโค หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060705 หนองกระเบา หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060706 โคกหมู หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060707 ทาแกว หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060708 ทาแกว หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060709 ดอนซาก หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060710 คลองหวยงูพัฒนา หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060711 วังสามัคคี หวยงู หนัคา ชัยนาท
18060801 คลองคต วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060802 คลองคต วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060803 ดอนกระโดน วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060804 ทาบานหลวง วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060805 ทาบานหลวง วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060806 หวยตาสี วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060807 ควาย วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060808 วังกะชาย วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060809 ถ้ําเข วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060810 สะตือสิงหแ วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
18060811 พราน วังไกเถื่อน หนัคา ชัยนาท
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18060901 เดนใหญ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060902 ดอนกระพี้ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060903 หนองแจง เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060904 ดอนดินแดง เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060905 บทุางรถ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060906 หนองอายกาง เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060907 สระแกว เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060908 หนองมะเกลือ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060909 ดอนบอ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060910 ดงมะเขือ เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060911 หนองแก เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18060912 ดอนอุโลก เดนใหญ หนัคา ชัยนาท
18061101 วังจิก สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061102 ทาโบสถแ สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061103 วงเดือน สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061104 วังจิก สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061105 หนองหวาย สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061106 ทาโบสถแ สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061107 สามงาม สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061108 ทาฟืน สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061109 ทบัใต สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18061110 ทากรวด สามงามทาโบสถแ หนัคา ชัยนาท
18070101 หนองมะโมง หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070102 ทุงโปรง หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070103 บอยายสม หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070104 หนองตะขบ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070105 ดอนใหญ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070106 ดงสวนหมาก หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070107 หนองดู หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070108 เขาเกล็ด หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070109 สุขสวัสด์ิ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070110 โพธ์ิเจริญ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070111 ทรัพยแเจริญ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
18070112 ประชารัฐ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท
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18070201 ทุงวัวแดง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070202 วังหวัเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070203 วังน้ําขาว วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070204 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070205 หนองหวาย วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070206 บอลึก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070207 ใหมหนิเรียง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070208 ดงสวนหลวง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070209 ภิรมยแสุข วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070210 หนองยาง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070211 รมโพธ์ิ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070212 โคกสวาง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070213 หนองรังนก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
18070301 สะพานหนิ สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070302 หนองขาม สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070303 หนองสีฟัน สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070304 โพธ์ิทอง สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070305 พุนอย สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070306 น้ําพุ สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070307 หนองไมแกน สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070308 หนองกะทะ สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070309 ดงแขวนฆอง สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070310 หนองเขาหลัก สะพานหนิ หนองมะโมง ชัยนาท
18070401 กุดจอก กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18070402 หนองชุมสาย กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18070403 ทบัเสาหอ กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18070404 หนองขนาก กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18070405 ดงประดา กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18070406 ศรีพัฒนา กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท
18080101 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080102 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080103 หนองแหว เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080104 หนองศาลา เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080105 หนองระกํา เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
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18080106 หนองระกํา เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080107 หวัตอ เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080108 นอย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080109 ทุง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080110 เขาราวเทยีนทอง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080111 กลาง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080112 โปงุมั่ง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080113 หนองแกนมะเกลือ เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080114 ทุง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080115 หนองมะนาว เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080116 รังกระโดน เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080117 ทุงใหม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080118 โปงุกําแพง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080119 ลานดู เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
18080201 ทุงโพธ์ิ กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080202 ทุงนานอย กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080203 โศกลึก กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080204 เขาโพธ์ิงาม กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080205 กะบกเต้ีย กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080206 หนองกระดาน กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080207 เกา กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080208 หนองลาด กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080209 ซับปลากระปอง กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080210 บุงฝาง กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080211 หนองแกผักพฤกษแ กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080212 หนองสําโรง กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080213 ชัฏปลาไหล กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080214 หนองปลอง กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080215 นาจันทรแทอง กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท
18080301 หนองยางตก สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080302 หนองยาง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080303 วังคอไห สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080304 หนองเดน สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080305 สามแยก สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
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18080306 สุขเดือนหา สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080307 พุลํามะลอก สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080308 บอมวง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080309 หนองปลอง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080310 หวยสอง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080311 เนินสูง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080312 หวยคันไถ สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080313 หนองโปรง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
18080314 พุสมหวัง สุขเดือนหา เนินขาม ชัยนาท
19010501 แพะโคก ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010502 ดาวเรือง ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010503 หวยนอย ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010504 ปาุสัก ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010505 ดาวเรืองใต ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010506 โตนด ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010507 หวยแร ดาวเรือง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010601 หงษา นาโฉง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010602 เจดียแงาม นาโฉง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010603 บงึ นาโฉง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010701 โคกสวาง โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010702 หนองปรือ โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010703 หนองตาไทย โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010704 หนองหลอด โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010705 หวัถนน โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010706 สันมะพลับ โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010707 หนองปรือ โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010708 ถนนเหล็ก โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010709 ปอฺกแปกฺ โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010710 หนองตาไทย โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010711 เขาดิน โคกสวาง เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010801 ปอฺกแปกฺ หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010802 นารอง หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010803 หนองโนเหนือ หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010804 ใหม หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
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19010805 โคกกระตาย หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010806 หนองโนใต หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010807 แถว หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010808 หนองซําแรด หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010809 หวยเหนือ หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010810 หนองมวง หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010811 ใหมคอนคา หนองโน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010901 โคกสะอาด หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010902 หนองยาวใต หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010903 หนองเขื่อนชาง หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010904 ทาดอกแกว หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010905 มะขามหยอง หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010906 ภู หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010907 ปาุไผ หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010908 หนองจักร หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010909 หนองยาวสูง หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19010910 พู หนองยาว เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011001 ปากขาวสาร ปากขาวสาร เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011002 เขาโปงุ ปากขาวสาร เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011003 ใหมสามัคคี ปากขาวสาร เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011004 หวยจรเข ปากขาวสาร เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011101 พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011102 ไผลอม หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011103 โคกหนามแทง หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011104 ใหมพัฒนา หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011105 หนองปลาไหล หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011106 หนองจอก หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011107 ปาุไม หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011108 เขาไมโคน หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011109 หนองคู หนองปลาไหล เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011201 โงง กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011202 โนนสภาราม กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011203 กุดนกเปลา กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011204 ปาุกลวย กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
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19011205 ทุงสาริกา กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011206 โคกเพ็ก กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011207 โนนคลอ กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011208 วังยาง กุดนกเปลา เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011301 ทาเย่ียม ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011302 หนองบวั ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011303 กอกนาฝาย ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011304 หนองกรุง ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011305 หวยล่ี ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011306 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011307 หนองบวั ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011308 เจาเอก ตล่ิงชัน เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011401 ตะกุด ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011402 ตะกุด ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011403 ทาง้ิว ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011404 มวง ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011405 กลวย ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19011406 กลวย ตะกุด เมืองสระบรีุ สระบรีุ
19020201 ปาุแดง ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020202 ไผใต ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020203 ไทย ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020204 ทบักวาง ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020205 ซับบอน ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020206 เขาเกตุ ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020207 หนองผักบุง ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020208 ปาุไผเหนือ ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020209 ไร ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020210 ถ้ําน้ําพุ ทบักวาง แกงคอย สระบรีุ
19020301 ดงยาง ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020302 ตาลเด่ียว ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020303 หลุบเลา ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020304 หลุบเลา ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020305 หลุบเลา ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020306 กุดเงิน ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
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19020307 ขอนหอม ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020308 โคกสะอาด ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020309 โคกเชือก ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020310 ปาุไผนาบญุ ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020311 โคกเชือกใต ตาลเด่ียว แกงคอย สระบรีุ
19020401 เหลาครัว หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020402 นาดี หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020403 เขาดิน หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020404 เขาแย หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020405 เขาแย หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020406 หนองสองหอง หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020407 ไร หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020408 หนองปรือ หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020409 หวยแหง หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020410 บใุหญ หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020411 หวยนอย หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020412 หนองจิก หวยแหง แกงคอย สระบรีุ
19020501 หาดสองแควเหนือ ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020502 ทาสบก ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020503 หาดสองแควกลาง ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020504 หาดสองแควใต ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020505 คําใหญ ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020506 ทาเกวียน ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020507 ถ้ําเตา ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020508 ทาศาลา ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020509 ทาคลอใต ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020510 ทาคลอเหนือ ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020511 เขาหนิดาด ทาคลอ แกงคอย สระบรีุ
19020601 หนิซอนใต หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020602 หนิซอนกลาง หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020603 ทาเด่ือ หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020604 ดงน้ําบอ หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020605 ซับมวง หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020606 หนองง้ิวผา หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
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19020607 วังมวง หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020608 ผังพัฒนา หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020609 หนิซอนใต หนิซอน แกงคอย สระบรีุ
19020701 ธาตุใต บานธาตุ แกงคอย สระบรีุ
19020702 ทากะเบา บานธาตุ แกงคอย สระบรีุ
19020703 ธาตุเหนือ บานธาตุ แกงคอย สระบรีุ
19020704 เด่ือ บานธาตุ แกงคอย สระบรีุ
19020705 ธาตุใต บานธาตุ แกงคอย สระบรีุ
19020801 วังกวาง บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020802 ปางโก บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020803 ปาุเหนือ บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020804 ปาุใต บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020805 ชองเหนือ บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020806 หนองมะคา บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020807 ชองเหนือ บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020808 ชองใต บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020809 แกงคอยเหนือ บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020810 ปาุเกษม บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020811 หวันาเริง บานปาุ แกงคอย สระบรีุ
19020901 ทาตูม ทาตูม แกงคอย สระบรีุ
19020902 ทุงแซง ทาตูม แกงคอย สระบรีุ
19020903 ทาศรีโพธ์ิ ทาตูม แกงคอย สระบรีุ
19020904 โปงุคาปาุไมแดง ทาตูม แกงคอย สระบรีุ
19021001 ตลาดนอย ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021002 ชะอม ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021003 กระเหร่ียงคอมา ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021004 มาบโสม ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021005 บงึไม ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021006 หนองแหน ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021007 โคกกระชาย ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021008 หนิต้ัง ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021009 บงึทองหลาง ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021010 บํารุงธรรม ชะอม แกงคอย สระบรีุ
19021011 เจ็ดคต ชะอม แกงคอย สระบรีุ
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19021101 สองคอนเหนือ สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021102 สองคอนเหนือ สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021103 หนองนอย สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021104 สองคอนกลาง สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021105 สองคอนใต สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021106 ปางคลอ สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021107 สองคอนใต สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021108 สีทาเหนือ สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021109 สีทาใต สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021110 พระบาทนอย สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021111 บอโศรก สองคอน แกงคอย สระบรีุ
19021201 ทาชาง เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021202 หนองจอก เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021203 กลาง เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021204 หวัโนน เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021205 แพะ เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021206 มอญ เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021207 ทาใหญ เตาปนู แกงคอย สระบรีุ
19021301 ดง ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021302 โคกกรุง ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021303 ชําผักแพว ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021304 ดอนจาน ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021305 ปาุไผ ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021306 มะขามปอูมใหญ ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021307 รังแรง ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021308 มะขามปอูมเกา ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021309 วังแพ ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021310 ธารน้ําตก ชําผักแพว แกงคอย สระบรีุ
19021501 ทามะปราง ทามะปราง แกงคอย สระบรีุ
19021502 น้ําซับ ทามะปราง แกงคอย สระบรีุ
19021503 โปงุมงคล ทามะปราง แกงคอย สระบรีุ
19021504 หนองคลา ทามะปราง แกงคอย สระบรีุ
19021505 โปงุกอนเสา ทามะปราง แกงคอย สระบรีุ
19030201 หวัตะโก กุมหกั หนองแค สระบรีุ
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19030202 นาเร่ิง กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030203 คลองระบายเหนือ กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030204 ลําบวั กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030205 โคกแคเหนือ กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030206 คลองระบายใต กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030207 โคกน้ําบอ กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030208 โคกแคใต กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030209 กุมหกั กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030210 ดอนเหย่ียว กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030211 หนองแฝก กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030212 สวนกลวย กุมหกั หนองแค สระบรีุ
19030301 หนองมวง คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030302 โคกขี้เหล็ก คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030303 ตลาดสุขาภิบาลคชสิทธ์ิ คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030304 กระทงลอย คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030305 โคกผักขะ คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030306 หนองตานอย คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030307 โคกเพ็ชร คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030308 ตลาดเหนือ คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030309 โคกขนวน คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030310 ขอนชะโงก คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030311 โคกจาน คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030312 ตลาดกลาง คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030313 โคกทอง คชสิทธ์ิ หนองแค สระบรีุ
19030401 หนองโนนอย โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030402 ใหม โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030403 หนองหอย โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030404 เหลาใต โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030405 เกาะลอย โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030406 โคกตูม โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030407 สันติสุข โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030408 เหลาเหนือ โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030409 โคกแดง โคกตูม หนองแค สระบรีุ
19030501 เขาพนมยงคแ โคกแย หนองแค สระบรีุ
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19030502 ไทยงาม โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030503 โปรงแรง โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030504 โคกแย โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030505 หนองสมัคร โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030506 หนองผักชี โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030507 โนนบก โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030508 หนองสมัคร โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030509 หนองกระทุม โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030510 หนองจอกใหญ โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030511 หนองจอกใหญ โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030512 หนองพันออม โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030513 ดอนแพง โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030514 บอน้ําเค็ม โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030515 โคกเชือก โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030516 หนองจอกนอย โคกแย หนองแค สระบรีุ
19030601 บวัลอยกลางนา บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030602 หนองหาด บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030603 บวัลอย บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030604 หนองอุม บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030605 สันมะคา บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030606 โคกแย บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030607 ดงเมือง บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030608 บกนอย บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030609 หนองปลอง บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030610 ดงหวาย บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030611 หนองดินแดง บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030612 บวัลอยเกา บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030613 บวัลอยกลางนา บวัลอย หนองแค สระบรีุ
19030701 โคกสลุด ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030702 คลองสิบ ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030703 นาขอย ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030704 โคกทอง ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030705 ไผตํ่า ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030706 ไผตํ่า ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
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19030707 คลองสิบตัน ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030708 หนองปลาหมอ ไผตํ่า หนองแค สระบรีุ
19030801 นอย โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030802 หนองแซงใหญ โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030803 หนองหลม โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030804 โพนทอง โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030805 หนองง้ิว โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030806 สามแยก โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030807 กลางนา โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030808 หนองเรือ โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030809 โคกกลาง โพนทอง หนองแค สระบรีุ
19030901 หวยทองหลาง หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030902 หวยทองหลาง หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030903 หวยทองหลาง หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030904 ทาจิก หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030905 หวยขมิ้น หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030906 เขานอยหนิกอง หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030907 โคกกระถิน หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030908 โคกกะถิน หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030909 หวยขมิ้น หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030910 หนองโพธ์ิ หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030911 ลาด หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030912 หวับงึ หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030913 หวัเขวา หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19030914 หนองจิก หวยขมิ้น หนองแค สระบรีุ
19031001 หวยทราย หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031002 บาก หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031003 ใตวัด หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031004 โคกหนิลาด หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031005 โศกโขมง หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031006 ยางใต หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031007 ยาง หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031008 ตลาดหนิกอง หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031009 หนิกอง หวยทราย หนองแค สระบรีุ
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19031010 โนนคอ หวยทราย หนองแค สระบรีุ
19031101 หนองบวัเหนือ หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031102 หนองบวั หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031103 หนองขามปอูม หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031104 หนองไขน้ํา หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031105 หนองชะโด หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031106 โคกมะตูม หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031107 หนองบอน หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031108 ทาคลอปาุแหน หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031109 โคกใหญ หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031110 โคกใหญใต หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031111 หวัหนอง หนองไขน้ํา หนองแค สระบรีุ
19031201 แปดอารแ หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031202 โคกวัว หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031203 หนองกลางดอน หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031204 คลองหกตัน หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031205 หนองโสน หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031206 โคกกะพี้ หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031207 หนองอางทอง หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031208 ลําศาลเจา หนองแขม หนองแค สระบรีุ
19031301 ไผ หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031302 ดอนมะเด่ือ หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031303 ไร หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031304 ไรกลางนา หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031305 หวยสระ หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031306 หนองเลา หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031307 หนองจิกเหนือ หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031308 หนองจิกใต หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031309 โนนแดง หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031310 ดอนมะโจก หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031311 บวัลอยเหนือ หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031312 บวัลอยกลาง หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031313 บวัลอยใต หนองจิก หนองแค สระบรีุ
19031401 โนนทอง หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
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19031402 หนองรี หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031403 หนองโสน หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031404 หนองตาเด้ียง หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031405 หนองจรเข หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031406 หนองเขิน หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031407 ลําบวั หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031408 ลําบวั หนองจรเข หนองแค สระบรีุ
19031501 ดอนเค็ง หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031502 จาน หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031503 จาน หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031504 ใหม หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031505 หนองครก หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031506 หนองตาพรม หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031507 หนองนากเหนือ หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031508 โคกหวันา หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031509 หนองนาก หนองนาก หนองแค สระบรีุ
19031601 รองแซง หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031602 รองแซง หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031603 สองคลอง หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031604 หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031605 ใหม หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031606 หนองผักชีใต หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031607 หนองปลากระด่ี หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031608 หนองบอน หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031609 ทาชาง หนองปลาหมอ หนองแค สระบรีุ
19031701 หนองเบน็ หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031702 หนองขนาก หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031703 หนองสะเดา หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031704 หนองปลิง หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031705 หวัทอง หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031706 หนองสรวง หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031707 ทุงดินขอ หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031708 ใหม หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
19031709 โคกเชือก หนองปลิง หนองแค สระบรีุ
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19031801 โคกแค หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031802 คลองหา หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031803 หนองโรง หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031804 คลองสิบ หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031805 คลองน้ําสม หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031806 ตลาดคลองสิบ หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031807 หนองปลาหมอ หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031808 ศรีประทมุ หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031809 คลองหา หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19031810 ทหารผานศึก หนองโรง หนองแค สระบรีุ
19040101 หนองหมูเหนือ หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040102 หนองหมูใต หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040103 คันลํา หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040104 สหกรณแ หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040105 สรางบญุ หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040106 คลองสามสิบสาม หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040107 หนองหมูเหนือ หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040108 หนองสามขา หนองหมู วิหารแดง สระบรีุ
19040201 โคกกระตาย บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040202 ปาุมวง บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040203 ปาุยาง บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040204 หนองตาบญุ บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040205 หนองมน บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040206 ดอน บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040207 หนองฟูาเล่ือน บานลํา วิหารแดง สระบรีุ
19040301 เกาะกลาง คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040302 หนองไทรเหนือ คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040303 หนองไทรใต คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040304 หวยกรวด คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040305 ยางคู คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040306 หนองไทร คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040307 ใหม คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040308 หนองสะอางคแ คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040309 คลองไทร คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
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19040310 คลองหวัชาง คลองเรือ วิหารแดง สระบรีุ
19040401 วิหารแดง วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040402 คลองยาง วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040403 คลองยาง วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040404 เนินทราย วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040405 เกาะมะขาม วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040406 เกาะเชิงหวาย วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040407 เกาะสมอ วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040408 โรงหลวง วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040409 บางกง วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040410 สะกุดแฟบ วิหารแดง วิหารแดง สระบรีุ
19040501 เกาะประดู หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040502 หนองรี หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040503 คลองใหม หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040504 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040505 ลํา หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040506 ดอน หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040507 หนองชางเหล็ก หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040508 ปาุบอน หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040509 หนองฟูาเล่ือน หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040510 หนองโพธ์ิ หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040511 วังขอน หนองสรวง วิหารแดง สระบรีุ
19040601 หนองโพธ์ิ เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040602 ทุงขุยปู เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040603 หนองไผ เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040604 สมานมิตร เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040605 เจริญธรรม เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040606 ราษฎรแเจริญ เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040607 หวยสิบบาท เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19040608 หนองปรือ เจริญธรรม วิหารแดง สระบรีุ
19050101 หนองหอย หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050102 หนองแก หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050103 หนองน้ําสราง หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050104 โคกนอย หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
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19050105 โคกชาง หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050106 ดอนทราย หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050107 หนองกีบมา หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050108 โคกแฝก หนองแซง หนองแซง สระบรีุ
19050201 โพน หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050202 ทาราบ หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050203 หนองฟัก หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050204 ง้ิวงาม หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050205 หนองพลับ หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050206 โนนคลอ หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050207 ตลาดหนองแซง หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050208 หนองควายโซ หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050209 หนองควายโซ หนองควายโซ หนองแซง สระบรีุ
19050301 โคกสมอ หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050302 โก หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050303 หวันา หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050304 หนองหวัโพ หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050305 โคกสวาง หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050306 หนองหญาปลอง หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050307 คูล่ี หนองหวัโพ หนองแซง สระบรีุ
19050401 โคกวัว หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050402 โคก หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050403 ขาม หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050404 หนองสีดา หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050405 หนองสีดา หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050406 โดน หนองสีดา หนองแซง สระบรีุ
19050501 หนองหลัว หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050502 หนองกบ หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050503 หนองนางเล้ิง หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050504 หวยบา หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050505 หนองนางบญุ หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050506 โคกแค หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050507 โคกกระตาย หนองกบ หนองแซง สระบรีุ
19050601 โคกแกว ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
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19050602 หนองหญาปลอง ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050603 หนองโก ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050604 หวัทุง ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050605 ฟากรอง ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050606 หนองไฟไหม ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050607 โคกเลียบ ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050608 ใหม ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050609 หนองสะพาน ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050610 ใหมใต ไกเสา หนองแซง สระบรีุ
19050701 หนองนกชุม โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050702 ง้ิวงาม โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050703 โคกสะอาด โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050704 หนองกวางโจน โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050705 หนองกระธาตุ โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050706 โนนขาว โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050707 นาทุง โคกสะอาด หนองแซง สระบรีุ
19050801 หวย มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050802 หนองสองหอง มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050803 หนองตอน มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050804 หนองโดน มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050805 บกใต มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050806 บกใหญ มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050807 มวงหวานเหนือ มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050808 มวงหวานใต มวงหวาน หนองแซง สระบรีุ
19050901 เขาดิน เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050902 หนองจอก เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050903 หนองผํา เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050904 ตากแดด เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050905 กลาง เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050906 หนองขันแตก เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19050907 หนองตอน เขาดิน หนองแซง สระบรีุ
19060101 ดอนยอ บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060102 ศาลเจา บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060103 ใหญ บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
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19060104 เริงราง บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060105 หลังตลาด บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060106 ถนนใหม บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060107 สรางโศก บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060108 สะพานดํา บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060109 หมอ บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060110 คลองขอย บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060111 บอดินขาว บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060112 หมอ บานหมอ บานหมอ สระบรีุ
19060201 สะพานชาง บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060202 ธรรมเสนา บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060203 หนองหมู บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060204 ทากรวด บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060205 สารภี บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060206 สะพานชาง บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060207 สะพานชาง บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060208 สะพานชาง บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060209 ทุงแค บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060210 สารภี บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060211 คลองปนู บางโขมด บานหมอ สระบรีุ
19060301 คลองกระโดน สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060302 บอกวนเลน สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060303 บอดินสอพอง สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060304 บอโศก สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060305 โคกงาม สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060306 ปญัจาภิรมยแ สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060307 บอพระอินทรแ สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060308 หวันาดง สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060309 ปญัจารักษแ สรางโศก บานหมอ สระบรีุ
19060401 ตลาดนอย ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060402 โคกกระแตง ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060403 คลองน้ํา ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060404 ดอนสําโรง ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060405 โคกกระเบื้อง ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
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19060406 โคกขวิด ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060407 คลองมะเกลือ ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060408 โคกมะขาม ตลาดนอย บานหมอ สระบรีุ
19060501 โคกกุม หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060502 ดอนทอง หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060503 ตนหนอง หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060504 โคกกุม หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060505 จั่นเสือ หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060506 จั่นเสือ หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060507 โคกกุม หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060508 สมอลน หรเทพ บานหมอ สระบรีุ
19060601 ใต โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060602 หนองบวังาม โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060603 หนองนางปุย โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060604 บอนาง โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060605 วังกะโห โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060606 โคกใหญ โคกใหญ บานหมอ สระบรีุ
19060701 หนองพันเรือ ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060702 บอกระโดน ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060703 บอกระโดน ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060704 หนองพันเรือ ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060705 ไรกลาง ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060706 ไร ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060707 หนองชายเขา ไผขวาง บานหมอ สระบรีุ
19060801 ครัว บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060802 ครัว บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060803 ชีหอม บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060804 หนองหลวง บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060805 มวงนอย บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060806 มหาโลก บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060807 หนองสะเดา บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060808 ตลาดใหม บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060809 กองเหล็ก บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060810 ดานลิง บานครัว บานหมอ สระบรีุ

-170-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
19060811 สะพาน 12 บานครัว บานหมอ สระบรีุ
19060901 หนองบวั 1 หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060902 หนองบอโพลง หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060903 หนองเข หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060904 หนองคลา หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060905 โคกเสลา หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060906 หนองถานใต หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19060907 หนองบวั หนองบวั บานหมอ สระบรีุ
19070101 หนองกะทะ ดอนพุด ดอนพุด สระบรีุ
19070102 ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด สระบรีุ
19070103 ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด สระบรีุ
19070104 ดอนพุดนอย ดอนพุด ดอนพุด สระบรีุ
19070105 ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด สระบรีุ
19070201 ไผหล่ิว ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070202 ปาุไผ ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070203 รี ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070204 หางชะโด ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070205 หลังคาแดง ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070206 ออมแกว ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070207 สมอลน ไผหล่ิว ดอนพุด สระบรีุ
19070301 หลวง บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070302 หลวง บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070303 หลวง บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070304 หลวง บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070305 หนองมน บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070306 หนองมน บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070307 หนองมน บานหลวง ดอนพุด สระบรีุ
19070401 โคกโพธ์ิ ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070402 โคกโพธ์ิ ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070403 แมหนอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070404 ทากระทุม ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070405 ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070406 ทากระแซ ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070407 ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
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19070408 ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19070409 ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบรีุ
19080101 ตลาดใหม หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080102 ศรีนวลตอยาง หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080103 คลองบญุ หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080104 ตลาดเกา หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080105 โคกสะอาด หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080106 หนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080107 หนองสันโท หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080108 ครัว หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080109 หนองโดน หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080110 ปาุแหน หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080111 ตอยาง หนองโดน หนองโดน สระบรีุ
19080201 สองคอน บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080202 กลับเกา บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080203 ปาุขอย บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080204 ปาุง้ิว บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080205 ปาุคา บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080206 คลองเจริญ บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080207 กลับ บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080208 กลาง บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080209 ดงสัก บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080210 หลังสวน บานกลับ หนองโดน สระบรีุ
19080301 หนองแร ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080302 บางระกํา ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080303 กระทุมใบมัน ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080304 ทองยอย ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080305 กองทอง ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080306 ไดใหญ ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080307 มา ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080308 ดอนทอง ดอนทอง หนองโดน สระบรีุ
19080401 โปรงสวาง บานโปรง หนองโดน สระบรีุ
19080402 โปรงใหม บานโปรง หนองโดน สระบรีุ
19080403 โปรงเกา บานโปรง หนองโดน สระบรีุ
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19080404 โปรงถนน บานโปรง หนองโดน สระบรีุ
19080405 โพนกกโก บานโปรง หนองโดน สระบรีุ
19090301 ธารทองแดง ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090302 โพธ์ิพรอมจิตร ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090303 ภูเขาทอง ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090304 หนองกระทุม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090305 พุขาม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090306 ธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090307 เขาดินพัฒนา ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090308 บอโศก ธารเกษม พระพุทธบาท สระบรีุ
19090401 สระลําใย นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090402 ซับครก นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090403 ไรหงษา นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090404 นายาว นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090405 ดงมณี นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090406 ซับโพนทอง นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090407 ซับนางเล้ิง นายาว พระพุทธบาท สระบรีุ
19090501 พุคําจาน พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090502 บอมะแฟน พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090503 บอวงครุพัฒนา พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090504 หนองกระทุม พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090505 หนองใหญ พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090506 วงษแศรีพัฒนา พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090507 สะพานขาว พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090508 โปรงตะแบก พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090509 เนินบรเพ็ด พุคําจาน พระพุทธบาท สระบรีุ
19090601 โคกมะเด่ือ เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090602 ซับบอน เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090603 เขาพลัด เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090604 หนองปาุพง เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090605 เขาวง เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090606 นอย เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090607 หนองกอง เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090608 ถ้ํามงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
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19090609 ซับชะอม เขาวง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090701 หนองเหมือด หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090702 หวยศาลเจา หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090703 หนองผักกะเฉด หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090704 หนองถานใต หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090705 หนองโปงุ หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090706 หนองถานเหนือ หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090707 โพธ์ิ หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090708 ตีนโนนเหนือ หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090709 บุง หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090710 หนองไขน้ํา หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090711 ตีนโนนใต หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090712 หนองสุทธะ หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090713 ดอยหนิปนู หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090714 โพธ์ิใต หวยปาุหวาย พระพุทธบาท สระบรีุ
19090801 พุ พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090802 พุกราง พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090803 หนองสองตอน พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090804 หนองคณฑี พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090805 เขาเล้ียว พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090806 ศาลาเจาเณร พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090807 หนองหลุม พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090808 หนองโคก พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090809 เจาพอเขาตก พุกราง พระพุทธบาท สระบรีุ
19090901 หนองแก หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090902 โคกเลียบ หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090903 หนองแกนอย หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090904 หนองเครือตาปา หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090905 ประดู หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090906 ตาลเส้ียน หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090907 หนองจิก หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090908 สมปอุย หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090909 หนองโดนนอย หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090910 สวนสําราญ หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
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19090911 ใหญพัฒนา หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19090912 ปาุสามัคคี หนองแก พระพุทธบาท สระบรีุ
19100101 จอกอ เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100102 หลังวัดสูง เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100103 เสาไห เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100104 เสาไห เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100105 ตลาดเสาไห เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100106 หลังวัดสูง เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100107 แพะกลาง เสาไห เสาไห สระบรีุ
19100201 ยาง บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100202 ดอกมะเกลือเต้ีย บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100203 ยาง บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100204 ยาง บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100205 สันประดู บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100206 มวงมอญ บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100207 หนองโพธ์ิ บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100208 มวงไทย บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100209 ตากแดด บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100210 ตากแดด บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100211 ตากแดด บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100212 หมาก บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100213 หมาก บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100214 หมาก บานยาง เสาไห สระบรีุ
19100301 โคกกระพี้ หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100302 หวยน้ําบา หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100303 หวัปลวก หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100304 แพะ หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100305 แพะ หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100306 หนองกระเบา หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100307 แพะ หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100308 หวัปลวก หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100309 หวยใหญ หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100310 มวงฝูาย หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100311 หวยหวาย หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
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19100312 เขาดินใต หวัปลวก เสาไห สระบรีุ
19100401 ปากบาง ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100402 ปากบาง ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100403 ปากบาง ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100404 ทุงมะสาน ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100405 โคกกระทอน ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100406 โคกกะพี้ ง้ิวงาม เสาไห สระบรีุ
19100501 พะเยาวแ ศาลารีไทย เสาไห สระบรีุ
19100502 พะเยาวแ ศาลารีไทย เสาไห สระบรีุ
19100503 โรงเหลา ศาลารีไทย เสาไห สระบรีุ
19100504 โรงเหลา ศาลารีไทย เสาไห สระบรีุ
19100505 ศาลารีไทย ศาลารีไทย เสาไห สระบรีุ
19100601 หวัหนิ ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100602 หวัหนิ ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100603 ตนตาล ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100604 ตนตาล ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100605 ตนตาล ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100606 ทาราบ ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100607 นาลอม ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100608 งามลอม ตนตาล เสาไห สระบรีุ
19100701 ทาชางเหนือ ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100702 ทาชางเหนือ ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100703 ทุงมะสาน ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100704 ทาชางเหนือ ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100705 ทาชางใต ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100706 ทาชางใต ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100707 หวยบญุ ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100708 หวยบญุ ทาชาง เสาไห สระบรีุ
19100801 พระยาทด พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100802 พระยาทด พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100803 พระยาทด พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100804 หนองจิก พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100805 หนองจิก พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100806 หวยบงใต พระยาทด เสาไห สระบรีุ
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19100807 นอยปาุคา พระยาทด เสาไห สระบรีุ
19100901 มะกรูด มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100902 กลาง มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100903 กลาง มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100904 มวง มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100905 โคก มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100906 มวง มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100907 โคก มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19100908 โคก มวงงาม เสาไห สระบรีุ
19101001 ศาลาศักด์ิ เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101002 ชุง เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101003 ชุง เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101004 ชุง เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101005 เริงราง เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101006 ชุงฝ่ังซาย เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101007 อูตะเภา เริงราง เสาไห สระบรีุ
19101101 สระแกว เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101102 โคกคํา เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101103 บงึโงง เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101104 ศาลารีลาว เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101105 นาหวย เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101106 เมืองเกา เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101107 กง เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101108 โคกสมี เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101109 หนองไก เมืองเกา เสาไห สระบรีุ
19101201 โบราณ สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101202 เจาฟูาเหนือ สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101203 เจาฟูาใต สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101204 สวนดอก สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101205 สวนดอก สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101206 สวนดอก สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101207 สวนดอก สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101208 ไผลอม สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101209 ถนนเหล็ก สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
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19101210 ทุงกวาง สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19101211 แพะแขกแดง สวนดอกไม เสาไห สระบรีุ
19110101 หมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110102 ทามะปราง มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110103 มวกเหล็ก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110104 เหวลาด มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110105 หนิลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110106 ซับประดู มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110107 หลังเขา มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110108 โชคชัยพัฒนา มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110109 แกงหรุ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110110 ซับอิฐ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110111 ปากคลอง มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110112 เขาไมเกวียน มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110113 ทาเสา มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบรีุ
19110201 มิตรภาพ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110202 ค่ันตะเคียน มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110203 มวกเหล็กใน มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110204 ซับพริก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110205 เขามะกอก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110206 อางหนิ มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110207 ไทรงาม มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110208 คลองระบงั มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110209 มิตรใหม มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110210 อมรศรี มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110401 คลองไทร หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110402 ซับขอน หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110403 หนองกระชาย หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110404 ซับกระทงิใต หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110405 หนองสองหอง หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110406 เขาสวอง หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110407 หนองผักหนอก หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110408 หนองจอก หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110409 กลุมพระบาท หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
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19110410 หนองมะคา หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110411 ซับลําใย หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110412 หนองมะกรูด หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110413 หนองมะคาใน หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110414 ปางหวัชาง หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบรีุ
19110501 ลําสมพุง ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110502 โปรงสนวน ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110503 เขาชองลม ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110504 ทาพลู ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110505 เขาวง ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110506 ซับดินดํา ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110507 ลําน้ําขาว ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110508 โปรงไทร ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110509 ลําน้ําออย ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110510 หนองกระทงิ ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110701 ซับนอยเหนือ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110702 ลําพญากลาง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110703 คลองมวงเหนือ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110704 ซับปลากั้ง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110705 เขานมนาง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110706 หนองเอี่ยว ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110707 หนองตอตะเคียน ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110708 ยุบใหญ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110709 หนองโปงุ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110710 เขาถ้ํา ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110711 หนองดินแดง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110712 ซับตะกอง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110713 ซับใหม ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110714 หนองเอี่ยวใน ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110715 หนองหมี ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110716 ซับแทน ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110717 โคกนนทรี ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110718 ซับไทร ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบรีุ
19110901 ซับสนุน ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
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19110902 ซับตะเคียน ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110903 โปงุเกตุ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110904 โปงุมะนาว ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110905 วังยาง ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110906 ซับเหว ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110907 ซับใหญ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110908 ซับขาม ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110909 ซับนอยใต ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110910 ปฏิรูป ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110911 วังสมบรูณแ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110912 ซับสมบรูณแ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110913 ทรัพยแนิยม ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110914 เกษตรกาวหนา ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19110915 ซับสุวรรณ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบรีุ
19120101 มณีโชติ แสลงพัน วังมวง สระบรีุ
19120102 ปกึสําโรง แสลงพัน วังมวง สระบรีุ
19120103 หนิซอนเหนือ แสลงพัน วังมวง สระบรีุ
19120104 แสลงพัน แสลงพัน วังมวง สระบรีุ
19120105 หนองกรด แสลงพัน วังมวง สระบรีุ
19120201 แกงรากหวาย คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120202 คําพราน คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120203 ปากน้ํา คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120204 สะพานหนิ คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120205 ดงน้ําฉา คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120206 ดงมะเกลือ คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120207 หนองชะโด คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120208 ดงน้ําฉา คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120209 เจริญสุข คําพราน วังมวง สระบรีุ
19120301 ทาฤทธ์ิ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120302 มอดินแดง วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120303 หนองไทร วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120304 โปงุตะขบ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120305 วังมวง วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120306 ปาุลานหนิดาด วังมวง วังมวง สระบรีุ

-180-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
19120307 ซับกระทงิ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120308 หาดเล็บยาว 1 วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120309 หนองบอน วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120310 โปงุเกง วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120311 สวนมะเด่ือ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120312 คลองกระทงิ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120313 คลองมะเกลือ วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120314 หลังเขา วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120315 ทอหนึ่ง วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120316 หาดเล็บยาว 2 วังมวง วังมวง สระบรีุ
19120317 ซับแหง วังมวง วังมวง สระบรีุ
19130101 เขาดิน เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130102 เขาดิน เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130103 ต้ังใหมมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130104 ต้ังใหมมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130105 โนนเด่ือ เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130106 เขาหนิปนู เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130107 โคกดินแดง เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130201 ชุง บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130202 โงง บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130203 แกง บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130204 สูงยาว บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130205 ลาดเขาปนู บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130206 กอก บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130207 ลาดเขาปนู บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130208 ลาดเขาปนู บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130301 เพลียขวา ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130302 หวยหนิขาว ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130303 ทาวัว ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130304 แพะโคก ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130305 ผ้ึงรวง ผ้ึงรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130401 พุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130402 บอหนิ พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130403 โคกดินแดง พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
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19130404 แพะตีนดง พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130405 วังเลน พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130406 หวยยาง พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130407 หนองหวา พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130408 พุแคพัฒนา พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130409 บอหนิพัฒนา พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130410 วังเลนพัฒนา พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130411 หนองตาปอ พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130501 เพลียขวา หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130502 หวยบง หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130503 หวยบง หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130504 เพลียขวา หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130505 มงคล หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130506 หวยบง หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130507 หนองมวง หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130508 ปาุคา หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130509 ปาุคา หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130510 การเคหะ หวยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130601 เขาขาว หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130602 เขางอบ หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130603 คุงเขาเขียว หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130604 เขารวก หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130605 เขายอดเอียง หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130606 หนองจาน หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130607 หนาพระลาน หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130608 เขาพลัดแอก หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130609 หนองสามหาง หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130610 หนองโอง หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130611 เขางอบ หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
19130612 หนองสามหางใต หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบรีุ
20010501 หนองตะโก บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010502 หนองตาทวม บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010503 หวยทวน บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010504 สวนแขก บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
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20010505 หนองกระทุม บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010506 หนองแหน บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010507 เขามยุรา บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010508 เขานอย บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010509 บอบญุทอง บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010510 ศาลาคู บานสวน เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010601 หนองไขเนา หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010602 เขาดิน หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010603 หนองปกีนก หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010604 ทุงตีนเปด็ หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010605 หวัโกรก หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010606 หวัโกรกบน หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010607 หนองรี หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010608 หนองแพงพวย หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010609 หนองฉนาก หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010610 หนองกลางดง หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010611 เขาหนิถาง หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010612 ชองมะเฟือง หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010613 หนองคอ หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010614 หนองหญาแหง หนองรี เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010701 นาลาง นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010702 ทองคุง นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010703 นาขัดแตะ นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010704 นานอก นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010705 ทุงบางกระแบง นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010706 นาเขื่อน นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010707 หนองพะเนียง นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010708 หนองทราย นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010709 บอมอญ นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010710 ไรบน นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010711 หนองบอน นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010712 หนองยายรัก นาปาุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010801 หวยทวน หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010802 มาบหวาย หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
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20010803 หนองขางคอก หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010804 บอน้ําจืด หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010805 สวนมะพราว หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010806 สวนน้ําตก หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010807 วังตะโก หนองขางคอก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010901 ชากสมอ ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010902 หนองไผกลางดอน ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010903 หนองกงฉาก ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010904 ดอนบน ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010905 ดอนหวัฬอ ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010906 ดอนลาง ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20010907 มาบสามเกลียว ดอนหวัฬอ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011001 ศรีพโล หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011002 ตีนเขา หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011003 หวยสาริกา หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011004 กนทุง หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011005 สมอกาฝาก หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011006 อูตะเภา หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011007 หนองไมแดง หนองไมแดง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011101 ทาถานลาง บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011102 ทาถานบน บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011103 วัดคงคาไล บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011104 บอใหญ บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011105 หวัหนิ บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011106 วัดเขาบางทราย บางทราย เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011201 นาเกลือ คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011202 ลาง คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011203 กลาง คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011204 กลาง คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011205 บน คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011206 ปากคลอง คลองตําหรุ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011301 ดอนลาง เหมือง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011302 ดอนกลาง เหมือง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011303 ทายดอน เหมือง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
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20011304 ดอนบน เหมือง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011305 ไรไหหลํา เหมือง เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011401 ปกึใหญ บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011402 สวนมะมวง บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011403 ปกึเล็ก บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011404 หนองย่ีพรา บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011405 สวนหมาก บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011406 หนองเพชร บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011407 มาบหมอ บานปกึ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011501 ทุงสระ หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011502 หวยกะปิ หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011503 หนองสมอ หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011504 ซากพุดซา หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011505 หนองกระเสริม หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011506 ไรไหหลํา หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011507 มาบหวาย หวยกะปิ เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011601 หวัแหลม เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011602 กระโดน เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011603 ไรถั่ว เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011604 เสม็ดใน เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011605 หวัโพรง เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011606 เสม็ดนอก เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011607 เนินมะกอกใน เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011608 เนินมะกอกนอก เสม็ด เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011701 อางศิลา อางศิลา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011702 มะเกลือ อางศิลา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011703 โพรง อางศิลา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011704 โรงหาด อางศิลา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011705 โรงนาค อางศิลา เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011801 หวย สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011802 บน สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011803 หนองน้ํารอน สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011804 หวยตะคุก สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20011805 ไร สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
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20011806 หนองกระตาย สํานักบก เมืองชลบรีุ ชลบรีุ
20020101 บงึ บานบงึ บานบงึ ชลบรีุ
20020102 เชิดนอย บานบงึ บานบงึ ชลบรีุ
20020103 หนองปลาไหล บานบงึ บานบงึ ชลบรีุ
20020104 หวยมะไฟ บานบงึ บานบงึ ชลบรีุ
20020105 มาบกรูด บานบงึ บานบงึ ชลบรีุ
20020201 หวักุญแจ คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020202 หนองน้ําเขียว คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020203 ทาน้ํา คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020204 มาบคลา คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020205 หมื่นจิต คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020206 โสม คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020207 มาบลําบดิ คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020208 มาบเตย คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020209 หนองกลางดอน คลองกิ่ว บานบงึ ชลบรีุ
20020301 ย่ีกงษี มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020302 มาบไผ มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020303 เขาแรด มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020304 ไรกลาง มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020305 หวยยาง มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020306 เกาะไมแหลม มาบไผ บานบงึ ชลบรีุ
20020401 โปงุ หนองซํ้าซาก บานบงึ ชลบรีุ
20020402 หนองซํ้าซาก หนองซํ้าซาก บานบงึ ชลบรีุ
20020403 หนองปลิง หนองซํ้าซาก บานบงึ ชลบรีุ
20020404 เขาดิน หนองซํ้าซาก บานบงึ ชลบรีุ
20020405 เขาทุงนา หนองซํ้าซาก บานบงึ ชลบรีุ
20020501 หนองพยอม หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020502 หนองบอนแดง หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020503 หนองยาง หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020504 วังน้ําดํา หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020505 หนองน้ําขาว หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020506 ทุงโปรง หนองบอนแดง บานบงึ ชลบรีุ
20020601 สํานักตอ หนองชาก บานบงึ ชลบรีุ
20020602 หนองสําราญ หนองชาก บานบงึ ชลบรีุ
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20020603 หนองชาก หนองชาก บานบงึ ชลบรีุ
20020604 หนองเขิน หนองชาก บานบงึ ชลบรีุ
20020701 หนองขนุน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020702 อางเวียน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020703 หนองสรวง หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020704 บงึกระโดน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020705 ตาลดํา หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020706 ปาุแดง หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020707 หนองวงษแ หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020708 เนินโมก หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020709 ทอใหญ หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020710 สามแยกอางเวียน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020711 บงึไมแกน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020712 หนองชัน หนองอิรุณ บานบงึ ชลบรีุ
20020801 หนองปรือ หนองไผแกว บานบงึ ชลบรีุ
20020802 หนิดาด หนองไผแกว บานบงึ ชลบรีุ
20020803 ปาุยุบ หนองไผแกว บานบงึ ชลบรีุ
20020804 หนองใน หนองไผแกว บานบงึ ชลบรีุ
20020805 หนองไผแกว หนองไผแกว บานบงึ ชลบรีุ
20030101 หนองใหญ หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030102 วังใหญ หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030103 หนองผักหนาม หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030104 อางแกว หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030105 หนองตะเคียนทอง หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030106 มาบยาง หนองใหญ หนองใหญ ชลบรีุ
20030201 คลองพลู คลองพลู หนองใหญ ชลบรีุ
20030202 เนินดินแดง คลองพลู หนองใหญ ชลบรีุ
20030203 คลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ ชลบรีุ
20030204 เขามดงาม คลองพลู หนองใหญ ชลบรีุ
20030301 หวยมะระ หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบรีุ
20030302 หนองเสือชาง หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบรีุ
20030303 หนองหญาปลอง หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบรีุ
20030304 ทาจาม หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบรีุ
20030305 เฉลิมลาภ หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบรีุ
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20030401 ปาุแดง หางสูง หนองใหญ ชลบรีุ
20030402 เนินส่ี หางสูง หนองใหญ ชลบรีุ
20030403 หางสูง หางสูง หนองใหญ ชลบรีุ
20030404 หลุมกลาง หางสูง หนองใหญ ชลบรีุ
20030405 หนองประดู หางสูง หนองใหญ ชลบรีุ
20030501 คลองพลูลาง เขาซก หนองใหญ ชลบรีุ
20030502 เขาซก เขาซก หนองใหญ ชลบรีุ
20030503 บงึสามงาม เขาซก หนองใหญ ชลบรีุ
20030504 ชากนา เขาซก หนองใหญ ชลบรีุ
20040101 โรงโปะฺ บางละมุง บางละมุง ชลบรีุ
20040102 เนินตาเบี่ยง บางละมุง บางละมุง ชลบรีุ
20040103 โรงโปะฺ บางละมุง บางละมุง ชลบรีุ
20040104 บางละมุง บางละมุง บางละมุง ชลบรีุ
20040105 นากลาง บางละมุง บางละมุง ชลบรีุ
20040201 ชุมชนบานหนองปรือ 1

(ม.1)
หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ

20040202 กลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040203 หวยรวม หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040204 หวยตาหนู หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040205 มาบตาโต หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040206 หนองสมอ หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040207 มาบยายเลีย หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040208 ตาลหมัน หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040209 หนองกระบอก หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040210 เขานอย หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040211 ชุมชนหวยรวม (ม.3) หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040212 นาเกลือ หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040213 มาบตาโต หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040214 ทุงกลม หนองปรือ บางละมุง ชลบรีุ
20040301 หนองเกตุใหญ หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040302 หนองปลาไหล หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040303 มาบบอน หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040304 แกรก หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040305 หนองหวัแรด หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
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20040306 หนองเกตุนอย หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040307 หนองเกตุ หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040308 หนองเกตุใหญใน หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040309 หนองเกตุใหญ หนองปลาไหล บางละมุง ชลบรีุ
20040401 หนองน้ําเตาลอย โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040402 โปงุกลาง โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040403 โปงุลาง โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040404 มาบประชันลาง โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040405 มาบประชันบน โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040406 หวยยายมุข โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040407 โปงุ โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040408 สํานักตะแบก โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040409 หนองตาอุน โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040410 คลองใหญ โปงุ บางละมุง ชลบรีุ
20040501 หวยลึก เขาไมแกว บางละมุง ชลบรีุ
20040502 มาบขาหวาน เขาไมแกว บางละมุง ชลบรีุ
20040503 หนองยาง เขาไมแกว บางละมุง ชลบรีุ
20040504 หวยไขเนา เขาไมแกว บางละมุง ชลบรีุ
20040505 ภูไทร เขาไมแกว บางละมุง ชลบรีุ
20040601 ทุงคา หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040602 ทุงคา หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040603 หวยใหญ หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040604 ชากนอก หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040605 นา หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040606 บงึ หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040607 หวยขวาง หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040608 ทุงละหาน หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040609 เนินทราย หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040610 ชากแงว หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040611 มาบฟักทอง หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040612 นอก หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040613 หนองผักกูด หวยใหญ บางละมุง ชลบรีุ
20040701 สังกะเปี๋ยว ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบรีุ
20040702 ตะเคียนเต้ีย ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบรีุ
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20040703 หนองพลับ ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบรีุ
20040704 นาวัง ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบรีุ
20040705 โปงุสะเก็ต ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบรีุ
20050101 เนินตาลเดน พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050102 ลาง พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050103 ทาพลับพลา พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050104 ตลาดใหม พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050105 เนินสะแก พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050106 ทาตะกูด พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050107 ตลาดเกา พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050108 หลังวัดโคก พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050109 โรงนา พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050110 บน พานทอง พานทอง ชลบรีุ
20050201 หนองจับอึ่ง หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050202 แสนแสบ หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050203 ตลาดหนองตําลึง หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050204 มะเขือ หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050205 ซอยพัฒนา 3 หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050206 บอ หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050207 กระบก หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050208 หวยตากดานบน หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050209 หวยตากดานลาง หนองตําลึง พานทอง ชลบรีุ
20050301 มาบโปงุ มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050302 หนองแชแวน มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050303 ทายเซิด มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050304 หนองกระด่ี มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050305 หนองกระทุมนอก มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050306 ไร มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050307 ฟากหวย มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050308 หนองนกฮูก มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050309 ออมแกว มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050310 ปาุ มาบโปงุ พานทอง ชลบรีุ
20050401 หนองกะขะ หนองกะขะ พานทอง ชลบรีุ
20050402 หนองกระทุม หนองกะขะ พานทอง ชลบรีุ
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20050403 หนองกะขะลาง หนองกะขะ พานทอง ชลบรีุ
20050404 กระโดน หนองกะขะ พานทอง ชลบรีุ
20050405 ปนุเถามา หนองกะขะ พานทอง ชลบรีุ
20050501 โปงุตามุข หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050502 หนองหงษแ หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050503 กุฎน้ําใส หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050504 หนองกะขะ (บานใหม) หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050505 หวยยาง หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050506 หนองกาน้ํา หนองหงษแ พานทอง ชลบรีุ
20050601 หวัไผ โคกขี้หนอน พานทอง ชลบรีุ
20050602 หนองกระทุม โคกขี้หนอน พานทอง ชลบรีุ
20050603 โคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบรีุ
20050604 โคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง ชลบรีุ
20050605 เนินไผ โคกขี้หนอน พานทอง ชลบรีุ
20050701 สัตตพงษแ บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050702 ยานซ่ือ บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050703 เกาบน บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050704 เกา บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050705 เกา บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050706 เกา บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050707 สัตตพงษแเหนือ บานเกา พานทอง ชลบรีุ
20050801 เนินถั่ว หนาประดู พานทอง ชลบรีุ
20050802 เนินถอน หนาประดู พานทอง ชลบรีุ
20050803 แหลมแค หนาประดู พานทอง ชลบรีุ
20050804 โคกระกา หนาประดู พานทอง ชลบรีุ
20050805 หนาประดู หนาประดู พานทอง ชลบรีุ
20050901 เนินถาวร บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050902 แสนสุข บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050903 บางแสม บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050904 บางนาง บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050905 บางสมัน บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050906 ใน บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050907 เนินตาพูน บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20050908 คลองพานทอง บางนาง พานทอง ชลบรีุ
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20050909 เนินสระ บางนาง พานทอง ชลบรีุ
20051001 เกาะลอย เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051002 เกาะลอย เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051003 แคโดด เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051004 ยุคคลราษฎรแสามัคคี เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051005 ตลาดควาย เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051006 หนองออ เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ
20051101 บางหกั บางหกั พานทอง ชลบรีุ
20051102 หนองสองหอง บางหกั พานทอง ชลบรีุ
20051103 หนองฝาแฝด บางหกั พานทอง ชลบรีุ
20051104 เกาะกลาง บางหกั พานทอง ชลบรีุ
20060201 ไร หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060202 กลาง หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060203 ใหม หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060204 โกย หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060205 บอขิง หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060206 เซิงเนิน หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060207 บอขิงใต หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060208 หนองจอก หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060209 โคก หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060210 ปอ หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060211 กลาง หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060301 คลองนอกทุง วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060302 ตนโพธ์ิ วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060303 ไรยายชี วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060304 หวัโขด วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060305 ดอนพระพราหมณแ วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060306 ดอนตาอุย วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060307 ดอนสะแก วัดหลวง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060401 โดน บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060402 สวนปาุตะวันออก บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060403 สวนปาุ บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060404 ปอ บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060405 ศาลา บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
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20060406 สวนหมาก บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060407 ไผลอม บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060408 โพธ์ิงาม บานเซิด พนัสนิคม ชลบรีุ
20060501 ดอนไร นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060502 เนินสําโรง นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060503 หนองกะพง นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060504 เนิน นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060505 หนองผักปอด นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060506 ยาง นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060507 เนินคา นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060508 ดอนกอด นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060509 เนินไทร นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060510 เนินแร นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060511 หนองปลาไหล นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060512 เกาะกลาง นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060513 หนองโมกขแ นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060514 หนองโคลน นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060515 หนองแก นาเริก พนัสนิคม ชลบรีุ
20060601 สวนใหม หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060602 หนองไทร หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060603 หนองพราว หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060604 ทุงเหยีง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060605 เหนือ หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060606 หนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060607 ดอนกระบาก หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060608 ดงไมลาย หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060609 หมอนนาง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060610 ชุมแสง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060611 หนองผักบุงขัน หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060612 หนองแหน หมอนนาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060701 ใน สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060702 นอก สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060703 หนิดาด สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060704 เนินเเพง สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
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20060705 หนองขวาง สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060706 ตม สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060707 ไร สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060708 ในไร สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060709 โคก สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060710 ไรบน สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060711 เขาดินวังตาสี สระส่ีเหล่ียม พนัสนิคม ชลบรีุ
20060801 วัดโบสถแ วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060802 คลองกวาง วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060803 ดอนทอง วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060804 คลองกวาง วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060805 โคกสําราญ วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060806 วัดโบสถแ วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060807 เนินต้ัว วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060808 ศาลาแดง วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060809 คลองสะพาน วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060810 ทายบาน วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060811 โคกสําราญ วัดโบสถแ พนัสนิคม ชลบรีุ
20060901 ชาง กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060902 โพธ์ิตาก กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060903 เนินพลับ กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060904 ลิงงอย กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060905 กุฎโงง กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20060906 นางู กุฎโงง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061001 กลาง หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061002 หนองบก หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061003 แหลมเขา หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061004 กลางในตลาด หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061005 หนองคู หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061006 หนองคู หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061007 ใต หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061008 ปาุแกว หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061009 แปลงกระถิน หวัถนน พนัสนิคม ชลบรีุ
20061101 ทาขาม ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
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20061102 สะแกลาย ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061103 ดอนกลุม ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061104 หมอสอ ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061105 มาบใหญ ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061106 ไผแถว ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061107 หวัไผ ทาขาม พนัสนิคม ชลบรีุ
20061301 หนองปรือ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061302 ทรงธรรม หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061303 เกาะกลาง หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061304 เกาะกระบก หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061305 เหนือบอกรุ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061306 เนินตูม หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061307 หนองไผ หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061308 หนองไกเถื่อน หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061309 ทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061310 หนองเซง หนองปรือ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061401 หนองโสน หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061402 หนองชาง หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061403 หนองขนวน หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061404 หนองโคลน หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061405 หนองมวงใหม หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061406 หนองมวงเกา หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061407 หนองขยาด หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061408 หนองเหยีง หนองขยาด พนัสนิคม ชลบรีุ
20061501 ใหม ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061502 หนองกระดูกควาย ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061503 หนองศาลา ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061504 นาตาทอก ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061505 หนองกุมภัณฑแ ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061506 หนองหวัหมู ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061507 ทุงขวาง ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061508 นากระรอก ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061509 หนองปรือ ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061510 หนองซองแมว ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบรีุ
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20061601 หนองเหยีง หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061602 หนองสําโรง หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061603 หนองประดู หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061604 แปลงเกตุ หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061605 หนองยาง หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061606 โพธ์ิสําเภา หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061607 หนองตามิตร หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061608 หนองขา หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061609 สระคลอง หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061610 หนองไผแกว หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061611 เนินหนิ หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061612 หนองสังขแ หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061613 ไรเสธแ หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061614 เขาอํานวยสุข หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061615 หนองเม็ก หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061616 แปลงเสือครูด หนองเหยีง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061701 นาวังหนิ นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061702 ยางเอน นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061703 ทุงแฝก นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061704 อีโค นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061705 สระนา นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061706 โปงุเอือด นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061707 สวนกลวย นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061708 หนองครก นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061709 นา นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061710 น้ําซับ นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061711 หนองสองหอง นาวังหนิ พนัสนิคม ชลบรีุ
20061801 หนองพลับ บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061802 เตาเหล็ก บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061803 เหลาบน บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061804 เนินดินแดง บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061805 ปาุไร บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061806 สวนผัก บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
20061807 เหลาใต บานชาง พนัสนิคม ชลบรีุ
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20062001 เนินพุด โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062002 โคกเพลาะ โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062003 ออขาด โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062004 หมอสอ โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062005 โคกกลุม โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062006 เนินแฝก โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062007 เนินตามาก โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062008 โรงหมู โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบรีุ
20062101 ริมคลอง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062102 ไรหลักทอง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062103 นา ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062104 สวนตาล ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062105 ใน ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062106 กลางคลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062107 นากลาง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062108 คลองหนองเถร ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062109 ใต ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062110 เหนือคลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062111 คลองแบง ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบรีุ
20062201 เนินไรหลวง นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062202 ลาง นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062203 เนินมะกอก นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062204 โปงุแดงหวยสูบ นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062205 ทาโพธ์ิ นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062206 นามะตูม นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20062207 เนินหลังเตา นามะตูม พนัสนิคม ชลบรีุ
20070201 หวยยายพรหม สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070202 ไรกลวย สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070203 หวัคันทด สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070204 บานไร สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070205 นาพราว สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070206 เขานอย สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070207 ซากคอ สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070208 หวัโกรก สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
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20070209 บอยาง สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070210 บญุปราโมทยแ สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบรีุ
20070401 จุกกระเฌอ บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070402 หนองปรือ บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070403 ตลาดบงึ บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070404 หนองแขวะ บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070405 ไรหนึ่ง บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070406 ดานส่ี บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070407 ตลาดบงึบน บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070408 ตลาดบงึฝ่ังใต บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070409 บนเนิน บงึ ศรีราชา ชลบรีุ
20070501 หนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070502 หนองฆอ หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070503 เขาดิน หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070504 เขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070505 บอหนิ หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070506 โคงดารา หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070507 เนินแสนสุข หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070508 หนิกอง หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070509 เนินตอง หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070510 หนองยายบู หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070511 หนองเลง หนองขาม ศรีราชา ชลบรีุ
20070601 หบุบอน เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070602 ศิริอนุสรณแ เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070603 มาบเอียง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070604 เขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070605 สุรศักด์ิมนตรี เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070606 เขาชองลม เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070607 ระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070608 มาบแสนสุข เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070609 หวยตาเกลา เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070610 เจาพระยา เขาคันทรง ศรีราชา ชลบรีุ
20070701 ทายบาน บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070702 ตลาดใหม บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
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20070703 บางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070704 เอสอารแ บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070705 หวยกุม บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070706 ทุงนาพรุ บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070707 หวยกรุ บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070708 ทางตรง บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070709 ไรดินแดง บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070710 หนิเพลิง บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070711 หนองขา บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070712 โปงุดินดํา บางพระ ศรีราชา ชลบรีุ
20070801 หวยเหยีน บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070802 ยางเอน บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070803 บอวิน บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070804 พันเสด็จ บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070805 เขาขยาย บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070806 เขาหนิ บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070807 เขากางปลา บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20070808 มาบเสมอ บอวิน ศรีราชา ชลบรีุ
20080101 ทาเทววงษแ ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080102 ศาลเจาเกเง ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080103 ทาวัง ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080104 ตรอกดานภาษี ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080105 สะพานคู ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080106 ทาภาณุรังษี ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20080107 เกาะขามใหญ ทาเทววงษแ เกาะสีชัง ชลบรีุ
20090101 ตลาดสัตหบี สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090102 ตลาดสัตหบี สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090103 ยางงาม สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090104 เตาถาน สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090105 ปาุยุบ สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090106 หนองระกํา สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090107 รมฤดี สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090108 คลองกานดา สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
20090109 เขาคันทมาศยแ สัตหบี สัตหบี ชลบรีุ
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20090201 นาจอมเทยีน นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090202 น้ําเมา นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090203 หนิวง นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090204 อําเภอ นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090205 หนองจับเตา นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090206 โรงสี นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090207 เขาชีจรรยแ นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090208 วัดเขาบําเพ็ญบญุ นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090209 คลองน้ําชัย นาจอมเทยีน สัตหบี ชลบรีุ
20090301 พลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090302 ขลอด พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090303 คลองไผ พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090304 คลองพลูตาหลวง พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090305 เขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090306 เขาตะแบก พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090307 หนองหญานอย พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090308 หนองหญา พลูตาหลวง สัตหบี ชลบรีุ
20090401 บางเสร บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090402 เนินบรรพต บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090403 เนินสามัคคี บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090404 ตลาดบางเสร บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090405 เกล็ดแกว บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090406 เขากระทงิ บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090407 หนองหนิ บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090408 ชุมชนบางเสร บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090409 ศาลพอแก บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090410 หวยลึก บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090411 โคงวันเพ็ญ บางเสร สัตหบี ชลบรีุ
20090501 ชองแสมสาร แสมสาร สัตหบี ชลบรีุ
20090502 หนองน้ําเค็ม แสมสาร สัตหบี ชลบรีุ
20090503 หวัแหลม แสมสาร สัตหบี ชลบรีุ
20090504 หนองกระจง แสมสาร สัตหบี ชลบรีุ
20100101 อมพนม บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100102 วังรี บอทอง บอทอง ชลบรีุ
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20100103 เขาสามชั้น บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100104 หนองจรเข บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100105 ทบัเจริญ บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100106 ทบัสูง บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100107 หนองใหญ บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100108 คลองใหญ บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100109 ทบัเจ็ก บอทอง บอทอง ชลบรีุ
20100201 ซอง วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100202 หนองลุมพุก วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100203 ทุงศาลา วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100204 ทุงนอย วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100205 คลองโอง วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100206 คลองหลวง วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100207 หนองกระพอ วัดสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100301 หนองเสม็ด บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100302 หนองยายเภา บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100303 โปรงไมไร บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100304 บอกวางทอง บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100305 หนองเกตุ บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100306 เนินสูง บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100307 หนองบอน บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100308 สําเภาทอง บอกวางทอง บอทอง ชลบรีุ
20100401 เนินหนิ ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100402 เนินดินเเดน ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100403 โปรงเกตุ ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100404 บงึตะกู ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100405 คลองมือไทร ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100406 เขากระถิน ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100407 หนองเสือชอ ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100408 หวยซุง ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100409 หนองน้ําขาว ธาตุทอง บอทอง ชลบรีุ
20100501 ธรรมรัตนแ เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100502 ขุนชํานาญ เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100503 อางกระพงศแ เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
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20100504 บงึเจริญ เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100505 คลองปริง เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100506 คลองโค เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100507 ไมหอม เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบรีุ
20100601 เขาหายอด พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100602 เขาซะอางคแ พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100603 คลองตาเพชร พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100604 เขาใหญ พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100605 เขาพริก พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100606 อางผักหนาม พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20100607 หลุมมะนาว พลวงทอง บอทอง ชลบรีุ
20110101 เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110102 หนองชุมเหด็ เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110103 สระตาพรหม เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110104 เจ็ดเนิน เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110105 โปงุหนิ เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110106 ทบับริบรูณแ เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110107 ปรกฟูา เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110108 หนองแฟบ เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110109 หนองยายหมาด เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110110 หนองมะนาว เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110111 แปลง เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110112 เขาวังแกว เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110113 เนินตะแบก เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110114 หนองหชูาง เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110115 คลอง เกาะจันทรแ เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110201 ทาบญุมี ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110202 หนองแขนนาง ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110203 นามวง ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110204 เกาะโพธ์ิ ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110205 สามแยก ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110206 ทบัจุฬา ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110207 หนองงูเหลือม ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110208 หวยหวาย ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
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20110209 คลองมวง ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110210 หนองพังพอน ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110211 เนินกระบก ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
20110212 หนองลําดวน ทาบญุมี เกาะจันทรแ ชลบรีุ
21010201 หนองจอก เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010202 เกาะหวาย เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010203 หนองบวัแฟง เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010204 หนองบวั เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010205 คลองคา เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010206 ชากใหญ เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010207 หนองบวั เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
21010301 ตะพงใน ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010302 เนินชัน ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010303 ยายดา ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010304 ตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010305 ชน ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010306 เนินเสาธง ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010307 ชากลาว ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010308 นา ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010309 ตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010310 ปาุค่ัน ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010311 ศาลเจา ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010312 หนองตารส ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010313 ในบาน ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010314 บอหนิ ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010315 หวยมะเฟือง ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010316 ตะกาด ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21010501 ในไร เพ เมืองระยอง ระยอง
21010502 ตลาดเพ เพ เมืองระยอง ระยอง
21010503 บนบาน เพ เมืองระยอง ระยอง
21010504 เกาะเสม็ด เพ เมืองระยอง ระยอง
21010505 ศาลาสังกะสี เพ เมืองระยอง ระยอง
21010506 ตนลําดวน เพ เมืองระยอง ระยอง
21010507 สําเภาทอง เพ เมืองระยอง ระยอง
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21010601 เขายายชุม แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010602 วังปลา แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010603 ทาเรือ แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010604 หวัทุง แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010605 เขาโบสถแ แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010606 เนินพยอม แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010607 มาบจันทรแ แกลง เมืองระยอง ระยอง
21010701 แลง บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010702 กนหนอง บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010703 หนองพญา บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010704 ขวากลิง บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010705 หนองหวา บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010706 ตะเกราทอง บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010707 หนองหนิ บานแลง เมืองระยอง ระยอง
21010801 นาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010802 ทุงโพธ์ิ นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010803 ชะวึก นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010804 ซากขนุน นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010805 เขาวังมาน นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010806 หนองละลอก นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
21010901 ทุงตะโหนด เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010902 ศาลเจา เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010903 หนองสนม เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010904 กรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010905 โขดหนิ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010906 โขดหนิ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21010907 แหลมสงวน เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
21011001 ธงหงษแ กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011002 สมานมิตร กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011003 ปากทางกะเฉด กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011004 จันดี กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011005 ชะแวะ กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011006 ตะพุนทอง กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011007 คุสามเบี้ย กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
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21011008 ปิ่นทอง กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011009 คลองนอย กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011010 หนองหงษแ กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
21011101 ขนาม ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011102 แหลมมะขาม ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011103 เกาะสะแก ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011104 ทบัมา ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011105 เขาไผ ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011106 แหลมทองหลาง ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011107 เขาโบสถแ ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011108 สะพานหนิ ทบัมา เมืองระยอง ระยอง
21011201 ตรอกตาชั่ง น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง
21011202 หนองตาขาน น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง
21011203 แหลมยาง น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง
21011204 แถวดอน น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง
21011501 สํานักทอง สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง
21011502 ยายจั่น สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง
21011503 ธรรมสถิตยแ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง
21011504 หาดใหญ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง
21011505 เกษตรศิริ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง
21020101 สํานักทอน สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020102 ชากหมาก สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020103 หนองสระ สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020104 คลองบางไผ สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020105 ยายรา สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020106 เขาคลอก สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020107 หนองตะเคียน สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020108 เชิงเขา สํานักทอน บานฉาง ระยอง
21020201 โกรกตะแบก พลา บานฉาง ระยอง
21020202 กม. 16 พลา บานฉาง ระยอง
21020203 กม. 18 พลา บานฉาง ระยอง
21020204 คลองทราย พลา บานฉาง ระยอง
21020205 พลา พลา บานฉาง ระยอง
21020206 ตะกาด พลา บานฉาง ระยอง
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21020207 คลองทรายใหม พลา บานฉาง ระยอง
21020301 เนินกระปรอกลาง บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020302 เนินกระปรอกใน บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020303 ฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020304 พยูน บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020305 ฉาง บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020306 เนินกระปรอกบน บานฉาง บานฉาง ระยอง
21020307 ภูดรหวยมะหาด บานฉาง บานฉาง ระยอง
21030101 หนองน้ําขาว ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030102 หนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030103 อางตานนทแ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030104 ดอนสําราญ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030105 หนองแชเรือ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030106 ทะเลนอย ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030107 พลงชางเผือก ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030108 คลองใช ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030109 หนองโพรง ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030110 หนองปรือ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21030201 ศาลาอกแตก วังหวา แกลง ระยอง
21030202 วังหวา วังหวา แกลง ระยอง
21030203 หนองน้ําขุน วังหวา แกลง ระยอง
21030204 เจริญสุข วังหวา แกลง ระยอง
21030205 วังหนิ วังหวา แกลง ระยอง
21030206 เขาดิน วังหวา แกลง ระยอง
21030207 ชากตะไคร วังหวา แกลง ระยอง
21030208 เนินหยอง วังหวา แกลง ระยอง
21030209 หนองกวาง วังหวา แกลง ระยอง
21030210 เขาหนิแทน วังหวา แกลง ระยอง
21030211 หนองรี วังหวา แกลง ระยอง
21030212 หนองหอย วังหวา แกลง ระยอง
21030213 วังศิลา วังหวา แกลง ระยอง
21030214 เนินโพธ์ิทอง วังหวา แกลง ระยอง
21030301 วังลาง ชากโดน แกลง ระยอง
21030302 ชากโดน ชากโดน แกลง ระยอง
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21030303 หนองยายยม ชากโดน แกลง ระยอง
21030304 อางทอง ชากโดน แกลง ระยอง
21030305 ชากโดน ชากโดน แกลง ระยอง
21030306 นอก ชากโดน แกลง ระยอง
21030307 วังกลอย ชากโดน แกลง ระยอง
21030308 แขมงคงมั่น ชากโดน แกลง ระยอง
21030401 เนินทราย เนินฆอ แกลง ระยอง
21030402 เนินทราย เนินฆอ แกลง ระยอง
21030403 เนินฆอ เนินฆอ แกลง ระยอง
21030404 ถนนกะเพรา เนินฆอ แกลง ระยอง
21030405 หนองแพงพวย เนินฆอ แกลง ระยอง
21030406 เนินขาวตม เนินฆอ แกลง ระยอง
21030407 จํารุง เนินฆอ แกลง ระยอง
21030408 ถนนนอก เนินฆอ แกลง ระยอง
21030409 ถนนใน เนินฆอ แกลง ระยอง
21030501 หนองมะปริง กรํ่า แกลง ระยอง
21030502 กรํ่า กรํ่า แกลง ระยอง
21030503 ชากมะกรูด กรํ่า แกลง ระยอง
21030504 หนองยายและ กรํ่า แกลง ระยอง
21030505 หนองสัก กรํ่า แกลง ระยอง
21030506 อาวมะขามปอูม กรํ่า แกลง ระยอง
21030601 สมอโพรง ชากพง แกลง ระยอง
21030602 อาวเจริญ ชากพง แกลง ระยอง
21030603 หนองสะพาน ชากพง แกลง ระยอง
21030604 คลองทเุรียน ชากพง แกลง ระยอง
21030605 เหลาชะโอน ชากพง แกลง ระยอง
21030606 ในชาก ชากพง แกลง ระยอง
21030607 ชากคา ชากพง แกลง ระยอง
21030701 ในไร กระแสบน แกลง ระยอง
21030702 รางตาไท กระแสบน แกลง ระยอง
21030703 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง
21030704 ชากคอก กระแสบน แกลง ระยอง
21030705 ยางงาม กระแสบน แกลง ระยอง
21030706 คลองปาุไม กระแสบน แกลง ระยอง
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21030707 เขาผักกูด กระแสบน แกลง ระยอง
21030708 น้ําโจน กระแสบน แกลง ระยอง
21030709 เขาวังไทร กระแสบน แกลง ระยอง
21030710 เนินไมหอม กระแสบน แกลง ระยอง
21030711 คลองลึก กระแสบน แกลง ระยอง
21030712 คลองหวาย กระแสบน แกลง ระยอง
21030713 เนินดินแดง กระแสบน แกลง ระยอง
21030714 หนองแฟบ กระแสบน แกลง ระยอง
21030801 แหลมไผ บานนา แกลง ระยอง
21030802 ทุงเค็ด บานนา แกลง ระยอง
21030803 หวงหนิ บานนา แกลง ระยอง
21030804 หนองจรเข บานนา แกลง ระยอง
21030805 อูทอง บานนา แกลง ระยอง
21030806 สํานักยาง บานนา แกลง ระยอง
21030807 เนินกระทอน บานนา แกลง ระยอง
21030808 บญุสัมพันธแ บานนา แกลง ระยอง
21030809 วังยาง บานนา แกลง ระยอง
21030810 ลาง บานนา แกลง ระยอง
21030811 มาบฆอ บานนา แกลง ระยอง
21030812 นา บานนา แกลง ระยอง
21030813 คลองอาง บานนา แกลง ระยอง
21030901 เนินเขาดิน ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030902 มงคล ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030903 ทุงควายกิน ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030904 ในไร ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030905 หนองไทร ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030906 หนองกะพอ ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030907 ชุมนุมสูง ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030908 เขาจุก ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030909 เนินสุขสํารอง ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030910 โพธิฐาน ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030911 หนองน้ําเย็น ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030912 ทากระชาย ทุงควายกิน แกลง ระยอง
21030913 ทากะพัก ทุงควายกิน แกลง ระยอง
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21031001 ส่ีแยกกองดิน กองดิน แกลง ระยอง
21031002 กองดิน กองดิน แกลง ระยอง
21031003 สุขไพรวัน กองดิน แกลง ระยอง
21031004 หนองเสม็ดแดง กองดิน แกลง ระยอง
21031005 หนองคุย กองดิน แกลง ระยอง
21031006 ชากขุนวิเศษ กองดิน แกลง ระยอง
21031007 ชําสมอ กองดิน แกลง ระยอง
21031008 ยายพร้ิง กองดิน แกลง ระยอง
21031009 เขาสํารอง กองดิน แกลง ระยอง
21031010 ศิลาทอง กองดิน แกลง ระยอง
21031011 ทรัพยแเจริญ กองดิน แกลง ระยอง
21031101 หนองโพรง คลองปนู แกลง ระยอง
21031102 เนินสมบรูณแ คลองปนู แกลง ระยอง
21031103 คลองปนู คลองปนู แกลง ระยอง
21031104 ปากทางหลวง คลองปนู แกลง ระยอง
21031105 เนินยาง คลองปนู แกลง ระยอง
21031106 นาซา คลองปนู แกลง ระยอง
21031107 ชายลาง คลองปนู แกลง ระยอง
21031108 สามแยก คลองปนู แกลง ระยอง
21031109 หนองเสม็ดแดง คลองปนู แกลง ระยอง
21031201 ปากน้ําพังราด พังราด แกลง ระยอง
21031202 ทากง พังราด แกลง ระยอง
21031203 เกาะลอย พังราด แกลง ระยอง
21031204 พังราดไทย พังราด แกลง ระยอง
21031205 ซากใน พังราด แกลง ระยอง
21031206 กลางทุง พังราด แกลง ระยอง
21031207 ทามะกอก พังราด แกลง ระยอง
21031208 บอตาชอง พังราด แกลง ระยอง
21031301 ตลาดตอนลาง ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031302 ตลาดตอนบน ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031303 ดอนมะกอกลาง ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031304 นาซา ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031305 ดอนมะกอกบน ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031306 แหลมสน ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
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21031307 แสมผู ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031308 ตลาดตอนกลาง ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง
21031701 คลองคา หวยยาง แกลง ระยอง
21031702 น้ําเขียว หวยยาง แกลง ระยอง
21031703 หวยยาง หวยยาง แกลง ระยอง
21031704 เขาชากกรูด หวยยาง แกลง ระยอง
21031705 หางญวน หวยยาง แกลง ระยอง
21031706 ชากตาดวง หวยยาง แกลง ระยอง
21031707 เนินดินแดงลาง หวยยาง แกลง ระยอง
21031708 ชากพรวด หวยยาง แกลง ระยอง
21031709 ทามะกัก หวยยาง แกลง ระยอง
21031801 สองสลึง สองสลึง แกลง ระยอง
21031802 สองพี่นอง สองสลึง แกลง ระยอง
21031803 เนินดินแดง สองสลึง แกลง ระยอง
21031804 เตาปนูหาย สองสลึง แกลง ระยอง
21031805 บอทอง สองสลึง แกลง ระยอง
21031806 หนองเสม็ด สองสลึง แกลง ระยอง
21031807 หวยน้ําเขียว สองสลึง แกลง ระยอง
21031808 ไทรเอน สองสลึง แกลง ระยอง
21040101 วังจันทรแ วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040102 หนองโพรง วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040103 ชงโค วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040104 ชุมนุมใน วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040105 เขาหนิแทน วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040106 ตะเคียนทอง วังจันทรแ วังจันทรแ ระยอง
21040201 ชุมแสง ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040202 สันติสุข ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040203 คลองไผ ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040204 หนองมวง ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040205 เขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040206 แกงหวาย ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040207 วังโพรง ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040208 มะง่ัว ชุมแสง วังจันทรแ ระยอง
21040301 ขุนอินทรแ ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
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21040302 ปาุยุบใน ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040303 เขาสิงหแโต ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040304 ยุบตาเหนง ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040305 คลองหวายโสม ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040306 คลองเขต ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040307 เขาไมนวล ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040308 ทาเสา ปาุยุบใน วังจันทรแ ระยอง
21040401 เขาตลาด พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040402 สํานักตาเสือ พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040403 พลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040404 คลองบางบอ พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040405 หนองเขิน พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040406 คลองอาง พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21040407 คลองสอง พลงตาเอี่ยม วังจันทรแ ระยอง
21050101 ไผลอม บานคาย บานคาย ระยอง
21050102 คลองน้ํา.งู บานคาย บานคาย ระยอง
21050103 วัดใหม บานคาย บานคาย ระยอง
21050104 เมืองเกา บานคาย บานคาย ระยอง
21050105 คาย บานคาย บานคาย ระยอง
21050106 ในชาก บานคาย บานคาย ระยอง
21050107 สะพานยายคุด บานคาย บานคาย ระยอง
21050201 คลองน้ําเย็น หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050202 กะโหม หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050203 หนองละลอก หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050204 ตรอกสัตบนั หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050205 ตีนเนิน หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050206 หนองตาเส่ียง หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050207 ตาสิทธ์ิ หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050208 ละหารไร หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050209 ตัวอยาง หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050210 มาบตอง หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050211 ชากไมรวก หนองละลอก บานคาย ระยอง
21050301 ไผ หนองตะพาน บานคาย ระยอง
21050302 เกาะ หนองตะพาน บานคาย ระยอง
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21050303 หนองตะพาน หนองตะพาน บานคาย ระยอง
21050304 ปากปาุ หนองตะพาน บานคาย ระยอง
21050305 แหลมเหยีง หนองตะพาน บานคาย ระยอง
21050306 คลองชางตาย หนองตะพาน บานคาย ระยอง
21050401 เกา ตาขัน บานคาย ระยอง
21050402 น้ําโลง ตาขัน บานคาย ระยอง
21050403 หนองคอกหมู ตาขัน บานคาย ระยอง
21050404 หนองตะแบก ตาขัน บานคาย ระยอง
21050405 ตาขัน ตาขัน บานคาย ระยอง
21050406 หนองพังงาย ตาขัน บานคาย ระยอง
21050407 หนองหวา ตาขัน บานคาย ระยอง
21050408 หนองฆอ ตาขัน บานคาย ระยอง
21050409 ยางขาคีม ตาขัน บานคาย ระยอง
21050501 ชากมะหาด บางบตุร บานคาย ระยอง
21050502 บางบตุร บางบตุร บานคาย ระยอง
21050503 หนองคลา บางบตุร บานคาย ระยอง
21050504 หนองพะวา บางบตุร บานคาย ระยอง
21050505 ชากเล็ก บางบตุร บานคาย ระยอง
21050506 เนินสวาง บางบตุร บานคาย ระยอง
21050507 เขาหวาย บางบตุร บานคาย ระยอง
21050508 โขดกลาง บางบตุร บานคาย ระยอง
21050509 มาบสองสลึง บางบตุร บานคาย ระยอง
21050510 ชองลม บางบตุร บานคาย ระยอง
21050511 หวยยาง บางบตุร บานคาย ระยอง
21050512 คลองกระทอน บางบตุร บานคาย ระยอง
21050601 หนองบวั หนองบวั บานคาย ระยอง
21050602 หนองปลาไหล หนองบวั บานคาย ระยอง
21050603 หนองกรับ หนองบวั บานคาย ระยอง
21050604 ทาเสา หนองบวั บานคาย ระยอง
21050605 มาบปาุหวาย หนองบวั บานคาย ระยอง
21050606 หวัชวด หนองบวั บานคาย ระยอง
21050607 หนองฆอ หนองบวั บานคาย ระยอง
21050608 คลองขนุน หนองบวั บานคาย ระยอง
21050609 ศาลาน้ําลึก หนองบวั บานคาย ระยอง
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21050610 หนิโคง หนองบวั บานคาย ระยอง
21050611 สามเนิน หนองบวั บานคาย ระยอง
21050701 ชากกอไผ ชากบก บานคาย ระยอง
21050702 ชากทองหลาง ชากบก บานคาย ระยอง
21050703 หวงหนิ ชากบก บานคาย ระยอง
21050704 บงึตนชัน ชากบก บานคาย ระยอง
21050705 เขาลอย ชากบก บานคาย ระยอง
21050706 หนองหวา ชากบก บานคาย ระยอง
21050707 มาบตารอด ชากบก บานคาย ระยอง
21050708 ในแถว ชากบก บานคาย ระยอง
21050709 ชากน้ําลึก ชากบก บานคาย ระยอง
21050710 เจ็ดลูกเนิน ชากบก บานคาย ระยอง
21060101 ปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060102 มาบลูกจันทรแ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060103 ระเวิง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060104 วังตาผิน ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060105 วังแขยง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060106 ทบัตอง ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
21060201 คลองกรํา ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง
21060202 เขาระฆัง ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง
21060203 หนองคางคาว ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง
21060204 เนินสําราญ ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง
21060301 ปากแพรก ละหาร ปลวกแดง ระยอง
21060302 หนองอายร่ืน ละหาร ปลวกแดง ระยอง
21060303 พลงลําดวน ละหาร ปลวกแดง ระยอง
21060304 หมอมุย ละหาร ปลวกแดง ระยอง
21060401 แมน้ําคู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060402 หนองมะปริง แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060403 ดอกกราย แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060404 ชากมันเทศ แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060405 แมน้ําคูใหม แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060406 พัฒนาผัง 2 แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060407 วังประดู แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง
21060501 มาบเตย มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
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21060502 เนินสวรรคแ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060503 มาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060504 หวยปราบ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060505 วังตาลหมอน มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060506 มาบยางพรใหม มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060507 ชากออย มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
21060601 คลองน้ําแดง หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21060602 บงึตาตา หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21060603 หนองไร หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21060604 คลองปาุหวาย หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21060605 คลองน้ําดํา หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21060606 คลองซอง หนองไร ปลวกแดง ระยอง
21070101 สามแยกน้ําเปน็ น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070102 น้ําใส น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070103 มาบชางนอน น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070104 เหมืองแร น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070105 สํานักกะเบา น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070106 น้ําเปน็ น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070107 คลองพระเจา น้ําเปน็ เขาชะเมา ระยอง
21070201 คลองหนิ หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070202 หวยทบัมอญ หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070203 เขาพัง หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070204 สีระมัน หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070205 ปากแพรก หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070206 ยางเอน หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070207 เขาจันทรแ หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070208 หอยหวั หวยทบัมอญ เขาชะเมา ระยอง
21070301 ศรีประชา ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070302 คลองโพล ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070303 ชําฆอ ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070304 เขาชองลม ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070305 สวนขนุน ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070306 โปรงสะทอน ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070307 ส่ีแยกสมบรูณแ ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
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21070308 หนองปลาไหล ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070309 เขาบอแปงู ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง
21070401 ทรัพยแสะแหน เขานอย เขาชะเมา ระยอง
21070402 มะเด่ือ เขานอย เขาชะเมา ระยอง
21070403 เขานอย เขานอย เขาชะเมา ระยอง
21070404 คลองยาง เขานอย เขาชะเมา ระยอง
21070405 ตะขบ เขานอย เขาชะเมา ระยอง
21080101 กม. 12 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080102 นิคม 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080103 ใหมสามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080104 หนองบอน นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080105 ชากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080106 คลองตาทยั นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080107 มาบขมิ้นพัฒนา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
21080201 กระเฉท มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080202 หนองผักหนาม มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080203 นากระเฉท มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080204 ทุงตนเลียบ มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080205 มาบขา มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080206 ทุงสํานัก มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080207 สํานักอายงอน มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080208 หนองหนิ มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง
21080301 ซอย 12 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080302 หนองระกํา พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080303 คลองตาทยั พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080304 เขามะพูด พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080305 คลองพลู พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080306 หนองระกํา พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080307 วังปลา พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080308 ซอย 13 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
21080401 หนองหวา มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
21080402 ชากนอก มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
21080403 มะขามคู มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
21080404 ขนําไร มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
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21080405 ชากเจาเดียว มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
21080406 ชากออย มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
21080407 เขาจอมแห มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง
22010301 ตีนเขา คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010302 คลองนารายณแ คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010303 คลองนารายณแ คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010304 พะเนียด คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010305 สระบาป คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010306 สระบาปลาง คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010307 ถนนนอก คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010308 ถนนใน คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010309 คลองมะง่ัว คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010310 สระบาปบน คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010311 ศาลาแดง คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010312 คลองนารายณแ คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010313 คลองตะเฆ คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010314 ไชยันตแ คลองนารายณแ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010401 เกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010402 เกาะขวาง เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010403 อางหนิ เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010404 เกาะลอย เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010405 เกาะโตนด เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010406 เกาะโตนด เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010407 เกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010408 เกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010409 เกาะตะเคียน เกาะขวาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010501 แถว คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010502 คมบาง คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010503 คมบาง คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010504 ดอน คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010505 คมบางลาง คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010506 หนองขอน คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010507 หนองขอน คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010508 เขานอย คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
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22010509 แถวคลอง คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010510 แถวคลอง คมบาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010601 คลองน้ําใส ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010602 ดงชะมูล ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010603 ทาชาง ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010604 วังชะนาด ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010605 แกว ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010606 หวัแหลม ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010607 ขอม ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010608 สนามเปาู ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010609 ศิริการ ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010610 คลองหลอด ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010611 คลองมาบตอง ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010612 คลองน้ําใส ทาชาง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010701 หวัวัง จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010702 คลองขี้หนอน จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010703 หลังวัด จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010704 หลังวัด จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010705 ทาเรือจาง จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010706 วัดไผลอม จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010707 ตรอกประดู จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010708 ขอม จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010709 วัดจันทรแ จันทนิมิต เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010801 บางกะจะ บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010802 พานสลุด บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010803 ทําเนียบ บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010804 เกา บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010805 เส บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010806 ในสวน บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010807 พานสลุด บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010808 ดอนทราย บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010809 เขานอย บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010810 ทาแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010901 หนองคลา (เอส.ยู) แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
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22010902 เนินทายวัด แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010903 หนองตะเคียนเฒา แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010904 หนองตะโกรม แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010905 คลองขวาง แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010906 ชําโสม แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010907 เเกว แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010908 เขากะแจะ แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010909 คลองขวาง แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22010910 เขาตานก แสลง เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011001 เกาะพลอง หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011002 ปลายเนิน หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011003 ทามวง หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011004 หนองบวับน หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011005 หนองบวัลาง หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011006 หนองบวั หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011007 หนองบวั หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011008 เนินโพธ์ิบน หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011009 เนินโพธ์ิลาง หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011010 เสม็ดงาม หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011011 เสม็ดงาม หนองบวั เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011101 แถวคลอง พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011102 ทุงวานเหลือง พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011103 ตรอกกะทิ พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011104 โปงุลาง พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011105 บอลึก พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011106 เนินเหด็ พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011107 พลับพลา พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011108 พลับพลา พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011109 พลับพลา พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011110 ดาวเรือง พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011111 เกาะรงคแ พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011112 หนองทองหลาง พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22011113 ลาว พลับพลา เมืองจันทบรีุ จันทบรีุ
22020201 หนองระหาน บอ ขลุง จันทบรีุ
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22020202 หวัก บอ ขลุง จันทบรีุ
22020203 บอบน บอ ขลุง จันทบรีุ
22020204 บอลาง บอ ขลุง จันทบรีุ
22020205 หวันา บอ ขลุง จันทบรีุ
22020206 มาบชุมเหด็ บอ ขลุง จันทบรีุ
22020207 ทาสอน บอ ขลุง จันทบรีุ
22020208 วังสรรพรส บอ ขลุง จันทบรีุ
22020209 หวัก บอ ขลุง จันทบรีุ
22020210 บอเจริญ บอ ขลุง จันทบรีุ
22020301 ตะปอนใหญ เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020302 คานรูด เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020303 คานรูด เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020304 คานรูด เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020305 เกวียนหกั เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020306 เกวียนหกั เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020307 เกวียนหกั เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020308 น้ําฉู เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020309 แถวคลอง เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020310 หวัอาง เกวียนหกั ขลุง จันทบรีุ
22020401 ตะปอนใหญ ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020402 ตะปอนใหญ ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020403 ตะปอนนอย ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020404 หนองเสม็ด ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020405 หนองเสม็ด ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020406 ไรวรรณ ตะปอน ขลุง จันทบรีุ
22020501 เกาะจิก บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020502 ปากน้ําเวฬุ บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020503 อีเทพ บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020504 ทาขาหยาง บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020505 นากุง บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020506 สีลําเทยีน บางชัน ขลุง จันทบรีุ
22020601 เกาะขวาง วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020602 วันยาวลาง วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020603 ทามะขาม วันยาว ขลุง จันทบรีุ
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22020604 วันยาวลาง วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020605 ซ้ึงลาง วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020606 ซ้ึงลาง วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020607 อีแงว วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020608 คลองตะเคียน วันยาว ขลุง จันทบรีุ
22020701 ซ้ึงบน ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020702 นาซ฿อก ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020703 ซ้ึงบน ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020704 ซ้ึงบน ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020705 กงษีไร ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020706 กงษีไร ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020707 อิมั้ง ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020708 อิมั้ง ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020709 อิมั้ง ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020710 ชางขาม ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020711 หนองหาง ซ้ึง ขลุง จันทบรีุ
22020801 ตรอกเพาะ มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020802 มาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020803 มาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020804 เขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020805 มะกอก มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020806 เนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบรีุ
22020901 สะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020902 จังกิ้น วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020903 ตันหาร วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020904 ดอน วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020905 รอยรู วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020906 ตกปก-ตาลึง วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020907 หนองบวั วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020908 หนองกวาง วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22020909 ตกปก วังสรรพรส ขลุง จันทบรีุ
22021001 ตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
22021002 ตรอกนองบน ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
22021003 ตรอกนองกลาง ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
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22021004 ตรอกนองกลาง ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
22021005 ตรอกนองลาง ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
22021006 คลองซาง ตรอกนอง ขลุง จันทบรีุ
22021101 ตกชี ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021102 ตกพรม ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021103 สะตอนอย ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021104 สีเสียด ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021105 เพกา ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021106 อางเอ็ด ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021107 ปงซี ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021108 วันทอง ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021109 ลําออน ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021110 บอกลาง ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021111 ชากลาว ตกพรม ขลุง จันทบรีุ
22021201 บอเวฬุ บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021202 บอเวฬุ บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021203 สะพานหนิบน บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021204 โชคดี บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021205 สะพานหนิลาง บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021206 แสงแดง บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22021207 เขาทอง บอเวฬุ ขลุง จันทบรีุ
22030301 สีพยากลาง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030302 สีพยาบน สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030303 สีพยาบน สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030304 สีพยา สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030305 พลูยาง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030306 สีพยากลาง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030307 สีพยากลาง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030308 สําโรง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030309 สําโรง สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030310 ทุงไกเถื่อน สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030311 ทุงไกเถื่อน สีพยา ทาใหม จันทบรีุ
22030401 ไรโอเ บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030402 วัดลาด บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
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22030403 หมู บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030404 โรงน้ํามัน บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030405 บอเตา บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030406 หางสูง บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030407 วัดกลาง บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030408 วัดบน บอพุ ทาใหม จันทบรีุ
22030501 โปงุรัก พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030502 ไรสูง พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030503 ซําฆอ พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030504 หวยระกํา พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030505 สระแกว พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030506 ซําฆอ พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030507 นาบนเนิน พลอยแหวน ทาใหม จันทบรีุ
22030601 เขาวัว เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030602 ต้ังล้ัง เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030603 หนิดาษ เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030604 เนินสูง เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030605 หนองคลา เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030606 หนองคลา เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030607 หนองคลา เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030608 หนองปรือ เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030609 วังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบรีุ
22030701 โปงุกวาง เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030702 ไรปา เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030703 เขาบายศรี เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030704 เขาบายศรี เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030705 เขาบายศรี เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030706 หนองฉวี เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030707 หนองฉวี เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030708 หนองบวั เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030709 คลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030710 ยางระโหง เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030711 มาบโอน เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
22030712 เขาลูกชาง เขาบายศรี ทาใหม จันทบรีุ
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22030801 ส้ิว สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030802 แพรงขาหย่ัง สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030803 แถว สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030804 เขานอย สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030805 สามผาน สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030806 ชํามะปริง สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030807 หนองปาุหมาก สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030808 หนองตาล่ิน สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030809 วังดวน สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030810 หนองหงษแ สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030811 หนองเสม็ด สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030812 ชําปลาไหล สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030813 วังเวียน สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030814 หนองหงษแ สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030815 ไทรนอง สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030816 หวยสะบา สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030817 แพรงขาหย่ังพัฒนา สองพี่นอง ทาใหม จันทบรีุ
22030901 น้ําโจน ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030902 ปากคลองสําหนาด ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030903 หนองคลา ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030904 สําหนาด ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030905 สะพานเลือก ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030906 เนินพูลศิลป ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030907 เนินดินแดง ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030908 เขาลูกชาง ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030909 หนองระมาน ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030910 เขายายเปร่ือง ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030911 น้ําใส ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030912 ทุงใหญ ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030913 นาบวั ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22030914 บงึบอน ทุงเบญจา ทาใหม จันทบรีุ
22031101 หนองหอย รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031102 เตาหมอ รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031103 ทาศาลา รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
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22031104 ทุงสน รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031105 รําพัน รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031106 ตนเลียบ รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031107 สองหอง รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031108 ไรเกา รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031109 หนองทายเรือ รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031110 โปงุมะมวงหวาน รําพัน ทาใหม จันทบรีุ
22031201 โขมงลาง โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031202 โขมงบน โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031203 พลงเผลว โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031204 บนเนิน โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031205 เสม็ดโพธ์ิศรี โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031206 เกาะขวาง โขมง ทาใหม จันทบรีุ
22031301 ตะกาดเงา ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031302 ตะกาดเงา ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031303 ตะกาดเงา ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031304 หนองคัน ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031305 ทาใต ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031306 ศรีวุธ ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031307 ถนนมะกอก ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031308 คลองตาสังขแ ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031309 ปากน้ําแขมหนู ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031310 สามงาม ตะกาดเงา ทาใหม จันทบรีุ
22031401 สัตบตุร คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031402 นอกเขา คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031403 เนินประดู คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031404 หมูดุด คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031405 เจาหลาว คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031406 เจาหลาวหวัแหลม คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031407 คุงกะเบน คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031408 อัมพวา คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031409 คลองขุด คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22031410 คลองขุด คลองขุด ทาใหม จันทบรีุ
22032401 ตะพง เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
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22032402 ตะพงบน เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032403 ทาปก เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032404 คลองเซา เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032405 แพรงหนาผาลาง เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032406 แพรงหนาผาบน เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032407 คลองเหล็กบน เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032408 ตาเลียว เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032409 วังปลา เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22032410 แกงนอย เขาแกว ทาใหม จันทบรีุ
22040101 ทบัไทร ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040102 วังกระแพร ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040103 พังงอน ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040104 ทุงกราง ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040105 ดงจิก ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040106 มาบคลา ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040107 ทุงมวง ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040108 ซอย 14 ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040109 เขาถ้ําสาริกา ทบัไทร โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040201 คลองตาคง โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040202 พญากําพุช โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040203 สามสิบ โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040204 ใหม โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040205 เขาหอม โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040206 โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040207 คลองขนุน โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040208 เครือหวาย โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040209 ทรัพยแประเมิน โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040210 วังกระทงิ โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040211 สันติพัฒนา โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040212 เขาตะแบก โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040213 เขาหกัพัฒนา โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040401 โพธ์ิ หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040402 จางวาง หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040403 นาสนาดถแ หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
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22040404 คลองบอน หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040405 ซับตาเมา หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040406 แปลง หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040407 คลองคต หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040408 คลองเรว หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040409 แสมด หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040410 ซับมงคล หนองตาคง โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040901 เนินดินแดง เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040902 เทพนิมิต เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040903 บงึชนังกลาง เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040904 แหลม เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040905 บงึชนังลาง เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040906 บงึชนังบน เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040907 หนองกก เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22040908 แหลมใหม เทพนิมิต โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041001 หนองบอน คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041002 เสียมจับ คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041003 ผักกาด คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041004 คลองใหญ คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041005 ปาุวิไล คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041006 มะรุม คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22041007 นา คลองใหญ โปงุน้ํารอน จันทบรีุ
22050101 มะขาม มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050102 ทุงดินเหนียว มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050103 หนองออ มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050104 ทาหลวงลาง มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050105 ทาหลวงลาง มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050106 เกาะสาน มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050107 วังจะอาย มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050108 พญาลาง มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050109 หนองออลาง มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050110 ทาระมาบน มะขาม มะขาม จันทบรีุ
22050201 สองขนาน ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050202 น้ํารัก ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
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22050203 สันตอ ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050204 ทาหลวงบน ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050205 ทาหลวงบน ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050206 ทาหลวงบน ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050207 ทาระมา ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050208 ทุงโตนด ทาหลวง มะขาม จันทบรีุ
22050301 ทุงบอน ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050302 คลองเวฬุ ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050303 มะทาย ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050304 นาไทร ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050305 หนองสลุด ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050306 ทพันคร ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050307 โปงุโรงเซ็น ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050308 หนิลาด ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050309 คลองขวางพัฒนา ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050310 ทุงดาน ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050311 อกพกพัฒนา ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050312 คลองเวฬุ ปถัวี มะขาม จันทบรีุ
22050401 แตงเม วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050402 วังแซม วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050403 พญาบน วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050404 ขนุน วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050405 ขนุน วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050406 ขนุน วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050407 ปกึ วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050408 แตงเม วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050409 ทุงตลาด วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050410 แกลง วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050411 พญาลาง วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050412 วังแซม วังแซม มะขาม จันทบรีุ
22050601 พญาบน ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050602 ฉมัน ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050603 ฉมัน ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050604 คลองโปงุ ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
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22050605 ตล่ิงชัน ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050606 คลองปรือ ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050607 ตะบกเต้ีย ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050608 ทุงเพล ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050609 สระโอง ฉมัน มะขาม จันทบรีุ
22050801 อาง อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050802 สวนแสงทอง อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050803 อางกลาง อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050804 วังดาบ อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050805 อางลาง อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050806 อกหนัก อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050807 หนองนาโรง อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22050808 คลองมะลิ อางคีรี มะขาม จันทบรีุ
22060101 ปากน้ําแหลมสิงหแ ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060102 ปาุแสม ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060103 แถวกลางใกล ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060104 แถวกลางไกล ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060105 คลองกลอย ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060106 ปลายเนิน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060107 ทาแหวน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060108 ทาแหวน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060109 ทาแหวน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060110 ทาแหวน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060111 ชําหาน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060112 ชําหาน ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060113 ทาเขา ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060114 เขานอย ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060115 เขานอย ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060116 เกาะแมว ปากน้ําแหลมสิงหแ แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060201 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060202 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060203 เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060204 เขาตาหนวย เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060205 เขาตาหนวย เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
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22060206 ปากคลอง เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060207 คลองหก เกาะเปริด แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060301 ทาหนิ หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060302 ทาเรือ หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060303 กลาง หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060304 กลาง หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060305 ลาง หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060306 ทายเขา หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060307 เขานอย หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060308 อีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060309 เขาชองโกรน หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060310 ใหมพัฒนา หนองชิ่ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060401 แถวคลอง พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060402 แถวคลอง พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060403 แถวคลอง พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060404 หลังตลาด พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060405 ตลาดพล้ิว พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060406 หวันา พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060407 หวันาหรือปาุค่ัน พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060408 หมู พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060409 ทางเกวียน พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060410 คลองยายดํา พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060411 ชากใหญ พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060412 น้ําตกพล้ิว พล้ิว แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060501 ทาเรือ คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060502 หนองเตียน คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060503 คลองอาง คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060504 ทุงบน คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060505 คลองน้ําเค็ม คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060506 เนินโพธ์ิ คลองน้ําเค็ม แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060601 เนิน บางสระเกา แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060602 กลาง บางสระเกา แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060603 เนินกลาง บางสระเกา แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060604 กองหนิ บางสระเกา แหลมสิงหแ จันทบรีุ
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22060605 ลาง บางสระเกา แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060701 แหลมสิงหแ บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060702 แหลมประดู บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060703 คลองปลาดุก บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060704 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060705 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060706 บางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060707 เรือแตก บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060708 หวัเขา บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22060709 อาวหมู บางกะไชย แหลมสิงหแ จันทบรีุ
22070101 ปะตง ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070102 คลองกะทา ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070103 ตาเรือง ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070104 กระทงิทอง ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070105 ทาใหม ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070106 เขาแกว ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070107 ตาเรืองลาง ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070108 พัฒนารวมใจ ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070109 ใหมสันติสุข ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070110 หนองจับเปด็ ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070111 พูลทองสามัคคี ปะตง สอยดาว จันทบรีุ
22070201 ทุงขนาน ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070202 ซับตารี ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070203 เขาสะทอน ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070204 หนองมะคา ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070205 เตาถาน ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070206 ไผลอม ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070207 หนองแก ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070208 ใหมรวมมิตร ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070209 หนิขาว ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070210 คลองเมน ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070211 เขานมนาง ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070212 โพธ์ิศรี ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070213 บอยาง ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
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22070214 หนองบอนเหนือ ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070215 ซับตารีสอง ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070216 หนองบอน ทุงขนาน สอยดาว จันทบรีุ
22070301 ทบัชาง ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070302 ซับสงฆแ ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070303 สะพานหก ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070304 โปงุเจริญชัย ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070305 ซับตาหนั ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070306 ไทรงาม ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070307 ซอยสุขสันตแ ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070308 คลองพอก ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070309 เขาแดง ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070310 เขาผาสุข ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070311 เนินสมบรูณแ ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070312 คลองทรัพยแ ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070313 เขาแหลม ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070314 ซอย 76 ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070315 ใหมชัยมงคล ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070316 คลองตาโนด ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070317 เขาแดงพัฒนา ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070318 คลองกลาง ทบัชาง สอยดาว จันทบรีุ
22070401 ตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070402 สําโรง ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070403 ตามูลลาง ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070404 วังยาว ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070405 ปะตงลาง ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070406 สําโรงลาง ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070407 มหาเจรีย ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070408 มหาเจรียลาง ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070409 ไทรแกว ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070410 น้ําซับตาพุด ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070411 ดอยสมบรูณแ ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070412 นากระชาย ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
22070413 วังศิลา ทรายขาว สอยดาว จันทบรีุ
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22070501 สะตอน สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070502 ปาุขาวโพด สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070503 คลองแจง สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070504 ทรัพยแเจริญ สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070505 สวนสม สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070506 ทรัพยแสมบรูณแ สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070507 สุขสวัสด์ิ สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070508 คลองแจงบน สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070509 เขาไผ สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070510 สะตอนเหนือ สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070511 ทรัพยแเจริญใต สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22070512 สวนสมลาง สะตอน สอยดาว จันทบรีุ
22080101 ชองกะพัด แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080102 ชองกะพัด แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080103 แกง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080104 โปงุขนมจีน แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080105 เขาสมปอุย แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080106 โปงุวัว แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080107 โปงุยาง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080108 คลองตาขิง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080109 หนองบวัทอง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080110 อาวมะกรูด แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080111 วังตาเมือง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080112 เกาะลอย แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080113 แสงทอง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080114 วังใหม แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080115 คลองเรือ แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080116 คลองกลอย แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080117 เจริญสุข แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080118 นาบญุ แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080119 ตนไทร แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080120 เนินกระบก แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080121 ทุงยายทอง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
22080122 วังแกง แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบรีุ
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22080201 โปงุเกตุ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080202 ขุนซอง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080203 ขุนซอง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080204 หางแมว ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080205 โคกวัด ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080206 หนองเตียน ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080207 สุขใจ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080208 หนิดาษ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080209 อาง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080210 วังแจง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080211 วังสัมพันธแ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080212 หนองเสม็ด ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080213 คลองพริก ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080214 เขาดินวังแจง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080215 คลองใหม ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080216 ตลาด ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080217 โองแตก ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080218 คลองยายไท ขุนซอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080301 ซอยสอง สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080302 ซอยหนึ่ง สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080303 ประแกต สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080304 หนองแหวน สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080305 วังไมแดง สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080306 วังไมแดงใน สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080307 เนินสมบรูณแ สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080308 มะคา สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080309 เหมืองแร สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080310 หนองแหวนนอก สามพี่นอง แกงหางแมว จันทบรีุ
22080401 วังอีแอน พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080402 หนองมะคา พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080403 เนินจําปา พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080404 บอไฟไหม พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080405 เขาฆอง พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080406 บอโบกปนู พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
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22080407 หนิเพลิง พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080408 วังอีแอน พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080409 บอมะเด่ือ พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080410 คลองครก พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080411 บอชะอม พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080412 เขาชองลม พวา แกงหางแมว จันทบรีุ
22080501 เขาวงกต เขาวงกต แกงหางแมว จันทบรีุ
22080502 หนองกวาง เขาวงกต แกงหางแมว จันทบรีุ
22080503 หนองเจ็กสรอย เขาวงกต แกงหางแมว จันทบรีุ
22080504 ลานทอง เขาวงกต แกงหางแมว จันทบรีุ
22090101 นายายอาม นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090102 โพธ์ิลังกา นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090103 หวงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090104 คลองซาก นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090105 เขามะปริง นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090106 หนองตาหงุน นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090107 ตนกระบก นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090108 หวงปลาดุก นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090109 ทรัพยแเจริญ นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090110 ซากใหญ นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090111 เนินเนรมิต นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090112 โพธ์ิธาราม นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090113 หวงหนิ นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090114 หนองน้ําขาว นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090115 หนองโสม นายายอาม นายายอาม จันทบรีุ
22090201 วังเวียน วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090202 หนองทายเรือ วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090203 ตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090204 ทุงปรือ วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090205 หวงกระแจะ วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090206 วังหนิ วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090207 วุงสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090208 หนองสีงา วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090209 หนิกอง วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
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22090210 หนองน้ําใส วังโตนด นายายอาม จันทบรีุ
22090301 ปากน้ํากระแจะ กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090302 ยางระโหง กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090303 นาซา กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090304 อูตะเภา กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090305 เนินพรวด กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090306 โกรก กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090307 หมื่นซอง กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090308 หนองแหวน กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090309 หนองบวั กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090310 เนินมณฑา กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090311 หนองบวัใน กระแจะ นายายอาม จันทบรีุ
22090401 หนองหงษแ สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090402 ตรอกประดู สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090403 พวงบอน สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090404 ปากตะโปน สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090405 สนามไชย สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090406 สองพี่นอง สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090407 ทาแคลง สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090408 หวยน้ําเค็ม สนามไชย นายายอาม จันทบรีุ
22090501 เตาปนู ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090502 อายถุย ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090503 ปลักหมู ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090504 พลงใหญ ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090505 ชางขาม ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090506 ยายหรีด ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090507 ส่ีแยก ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090508 ถนนสูง ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090509 ตรอกลาง ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090510 เขาดัน ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090511 ซากหมัน ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090512 หนองไทร ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090513 คุงตะเคียน ชางขาม นายายอาม จันทบรีุ
22090601 หนิดาษ วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
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22090602 วังใหม วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090603 วังกระดาน วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090604 ดงทบัมอญ วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090605 หวงโมกขแ วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090606 ปากทางแทรกเตอรแ วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090607 คลองลาว วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090608 หนิกอง วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090609 ซับย่ีหรา วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22090610 แกงนอย วังใหม นายายอาม จันทบรีุ
22100101 ทุงสะพาน ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100102 ทุงสะพาน ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100103 เนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100104 ชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100105 มูซู ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100106 พัฒนา (เขารูปชาง) ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100107 หนิลอย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100108 วานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100201 ดินแดง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100202 ปากพลวง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100203 ทุงตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100204 พลวง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100205 กระทงิ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100206 คลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100207 คลองน้ําเปน็ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100208 คลองเจริญ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100209 พังกะแลง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100210 คลองกระทงิ พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100301 ลําพัง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100302 ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100303 ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100304 ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100305 ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100306 ชําเคราะหแ ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100307 คลองกระสือ ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
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22100308 คลองน้ําเปน็ ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100309 คลองไพบลูยแ ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100401 คลองเกวียนลอย คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100402 น้ําขุน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100403 น้ําขุน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100404 คลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100405 คลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100406 ทุงกบนิทรแ คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100407 ชําตาเรือง คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100408 หลังเนิน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100409 คลองตาอิน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100410 วังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100501 คลองใหญ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100502 จันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100503 สะทอน จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100504 คลองชีพ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100505 จันตาแปะฺ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100506 คลองชม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100507 คลองชัน จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
22100508 จันตาแปะฺ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบรีุ
23010201 แหลมตะโคย หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010202 ทาตะเภา หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010203 หนองเสม็ด หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010204 ตีนเนิน หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010205 เกาะกรันเกรา หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010206 โคก หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010207 เกาะกันเกรานอย หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
23010301 หนองโสนบน หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010302 หนองโสน หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010303 พรงลําบดิ หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010304 สระบวั หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010305 หนองโพรง หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010306 หนองโพรง หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010307 ปลายคลองน้ําเชี่ยว หนองโสน เมืองตราด ตราด
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23010308 พรงจาก หนองโสน เมืองตราด ตราด
23010401 แหลมหนิ หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23010402 ทาระแนะ หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23010403 หนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23010404 หนองคันทรง หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23010405 แหลมสําโรง หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
23010501 แหลมโปะฺ หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด
23010502 เปร็ดใน หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด
23010503 คลองหลอด หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด
23010504 หวงน้ําขาว หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด
23010505 คันนา หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด
23010601 อาวใหญ อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010602 อาวชอ อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010603 แหลมหญา อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010604 แหลมพราว อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010605 อาวขาม อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010606 แหลมศอก อาวใหญ เมืองตราด ตราด
23010701 เกาะตะเคียน วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010702 หนองบวั วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010703 ปาุหมาก วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010704 ปลายคลอง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010705 สระอินทนิน วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010706 วังกระแจะ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010707 ทาประดู วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010708 ดานเกา วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010709 สวนใน วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010710 เขาระกํา วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010711 หนิเพลิง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010712 ราษฎรแสามัคคี วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23010801 เกาะขวาง หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010802 คลองขุด หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010803 จุฬามณี บานบางปรง หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010804 เนินยาง หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010805 ปากพีด หวยแรง เมืองตราด ตราด

-238-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
23010806 ฉางเกลือ หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010807 แหลมตอง หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010808 หนองใหญ หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010809 หนิโคง หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010810 คลองพีด หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010811 เขาตาโปน หวยแรง เมืองตราด ตราด
23010901 แหลมยาง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010902 แหลมคอ เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010903 ไรปาุ เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010904 โพรงตะเฆ เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010905 หนองโพรง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010906 หนองนกเอี้ยง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010907 หนองโพรง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010908 สระดาง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23010909 เนินดินแดง เนินทราย เมืองตราด ตราด
23011001 กลาง ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011002 ทาพริก ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011003 ไรพรง ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011004 ตรอกแซง ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011005 หนองนํ้าจืด ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011006 คลองนา ทาพริก เมืองตราด ตราด
23011101 จันทิ ทากุม เมืองตราด ตราด
23011102 เสม็ดแดง ทากุม เมืองตราด ตราด
23011103 ทากุม ทากุม เมืองตราด ตราด
23011104 ทุงไกดัก ทากุม เมืองตราด ตราด
23011105 หนองปรือ ทากุม เมืองตราด ตราด
23011106 คลองขวาง ทากุม เมืองตราด ตราด
23011107 คลองขัด ทากุม เมืองตราด ตราด
23011108 เขาพลู ทากุม เมืองตราด ตราด
23011201 ทาเล่ือน ตะกาง เมืองตราด ตราด
23011202 ตะกาง ตะกาง เมืองตราด ตราด
23011203 ตะกาง ตะกาง เมืองตราด ตราด
23011204 ทุงบางเพชร ตะกาง เมืองตราด ตราด
23011205 หนองยาง ตะกาง เมืองตราด ตราด
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23011206 ดานเนินสูง ตะกาง เมืองตราด ตราด
23011301 หนิดาษ ชําราก เมืองตราด ตราด
23011302 นาเกลือ ชําราก เมืองตราด ตราด
23011303 หนองรี ชําราก เมืองตราด ตราด
23011304 ชําราก ชําราก เมืองตราด ตราด
23011305 หนองยาง ชําราก เมืองตราด ตราด
23011401 ปากคลองอาวระวะ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011402 แหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011403 สองหอง แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011404 คลองประทนุ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011405 สะพานหนิ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011406 คลองสน แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011407 คลองพลุ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011408 ทาเสน แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011409 คลองมวง แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23011410 ชายเนิน แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
23020101 เจ฿กลัก คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020102 คลองใหญ คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020103 คลองจาก คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020104 คลองสะบา คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020105 ตาหนึก คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020106 บางอิน คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020107 สวนมะพราว คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020108 คลองจาก คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020109 รมเย็น คลองใหญ คลองใหญ ตราด
23020201 ไมรูด ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020202 หนองมวง ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020203 หวงโสม ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020204 คลองมะนาว ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020205 หวงบอน ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020206 รวมสุข ไมรูด คลองใหญ ตราด
23020301 คลองมะขาม หาดเล็ก คลองใหญ ตราด
23020302 โขดทราย หาดเล็ก คลองใหญ ตราด
23020303 คลองหนิ หาดเล็ก คลองใหญ ตราด
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23020304 หาดเล็ก หาดเล็ก คลองใหญ ตราด
23020305 คลองสน หาดเล็ก คลองใหญ ตราด
23030101 ทากระทอน เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030102 ชายธง เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030103 ลําภูราย เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030104 บําโรณ เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030105 ดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030106 ชุมแสง เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030107 หวงพัฒนา เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030108 ทุงหาวา เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030109 วังตัก เขาสมิง เขาสมิง ตราด
23030201 แสนตุง แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030202 ทาหาด แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030203 พนมพริก แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030204 ทางควาย แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030205 ตรอกตะแคง แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030206 มุมสงบ แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030207 ทาจอด แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030208 หวงพัฒนา แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030209 แสนสุข แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030210 ทาเสา แสนตุง เขาสมิง ตราด
23030301 โปงุ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030302 ฆอ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030303 ศรีบวัทอง วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030304 แกงหนิ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030305 ตากแวง วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030306 ทุงพีด วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030307 ยายแห วังตะเคียน เขาสมิง ตราด
23030401 ทาโสม ทาโสม เขาสมิง ตราด
23030402 ละมีบ ทาโสม เขาสมิง ตราด
23030403 สลัก ทาโสม เขาสมิง ตราด
23030404 อางกระปอุง ทาโสม เขาสมิง ตราด
23030405 น้ําตก ทาโสม เขาสมิง ตราด
23030501 ตาพลาย สะตอ เขาสมิง ตราด
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23030502 หนองบวั สะตอ เขาสมิง ตราด
23030503 เกาะลอย สะตอ เขาสมิง ตราด
23030504 วงศแพัฒนา สะตอ เขาสมิง ตราด
23030505 คลองปกุ สะตอ เขาสมิง ตราด
23030506 ตกตัก สะตอ เขาสมิง ตราด
23030507 ทุงกระบอก สะตอ เขาสมิง ตราด
23030508 ทุงกราด สะตอ เขาสมิง ตราด
23030509 ร่ืนรมยแสามัคคี สะตอ เขาสมิง ตราด
23030601 นาวง ประณีต เขาสมิง ตราด
23030602 ตลุง ประณีต เขาสมิง ตราด
23030603 ประณีต ประณีต เขาสมิง ตราด
23030604 ดินแดง ประณีต เขาสมิง ตราด
23030605 ดอนสูง ประณีต เขาสมิง ตราด
23030606 ตกณรงคแ ประณีต เขาสมิง ตราด
23030607 อิเร็ม ประณีต เขาสมิง ตราด
23030608 ตาละวาย ประณีต เขาสมิง ตราด
23030609 คลองหลอด ประณีต เขาสมิง ตราด
23030610 แสลงอิฐ ประณีต เขาสมิง ตราด
23030701 คันนาสูง เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030702 เกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030703 ฝาเรือง เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030704 เจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030705 รวมมิตร เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030706 มณฑล เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030707 เขาฉลาด เทพนิมิต เขาสมิง ตราด
23030801 ทุงนนทรี ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030802 คลองใหญ ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030803 ชากกลาง ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030804 เขามะพูด ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030805 ตามาง ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030806 วังผกา ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030807 ใหมสามัคคี ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030808 ทุงตาโค฿ะ ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
23030809 ตรอกกระสังขแ ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด
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23040101 มะนาว บอพลอย บอไร ตราด
23040102 ปะอา บอพลอย บอไร ตราด
23040103 บอไร บอพลอย บอไร ตราด
23040104 ตากแวงกลาง บอพลอย บอไร ตราด
23040105 ตางาม บอพลอย บอไร ตราด
23040106 คลองแอง บอพลอย บอไร ตราด
23040107 ตากแวงลาง บอพลอย บอไร ตราด
23040108 หมื่นดาน บอพลอย บอไร ตราด
23040109 จัดสรร บอพลอย บอไร ตราด
23040110 คลองยอ บอพลอย บอไร ตราด
23040201 คลองขวาง ชางทนู บอไร ตราด
23040202 ชางทนู ชางทนู บอไร ตราด
23040203 หนองแฟบ ชางทนู บอไร ตราด
23040204 หนองมาตร ชางทนู บอไร ตราด
23040205 หนองไมหอม ชางทนู บอไร ตราด
23040206 ตระกูลพัฒนา ชางทนู บอไร ตราด
23040301 ดานชุมพล ดานชุมพล บอไร ตราด
23040302 เขาขาด ดานชุมพล บอไร ตราด
23040303 คลองแสง ดานชุมพล บอไร ตราด
23040304 ทางกลาง ดานชุมพล บอไร ตราด
23040305 ทบัมะกอก ดานชุมพล บอไร ตราด
23040306 ปะเดา ดานชุมพล บอไร ตราด
23040307 ทบัทมิสยาม 01 ดานชุมพล บอไร ตราด
23040401 หนองบอน หนองบอน บอไร ตราด
23040402 ตรอกเกษร หนองบอน บอไร ตราด
23040403 เนินพัฒนา หนองบอน บอไร ตราด
23040404 คอแล หนองบอน บอไร ตราด
23040405 มะอึกแรด หนองบอน บอไร ตราด
23040501 นนทรียแ นนทรียแ บอไร ตราด
23040502 สระใหญ นนทรียแ บอไร ตราด
23040503 มะมวง นนทรียแ บอไร ตราด
23040504 คลองโอน นนทรียแ บอไร ตราด
23040505 ทุงตอง นนทรียแ บอไร ตราด
23050101 แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
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23050102 คลองปอ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050103 แหลมมะขาม แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050104 แหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050105 แหลมทองหลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050106 กลาง แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050107 หนองปรือ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
23050201 ทายเขา น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
23050202 หนองใหญ น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
23050203 น้ําเชี่ยว น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
23050204 ทาประดู น้ําเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
23050301 อาวตาลคู บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050302 บางปดิลาง บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050303 บางปดิบน บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050304 บางกระดาน บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050305 ปากคลอง บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050306 หนิดาด บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050307 ชองลม บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050308 พรงสน บางปดิ แหลมงอบ ตราด
23050701 คลองใหญ คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050702 หนองเตียน คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050703 เนินดินแดง คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050704 แหลมอวน คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050705 ธรรมชาติบน คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050706 ธรรมชาติลาง คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050707 วังตาสังขแ คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23050708 หนิดาด คลองใหญ แหลมงอบ ตราด
23060101 อาวนิด เกาะหมาก เกาะกูด ตราด
23060102 แหลมสน เกาะหมาก เกาะกูด ตราด
23060201 คลองหนิดํา เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23060202 คลองเจา เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23060203 อาวใหญ เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23060204 อาวสลักอวน เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23060205 อาวพราว เกาะกูด เกาะกูด ตราด
23060206 อาวสลัด เกาะกูด เกาะกูด ตราด
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23070101 คลองนนทรี เกาะชาง เกาะชาง ตราด
23070102 ดานใหม เกาะชาง เกาะชาง ตราด
23070103 คลองสน เกาะชาง เกาะชาง ตราด
23070104 คลองพราว เกาะชาง เกาะชาง ตราด
23070201 บางเบา เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
23070202 สลักเพชร เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
23070203 เจ฿กแบ฿ เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
23070204 สลักคอก เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
23070205 สลักเพชรเหนือ เกาะชางใต เกาะชาง ตราด
24010201 ประตูน้ําทาไข ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010202 คลองเกา ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010203 คลองบางลําภู ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010204 ทาไข ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010205 หมู ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010206 คลองบางขวัญ ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010207 คลองบางขวัญ ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010208 หลวงสีแสก ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010209 คลองกลาง ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010210 คลองกลาง ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010211 คลองเอวจระเข ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010212 คลองเอวจระเข ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010213 คลองบานใหม ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010214 บงึสามเสร็จ ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010215 ทาไข ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010216 ริมคลองขุดใหม ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010217 หลังวัดประตูน้ํา ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010301 สัมปทวนใน บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010302 สายชล บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010303 ทาประดู บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010304 โรงสีบริษัทจังหวัด บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010305 คลองบางทอง บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010401 โรงสีบน คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010402 ทรายมูล คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010403 คลองนา คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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24010404 คลองนา คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010405 บางไผ คลองนา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010501 วนทาแครง บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010502 ตรงขามวัดโสธร บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010503 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010504 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010505 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010506 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010507 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010508 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010509 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010510 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010511 บางตีนเปด็ บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010512 ดอนทอง บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010513 ดอนทอง บางตีนเปด็ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010601 ตลาดทองน้ํา บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010602 คลองหลวงวิสูตร บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010603 คลองสรอยทอง บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010604 คลองสวนผัก บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010605 คลองบางกระทงิ บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010606 คลองสัตพงษแ บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010607 คลองบางไผ บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010608 สามหมู บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010609 หวัสวน บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010610 หนองบวั บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010701 คลองจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010702 คลองลัด คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010703 คลองบางกุง คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010704 ดอน คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010705 คลองจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010706 คลองบางกุง คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010707 คลองจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010708 คลองจุกเฌอ คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010801 ไผเสวก บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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24010802 สัมปทวน บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010803 บางสมอ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010804 สัมปทวน บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010805 เกาะจันทรแ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010806 วังอายเนื้อ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010807 คูกบ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010808 ไทยพิพัฒนแ บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010809 บางแกว บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010810 ชูพัฒนา บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010811 แหลมพระยาจาก บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010812 คลองบางกระเสน บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010901 คลองบานใหม บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010902 บางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010903 คลองกลาง บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010904 บางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010905 คลองบางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010906 แพรกกระทุมศาลา บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010907 ชวดตาสี บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010908 บางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010909 บางขวัญ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010910 คลองบานใหม บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010911 คลองบานใหม บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010912 คลองบานใหม บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010913 ปากคลองนา บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24010914 สัมปทวน บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011001 บงึสามเสร็จ คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011002 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011003 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011004 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011005 หลอดยายสุข คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011006 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011007 วัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011008 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011009 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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24011010 คลองขวางลาง คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011011 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011012 ส่ีแยกทาไข คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011013 ส่ีแยกทาไข คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011014 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011015 คลองขวาง คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011016 บางใหญ คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011017 คลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011101 คลองวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011102 คลองลาว วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011103 คลองลาว วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011104 แพรกวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011105 คลองวังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011106 คลองเกา วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011107 คลองเกา วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011108 วังตะเคียน วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011109 บงึสามเสร็จ วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011110 คลองนา วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011201 หลอดตากก โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011202 คลองบางพระ โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011203 โสธร โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011204 คลองบางพระ โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011205 หบุใน โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011206 ศรีเจริญ โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011207 ปากคลอง โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011301 บางเสา บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011302 ทาอิฐ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011303 นาลําแพน บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011304 คลองออม บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011305 คลองบางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011306 คลองนา บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011307 ชองลม บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011308 คลองลัดยายหร่ัง บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011309 บางปรง บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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24011310 บางกะหลาม บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011401 ไร บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011402 คลองบางกะไห บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011403 หวัจาก บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011404 บางเตย บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011405 หนองขอน บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011406 แขม บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011407 ปลายคลองบางพระ บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011408 บางกะโหลก บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011409 บางเรือน บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011501 คลองขวางลาง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011502 คลองขวางลาง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011503 บงึหนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011504 หนามแดง หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011505 บางปลานัก หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011506 บางปลานัก หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011507 คลองแพรกบางหมู หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011601 คลองเปรง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011602 คลองประเวศ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011603 คลองประเวศ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011604 จระเขนอย คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011605 เกาะดอน คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011606 คลองขวาง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011607 คลองเปรง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011608 สมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011609 สมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011610 สมอเซ คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011611 คลองเปรง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011612 ใหมตลาดเปรง คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011701 ตาลแถว คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011702 คลองอุดมชลจร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011703 วัดคูเกษมสโมสร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011704 วัดคูเกษมสโมสร คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011705 คลองอุดม คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
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24011706 เดโช คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011707 เดโช คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011708 เดโช คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011709 ปลายเวศ คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011801 คลองประเวศ คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011802 คลองหลวงแพง คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011803 คลองหลวงแพง คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011804 คลองหลวงแพง คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011805 คลองหลวงแพง คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011806 คลองหลวงแพง คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011807 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011808 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011809 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011810 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011811 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011812 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011813 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011814 คลองเจา คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011901 ดอนคา บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011902 หวัแดน บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011903 คลองขุด บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011904 บางกระโหลก บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011905 เกาะดอน บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011906 กะรุ บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011907 คลองแขวงกล่ัน บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011908 บางเตย บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011909 คลองแขวงกล่ัน บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011910 คลองวังปลานัก บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011911 แพรกวิหารแกว บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011912 แพรกวังอายครอ บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24011913 แพรกชุมรุม บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
24020401 ตลาดใหม บางสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020402 สองพี่นอง บางสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020403 บางสวน บางสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา

-250-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
24020404 คลองบางคลา บางสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020801 ตลาดกลาง บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020802 สามแยก บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020803 บางตนไทร บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020804 บางกระพอ บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020805 คลองสองสลึง บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020806 บางกระดาน บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020807 บางตนจิก บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020808 สลิดใหญ บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020809 คลองเตย บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020901 ปากน้ํา ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020902 คลองใหม ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020903 วังสะแก ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020904 หนองนา ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020905 คลองมะกอก ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020906 หนิต้ัง ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020907 หลังวัด ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020908 ไร ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020909 ขุนทอง ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020910 ทาลาน ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020911 บางทองหลาง ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24020912 หนองชุมพร ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021001 ปาุไม ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021002 คลองโสภา ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021003 คลองสองพี่นอง ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021004 ทรายหาย ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021005 ทาระหดั ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021006 หนองปรือ ทาทองหลาง บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021101 สาวชะโงก สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021102 ตนสําโรง สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021103 คลองสะเดา สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021104 บางหวัเลน สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021105 คลองสวนใหญ สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021106 หมู สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา

-251-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
24021201 หมูใหญ เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021202 หมูดร เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021203 บางกระพอ เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021204 หนองตัน เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021205 วังสะพาน เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021206 บางกระพอ 6 เสม็ดเหนือ บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021301 วังสีทอง เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021302 หนองโสน เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021303 หนองโพรง เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021304 สนามชาง เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021305 วังโคน เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021306 ดอนทบัไก เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021401 หวัไทร หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021402 กลวย หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021403 คูมอญ หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021404 ทางขามนอย หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021405 น้ําฉา หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021406 ลาดบวัขาว หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24021407 ลาดโคก หวัไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา
24030101 บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030102 บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030103 หนองใหญ บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030104 หอคอย บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030105 โพธ์ิเย็น บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030106 โพธ์ิเย็น บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030107 แคราย บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030108 แคราย บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030109 ลําอายสอ บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030110 เทพยา บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030111 เทพยา บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030112 เทพยา บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030113 คลองขวาง บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030114 โรงดอน บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030115 คลองขวาง บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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24030116 คลองขวาง บางน้ําเปร้ียว บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030201 บางขนาก บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030202 ประตูน้ํา บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030203 ชีปะขาว บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030204 คลองสะแก บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030205 บางออ บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030206 หลักรอย บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030207 สะพานรถไฟ บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030208 ตนสําโรง บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030209 ตอกระทุม บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030210 ประจํารัง บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030211 บางกระเบน บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030212 สามหอม บางขนาก บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030301 คลอง 19 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030302 คลอง 19 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030303 คลอง 19 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030304 คลอง 20 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030305 คลอง 20 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030306 คลอง 20 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030307 คลอง 20 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030308 คลอง 20 สิงโตทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030401 คลอง 18 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030402 บงึหมอนทอง หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030403 คลอง 18 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030404 บงึคอหอย หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030405 คลอง 18 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030406 คลอง 18 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030407 คลอง 18 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030408 คลองสิบเกา หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030409 คลอง 19 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030410 คลอง 19 หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030411 คลองสิบแปด หมอนทอง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030501 คลองหกวา บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030502 คลอง 14 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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24030503 คลอง 14 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030504 คลอง 14 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030505 คลอง 14 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030506 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030507 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030508 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030509 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030510 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030511 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030512 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030513 คลอง 15 บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030514 คลองหกวา บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030515 คลองหกวา บงึน้ํารักษแ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030601 คลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030602 คลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030603 คลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030604 คลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030605 คลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030606 คลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030607 คลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030608 คลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030609 คลองหกวา ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030610 คลองหกวา ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030611 คลองหกวา ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030612 คลองหกวา ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030613 คลองหกวา ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030614 บงึตาหอม ดอนเกาะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030701 บางเชือกเขา โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030702 นาคา โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030703 คลอง 19 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030704 คลอง 19 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030705 คลอง 19 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030706 บงึบางไทร โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030707 บงึตาหอม โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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24030708 คลอง 20 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030709 คลอง 20 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030710 คลอง 21 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030711 ทาชาง โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030712 ประตูน้ําสมบรูณแ โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030713 หวัคลอง 19 โยธะกา บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030801 คลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030802 คลองหกวา ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030803 คลอง 21 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030804 คลอง 21 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030805 ดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030806 ดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030807 คลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030808 คลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030809 คลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030810 คลอง 17 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030811 ปากคลองสิบแปด ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030812 คลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030813 คู ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030814 ลําชะลา ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030815 ลําชะลา ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030816 สมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030817 สมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030818 ตลาดคลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030819 ปากคลอง 21 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030901 ตลาด 17 ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030902 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030903 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030904 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030905 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030906 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030907 ไผดํา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030908 ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030909 ศาลาแดง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
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24030910 บงึทองหลาง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030911 หลวงแพง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030912 คลองหลวงแพง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030913 หลวงแพง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030914 แพรกอายโกง ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030915 คลองเจา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030916 คลองเจา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030917 ไผแถว ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030918 ไผแถว ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030919 คลองเจา ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030920 สวางอารมณแ ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030921 แพรกน้ําเตียน ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24030922 แพรกน้ําเตียน ศาลาแดง บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031001 บางใหญ โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031002 คลองขวางบน โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031003 คลองขวางบน โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031004 คลองขวาง โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031005 โพรงอากาศ โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031006 โพรงอากาศ โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031007 คลองชวดตาสี โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031008 คลองชวดตาสี โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031009 คลองชวดตาสี โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031010 คลองชวดตาสี โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031011 คลองใหม โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031012 คลองใหม โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031013 คลองบานใหม โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031014 คลองบานใหม โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031015 ลาดบางกระเบน โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031016 คลองปล้ืมพับผา โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031017 พงกระถิน โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24031018 พงกระถิน โพรงอากาศ บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
24040101 บน บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040102 บน บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040103 กลาง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
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24040104 กลาง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040105 ตลาดบน บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040106 ตลาดศาลเจา บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040107 ตลาดศาลเจา บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040108 หนาวัดกลาง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040109 คลองยายเมย บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040110 ลาง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040111 สามแยกนอก บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040112 คลองใหม บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040113 คลองหวัจาก บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040114 คลองผีขุด บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040115 คลองใหมผีขุด บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040116 นิยมคลองยายเมย บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040117 สกัดส่ีสิบ บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040118 ปลายคลองยายเมย บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040119 เมืองใหมบางปะกง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040201 คลองบางไทร ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040202 คลองใหม ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040203 คลองบานหมู ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040204 หมู ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040205 คลองทาสะอาน ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040206 ตลาดทาสะอาน ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040207 ประตูน้ําปากตะคลอง ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040208 ทาไข ทาสะอาน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040301 ปากคลองบางวัว บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040302 หลังสวน บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040303 เกาะหลวง บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040304 ในบาน บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040305 ในบาน บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040306 หลังวัด บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040307 คลองสําโรง บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040308 หนาบาน บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040309 วังเสือใหญ บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040310 วังเสือนอย บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

-257-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
24040311 คลองบางจาก บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040312 คลองสําโรง บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040313 คลองบางจาก บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040314 คลองสําโรง บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040401 ตะวันออก บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040402 ปากคลองสําโรง บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040403 ปากคลองบางสมัคร บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040404 เกาะหลวง บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040405 เกาะบน บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040406 เกาะวัด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040407 คลองน้ําเค็ม บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040408 คลองลําหวายลิง บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040409 หวัปาุ บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040501 แมน้ํา บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040502 ทางเกวียน บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040503 ทาแค บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040504 ศรีเสม็ด บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040505 หวัสวน บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040506 นอก บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040507 สายออม บางผ้ึง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040601 บางเกลือ บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040602 สกัดส่ีสิบ บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040603 หนาวัดบางเกลือ บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040604 ปากคลองพระยาวิสูตร บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040605 ลาดยาว บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040606 บางครก บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040607 คลองใหม บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040701 คลองตารวย สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040702 คลองเจริญวัย สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040703 คลองแสมขาว สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040704 คลองลาดกระจูด สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040705 คลองตาเอี่ยม สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040706 สองคลอง สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040707 คลองปกีกา สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
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24040708 คลองขุดใหม สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040709 คลองหงษแทอง สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040710 คลองสีลง สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040801 คลองใหม หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040802 คลองจางวาง หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040803 บางควาย หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040804 หนองจอก หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040805 ปลายไม หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040806 คลองขุนพิทกัษแ หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040807 คลองขุนพิทกัษแ หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040808 คลองแขวงกล่ัน หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040809 คลองขวาง หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040901 คลองกระมัง พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040902 ปากคลองบางซ่ือ พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040903 คลองนิยม พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24040904 คลองพระยาวิสูตร พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041001 หวัแหลม ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041002 ทาขาม ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041003 ทาขาม ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041004 คลองพานทอง ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041005 บางไทร ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041006 คลองแสม ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041007 คลองบางนาง ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041008 คลองตําหรุ ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041101 คลองหอมศีล หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041102 ตลาดบางพลีนอย หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041103 ปากคลองหอมศีล หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041104 คลองเจ็กพงษแ หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041105 สกัดส่ีสิบตะวันตก หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041106 สกัดแปดสิบ หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041201 ทาขาม เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041202 คลองสามขัน เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041203 ทาตาเถร เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041204 เกาะกลาง เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
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24041205 ตนกรอก เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041206 ปากคลองออมใหญ เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24041207 หลังเขาดิน เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
24050101 สนามจันทรแ บานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050102 คลองหลอดยอ บานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050103 คลองชวดแค บานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050104 ตลาดทด บานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050201 คลองแขวงกล่ัน เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050202 คลองจรเขนอย เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050203 คลองแขวงกล่ัน เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050204 คลองเกาะไร เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050205 คลองเกาะไร เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050301 วังอู คลองขุด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050302 ไผแถว คลองขุด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050303 ชวดสนามเถื่อน คลองขุด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050304 ลาดบวั คลองขุด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050401 ปากคลองบานโพธ์ิ คลองบานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050402 ดอนชะคราม คลองบานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050403 ปากคลองตนหมัน คลองบานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050404 ทาไฟใหม คลองบานโพธ์ิ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050501 คลองประเวศ คลองประเวศ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050502 คลองลัดยายหร่ัง คลองประเวศ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050503 คลองขุนพิทกัษแ คลองประเวศ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050601 ทางหลวง ดอนทราย บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050602 ดอนสะแก ดอนทราย บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050603 ดอนทราย ดอนทราย บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050604 ทด ดอนทราย บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050701 ปากคลองขุนพิทกัษแ เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050702 ปากลัดยายมุด เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050703 คลองแขวงกล่ัน เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050704 คลองแขวงกล่ัน เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050705 ปากคลองพระยาสมุทร เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050706 ตลาดคลองสวน เทพราช บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050801 บางกรูด ทาพลับ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

-260-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
24050802 ตลาดโรงสีลาง ทาพลับ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050803 วัดเกาะชัน ทาพลับ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050804 กนกรอก ทาพลับ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050901 ขางวัดอินทาราม หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050902 คูเตาอิฐ หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050903 โรงหลวง หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050904 ชวดลางหวัไผ หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24050905 ตลาดหนองตีนนก หนองตีนนก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051001 หนองบวั หนองบวั บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051002 สามขา หนองบวั บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051003 ดอนสีนนทแ หนองบวั บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051004 ทุงชาง หนองบวั บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051101 ชวดลําภู บางซอน บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051102 คลองยายคํา บางซอน บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051103 จากแดง บางซอน บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051201 อูตะเภา บางกรูด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051202 บางชายสอ บางกรูด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051203 ทาถั่ว บางกรูด บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051301 ดอนศาลเจา แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051302 เนินเรียบ แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051303 หนองหอย แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051304 แหลมประดู แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051305 วังอู แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051306 หนองหอย แหลมประดู บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051401 จากขาด ลาดขวาง บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051402 ลาดขวาง ลาดขวาง บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051403 หวัเนิน ลาดขวาง บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051404 ตลาดแสนภูดาษ ลาดขวาง บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051501 ปากคลองทาถั่ว สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051502 หนองน้ํากิน สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051503 คลองตาแยม สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051504 คลองบางกนก สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051505 คลองสวนนอย สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051506 หวัสวน สนามจันทรแ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
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24051601 ดานเกา แสนภูดาษ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051602 นอก แสนภูดาษ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051603 หมูใหญ แสนภูดาษ บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051701 หนองตับปอ สิบเอ็ดศอก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051702 สามกอ สิบเอ็ดศอก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051703 หนองหนาบาน สิบเอ็ดศอก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051704 ดอนควายโทน สิบเอ็ดศอก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24051705 หนองแบน สิบเอ็ดศอก บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
24060101 โรงเล่ือยจักร เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060102 เกาะขนุน เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060103 ปากคลองมวง เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060104 หนองเสือ เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060105 แหลมตะครอ เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060106 นานอย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060107 ชายเคือง เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060108 ไรดอน เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060109 ชําปาุหวาย เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060110 หวยพลู เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060111 หนิดาษ เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060112 หนองอีโถน เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060113 ดอนขี้เหล็ก เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060114 หนองปาุ เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060115 หวยสาม เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060201 ซอง บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060202 แถวธาร บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060203 หนองหวา บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060204 ตนสําโรง บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060205 หวักระสังขแ บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060206 หวักระพี้ บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060207 ธารพูด บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060208 บานไร บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060209 หนองน้ําพุ บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060210 หวักระสังขแ (เกา) บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060211 หนองตารอด บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
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24060212 หวยปลีก บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060213 หนองสองหอง บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060214 เกาะสุวรรณ บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060301 ทาเกวียน พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060302 เมืองกาย พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060303 เฉียงใต พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060401 โฮง เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060402 เลอ เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060403 เมืองแมด เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060404 วัดโพธ์ิศรี เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060405 ปลายกระจับ เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060406 ตนกระจับ เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060407 คลองตอน เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060501 หนองทราย หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060502 หนองปาุตอง หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060503 แหลมไผศรี หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060504 อาวสีเสียด หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060505 แลง หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060506 นาเหลาบก หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060507 หนองยาว หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060508 ตนนา หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060509 ตนตาล หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060510 ตนนา หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060511 ตนตาล หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060512 หนองปาตองเหนือ หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060601 ทาลาด ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060602 ทาถาน ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060603 โคกหวัขาว ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060604 หนองเค็ด ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060605 ตนกระบก ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060606 ตล่ิงชัน ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060607 หนองเค็ดใหม ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060701 หนองแหน หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060702 ดงยางไทย หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
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24060703 ดงยาง หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060704 ดงยางนอก หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060705 สระสองตอน หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060706 คลองหวย หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060707 ปากหวย หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060708 หนองบวั หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060709 โคก หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060710 กระจับ หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060711 ปลายกระจับ หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060712 โคกนอย หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060713 หนองกระทุม หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060714 ปาุไร หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060715 หนองเค็ด หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060801 บงึตาจัน เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060802 เขาหนิซอน เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060803 แหลมเขาจันทรแ เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060804 ปรือวาย เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060805 หนองวานเหลือง เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060806 หนองแสง เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060807 ลํามหาชัย เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060808 หนองยายแจม เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060809 หนองกลางดง เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060810 เขาหนามอด เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060811 หวยสําโรง เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060812 คลองตะเคียน เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060813 หนองเหยีง เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24060814 หนองปรือ เขาหนิซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
24070101 ไผขวาง บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070102 ราชสาสแน บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070103 จรเขตาย บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070104 เตาอิฐ บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070105 ดอนทอง บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070106 จรเขตาย บางคา ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070201 บางคา เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
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24070202 ไผกลึง เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070203 กกสับใน เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070204 กกสับนอก เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070205 หนองขอน เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070206 หนองชางตาย เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070207 หนองแหน เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070208 บางพุทรา เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070209 ไผสอ เมืองใหม ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070301 ตลาดดงนอย ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070302 หนองจอก ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070303 หมูไผ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070304 หนองโบสถแ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070305 หนาวัดใต ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070306 หนาวัดเหนือ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070307 ยางปุุม ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070308 วังกระทุม ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070309 ทาโพธ์ิ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070310 น้ําฉา ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070311 สะแกงาม ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070312 ทางขาม ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070313 ตนกันเกรา ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070314 หนิดาษ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070315 ไผงาม ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24070316 หนองโบสถแใหญ ดงนอย ราชสาสแน ฉะเชิงเทรา
24080101 บางมะเฟือง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080102 บางพะเนียง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080103 ดอนทานา คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080104 โพนงาม คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080105 สระไมแดง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080106 ยางแดง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080107 วังไทร คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080108 หนองยาง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080109 ทามวง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080110 อางทอง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
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24080111 อางตาผ้ึง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080112 ปาุอีแทน คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080113 โพธ์ิทอง คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080114 บงึตะเข คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080115 หวยกบ คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080116 โพธ์ิงาม คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080117 เนินทราย คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080201 ทากระดาน ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080202 ทาเลียบ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080203 นา ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080204 นาโพธ์ิ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080205 กระบกเต้ีย ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080206 วังสอ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080207 หนิแร ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080208 ชําปาุงาม ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080209 สุงเจริญ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080210 โปรงเกตุ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080211 ทุงสอหงษา ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080212 โปรงเจริญ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080213 เขาผานาง ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080214 แสงทอง ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080215 นายาว ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080216 นาอิสาน ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080217 หนองตานาค ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080218 ทุงเหยีง ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080219 นางาม ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080220 หนองกระทงิ ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080221 คลองเตย ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080222 หนิแรเกา ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080223 หนองยางใหม ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080301 อางตะแบก ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080302 กระบกหวาน ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080303 โคกตะเคียนงาม ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080304 คลองอุดม ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
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24080305 มาบนาดี ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080306 ทาทองดํา ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080307 โปรงตาสา ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080308 วังคู ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080309 เขาจันทรแ ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080310 คลองยายสรอย ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080311 หนองยายกลอม ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080312 โคกผาสุข ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080313 ทุงวัว ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080314 หนองใหญ ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080315 ทางโคง ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080316 ทาชีวิต ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080317 ภูเขาทอง ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080318 มาบสมบรูณแ ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080319 สันติสุข ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080501 หวยหนิ ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080502 หวยน้ําทรัพยแ ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080503 ทาซุง ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080504 หวยน้ําไส ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080505 สวนปาุ ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080506 กม. 7 ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080507 ลาดกระทงิ ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080508 เเปลงไผ ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080509 กม. 8 ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080510 แปลง 8 ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24080511 หนองบอน ลาดกระทงิ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
24090101 บางบอ แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090102 คลอง แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090103 แปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090104 ดานเงิน แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090105 ตลาดบางบอ แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090106 ลาดปลาเคา แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090107 ไผแกว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090108 หนองครก แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
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24090109 เกาะบรเพชร แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090110 ตนตะกู แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090111 หนองสาริกา แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090112 คลองสอง แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090113 คลองหนึ่ง แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090201 วังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090202 วังกะจะ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090203 หนองศิลาราม วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090204 หนองปลิง วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090205 คลองโรงเล่ือย วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090206 หนองปรือไมแกว วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090207 ทุงสะเดา วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090208 สะพานนาค วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090209 หวยแกะ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090210 โกรกแกววงพระจันทรแ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090211 ไทรทอง วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090301 ใน หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090302 ภูมิเจริญ หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090303 กลาง หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090304 สวน หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090305 อาวชางไล หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090306 ใหม หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090307 เกาะลอย หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090308 แหลมหนิ หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090309 หนองตะเภา หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090310 แหลมหวา หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090311 หนองสธิต หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090312 เนินตะคอ หวัสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090401 หนองปลาไหล หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090402 หนองสรอยต่ิง หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090403 ไทรทอง หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090404 ปกันนทรี หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090405 เขาสะทอน หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090406 โกรกแกววงพระจันทรแ หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
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24090407 หนองน้ําขาว หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090408 หลุมมะขาม หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090409 หาแยก หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090410 เขาสะทอนบน หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090411 หนองไทรบน หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24090412 หนองสรอยต่ิงบน หนองไมแกน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
24100101 วังวุง ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100102 ทาคาน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100103 ทุงยายชี ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100104 ทากลอย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100105 หนองปรือกันยาง ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100106 หนองประโยชนแ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100107 อางเสือดํา ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100108 หนองปลาซิว ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100109 อางเตย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100110 หนองเรือ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100111 นอยนาดี ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100112 เนินกระบก ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100113 คลองตะเคียน ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100114 คลองมะหาด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100115 เขาตลาด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100116 หนองปรือนอย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100117 ชมพู ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100118 คลองสียัด ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100119 แปลงเสมา ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100120 เนินนอย ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100121 ฝ่ังคลอง ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100122 เขาวงคแ ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100201 กรอกสะแก คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100202 หนองคอก คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100203 เกาะลอย คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100204 วังหนิ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100205 หนองขาหย่ัง คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100206 ธรรมรัตนแใน คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
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24100207 รมโพธ์ิทอง คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100208 เทพประทาน คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100209 หวยตะปอก คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100210 ศรีเจริญทอง คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100211 หวยโสม คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100212 ทุงสาย คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100213 เกาะกระทงิ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100214 เขากลวยไม คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100215 หนองใหญ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100216 อางหนิ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100217 ซอย 5 คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100218 กระบกคู คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100219 เขากระดาษ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100220 หวยนา คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100221 หวัฝาย คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100222 สันติสุข คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100223 ทามะนาว คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100224 ทรัพยแเจริญ คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24100225 สามพราน คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
24110101 วังขอน กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110102 ดอนสนาม กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110103 ลาดน้ําเค็ม กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110104 กอนแกว กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110105 ชวดชะโด กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110106 บางกระเสน กอนแกว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110201 พลับ คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110202 ลาดปลาเคา คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110203 คลองเขื่อน คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110204 หวัลําพู คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110205 วังควาย คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110206 หวัลําพูเกา คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110301 โหงหวด บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110302 สามรม บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110303 บางกระเสน บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
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24110304 บางเลา บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110305 ดอน บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110306 หนองสามขา บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110401 สมอคลอย บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110402 ดอนถอน บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110403 ดอนสนาม บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110404 คลองบางโรง บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110405 กอไผ บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110406 คลองสามเสร็จ บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110407 ตล่ิงชัน บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110501 บางคางคาว บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110502 เกาะลัด บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110503 เกาะลัด บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110504 บางสีฟัน บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110505 ควายเขาหกั บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110506 บางตลาด บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
24110507 คุงกราง บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
25010201 คลองโคกกะจะ รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010202 ตึกปนื รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010203 ตึกปนื รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010204 ทาเรือ รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010205 มอญ รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010206 บางตาหลา รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010207 บําหรุ รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010208 หนองพังพวย รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010209 ชลประทาน รอบเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010301 มอญ วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010302 วัดโบสถแ วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010303 วัดโบสถแ วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010304 ไร วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010305 ใหม วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010306 โพธ์ิสูง วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010307 ปากคลอง วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010308 บางกระด่ีใต วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
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25010309 คลองสารภี วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010310 สันทรียแ วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010311 ทาไผปาุ วัดโบสถแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010401 สะพานหนิ บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010402 สามเรือน บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010403 บางเดชะ บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010404 อินทนิล บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010405 ยานขาว บานหวักรด บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010406 สะพานหนิ

บานปากคลองชาง
บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ

25010407 คลองหวักรด บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010408 สนามพลี บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010409 คลองหวักรด บางเดชะ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010501 ลาดเคา บานน้ําหกั ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010502 คลองตาหลวง ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010503 ทางาม ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010504 ทางาม ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010505 คุงโรงนา ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010506 กระแจะ ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010507 หบุง้ิว ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010508 หาดสะแก ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010509 หาดสะแก ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010510 หาดสะแก ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010511 หาดสะแก ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010512 คลองวัว ทางาม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010601 ปากคลอง บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010602 ทางาม บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010603 หนาโรงพยาบาล บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010604 บางบริบรูณแ บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010605 หาดสะแก บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010606 ปากคลองประจันตคาม บางบริบรูณแ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010701 บวัลาย ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010702 ตลาดตนกระบก ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010703 ตลาดหลวง ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
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25010704 ดงตาแทน ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010705 บตุาเสด ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010706 หนองกระจับ ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010707 หนองกระจับ ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010708 หนองออ ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010709 กรอกตากแดด ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010710 ปาุทรงคุณ ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010711 จักรพงษแสามัคคี ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010712 จักรพงษแ ดงพระราม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010801 หาดทราย บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010802 ไผลอม บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010803 พระ บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010804 ดงหวัโขด บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010805 ใหม บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010806 หนองบวั บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010807 เนินดินแดง บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010808 ดงหวัโขด บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010809 ดงหวัโขด บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010810 ดงกระจาย บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010811 หนองจอก บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010812 ยาง บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010813 ปาุเสือ บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010814 หวัเขา บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010815 สามแยกวงเวียน บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010816 หนองกันเกรา บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010817 หนองประเทอืง บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010818 หนองจอกใหม บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010819 ใหมพัฒนา บานพระ เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010901 ปากเหมือง โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010902 ลาง โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010903 เหนือ โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010904 แหลมยาง โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010905 โคกไมลาย โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25010906 ดอนยาง โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
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25010907 หนองเข โคกไมลาย เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011001 แหลมหนิ ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011002 เนินอีแจน ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011003 เกาะเค็ดใน ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011004 หนองยาว ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011005 หนองปรือ ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011006 หนองเตา ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ

25011007
บานหวันา บานเนินอี
แจน

ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ

25011008 แหลมไผ ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011009 จิกสูง ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011010 เกาะเค็ดนอก ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011011 หนิอาวพยอม ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011012 ใหม ไมเค็ด เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011101 โคกมะกอก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011102 หวัสุม ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011103 ภักดี ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011104 ดงขี้เหล็ก ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011105 หนองทะเล ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011106 ดงบงั ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011107 หนองขนาด ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011108 หนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011109 เนินไฮ ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011110 ขอนขวาง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011111 หนองปี๊ด ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011112 หวยเกษียร ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011113 เนินผาสุข ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011114 หนองคุม ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011201 นาปรือ เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011202 นาปรือ เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011203 เนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011204 เนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011205 เนินบาก เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011206 หวยทราย เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
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25011207 หนองเตา เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011208 เนินไฮ เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011209 หนองงูเหลือม เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011210 ทาศาลา เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011211 ทาศาลา เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011212 บอแร เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011213 ธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011214 เนินสูง เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011215 วังน้ําขุน เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011216 หวยเกษียร เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011217 เนินไมหอม เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011218 หวับุง เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011219 ซับฟาน เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011220 หนองแทนพระ เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011221 หวยทรายพระนครเหนือ เนินหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011301 ดงคุย โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011302 เกาะแลง โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011303 หนองรวง โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011304 โนนหอม โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011305 ฟากหวย โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011306 เหลาบตุร โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011307 ดงยาง โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011308 ขอม โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011309 ทุงไมคาง โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011310 มวงแฝก โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011311 ดอนใหญ โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25011312 ทุงตะลุมพุก โนนหอม เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ
25020101 ปากแพรกโคกสูง กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020102 ทุงแฝก กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020103 ปากแพรก กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020104 หนองชางลง กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020105 นางเลง กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020106 สระดู กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020107 โคกปาุแพง กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25020108 โนน กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020109 ทาขี้เหล็ก กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020110 ชําโสม กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020111 คลองกลาง กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020112 ริมน้ํา กบนิทรแ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020201 ใต เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020202 เมืองเกา เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020203 เหนือ เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020204 เลียบ เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020205 หนองรี เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020206 โนนแดง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020207 มวง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020208 ไผ เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020209 ถนนทอง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020210 เมืองใหม เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020211 ดงเย็น เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020212 โคกหอม เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020213 หนองกุลา เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020214 ทาขอย เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020215 วังหาง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020216 นครกบนิทรแ เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020217 โนนคูณ เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020218 เหลา เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020219 หนองรีสอง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020220 ถนนทองสอง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020221 โนน เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020222 เลียบสอง เมืองเกา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020301 พรมแสง วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020302 หนองแก วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020303 เพชรเอิม วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020304 วังหวาย วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020305 ทาเสา วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020306 ตะเคียนทอง วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020307 วังสะบา วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25020308 โมกสูง วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020309 หนองตาสา วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020310 วังดาล วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020311 โคกกอง วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020312 หนองจิก วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020313 หนองโคลน วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020314 หนองผักกระเฉด วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020315 เกาะแดง วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020316 หนองชุมหวาย วังดาล กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020401 หนองอนามัย นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020402 สระขุด นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020403 ทากฐิน นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020404 คลองยาง นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020405 หนองไฮ นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020406 โนนสะอาด นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020407 โคกสวาง นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020408 นนทรี นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020409 หนองบวั นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020410 หนองปาุตอง นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020411 วังหร่ี นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020412 หนองขา นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020413 เขาปนู นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020414 หนองมวง นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020415 หนองคุม นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020416 หนองดุม นนทรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020501 ซง ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020502 ทาทองดํา ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020503 ไผรส ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020504 หนองตาง ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020505 ยานรี ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020506 ตรอกปลาไหล ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020507 โคกสวาง ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020508 หนองปรือ ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020509 เขาดวน ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25020510 เขาจาน ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020511 ดงขวาง ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020512 เขาดิน ยานรี กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020601 โนนฝาว วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020602 เขากระแต วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020603 แกง วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020604 หนองหอย วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020605 วังตะเคียน วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020606 วังตะเคียน วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020607 หนองเแหน วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020608 เนินสูง วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020609 คลองระกํา วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020610 หวยกระบอก วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020611 เนินนางาม วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020612 ซําปาุตอง วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020613 เนินหนิกอง วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020614 ใหมวังตะเคียน วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020615 ใหมสําพันตา วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020616 โนนเจริญ วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020617 คลองนางลิง วังตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020701 เพ็ชรเอิม หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020702 หาดสูง หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020703 ซง หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020704 บงึกาฬ หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020705 เขาดิน หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020706 เกาะลอย หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020707 ปราสาท หาดนางแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020801 ลาดตะเคียน ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020802 ทุงขาม ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020803 หนองนมหนู ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020804 หนองตามัน ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020805 สระบวั ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020806 อางมหา ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020807 หนองตลาด ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25020808 โคกมวง ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020809 คลองรวม ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020810 โคกกระทอน ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020811 เกษตรกรรม ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020812 โคกกลาง ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020813 ลาดไพจิตร ลาดตะเคียน กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020901 นาคํา บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020902 หาดมะกอก บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020903 โนนสะอาด บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020904 พระปรง บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020905 นา บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020906 หนองนาใน บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020907 บเุส้ียว บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020908 วังยาง บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020909 คลองชัน บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020910 หนองโดน บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25020911 หนองแฟบ บานนา กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021001 ปากน้ํา บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021002 หวยใคร บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021003 กุง บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021004 กุดปลาหวี บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021005 บอทอง บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021006 นาใต บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021007 หนองโดน บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021008 หนองไผลอม บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021009 หนองจระเข บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021010 โนนแดง บอทอง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021101 โคกอุดม หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021102 โคกขี้เหล็ก หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021103 โคกลาน หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021104 โสมง หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021105 ทด หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021106 โคกส้ัน หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021107 คลองอุดม หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25021108 คลองมะเลา หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021109 ใหมโคกอุดม หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021110 โสกโคกอุดม หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021111 รัชดาปาุจิก หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021112 โคกหนองแวง หนองกี่ กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021201 หนองเอี่ยน นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021202 วังหาง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021203 หนองมันปลา นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021204 โนนมะงอง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021205 สําโรง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021206 นาแขม นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021207 โนนกลาง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021208 แกง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021209 ทาอุดม นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021210 โนนเกาะลอ นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021211 หนองแสง นาแขม กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021301 นาคลองกลาง เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021302 คลองเจาแรง เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021303 หลังเขา เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021304 เขาไมแกว เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021305 สันดัน เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021306 โปรงสะเดา เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021307 โนนดู เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021308 โปรงศรีเจริญ เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021309 โปรงศรีษะเกษ เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021310 ขุนดาน เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021311 คลองตามั่น เขาไมแกว กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021401 วังดินสอ วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021402 เขาปนู วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021403 วังทาชาง วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021404 วังมะกรูด วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021405 คลองตะเคียน วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021406 คลองสิบสอง วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021407 คลองหนัแดง วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
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25021408 คลองมะเด่ือ วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021409 โปรงใหญ วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021410 เขาถ้ํา วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021411 วังกวาง วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021412 โปรงพัฒนา วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021413 โปรงอุดมพัฒนา วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021414 โนนสมบรูณแ วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021415 ใหมพัฒนา วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021416 คลองบญุเลิศ วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021417 วังใหม วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021418 โนนจินดา วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021419 โนน วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021420 อุดมสุข วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021421 วังมล วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021422 วังทอง วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25021423 สามแยกโชคชัย วังทาชาง กบนิทรแบรีุ ปราจีนบรีุ
25030101 แดง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030102 วานเหลือง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030103 นาดี นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030104 เส้ียว นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030105 หนองตราด นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030106 สระจาน นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030107 โนนสูง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030108 สันทดั นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030109 กระเดียง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030110 บสูุง นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030111 ระเบาะเกตุ นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030112 โนนแสนสุข นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030113 สระแทน นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030114 ดานตะกั่ว นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030115 สันติสุข นาดี นาดี ปราจีนบรีุ
25030201 สําพันตา สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030202 เลา สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030203 แห สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
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25030204 แกง สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030205 วังหมัน สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030206 โคกกระจง สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030207 หนองแหน สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030208 ทุงสามัคคี สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030209 ใหมพัฒนา สําพันตา นาดี ปราจีนบรีุ
25030301 ตรอกเนียม สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030302 ชะอม สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030303 บกุลวย สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030304 ปากรวม สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030305 สะพานหนิ สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030306 หนองสองหอง สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030307 หนองตะแบก สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030308 โนนหนิแห สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030309 โนนมวง สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030310 ทุงวิจิตร สะพานหนิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030401 แหลมไผ ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030402 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030403 ทุงแฝก ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030404 คลองตาหมื่น ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030405 คลองเตย ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030406 คลองปลาดุกลาย ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030407 นิคมสหกรณแ ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบรีุ
25030501 ทบัไทร แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030502 ทาสะตือ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030503 วังอายปอุง แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030504 บกุลวย แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030505 วังรี แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030506 แกงดินสอ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030507 เขาขาด แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030508 หนิเทนิ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030509 บเุจริญ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030510 คลองมะไฟ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030511 อางทอง แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
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25030512 แกงใหญ แกงดินสอ นาดี ปราจีนบรีุ
25030601 ทบัลาน บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030602 ขุนศรี บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030603 บพุราหมณแ บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030604 กม. 80 บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030605 วังมืด บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030606 วังขอนแดง บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030607 วังหนิ บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030608 วังใหม บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030609 แสนสุข บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25030610 ทบัลานใน บพุราหมณแ นาดี ปราจีนบรีุ
25060101 ตนขี้เหล็ก บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060102 เหนือคลอง บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060103 คลองทายบาน บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060104 วังน้ําเตียน บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060105 บางขาม บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060106 คูตานพ บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060107 สราง บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060108 คลองสอง บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060109 ปากคลองสอง บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060110 ทากระทุม บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060111 วังหวัคู บานสราง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060201 ใตวัด บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060202 บางกระพอ บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060203 บางมะดัน บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060204 บางกระเบา บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060205 ทองคุง บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060206 แหลมลิง บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060207 คลองหอทอง บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060208 บางหอย บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060209 ตาลหกตน บางกระเบา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060301 แหลม บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060302 ยานสมบรูณแ บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060303 บางเตย บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
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25060304 บางเตย บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060305 หวัวน บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060306 คลองโพธ์ิ บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060307 บางหอย บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060308 คลองเฆ บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060309 โยทะกา บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060310 คลองหอทอง บางเตย บานสราง ปราจีนบรีุ
25060401 แหลมวน บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060402 หวัสะแก บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060403 บางยาง บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060404 บางไซ บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060405 วัด บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060406 ไผดํา บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060407 ไร บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060408 ทาชาง บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060409 บางอีรํา บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060410 บางรุงโรจนแ บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060411 โพธ์ิเย็น บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060412 หวัดอน บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060413 คลองโพธ์ิ บางยาง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060501 ใหม บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060502 บางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060503 ยานนาคา บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060504 ออมบางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060505 คลองบางแตน บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060506 ปากตําหรุ บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060507 เกาะลอย บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060508 คลองหวัเสือ บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060509 บางตนจิก บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060510 แหลมทราย บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060511 สามพอก บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060512 คลองบางกระดาน บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060513 ลําโตนด บางแตน บานสราง ปราจีนบรีุ
25060601 ทากระเบา บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
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25060602 ทากระเบา บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060603 หวัไผ บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060604 ตะเภาลาย บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060605 หวัไผ บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060606 บางไซ บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060607 ยานยาว บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060608 หนองปลากราย บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060609 หนองงูเหลือม บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060610 วังหวัคู บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060611 คลองสารภี บางพลวง บานสราง ปราจีนบรีุ
25060701 ตนตระกูล บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060702 วังขอน บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060703 หนองพรวน บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060704 บางปลารา บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060705 บางปลารา บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060706 นิคมพัฒนา บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060707 ไผแถว บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060708 คลองโพธ์ิ บางปลารา บานสราง ปราจีนบรีุ
25060801 หนองบอน บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060802 หนองบวั บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060803 วังขอน บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060804 บางขาม บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060805 บงาขาม บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060806 บงึบางขาม บางขาม บานสราง ปราจีนบรีุ
25060901 ทางขาม กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060902 นาฝุุน กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060903 กระทุมแพว กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060904 กระทุมแพว กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060905 สะแกงาม กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060906 ไมสามเรือน กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25060907 ดอนตาหอม กระทุมแพว บานสราง ปราจีนบรีุ
25070101 เมืองเกา ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070102 ประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070103 โนนยาว ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
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25070104 เมืองใหม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070105 ทาโพธ์ิ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070106 โคกไขเตา ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070107 ดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070108 บางไผ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070109 ชองแคบ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070110 หวัดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070111 กุดตาเสก ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070201 คอ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070202 คอ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070203 เกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070204 สัปโคน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070205 ดาน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070206 สัมพันธแ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070207 หวาน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070301 หอย บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070302 เนินทบัขาว บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070303 ใหม บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070304 หนองชาติ บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070305 โคกบาน บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070306 คลองคลา บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070307 เกาะแดง บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070308 โคกขี้เหล็ก บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070309 เกาะมะไฟ บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070310 เกาะตะเภา บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070401 สวน หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070402 หนองแคน หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070403 บตุราช หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070404 เนินคอ หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070405 หนองแสง หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070406 ไผ หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070501 ดงบงั ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070502 ตม ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070503 นา ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
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25070504 โนน ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070505 สวนผ้ึง ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070506 เนินบาก ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070507 เนินแดง ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070508 เนินยาง ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070509 เนินอุดม ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070510 หนองขาวหลาม ดงบงั ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070601 คําโตนด คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070602 บตุะเคียน คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070603 เนินตําแย คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070604 เนินมวง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070605 คําเลียบ คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070606 หนองคีม คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070607 เกาะพอก คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070608 กําแพง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070609 เนินมะไฟ คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070610 ทุงสะบก คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070611 หนองคุม คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070612 หนองเลิง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070613 หนองเอี่ยน คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070614 เนินแดง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070615 เนินสูง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070616 หนองกวาง คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070617 เนินสูงเหนือ คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070618 บตุรโคตร คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070701 บฝูุาย บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070702 นามูล บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070703 นาแขม บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070704 โคกสวาง บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070705 เนินยาว บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070706 วาน บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070707 ตะครอใต บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070708 ตะครอเหนือ บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070709 เขานอย บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
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25070710 ทาเรือ บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070711 พลับใหม บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070712 พลับเกา บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070713 ขิงกระชาย บฝูุาย ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070801 นา หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070802 หนองแกว หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070803 เกาะยายหนัก หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070804 เนินกอ หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070805 หนองแหว หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070806 เกาะพันซา หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070807 โคกอูทอง หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070808 ประเถท หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070809 ยาง หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070810 เนินหนิต้ัง หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070811 ชัยคลี หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070812 โคกเขื่อน หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070901 คุม โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070902 โงง โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070903 มวง โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070904 โพธ์ิงาม โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070905 ประตูดาน โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070906 อินทรแไตรยแ โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070907 โคกกรวด โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070908 ตน โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070909 เกาะยาง โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070910 หนองหวัลิง โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070911 ประเถท โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070912 โคกบาน โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070913 คลองแกมช้ํา โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070914 คลองฟันปลา โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070915 หนองมะเอก โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070916 ทุงยาว โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070917 ยาง โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25070918 ไทรงาม โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
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25070919 มวงใหม โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบรีุ
25080101 ทาโรง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080102 ดอนตะแบก ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080103 ทาประชุม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080104 ทาตะครอ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080105 ทาหนิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080106 คลองโสม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080107 หนองกระทุม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080108 หวาเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080109 โคกขวาง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080110 หนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080111 สามขา ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080112 มาบปาุตอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080201 สัมพันธแ สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080202 แหลมตาล สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080203 ปากกะพอก สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080204 บางกุง สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080205 ออนชอย สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080206 กุดตาเสก สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080207 อินทนิน สัมพันธแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080301 คลองโพธ์ิ บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080302 ทาตะครอ บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080303 นา บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080304 กลาง บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080305 หาดงาชาง บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080306 วังกระพง บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080307 หาดมะกอก บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080308 ทาแห บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080401 ทาตูม ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080402 หนองคลอ ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080403 หลังถ้ํา ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080404 บยุายใบ ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080405 ชองแคบ ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080406 ยานนางว่ิง ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
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25080407 โปงุไผ ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080408 โคกไมแดง ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080409 หนองสนวน ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080410 คลองร้ัง ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080501 อูตะเภา บางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080502 ปากกะพอก บางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080503 บางกุง บางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080504 วังชัน บางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080505 ดอนหาดหนิ บางกุง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080601 แลง ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080602 เหนือ ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080603 ใหม ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080604 ทายดง ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080605 ดอนใหญ ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080606 ทายสะแก ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080607 หนองบวัหมู ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080701 เกาะเค็ด หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080702 แปลงประดู หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080703 หนองโพรง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080704 หนองชองแมว หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080705 ระเบาะไผ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080706 โคกขวาง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080707 เกาะมวง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080708 ปรือวาย หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080709 โปรงกะพอ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080710 มาบเหยีง หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080711 วังตะพาบ หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080712 หนองสองตอน หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080713 หนองมันปลา หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080801 หวัหวา หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080802 เกาะสมอ หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080803 เกาะสมอ หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080804 หายโศก หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080805 หวัซา หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
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25080806 หวัซา หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080807 หนองกาน้ํา หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080808 หนองหชูาง หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080809 หนองปรือนอย หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080810 หนองนก หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080811 หนองระเนตร หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080812 ปรือวาย หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080813 คลองสมบรูณแ หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080814 ดอนสับฟาก หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080815 เกาะสมอ หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080816 สีเสียดไทรงาม หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080817 หนองไฮ หวัหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080901 ตนตาล หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080902 หาดยาง หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080903 สนามโพธ์ิ หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25080904 ออนชอย หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081001 กรอกสมบรูณแ กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081002 วังขอน กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081003 วังทะลุ กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081004 ประพาส กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081005 คลองประดู กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081006 หนองแสง กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25081007 ทุงบวังาม กรอกสมบรูณแ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบรีุ
25090101 สระมะเขือ โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090102 โคกวัด โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090103 โคกปบี โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090104 โคกปบี โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090105 มวงขาว โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090106 มวงขาว โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090107 ดาน โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090108 หนองสะแก โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090109 หนองเรือ โคกปบี ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090201 สระขอย โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090202 โคกมอญ โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
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25090203 โคกมอญ โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090204 หนองเกตุ โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090205 โปงุตะเคียน โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090206 หนองแสง โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090207 โคกพนมดี โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090301 ไผขาด คูลําพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090302 ไผขาด คูลําพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090303 คูลําพัน คูลําพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090304 คูลําพัน คูลําพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090401 ดอนไผภู บานเกาะวัด ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090402 ไผงาม ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090403 สะแกทงึ ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
25090404 สนามพลี ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบรีุ
26010201 ดอนใหญ ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010202 ยานซ่ือ ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010203 ฝ่ังขวา ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010204 เจดียแทอง ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010205 บางพะเนียด ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010206 บางพะเนียด ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010207 ทาชาง ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010208 ทาชาง ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010209 พรหมณี ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010210 ทาชาง ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010211 ทาโพธ์ิ ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010212 หวัสวน ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010213 ยานซ่ือ ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก
26010301 ทาขอย บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010302 โพธ์ิ บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010303 โพธ์ิไทร บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010304 หนองปลาจีน บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010305 บุงกะเบา บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010306 ใหม บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010307 เกาะโพธ์ิ บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก
26010401 ดอนเจริญ วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
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26010402 ฝ่ังคลอง วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010403 เนินตาล วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010404 ปากเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010405 หนองบวั วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010406 หนองอายกลอม วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010407 คลองเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก
26010501 หวัสวน ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010502 ทาทราย ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010503 ทาทราย ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010504 คลองใหญ ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010505 บางไพร ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010506 โรงหนิ ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010507 บางควายลุย ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก
26010601 คลองตัน ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010602 บางตาดง ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010603 ดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010604 ชวดบวั ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010605 ชวดบวั ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010606 คลองสาม ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010607 คลองสาม ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก
26010701 ลําผักบุง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010702 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010703 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010704 คลองสอง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010705 บางขอม ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010706 คลองบางเมา ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010707 คลองบางเมา ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010708 กําแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010709 คลองหวั ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010710 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010711 บางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010712 บางเมาเหนือ ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก
26010801 หนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010802 หนองกะพอ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
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26010803 หนองหมู ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010804 หนองหวักรวด ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010805 หนิสามกอน ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010806 หนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010807 คลองโพธ์ิ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010808 ทาแห ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010809 หนากระดาน ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010810 กลางดง ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010811 ใตวัด ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010812 ลําผักบุง ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010813 หนองปรือ ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก
26010901 คีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010902 ศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010903 หนองโพธ์ิ ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010904 ไร ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010905 หนองจิก ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010906 สบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010907 โคกกรวด ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26010908 ทาซุง ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
26011001 ดง สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011002 สวนหงษแ สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011003 สาริกา สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011004 กุดรัง สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011005 เขานางบวช สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011006 ใหม สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011007 วังดอกไม สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011008 บุง สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011009 พราหมณี สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011010 โพธ์ิงาม สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011011 เขาแดง สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011012 โนนบก สาริกา เมืองนครนายก นครนายก
26011101 คลองสีสุก หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011102 ทาดาน หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011103 นางรอง หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
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26011104 ทาชัย หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011105 หบุเมย หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011106 วังยายฉิม หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011107 บุงเข หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011108 คลองสีเสียด หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011109 วังยาว หนิต้ัง เมืองนครนายก นครนายก
26011201 วังตูม เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011202 เกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011203 เขาสลักหนิ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011204 เขาพระ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011205 เขาทเุรียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011206 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011207 บหุยอง เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011208 กุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011209 เนินมะคา เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011210 ปากชอง เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011211 เขาลําดวน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011212 วังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011213 วังทพิยแ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
26011301 เขาชะโงก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011302 เขานอย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011303 หนองสะแก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011304 คลองสะทอน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011305 หนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011306 ทายเกาะ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011307 วังตน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011308 คลองใหม (คลองแสง) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011309 โคกลําดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011310 หนองพงษแ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011311 ตอไมแดง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011312 หนองแสนตอ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011313 เขาฝาระมี พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011314 เทพประทาน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011315 วังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
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26011316 คลองยาง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26011317 หนองยาง พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
26020101 เกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020102 คลองตะเคียน เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020103 ทาแดง เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020104 ใหม เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020105 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020106 ยอยใฮ เกาะหวาย ปากพลี นครนายก
26020201 หวยโรง เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020202 เกาะโพธ์ิ เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020203 สะแกซึง เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020204 ดงขา เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020205 คลองกระทุม เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020206 หวัถนน เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020207 ทาขอน เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก
26020301 เบญจภาส ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020302 บขุนุน ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020303 จิกสูง ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020304 เกาะการอง ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020305 ทากวาง ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020306 นอก ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020307 หนองบวัขอน ปากพลี ปากพลี นครนายก
26020401 โคกกรวด โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020402 หนองสองหอง โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020403 เนินสะทอน โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020404 เลาคา โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020405 เนินใหม โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020406 มวง, เหลาหุง โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020407 หนองหวัเสือ โคกกรวด ปากพลี นครนายก
26020501 เกาะกา ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020502 ลําบวัลอย ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020503 แขมโคง ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020504 ไผลอม ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020505 ทาควายแห ทาเรือ ปากพลี นครนายก
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26020506 โคกสําโรง ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020507 ศาลเจา ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020508 สายทาแหง ทาเรือ ปากพลี นครนายก
26020601 คลองคลา หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020602 โคกกระชาย หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020603 หนองหวัลิงใน หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020604 เนินหนิแร หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020605 หนองแสง หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020606 สันปาุต้ัง หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020607 หนองหวัลิงนอก หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020608 บุงเข หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020609 เหลาเด่ิน หนองแสง ปากพลี นครนายก
26020701 เนินตนโพธ์ิ นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020702 โคกสวาง นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020703 นอย นอก ซับเมย นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020704 เนินสูง วังบอน นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020705 นาหนิลาด นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020706 ทามะปราง นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26020707 วังบอน นาหนิลาด ปากพลี นครนายก
26030101 ตรอกกระเบา บานนา บานนา นครนายก
26030102 ตลาดเกาวัดทองยอย บานนา บานนา นครนายก
26030103 ตลาดดงยาง บานนา บานนา นครนายก
26030104 ตลาดวัดสมอบญุคง บานนา บานนา นครนายก
26030105 เงะ บานนา บานนา นครนายก
26030106 ใตศาล บานนา บานนา นครนายก
26030107 ชาง บานนา บานนา นครนายก
26030108 หนองมะกอก บานนา บานนา นครนายก
26030109 ปากลาด บานนา บานนา นครนายก
26030110 ดอนโพธ์ิ บานนา บานนา นครนายก
26030111 วังไทร บานนา บานนา นครนายก
26030201 หนองรี บานพราว บานนา นครนายก
26030202 โรงจาว บานพราว บานนา นครนายก
26030203 วังตน บานพราว บานนา นครนายก
26030204 วังไทร บานพราว บานนา นครนายก
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26030205 หนองบวัตาโต บานพราว บานนา นครนายก
26030206 วังปลาไหล บานพราว บานนา นครนายก
26030207 เกาะทองหลาง บานพราว บานนา นครนายก
26030208 เกาะกระพี้ บานพราว บานนา นครนายก
26030209 พราว บานพราว บานนา นครนายก
26030210 เกาะกะตอ บานพราว บานนา นครนายก
26030211 ทางกระบอื บานพราว บานนา นครนายก
26030212 โคกมะขาม บานพราว บานนา นครนายก
26030301 หนองคันจาม บานพริก บานนา นครนายก
26030302 ปากลาด บานพริก บานนา นครนายก
26030303 ใหม บานพริก บานนา นครนายก
26030304 พริก บานพริก บานนา นครนายก
26030305 หนองจิก บานพริก บานนา นครนายก
26030306 ชายลํา บานพริก บานนา นครนายก
26030307 ชวากยาว บานพริก บานนา นครนายก
26030308 หนองชางตาย บานพริก บานนา นครนายก
26030309 โพธ์ิแกว บานพริก บานนา นครนายก
26030310 หนองลี บานพริก บานนา นครนายก
26030311 คลอง 33 บานพริก บานนา นครนายก
26030312 คลอง 31 พัฒนา บานพริก บานนา นครนายก
26030401 เจ฿ก อาษา บานนา นครนายก
26030402 อาษา อาษา บานนา นครนายก
26030403 ไผขวาง อาษา บานนา นครนายก
26030404 หนองโสน อาษา บานนา นครนายก
26030405 โคกประเสริฐ อาษา บานนา นครนายก
26030406 คลองวัว อาษา บานนา นครนายก
26030407 คลอง 31 อาษา บานนา นครนายก
26030408 สระโบสถแ อาษา บานนา นครนายก
26030501 ตลาดส่ีแยก ทองหลาง บานนา นครนายก
26030502 ทองหลางเกา ทองหลาง บานนา นครนายก
26030503 ปากคลอง ทองหลาง บานนา นครนายก
26030504 หวัถนน ทองหลาง บานนา นครนายก
26030505 คลอง 29 ทองหลาง บานนา นครนายก
26030506 คลอง 30 ทองหลาง บานนา นครนายก
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26030507 หวัถนนใหม ทองหลาง บานนา นครนายก
26030508 ทองหลางใหม ทองหลาง บานนา นครนายก
26030601 บางควายลุย บางออ บานนา นครนายก
26030602 บางมงคล บางออ บานนา นครนายก
26030603 บางปลากดนอย บางออ บานนา นครนายก
26030604 หวับาน บางออ บานนา นครนายก
26030605 บางออใน บางออ บานนา นครนายก
26030606 ปากคลองขวาง บางออ บานนา นครนายก
26030607 คลองเผาผี บางออ บานนา นครนายก
26030608 ปากคลองวัด บางออ บานนา นครนายก
26030609 บางหวัหอม บางออ บานนา นครนายก
26030610 คลอง 29 บางออ บานนา นครนายก
26030611 บางใหญ บางออ บานนา นครนายก
26030612 คลองตะเคียน บางออ บานนา นครนายก
26030613 บางมงคล บางออ บานนา นครนายก
26030614 บางออนอก บางออ บานนา นครนายก
26030701 พิกุลแกว พิกุลออก บานนา นครนายก
26030702 พัฒนาการ พิกุลออก บานนา นครนายก
26030703 ปาุเตย พิกุลออก บานนา นครนายก
26030704 โพธ์ิเต้ีย พิกุลออก บานนา นครนายก
26030705 ใหม พิกุลออก บานนา นครนายก
26030706 ตะลุง พิกุลออก บานนา นครนายก
26030707 ชุมแสง พิกุลออก บานนา นครนายก
26030708 หวันา พิกุลออก บานนา นครนายก
26030709 เกาะไมลาย พิกุลออก บานนา นครนายก
26030710 แหลมไมยอย พิกุลออก บานนา นครนายก
26030711 วังบวัดอนทราย พิกุลออก บานนา นครนายก
26030712 ดอนเปร็ง พิกุลออก บานนา นครนายก
26030801 หนองเค่ียม ปาุขะ บานนา นครนายก
26030802 คลองผักหนาม ปาุขะ บานนา นครนายก
26030803 ปาุขะ ปาุขะ บานนา นครนายก
26030804 ทามะเฟือง ปาุขะ บานนา นครนายก
26030805 โคกประเสริฐ ปาุขะ บานนา นครนายก
26030806 หนองยาง ปาุขะ บานนา นครนายก
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26030807 กรางประตูวัง ปาุขะ บานนา นครนายก
26030808 คลองสง ปาุขะ บานนา นครนายก
26030809 คลองกระโดน ปาุขะ บานนา นครนายก
26030810 ตนกระบก ปาุขะ บานนา นครนายก
26030811 ดงขี้พุก ปาุขะ บานนา นครนายก
26030812 ทุงกระโปรง ปาุขะ บานนา นครนายก
26030813 คลองนางหงษแ ปาุขะ บานนา นครนายก
26030901 เขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030902 ทาตาโพธ์ิ เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030903 คลองสีเสียด เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030904 โปรงไผ เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030905 ตลาดเขานอย เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030906 เขานอย เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030907 เขาไมไผ เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030908 กะเหร่ียง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030909 เขาหวันา เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030910 รางไมเต็ง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030911 หวยสงคราม เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030912 เขาสองกลอง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030913 หนิดาษ เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030914 ไร เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030915 คลองสง เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26030916 เนินสะอาด เขาเพิ่ม บานนา นครนายก
26031001 เขาดิน ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031002 ละวา ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031003 หนองใหญ ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031004 คลองกระโดน ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031005 หนองกันเกรา ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031006 ดอน ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031007 หนองแฟบ ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031008 หนองรีใหม ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031009 นํ้าซับ ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26031010 โรงเรียนเตรียมทหาร ศรีกะอาง บานนา นครนายก
26040101 ชองตะเคียน พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
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26040102 ปากคลอง 22 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040103 บงึหลุมบวั พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040104 เหนือทด พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040105 ปากคลอง 16 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040106 ปลายคลอง 22 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040107 บงึไผ พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040108 ปากคลอง 17 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040109 คูคดคลอง 22 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040110 บงึพระอาจารยแ พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040111 คลองหกวา พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040112 กลางคลอง 22 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040113 ปากคลอง 22 พระอาจารยแ องครักษแ นครนายก
26040201 ปากบงึศาล บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040202 เหนือแอน บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040203 หวัหมอนคลอง 15 บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040204 ปากคลอง 16 บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040205 ดอนกลาง บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040206 คลอง 14 แปดวา บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040207 หวัหมอนคลอง 14 บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040208 ลาดชาง บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040209 กิดารี บงึศาล องครักษแ นครนายก
26040301 บงึหลุมบวั ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040302 วัดราษฎรแประดิษฐแ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040303 คลอง 23 ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040304 ปากบงึ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040305 วัดอารีราษฎรแ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040306 บงึกลํ่า ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040307 คลองหนองขุมฝ่ังใต ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040308 คลอง 24 ฝ่ังใต ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040309 คลอง 24 ฝ่ังเหนือ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040310 ปากบงึศาล ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040311 หนาวัดสวางอารมณแ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040312 คลอง 23 ฝ่ังเหนือ ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
26040313 เกาะลอย ศีรษะกระบอื องครักษแ นครนายก
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26040401 เขมรฝ่ังใต โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040402 คลอง 14 โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040403 มหาวงษแ โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040404 โพธ์ิแทน โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040405 ลาดสะเอ็ด โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040406 ปากแบน โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040407 เขมรฝ่ังเหนือ โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040408 องพาด โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040409 คลองตนตาล โพธ์ิแทน องครักษแ นครนายก
26040501 คลองพระอาจารยแ บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040502 บางกะชา บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040503 เตยนอย บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040504 บางเมา บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040505 คลอง 6 บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040506 เอกอนงคแ บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040507 เตยใหญ บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040508 คลองขุด บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040509 บางหอย บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040510 บางหอย บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040511 ประตูน้ําบางสมบรูณแ บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040512 คลองหกวา บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040513 คลองหกวาบงึตาหอม บางสมบรูณแ องครักษแ นครนายก
26040601 บางกะยอ ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040602 คลอง 1 ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040603 บางนางเล็ก ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040604 เกาะลาง ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040605 ประตูน้ําเสาวภา ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040606 คลอง 29 ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040607 คลองศาลเจา ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040608 บางใหญ ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040609 คลองออม ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040610 เกาะลาง ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040611 คลอง 3 ทรายมูล องครักษแ นครนายก
26040701 คลอง 29 บางปลากด องครักษแ นครนายก
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26040702 คลองหมาหลง บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040703 เหนือประตูนํ้า บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040704 คลอง 30 บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040705 ลาง บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040706 กลาง บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040707 เกาะกลาง บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040708 เกาะ บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040709 นอก บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040710 บน บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040711 คูคต บางปลากด องครักษแ นครนายก
26040801 บางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040802 ดอนกระทุม บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040803 คลอง 2 บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040804 คลอง 2 บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040805 เทพโลก บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040806 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040807 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040808 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040809 บางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040810 คลอง 22 บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040811 ปากคลองพระอาจารยแ บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040812 คลอง 2 บางลูกเสือ องครักษแ นครนายก
26040901 ตลาดเสาวภา องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040902 ตลาดใหมเสาวภา องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040903 บางกระจิก องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040904 คลองหนองขุม องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040905 เกาะวัด องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040906 ออมชาง องครักษแ องครักษแ นครนายก
26040907 ปากคลองเจ฿ก องครักษแ องครักษแ นครนายก
26041001 ทํานบ ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041002 วัดราษฎรแศรัทธาธรรม ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041003 ใตทดคลอง 16 ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041004 ปากคลอง 15 ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041005 ชุมพล ชุมพล องครักษแ นครนายก
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26041006 ปากบงึปาูย ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041007 ปากคลอง 15 หกวา ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041008 ใตแอนคลอง 14 ชุมพล องครักษแ นครนายก
26041101 หนองโสน คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041102 คลอง 16 เหนือ คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041103 คลอง 15 เล คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041104 ปากคลอง 14 เหนือ คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041105 คลอง 14 หนือ คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041106 ปากคลอง 16 คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041107 คลอง 15 เล คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041108 ญวน คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041109 หวัถนน คลองใหญ องครักษแ นครนายก
26041110 คลองแปดวาเหนือ คลองใหญ องครักษแ นครนายก
27010101 โคกนกขุนทอง สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010103 ใหมคําเจริญ สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010104 คลองหมี สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010105 เนินสะอาด สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010108 ลัดกระสัง สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010109 คลองกระเบื้อง สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010110 ส่ีแยก สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010111 หนองเสม็ด สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010113 หนองปรือ สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010114 ชาติเจริญ สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010117 ระเบดิขาม สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010118 เนินกลาง สระแกว เมืองสระแกว สระแกว
27010201 หนองปญัหา บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010202 สวน บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010203 ใหญ บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010204 นอย บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010205 โนน บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010206 โรงเล่ือย บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010207 หวย บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010208 เหลากกโก บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010209 เขาสิงโต บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
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27010210 วังหนิ บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010211 คลองหมากนัด บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010212 ดง บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010213 แสงจันทรแ บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010214 เนินดินแดง บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010215 หนองแหน บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010216 คลองอาราง บานแกง เมืองสระแกว สระแกว
27010301 ตลาดสถานี ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010302 เหลา ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010303 วังรี ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010304 โคกเจริญ ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010305 ทาระพา ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010306 ทาชาง ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010307 หนองผูกเตา ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010308 คลองสําอางคแ ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010309 คลองสําอางคแใต ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010310 เขามะกา ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010311 เนินสวนออย ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010312 หนองอีซอ ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010313 หนองผูกเตาพัฒนา ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010314 เนินตะเคียน ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010315 หวยกระบอก ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว
27010401 เนินยางแดง โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010402 คลองนํ้าใส โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010403 เหลาออย โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010404 ลุงพลู โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010405 วังจั่น โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010406 ดานเนินสูง โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010407 เนินสงา โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010408 หนองขี้เหน็ โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010409 ใหมกุดชีวา โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010410 บะขมิ้น โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010411 หนองมาตร โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010412 คลองเขาเทยีน โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
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27010413 เจ็ดหลัง โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010414 เนินยางงาม โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010415 ซําบอน โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010416 นาตอ โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010417 คลองอีแตก โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010418 ทรัพยํใหญ โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010419 นอยพัฒนา โคกปี่ฆอง เมืองสระแกว สระแกว
27010501 ปาุระกํา ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010502 หอย ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010503 ทุงแฝก ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010504 หนองเตียน ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010505 คลองหอย ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010506 คลองสีเมือง ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010507 คลองน้ําเขียว ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010508 คลองผักขม ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010509 คลองปาโด ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010510 ทากระบาก ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010511 นอย ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010512 กิโลสาม ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010513 ใหมไชยพัฒนา ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010514 น้ําลอม ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010515 ปางสีดา ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว
27010601 คลองนางชิง ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010602 ทาเกษม ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010603 หนองนกเขา ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010604 ทุงพระ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010605 หนองนกกระเรียน ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010606 โคกสัมพันธแ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010607 คลองอุดมสุข ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010608 สุขสําราญ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010609 หวักุญแจ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010610 คําเจริญ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010611 หนองพระสระเนตร ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010612 หวยใหญ ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
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27010613 ใหมไทยพัฒนา ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว
27010801 น้ําซับ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010802 ใหมถาวร สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010803 แกงสีเสียด สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010804 ทุงพลวง สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010805 หนองไผ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010806 เนินผาสุข สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010807 ใหมไพรวัลยแ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010808 คลองปนู สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010809 บะเจริญ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010810 คลองคันฉอ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010811 โคกสําราญ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010812 ทุงหนิโคน สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010813 วังตีอก สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010814 คลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010815 เนินไทร สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010816 คลองจานนอย สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010817 เนินสะอาด สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010818 คลองมะละกอใต สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010819 หนองโสน สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010820 คลองอาง สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27010821 สารคาม สระขวัญ เมืองสระแกว สระแกว
27011101 หนาสถานี หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011102 สวน หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011103 โคกมะตูม หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011104 ทาแยก หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011105 แกงไทร หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011106 คลองบหุร่ี หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011107 คลองบหุร่ีใต หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011108 หนองบอน หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011109 เนินแสนสุข หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011110 ทามะตูม หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011111 คลองหนิเทนิ หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
27011112 หวักุญแจใต หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว
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27020101 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020102 เขาผาผ้ึง คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020103 ปาุชากวาง คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020104 เขาเล่ือม คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020105 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020106 ทบัวังวน คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020107 ซับมะกรูด คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020108 เขาดิน คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020109 เขาเล่ือมใต คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020110 ไทยพัฒนา คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020111 ปาุตะแบก คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020112 เขาชองแคบ คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020113 คลองหาดพัฒนา คลองหาด คลองหาด สระแกว
27020201 ไทยอุดม ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020202 ซับนอย ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020203 ซับถาวร ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020204 หนองตะเคียน ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020205 เขาภูหบี ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020206 ไทยสมาน ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020207 ใหมสามัคคี ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020208 พรหมนิมิตร ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020209 วังปนื ไทยอุดม คลองหาด สระแกว
27020301 วังยาง ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020302 ไกลนคร ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020303 นาดี ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020304 วังวน ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020305 ทรัพยแตะเคียน ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020306 ใหมคลองยาง ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020307 คลองกลาง ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020308 ทุงเจริญ ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020309 วังเดือนหา ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020310 ตากฟูา ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020311 เทพนิมิตร ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว
27020401 สระหลวง ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
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27020402 หนองแวง ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020403 กุดโดน ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020404 โนนประดู ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020405 คลองทราย ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020406 หนองคาย ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020407 หนองไผ ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020408 คลองวังจิก ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020409 ใหมการบนิไทย ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว
27020501 คลองไกเถื่อน คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020502 เขาจันทรแแดง คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020503 เขาตางอก คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020504 คลองเจริญ คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020505 คลองไกเถื่อน คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020506 กลุมตาขวัญ คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020507 ศาลาเขียว คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020508 คลองซับ คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020509 คลองใหญพัฒนา คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020510 ทบัทมิสยาม 05 คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020511 เขาตาง฿อกสอง คลองไกเถื่อน คลองหาด สระแกว
27020601 น้ําคํา เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020602 หวยไครเหนือ เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020603 เขาจานแกน เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020604 เบญจขร เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020605 ชุมทอง เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020606 ซับพลู เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020607 เขาดินแดง เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020608 ซับพลูเหนือ เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020609 วังไหม เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020610 นอยเจริญสุข เบญจขร คลองหาด สระแกว
27020701 หนิกอง ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020702 โนนสงา ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020703 คลองไผ ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020704 ไทรเด่ียว ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020705 คลองยาง ไทรทอง คลองหาด สระแกว
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27020706 โนนสมบรูณแ ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020707 คลองลาภใกล ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27020708 คลองยางนอก ไทรทอง คลองหาด สระแกว
27030101 ตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030102 ปางลาง ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030103 ตะโก ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030104 กุดเวียน ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030105 หนองไผ ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030106 ปาุซอง ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030107 หวย ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030108 แกวเพชรพลอย ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030109 นางาม ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030110 ทพัเซียม ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030111 กุดเตย ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030112 เนินสมบรูณแ ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030113 เนินสะอาด ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030114 เขาลูกชาง ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030115 ทพัสยาม ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030116 บอน้ําใส ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030117 รมทอง ตาพระยา ตาพระยา สระแกว
27030201 โคกเพร็ก ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030202 แสงแ ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030203 เจียงดํา ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030204 โคกแจง ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030205 โคกทหาร ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030206 มะกอก ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030207 โคกสะอาด ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030208 นอยพัฒนา ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030209 รมไทร ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030210 คลองแผง ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030211 คลองน้ําใส ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030212 ทพัเสรี ทพัเสด็จ ตาพระยา สระแกว
27030601 หนองติม ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030602 ตะลุมพุก ทพัราช ตาพระยา สระแกว
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27030603 หนองปรือ ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030604 เหนือ ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030605 ใหมไทยถาวร ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030606 เจริญสุข ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030607 โคกไพล ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030608 โคกกราด ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030609 หนองผักแวน ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030610 ทดวงคแสมบรูณแ ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030611 เนินขาม ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030612 คลองยาง ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030613 ทุงทะเล ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030614 ไพลงาม ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030615 เขาวงคแ ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030616 หนองกก ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030617 ไพรอนันตแ ทพัราช ตาพระยา สระแกว
27030701 ทพัไทย ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030702 โคกตาดวง ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030703 โคกระกา ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030704 โคกปราสาท ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030705 รัตนะ ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030706 หนองบวั ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030707 โคกจาน ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030708 กระสัง ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030709 ทบัทมิสยาม 03 ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030710 น้ําเงิน ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030711 แสนสุข ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030712 ทองเจริญ ทพัไทย ตาพระยา สระแกว
27030901 โคคลาน โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27030902 ซับมวง โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27030903 ซับเม็ก โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27030904 ไทยสามัคคี โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27030905 สองพี่นอง โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27030906 มะคาปุุม โคคลาน ตาพระยา สระแกว
27040101 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
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27040102 ทรัพยแนิยม วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040103 สวนปาุ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040104 เกศแกว วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040105 วังแดง วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040106 วังจําปี วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040107 คลองสารพา วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040108 ซับพลู วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040109 วังเทพนิมิตร วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040110 วังเจริญ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040111 ชัยณรงคแ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040112 ภูเวียง วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040113 มิตรสัมพันธแ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040114 วังศิลา วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040115 โคกสนั่นพัฒนา วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040116 วังชมภู วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040117 ทาวังหนิ วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040118 วังบรูพา วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040119 วังแกว วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว
27040301 ตาหลังใน ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040302 หนองปรือ ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040303 ทาตาสี ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040304 หนองผักหนาม ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040305 เพชรพนานิคม ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040306 วังไทร ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040307 ทบัหลวง ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040308 หนองแก ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040309 โนนทอง ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040310 ประตูโขง ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040311 เพชรเจริญ ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040312 ตาหลังพัฒนา ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040313 ใหมไชยมงคล ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040314 วังเพชร ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040315 หนองเจริญ ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040316 ตาหลังใหมชัยเจริญ ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
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27040317 เพชรสําราญ ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040318 โนนทองพัฒนา ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040319 วังหลวง ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040320 ศรีบรูพา ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040321 สลักใดพัฒนา ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแกว
27040501 คายเจริญ คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040502 คลองหนิปนู คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040503 วังยาว คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040504 โนนสมบติั คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040505 ดอนดินแดง คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040506 บอลูกรัง คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040507 หนองสมบรูณแ คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040508 คลองฝักมีด คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040509 คลองแก คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040510 คลองตาสูตร คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040511 ทรัพยแเจริญ คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040512 นําเจริญ คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040513 มิตรไมตรี คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040514 เนินสะอาด คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040515 คลองตาสูตรพัฒนา คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040516 คลองตะเคียนพัฒนา คลองหนิปนู วังน้ําเย็น สระแกว
27040601 ทุงมหาเจริญ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040602 คลองจรเข ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040603 พรสวรรคแ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040604 แกงสะเดา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040605 คลองตะเคียนชัย ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040606 คลองใหญ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040607 น้ําซับเจริญ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040608 ดานชัยพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040609 วังสุเทพ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040610 เขาตะกรุบพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040611 คลองขี้เหล็ก ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040612 คลองพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040613 ชัยพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
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27040614 คลองตะขบ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040615 หนองเรือ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040616 สันตะวา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040617 ชัยมงคลเจริญลาภ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040618 แสนสุข ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040619 แสงตะวัน ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040620 ไรเหนือพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040621 ไพรวัลยแ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040622 ชัยอุดม ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040623 คลองเจริญ ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040624 แผนดินทอง ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040625 เนินสามัคคี ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040626 คีรีเขตพัฒนา ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040627 พรนิมิตร ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27040628 สระหลวง ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว
27050101 พราว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050102 หวัชาง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050103 โนนจิก วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050104 สระลพ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050105 เมือง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050106 หนองคุม วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050107 จิก วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050108 อางไผ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050109 ทางหลวง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050110 วัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050111 หนองคลอง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050112 หนองแสง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050113 เนินผาสุก วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050114 วังเสียว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว
27050201 ทาเกวียน ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050202 โนน ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050203 นางาม ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050204 ทบัชาง ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050205 หนองยาง ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
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27050206 ปกัคุม ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050207 ส่ีแยก ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050208 เขาจาน ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050209 คลองมะนาว ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050210 ทบัประดู ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050211 เหลาสามัคคี ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050212 หนองปลาเข็ง ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050213 ใหมเจริญผล ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050214 ทาเกวียน ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว
27050301 หนองหอย ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050302 หวยเด่ือ ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050303 หนองใหญ ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050304 หวยพะใย ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050305 โปงุคอม ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050306 ทดหลวง ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050307 ทดนอย ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050308 คลองสอ ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050309 เนินมะขาม ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050310 กุดตะกรา ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050311 คลองยาง ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050312 หนองสลัดได ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050313 หนองไฮ ผักขะ วัฒนานคร สระแกว
27050401 โนนหมากเค็ง โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050402 หนองเทา โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050403 หนองยาง โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050404 หนองมะอึ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050405 หนองหวา โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050406 ทบัใหม โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050407 ซับใหญ โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050408 ทบัใหม โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050409 ปาุใต โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแกว
27050501 หนองเรือ หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050502 หนองน้ําใส หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050503 หนองน้ําใส หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
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27050504 ซับเม็ก หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050505 ซับนกแกว หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050506 เนินสะอาด หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050507 ซับน้ําบุน หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050508 ทางโคง หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050509 ทา.พระจันทรแ หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050510 เนินเหลา หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว
27050601 ชองกุม ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050602 ชองกุม ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050603 หวยชัน ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050604 ส่ีแยกหนองหวัชาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050605 ชองกุม ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050606 ระเบาะหกูวาง ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050607 หนองบวั ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050608 โคกไมงาม ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050609 ซับมล ชองกุม วัฒนานคร สระแกว
27050701 หนองแวง หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050702 บกุะสังขแ หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050703 บกุะสังขแ หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050704 หนองหลม หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050705 หนองแวง หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050706 หนองหมู หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050707 นอยนาคํา หนองแวง วัฒนานคร สระแกว
27050801 แซรแออ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050802 แซรแออ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050803 โคกแซรแออ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050804 ใหมพัฒนา แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050805 เขาพรมสุวรรณ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050806 เขานอยพรมสุวรรณ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050807 ซับสมบรูณแ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050808 หนองขาม แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050809 แผนดินเย็น แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050810 ดานไพร แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050811 แซรแออ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
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27050812 ตาพรม แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050813 หนองเจริญ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050814 ทุงเจริญ แซรแออ วัฒนานคร สระแกว
27050901 คลองคันโท หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050902 โคกสวาง หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050903 ใหมศรีจําปา หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050904 ทาชาง หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050905 หนองหมากฝูาย หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050906 หนองหมากฝูาย หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050907 หนองไท หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27050908 ภักดีแผนดิน หนองหมากฝูาย วัฒนานคร สระแกว
27051001 วังรี หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051002 โนนผาสุก หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051003 หนองตะเคียนบอน หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051004 ชองก่ํา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051005 กองแกวนพคุณ หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051006 ใหมไทยพัฒนา หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051007 คลองทรายใต หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051008 คลองทราย หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051009 โนนผาสุกใต หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051010 วังรีใต หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแกว
27051101 หวยโจด หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051102 หนองปาุหมาก หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051103 คลองยาง หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051104 บอนางชิง หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051105 เสาสูง หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051106 นอยสนามบนิ หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27051107 เนินพัฒนา หวยโจด วัฒนานคร สระแกว
27060201 เมืองไผ เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060202 เนินสะอาด เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060203 ดงยาง เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060204 สุขเกษม เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060205 วิจิตรคาม เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060206 เปรมกมล เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
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27060207 สมประสงคแ เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060208 ใหมสุขประเสริฐ เมืองไผ อรัญประเทศ สระแกว
27060301 หนัทราย หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060302 หนัทราย หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060303 หนองบวัเหนือ หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060304 หนองบวัใต หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060305 โนนโพธ์ิ หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060306 เนินผาสุข หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060307 โนนสะอาด หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060308 ดงทม หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060309 บอหลวง หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060310 บอบวัโบสถแ หนัทราย อรัญประเทศ สระแกว
27060401 คลองน้ําใส คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060402 เขานอย คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060403 สลองคอง คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060404 กุดหนิ คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060405 ผักกาดฮอง คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060406 คลองน้ําใส คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060407 แสนสุข คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060408 ใหมปากฮอง คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060409 ทุงรวงทอง คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060410 เขานอย คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060411 ศรีวิไล คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060412 เนินสมบรูณแ คลองน้ําใส อรัญประเทศ สระแกว
27060501 ทาขาม ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060502 โสนนอย ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060503 วังมน ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060504 โคกสะแบง ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060505 ใหมโคกสะแบง ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060506 โนนสังขแ ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060507 หนองเอี่ยน ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060508 หนองแข ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060509 ขาวสะอาด ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060510 อาจารยแจู ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว

-318-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
27060511 นาดง ทาขาม อรัญประเทศ สระแกว
27060601 โคก ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060602 ปาุไร ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060603 หนองหญาเมย ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060604 หนองหญาปลอง ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060605 ภูน้ําเกล้ียง ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060606 หนองหมากบี้ ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060607 ดงงู ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060608 ปาุไรใหม ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060609 ใหมดีงาม ปาุไร อรัญประเทศ สระแกว
27060701 ส่ีแยกทนัใจ ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060702 ทบัพริก ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060703 เขาสาระภี ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060704 คลองหวา ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060705 ปาูยเขียว ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060706 ทบัพริก ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060707 คลองหวาใหม ทบัพริก อรัญประเทศ สระแกว
27060801 ใหมหนองไทร บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060802 เขานอย บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060803 หนองเทา บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060804 ใหมกองกํากับ บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060805 ใหมหนองไทร บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060806 ใหมเขานอย บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060807 งามรุงเรือง บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060808 นาหวยไผ บานใหมหนองไทร อรัญประเทศ สระแกว
27060901 ล็อกเกา ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060902 โนนสาวเอ ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060903 ผานศึกเขต 1 ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060904 ผานศึกเขต 2 ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060905 ผานศึกเขต 3 ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060906 โนนขี้เหล็ก ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060907 หนองปรือ ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060908 ไผลอม ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060909 พัฒนานิคม ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
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27060910 ประสานมิตร ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060911 เขารัง ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060912 สันติสุข ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27060913 โนนพัฒนา ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว
27061001 หนองสังขแ หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061002 หนองสังขแ หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061003 เหลาคลองกลาง หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061004 เหลาคลองกลาง หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061005 เหลาออย หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061006 เหลาออย หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061007 โนนสวรรคแ หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061008 ทุงสวาง หนองสังขแ อรัญประเทศ สระแกว
27061101 หนองกอย คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061102 คลองวัว คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061103 ทบัยาง คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061104 หนองหมูนอย คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061105 วังยา.ว คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061106 คลองทบัจันทรแ คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061107 เขาดิน คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061108 บกีริม คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061109 ฝ่ังคลอง คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061110 ใหมไทยเจริญ คลองทบัจันทรแ อรัญประเทศ สระแกว
27061201 ฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061202 ฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061203 หนองผักบุง ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061204 กุดแต ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061205 ฝายแตก ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061206 บุงแคน ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061207 นาเหลาประชาสรรคแ ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061208 สวนอุดม ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061209 เจริญสุข ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061210 ใหมหนองผักบุง ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061211 หนองหลวง ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว
27061301 ดาน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
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27061302 หนองขาม บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27061303 ไทยสามารถ บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27061304 ตุน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27061305 โรงเรียน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27061306 กุดมวง บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27061307 สุขมงคล บานดาน อรัญประเทศ สระแกว
27070101 วังรี เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070102 นา เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070103 เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070104 ตลาดโคกสาน เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070105 เนินมะคา เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070106 สันติสุข เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070107 นาบน เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070108 พรสวรรคแ เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070109 หนองกะทุม เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070110 โคกยาง เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070111 ลุมมะคา เขาฉกรรจแ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070201 คลองเจริญ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070202 โคกขาวเหนียว หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070203 หนองกะทะ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070204 คลองธรรมชาติ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070205 หนองหวา หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070206 ธารนพเกา หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070207 ซับมะนาว หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070208 เขาดิน หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070209 ซับสมบรูณแ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070210 เกาะรัง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070211 โปงุเกตุ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070212 เขาสําพุง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070213 หนองโสน หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070214 หนองคลา หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070215 คลองมิตรสัมพันธแ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070216 สองสีเจริญ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070217 คลองสําราญ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
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27070218 ทรัพยแประเสริฐ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070219 หนองแสง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070220 วังสีทอง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070221 ใหมปากดง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070222 เกตุจําปา หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070223 ทานา หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070224 ลานไผ หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070225 ฝ่ังคลอง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070226 เนินมะกอก หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070227 เขานอยสามัคคี หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070228 ใหมหนองบวัทอง หนองหวา เขาฉกรรจแ สระแกว
27070301 พระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070302 นาคันหกั พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070303 เขาจันทรแ พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070304 บงึพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070305 ภูเงิน พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070306 ทาผักชี พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070307 ไทรทอง พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070308 แหลมทอง พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070309 ทาเตน พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070310 ใหมพัฒนา พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070311 หนองปกัหลัก พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070312 ซับมูล พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070313 เนินสายฝน พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070314 เขานันทา พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070315 เขาภูทอง พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070316 สุขเจริญ พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070317 โนนสมพรสามัคคี พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070318 ไทรงาม พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070319 เนินสยาม พระเพลิง เขาฉกรรจแ สระแกว
27070401 โคกมัน เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070402 ขอนขวาง เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070403 คลองสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070404 เขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
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27070405 พวงนิมิตร เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070406 เนินตะแบก เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070407 หนองโกวิทยแ เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070408 หนองคุม เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070409 โคกมะกอก เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070410 น้ําออม เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070411 ฝ่ังคลอง เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070412 สุขสําราญ เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27070413 จัดสรร เขาสามสิบ เขาฉกรรจแ สระแกว
27080101 โคกสูง โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080102 ดอนไรฝูาย โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080103 หนองเสม็ด โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080104 ละลมติม โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080105 หาดสําราญ โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080106 ดอนหลุม โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080107 นอย โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080108 โคกไมงาม โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080109 หนองหญาแกว โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080110 หนองสิม โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080111 รมไทร โคกสูง โคกสูง สระแกว
27080201 หนองมวง หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080202 หนองแคน หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080203 ผาสุก หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080204 หนองแอก หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080205 โคกสวาง หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080206 โคกสามัคคี หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080207 ทดสามัคคี หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080208 คลองทราย หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080209 ไผงาม หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080210 สุขเจริญ หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080211 สวางพัฒนา หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080212 หนองโสน หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080213 ถาวรสามัคคี หนองมวง โคกสูง สระแกว
27080214 หนองหวา หนองมวง โคกสูง สระแกว
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27080301 หนองแวง หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080302 หนองเม็ก หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080303 ยอดอุดม หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080304 คลองตะเคียน หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080305 หนองมั่ง หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080306 สุขสําราญ หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080307 หนองขาม หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080308 หนองผักบุง หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080309 นาทราย หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080310 โพธ์ิทอง หนองแวง โคกสูง สระแกว
27080401 โนนหมากมุน โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27080402 โนนสูง โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27080403 หนองจาน โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27080404 กุดผือ โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27080405 อางศิลา โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27080406 ศิลารัตนแพัฒนา โนนหมากมุน โคกสูง สระแกว
27090101 วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090102 โพธ์ิทอง วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090103 ไรสามสี วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090104 แกงสําราญ วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090105 คลองรวม วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090106 ซับสิงหแโต วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090107 ทรัพยแภู วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090108 คลองทราย วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090109 ทรัพยแทรายทอง วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090110 วังสุริยา วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090111 วังบรูพา วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090112 วังนคร วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090113 เขาแหลมใน วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090114 เขาหวาย วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090115 โพธ์ิเงิน วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090116 วังบริบรูณแ วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090117 วังพัฒนา วังสมบรูณแ วังสมบรูณแ สระแกว
27090201 วังใหม วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
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27090202 วังศรีทอง วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090203 วังสําลี วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090204 วังน้ําฝน วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090205 ทุงกบนิทรแ วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090206 คลองหวาย วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090207 ส่ีแยกไพจิตร วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090208 โพธ์ิทอง วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090209 ชุมทอง วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090210 พัฒนา วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090211 วังไพร วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090212 เขานอยพัฒนา วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090213 วังเจริญ วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090214 ซับเกษมพัฒนา วังใหม วังสมบรูณแ สระแกว
27090301 วังทอง วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090302 คลองเจริญสุข วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090303 คลองยายอินทรแ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090304 โคกนอย วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090305 วังดารา วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090306 คลองอุดม วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090307 คลองอึ่งดํา วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090308 ถวายเฉลิมพระเกียรติ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090309 เขาไผ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090310 คลองไมเล้ียง วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090311 คลองชล วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090312 วังสุวรรณ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090313 วังทรัพยแ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090314 วังหนิ วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090315 เขาแหลม วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090316 วังเงิน วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
27090317 ทบัหาพัฒนา. วังทอง วังสมบรูณแ สระแกว
30010201 หนองปรือ โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010202 หนองไผ โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010203 หนองพลวงนอย โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010204 หนองพลวงมะนาว โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30010205 หนองพุดซา โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010206 หนองบวั โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010207 บงึแสนสุข โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010208 ศรีสมบรูณแ โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010209 คายสุรธรรมพิทกัษแ โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010210 หนองไผพัฒนา โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010211 หนองพลวงพัฒนา โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010301 ตางตา หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010302 กรีน หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010303 ถนนหกั หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010304 หนองปรุ หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010305 บญุเรือง หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010401 โคกสูง โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010402 หนองโพธ์ิ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010403 สองใต โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010404 ระงม โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010405 หวัสระ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010406 ระงมพัฒนา โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010407 มะมวงพัฒนา โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010408 สองเหนือ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010409 ลําเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010410 สําคัญ โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010411 หนองกระชาย โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010501 หวัชาง มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010502 ใหม มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010503 สารภี มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010504 พระ มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010505 บงึสาร มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010506 พระ มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010507 โคก มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010508 กระทอน มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010509 เคียงบงึ มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010601 ยองแยง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010602 หนองไทร หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30010603 หนองมวง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010604 หนองขาม หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010605 ทบัชาง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010606 ทบัชาง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010607 มะคา หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010608 ชะอม หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010609 ชะอม หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010610 โตนด หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010611 โตนด หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010612 หนองระเวียง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010613 หนองสมอ หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010614 โนนมะกอก หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010615 หนองพระลาน หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010701 คนชุม ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010702 ตะคองเกา ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010703 หนองหอย ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010704 วิโรจนแพัฒนา ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010705 พบสุข ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010706 เลียบ ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010707 แสนสุข ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010801 ประโดก หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010802 หมื่นไวย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010803 โนนตาสุก หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010804 โพนสูง หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010805 คลองบริบรูณแ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010806 โคกไผ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010807 หนองนาลุม หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010808 โคกพงาด หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010809 โคกไผสอง หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010901 พลกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010902 พลกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010903 พลกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010904 สะแกกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010905 บขุี้ตุน พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30010906 ตาทาว พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010907 บงึตะโก พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30010908 บงึประเสริฐ พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011001 บุง หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011002 บุงตาหล่ัว หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011003 หนองนกยูง หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011101 หวัทะเล หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011102 ดอนขวาง หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011103 โนนฝร่ัง หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011104 หนองสองหอง หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011105 พะไล หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011106 พะไล หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011107 หวัถนน หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011108 ขอยงาม หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011109 ทากระสังขแ หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011110 หนองสองหองเหนือ หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011111 บญุนิมิต หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011112 ทุงทะเลรวมใจ หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011201 เกาะ บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011202 เกาะ บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011203 ขนาย บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011204 โคกไผนอย บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011205 บงึพญาปราบ บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011206 เกาะราษฎรแสามัคคี บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011301 ใหม บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011302 ใหม บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011303 หวัสิบ บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011304 มะขามเฒา บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011305 ภูเขาลาด บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011306 สําโรงเหนือ บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011307 ศรีษะละเลิง บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011308 กําทวด บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011309 สําโรง บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011310 ศรีษะละเลิง บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30011311 ยางนอย บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011312 มะขามเฒาพัฒนา บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011401 มะเด่ือ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011402 พุดซา พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011403 พุดซาริมบงึ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011404 ดอนกระทงิ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011405 บกุระถิน พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011406 กลวย พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011407 ตะโก พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011408 ละลมโพธ์ิ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011409 สระโพธ์ิ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011410 ศรีษะชาง พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011411 เขวา พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011412 หนองยารักษแ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011413 ลําโพง พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011414 นอย พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011415 ละลมเหนือ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011416 ดอนพัฒนา พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011417 หนองยารักษแเหนือ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011418 ลําโพงใต พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011501 ยุง บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011502 โตนด บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011503 บรูณพาณิชยแ บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011504 ศรีพัฒนา บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011505 วังหนิ บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011506 มะคา บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011507 แสนเมือง บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011508 หนองบวั บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011509 ลองตอง บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011510 มะคาพัฒนา บานโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011601 พะเนาวแ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011602 กลวย จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011603 จอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011604 จอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30011605 ชองอู จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011606 ระกาย จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011607 บงึทบัชาง จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011608 สระธรรมขันธแ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011609 สําโรง จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011610 หนองออก จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011611 กรูด จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011612 สระตาราช จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011613 หนองพิมาน จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011614 ปนู จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011615 หนองกระดังงา จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011701 หนองหวา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011702 โคกกรวด โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011703 ดอนแตว โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011704 ละลมหมอ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011705 โปงุแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011706 สระมโนรา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011707 คลองกระบอื โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011708 เด่ือ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011709 หนองเปด็น้ํา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011710 ดอน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011711 หนองขอน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011712 หนองรังกา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011713 หนองกุง โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011714 โคกเพชร โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011715 โปงุดินสอ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011801 ไชยมงคล ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011802 บตุาล ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011803 หนองพลวงใหญ ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011804 หนองปลิง ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011805 หนองไทร ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011806 ไชยมงคลพัฒนา ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011901 หนองตะคลอง หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011902 หนองตะลุมปฺุก หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30011903 หนองปลิง หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011904 หนองบวัศาลา หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011905 อางหนองแหน หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011906 หนองโสมง หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011907 ใหมหนองแหน หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011908 หนองตาคง หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011909 หนองปลิงใหม หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30011910 หนองตะลุมปฺุกใหม หนองบวัศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012001 ราชสีมา สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012002 โนนไมแดง สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012003 ยางใหญ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012004 ตะเภาทอง สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012005 หนองบง สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012006 มาบเอื้อง สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012007 โกรกเดือนหา สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012008 สะพานหนิ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012009 ยางใหญพัฒนา สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012010 ทาวสุระ สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012101 ดอน สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012102 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012103 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012104 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012105 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012106 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012107 สีมุม สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012108 แปะ สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012109 ทุงกระโดน สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012110 มะกอก สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012201 บุ ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012202 บุ ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012203 ตลาด ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012204 โพธ์ิ ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012205 กระฉอด ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012206 ราษฎรแประสงคแ ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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30012207 หนองตะคลอง ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012208 บพุัฒนา ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012301 มะเริงนอย พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012302 พุดซา พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012303 หนองสายไพร พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012304 คอนอินทรแ พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012305 พะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012306 พะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012307 มะเริงใหม พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012308 ยองแยง พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012309 ใหมยองแยง พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012401 หนองหญางาม หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012402 หนองโพธ์ิ หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012403 พระ หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012404 ฝูาย หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012405 ชองลม หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012406 คอกวัว หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012407 หนองกระทุม หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012408 สมปอุย หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012409 นาตม หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012501 หนองไขน้ําพัฒนา หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012502 บงึรี หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012503 คอหนองบวั หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012504 สนวน หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012505 โกรกพัฒนา หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012506 โกรก หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012507 หนองไขน้ํา หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30012508 กระโดน หนองไขน้ํา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
30020101 ดอนกรูด แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020102 หนองรัง แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020103 แชะ แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020104 แชะ แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020105 โนนมะขามปอูม แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020106 ขาคีม แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
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30020107 พนาหนองหนิ แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020108 ถนนกลาง แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020109 หนองมะคา แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020110 ดอนสงางาม แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020111 โนนทอง แชะ ครบรีุ นครราชสีมา
30020201 เฉลียงใหญ เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020202 เฉลียงโคก เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020203 หนองหวา เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020204 เฉลียงโคก เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020205 โคกแขวน เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020206 เฉลียงทุง เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020207 ดอนตะเกียด เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020208 โครกกรวด เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020209 คลองสําราญ เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020210 เฉลียงบรรพต เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020211 เฉลียงพัฒนา เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020212 โคกเจริญ เฉลียง ครบรีุ นครราชสีมา
30020301 ไทรโยง ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020302 ไชยวาล ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020303 ดอนแสนสุข ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020304 โกรกสําโรง ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020305 หนองตอ ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020306 เมืองตะโก ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020307 หนองใหญ ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020308 ใหญ ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020309 ดอนกระชาย ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020310 หนองใหญพัฒนา ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020311 หนองปรือ ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020312 ใหญริมคลอง ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020313 หนองกราด ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020314 ใหมริมมูล ครบรีุ ครบรีุ นครราชสีมา
30020401 โคกกระชาย โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020402 โนนกุม โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020403 โนนระเวียง โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
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30020404 มะคา โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020405 มาบกราด โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020406 ตะกุดใหญ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020407 โคกใบบวั โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020408 หนองโบสถแ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020409 หนองสาระเสร็จ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020410 ทุงตะเคียน โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020411 ซับเจริญ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020412 เนินเสมา โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020413 โนนกุม โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020414 มาบกราด โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020415 ใหมชัยมงคล โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020416 หนองโบสถแ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020417 มาบกราด โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020418 หนองสาระเสร็จ โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020419 โคกกระชาย โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020420 หนองโบสถแพัฒนา โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020421 ใหมโคกใบบวั โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020422 มาบกราดพัฒนา โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020423 มาบกราดพัฒนา โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020424 ใหมหนองกระโดน โคกกระชาย ครบรีุ นครราชสีมา
30020501 จระเขหนิ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020502 จระเขหนิ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020503 จระเขหนิ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020504 ไผ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020505 ตล่ิงชัน จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020506 ไผ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020507 มูลบน จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020508 จระเขหนิ จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020509 ตล่ิงชัน จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020510 ตล่ิงชัน จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020511 ใหมจอมทอง จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020512 ใหมมูลบน จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
30020513 สระหลวง จระเขหนิ ครบรีุ นครราชสีมา
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30020601 บมุะคา มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020602 มาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020603 โคกสะอาด มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020604 บยุายแลบ มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020605 หนองสองหอง มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020606 ประดูงาม มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020607 ดงดินแดง มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020608 บมุะคา มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020609 เกษตรสมบรูณแ มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020610 ใหมหนองมน มาบตะโกเอน ครบรีุ นครราชสีมา
30020701 อรพิมพแ อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020702 นาราก อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020703 นาราก อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020704 หนองเสือบอง อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020705 หนองโสมง อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020706 โคกสะอาด อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020707 ดอนสําโรง อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020708 ใหมหนองเสือบอง อรพิมพแ ครบรีุ นครราชสีมา
30020801 หวับงึ บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020802 อังโกน บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020803 หวยทราย บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020804 ใหม บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020805 หวยทราย บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020806 บตุาโฮ บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020807 โนนกลาง บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020808 หนองสะแก บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020809 ใหม บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020810 ดอนสันติ บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020811 ซับสะเดา บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020812 หนิลับ บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020813 ทรัพยแอุดม บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020814 ซับหญาคา บานใหม ครบรีุ นครราชสีมา
30020901 ลําเพียก ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020902 ซับระวิง ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
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30020903 หนองแคทราย ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020904 หนองไทร ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020905 ไรแหลมทอง ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020906 ปาูยอุบล ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020907 โปรงสนวน ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020908 หนองแคทราย ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020909 ใหมซับระวิง ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020910 ไทรงาม ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020911 ใหมลําเพียก ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30020912 ไรแหลมทองพัฒนา ลําเพียก ครบรีุ นครราชสีมา
30021001 หนองโสน ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021002 สระผักโพด ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021003 คลองยาง ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021004 ซับกานเหลือง ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021005 หนองรังกา ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021006 ครบรีุ ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021007 หนองหวา ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021008 ดอนใหม ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021009 มาบพิมานพัฒนา ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021010 ปาุมะพราว ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021011 คอกชาง ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021012 บงึพัฒนา ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021013 สุขสําราญ ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021014 คุมเจริญ ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021015 คุมครอง ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021016 ปรางคแบรีุ ครบรีุใต ครบรีุ นครราชสีมา
30021101 หนองโค ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021102 หนองผักไร ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021103 หนองจาน ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021104 หนองตะแบก ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021105 เทพนิมิตร ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021106 หนองบวั ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021107 ใหมหนองบวั ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021108 เทพนิมิตร ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
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30021109 โคกพัฒนา ตะแบกบาน ครบรีุ นครราชสีมา
30021201 หนองเมา สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021202 โนนแสนสุข สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021203 สระวานพระยา สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021204 หนองหนิดาด สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021205 หนองหนิโดน สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021206 ราษฎรแสุขสันตแ สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021207 โนนหอม สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021208 บหุวา สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021209 หนองหวัไหลงาม สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30021210 วานพระยาสามัคคี สระวานพระยา ครบรีุ นครราชสีมา
30030101 เสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030102 สระประทปี เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030103 บวัหลวง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030104 ซับ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030105 หนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030106 ดงเย็น เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030107 หนองไผนอย เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030108 รุงเรืองพัฒนา เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030109 หนองไผใหญ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030110 ประชาสันตแ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030111 บวัคํา เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030112 ทรัพยแอุดม เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030113 หนองรังงาม เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030114 ไผสามัคคี เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030115 รุงสวางสามัคคี เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030116 สระประทมุ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
30030201 สระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030202 หนองหนิ สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030203 โคกสูง สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030204 โคกไมตาย สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030205 หนองไขน้ํา สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030206 โคกวัวนอน สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030207 บง้ิุว สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
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30030208 ใหม สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030209 คลองศรีสุข สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030210 สันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030211 สันตินิมิตร สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030212 หนองใหญ สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030213 สันติพัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030214 หวยเตยพัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
30030301 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030302 โคกนอย โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030303 โนนสําราญ โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030304 หนองกระทุม โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030305 วังคลา โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030306 ลําเพียกพัฒนา โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030307 ราษฎรแสามัคคี โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030308 หลักขาว โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030309 หวยหนิพัฒนา โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030310 บอลิง โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030311 ทรัพยแพงโพด โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030312 เจริญทรัพยแ โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030313 ดานละกอ โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030314 โปงุคอก โนนสมบรูณแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030401 กุดโบสถแ กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030402 ทาเย่ียม กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030403 หนองลุมปฺุก กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030404 โคกเตาเหล็ก กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030405 หนองสนวน กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030406 สมบติัเจริญ กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030407 หนองแดง กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030408 โคกโจด กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030409 ดอนโบสถแ กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030410 หนองรังกา กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030411 ใหมโนนทอง กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030412 ดอนไร กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030413 สมบติัพัฒนา กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
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30030414 หนองบวัแดง กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030415 เตาเหล็กทาชาง กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030416 ดอนโบสถแพัฒนา กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030417 หนองสนวนพัฒนา กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030418 ทาเย่ียมพัฒนา กุดโบสถแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030501 สุขไพบลูยแ สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030502 ดอนแขวน สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030503 สกัดนาค สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030504 โคกหนากลอง สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030505 หนองขนาก สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030506 หนองเข สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030507 หนองตูม สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030508 ดงอีจานใหญ สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030509 ซับลังกา สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030510 ประชาไทย สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030511 พูนทรัพยแพัฒนา สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030512 เจริญผล สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030513 หนองกาดพัฒนา สุขไพบลูยแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030601 ปางไม บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030602 หนองปรือ บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030603 ราษฎรแบํารุง บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030604 ทรัพยแเจริญ บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030605 ราษฎรแสุขสันตแ บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030606 ราษฎรแพัฒนา บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030607 ลําไซกง บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030608 ราษฎรแบรูณะ บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030609 ใหมทานตะวัน บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30030610 วังชมพู บานราษฎรแ เสิงสาง นครราชสีมา
30040101 หวยนอย เมืองคง คง นครราชสีมา
30040102 โคกเพ็ด เมืองคง คง นครราชสีมา
30040103 หนองสรวง เมืองคง คง นครราชสีมา
30040104 โนนตาล เมืองคง คง นครราชสีมา
30040105 หนองเสากี่ เมืองคง คง นครราชสีมา
30040106 โนนวัด เมืองคง คง นครราชสีมา
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30040107 ตะครอ เมืองคง คง นครราชสีมา
30040108 กุดรัง เมืองคง คง นครราชสีมา
30040109 โนนพิมาน เมืองคง คง นครราชสีมา
30040110 ดอนดู เมืองคง คง นครราชสีมา
30040111 คงสามัคคี เมืองคง คง นครราชสีมา
30040112 หนองบง เมืองคง คง นครราชสีมา
30040113 โกรกตะไก เมืองคง คง นครราชสีมา
30040114 หนองสมอ เมืองคง คง นครราชสีมา
30040115 โนนสูง เมืองคง คง นครราชสีมา
30040116 ผาสุก เมืองคง คง นครราชสีมา
30040117 หวยนอยสมบรูณแ เมืองคง คง นครราชสีมา
30040118 ตะครอพัฒนา เมืองคง คง นครราชสีมา
30040201 ปอบดิ คูขาด คง นครราชสีมา
30040202 เมืองคง คูขาด คง นครราชสีมา
30040203 คูขาด คูขาด คง นครราชสีมา
30040204 โนนแดง คูขาด คง นครราชสีมา
30040205 หนองหวานอย คูขาด คง นครราชสีมา
30040206 ดอนยาง คูขาด คง นครราชสีมา
30040207 นอย คูขาด คง นครราชสีมา
30040208 หนองหนาด คูขาด คง นครราชสีมา
30040209 โคกเส่ียว คูขาด คง นครราชสีมา
30040210 ง้ิว คูขาด คง นครราชสีมา
30040211 โคกเพ็ด คูขาด คง นครราชสีมา
30040212 หนองหวา คูขาด คง นครราชสีมา
30040213 เหลา คูขาด คง นครราชสีมา
30040214 วังยาว คูขาด คง นครราชสีมา
30040215 ดอนเต็ง คูขาด คง นครราชสีมา
30040216 สนวน คูขาด คง นครราชสีมา
30040217 คงถาวร คูขาด คง นครราชสีมา
30040218 โนนตาแกว คูขาด คง นครราชสีมา
30040219 โนนทนั คูขาด คง นครราชสีมา
30040220 โนนไร คูขาด คง นครราชสีมา
30040221 โนนตาลพัฒนา คูขาด คง นครราชสีมา
30040301 บตํุาแย เทพาลัย คง นครราชสีมา
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30040302 คอนเมือง เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040303 โคกแปะ เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040304 ตะครอ เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040305 กระถิน เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040306 หนองพรานปาน เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040307 หนองบวัโคก เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040308 ดอนวัว เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040309 วัด เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040310 ถนนนางคลาน เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040311 ดอนทะบวง เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040312 สระประทมุ เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040313 โคกสงา เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040314 ตะครอมิตรภาพ เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040315 ใหมสามัคคี เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040316 นอยพัฒนา เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040317 โนนคูณพัฒนา เทพาลัย คง นครราชสีมา
30040401 บสุนวนใน ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040402 ตาจั่นนอก ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040403 โคกตะพาบ ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040404 ตะโกโคก ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040405 หนองบวัทุง ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040406 หวัแหลม ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040407 บสุนวนนอก ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040408 ตาชู ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040409 ตะโกทุง ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040410 บหุญาคา ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040411 ตาจั่นใน ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040412 โนนพลกรัง ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040413 ง้ิวพัฒนา ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040414 โนนตาล ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040415 โนนทราย ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040416 หนองตายา ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040417 ทุงแหลมทอง ตาจั่น คง นครราชสีมา
30040418 สนวนพัฒนา ตาจั่น คง นครราชสีมา
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30040501 ปรางคแ บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040502 ประคํา บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040503 ดอนทะแยง บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040504 หนองสําโรง บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040505 ทบัมะขาม บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040506 ดอนถั่วแปบพัฒนา บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040507 ตะโก บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040508 หนองปรือ บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040509 โพธ์ิทอง บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040510 ตะโกนอย บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040511 ดอนเข็ม บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040512 หวยลึก บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040513 ปรางคแทองพัฒนา บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040514 ปรางคแนคร บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040515 ดอนสามัคคี บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040516 ดอนตะหนิน บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040517 โพธ์ิงาม บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040518 โนนวัด บานปรางคแ คง นครราชสีมา
30040601 หมัน หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040602 หนองมวง หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040603 ดอนกลาง หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040604 โจด หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040605 เกาคอ หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040606 หวยทราย หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040607 ตลุกน้ําขาว หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040608 หนองมะนาว หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040609 ตลุกมวง หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040610 หนองอายจอน หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040611 หนองชุมแสง หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040612 หนองมวง 2 หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040613 เจริญศรี หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040614 หนองจิกพัฒนา หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040615 หนิหรอง หนองมะนาว คง นครราชสีมา
30040616 หนองโสน หนองมะนาว คง นครราชสีมา
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30040701 โนนปอแดง หนองบวั คง นครราชสีมา
30040702 ตากิ่ม หนองบวั คง นครราชสีมา
30040703 หวยไห หนองบวั คง นครราชสีมา
30040704 หนองสะแก หนองบวั คง นครราชสีมา
30040705 ทาใหญ หนองบวั คง นครราชสีมา
30040706 หนองแวง หนองบวั คง นครราชสีมา
30040707 หนองบวั หนองบวั คง นครราชสีมา
30040708 หนองขาม หนองบวั คง นครราชสีมา
30040709 หนองหญาขาว หนองบวั คง นครราชสีมา
30040710 บะดาวเรือง หนองบวั คง นครราชสีมา
30040711 ตลุกมวง หนองบวั คง นครราชสีมา
30040712 หนองพลวง หนองบวั คง นครราชสีมา
30040713 หนองโสน หนองบวั คง นครราชสีมา
30040714 โนนสะอาด หนองบวั คง นครราชสีมา
30040715 หนองสะแกงาม หนองบวั คง นครราชสีมา
30040716 โนนสมบรูณแ หนองบวั คง นครราชสีมา
30040801 โนนเต็ง โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040802 หนองกก โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040803 ทองหลาง โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040804 หนองอายอูก โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040805 ตลุกสาหราย โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040806 หนองกระทุมเตียน โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040807 โนนไรพัฒนา โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040808 ดอนสามัคคี โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040809 โนนทอง โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040810 โคกนอยพัฒนา โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040811 ใหมบวัทอง โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040812 หนองบวักระจาย โนนเต็ง คง นครราชสีมา
30040901 ดอนใหญ ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30040902 ศรีนิมิต ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30040903 ดอนนอย ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30040904 หนองแขม ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30040905 ไทรโยง ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30040906 ส่ีเหล่ียม ดอนใหญ คง นครราชสีมา
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30040907 โนนมะเกลือ ดอนใหญ คง นครราชสีมา
30041001 ขาม ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041002 โคกพะงาด ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041003 สระหลวง ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041004 โจด ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041005 โนนสีฟัน ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041006 ตะหนอด ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041007 มะคา ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041008 บุงตะครอง ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041009 โกรกพัฒนา ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041010 ใหมสามัคคี ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041011 หนองสะเดา ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041012 พะงาดเหนือพัฒนา ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30041013 หนองสะแกพัฒนา ขามสมบรูณแ คง นครราชสีมา
30050101 เหล่ือม บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050102 ตลาด บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050103 โตน บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050104 หนองใหญ บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050105 ดอนทอง บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050106 ดอนเปลา บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050107 โนนประดู บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050108 กลาง บานเหล่ือม บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050201 หวยชงโค วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050202 วังโพธ์ิ วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050203 นา วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050204 โนนทองหลาง วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050205 วังแร วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050206 สระแดงพัฒนา วังโพธ์ิ บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050301 โคกกระเบื้อง โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050302 ดอนตะหนิน โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050303 หนองแขม โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050304 สระส่ีเหล่ียม โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050305 ตลุกพลวง โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050306 หนองสองหอง โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
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30050307 หนองปรือโปรง โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050308 หนองมวงชางพิม โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050309 หนองโจด โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050310 หนองกุงนอย โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050311 โคกสามัคคี โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050312 โนนตาลเส้ียน โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050313 สามัคคีพัฒนา โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050314 หนองสองหองใต โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050315 สันติสุข โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050316 หนองปรือพัฒนา โคกกระเบื้อง บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050401 ชอระกา ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050402 มวง ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050403 ขามเวียน ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050404 โนนเพ็ด ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050405 ดอนยาว ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050406 หนองรัง ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050407 ชอบรูพา ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050408 ชอพัฒนา ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30050409 โนนสมบรูณแ ชอระกา บานเหล่ือม นครราชสีมา
30060101 หนองคลา จักราช จักราช นครราชสีมา
30060102 โนนพฤกษแ จักราช จักราช นครราชสีมา
30060103 ตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช นครราชสีมา
30060104 จักราช จักราช จักราช นครราชสีมา
30060105 หนองบวักลาง จักราช จักราช นครราชสีมา
30060106 โคกซาด จักราช จักราช นครราชสีมา
30060107 หนองนกกวัก จักราช จักราช นครราชสีมา
30060108 หนองพลวง จักราช จักราช นครราชสีมา
30060109 หนองพฤกษแ จักราช จักราช นครราชสีมา
30060110 หนองจอก จักราช จักราช นครราชสีมา
30060111 น้ําซับ จักราช จักราช นครราชสีมา
30060112 สะพานถม จักราช จักราช นครราชสีมา
30060113 โนนง้ิว จักราช จักราช นครราชสีมา
30060114 โนนพะไล จักราช จักราช นครราชสีมา
30060301 เหมสูง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
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30060302 โนนนางฝูาย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060303 เหมตํ่า ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060304 ทองหลาง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060305 หนองบวัตะแบง ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060306 หนองตาโยย ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060307 หนองมโนรมยแ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060308 ตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060309 ตูม ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060310 เหมราษฎรแ ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
30060401 สีสุก สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060402 โคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060403 โคกหนองโสน สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060404 บงุวังหวา สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060405 วังวารี สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060406 นาลุง สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060407 ขาม สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060408 หนิมงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060409 หนองไผ สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060410 ซาด สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060411 ใหมมงคล สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060412 โนนทรายทอง สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060413 หนองบวัขาว สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060414 หวัอางพระราชดําริ สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060415 โคกศรีสุข สีสุก จักราช นครราชสีมา
30060501 หนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060502 หนองสะแกเครือ หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060503 โพธ์ิ หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060504 โนนพะไล หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060505 ใหมโนนเต็ง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060506 หนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060507 หนองนกคุม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060508 หนองปื้ด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060509 หนองซาด หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060510 หนองแมว หนองขาม จักราช นครราชสีมา
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30060511 โนนทะยูง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060512 โนนรังนอย หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060513 จาน หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060514 ลุงมวง หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060515 หนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา
30060701 ใหมขามปอูม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060702 หนองพลวง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060703 หนองแมว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060704 โคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060705 ขามทุง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060706 พุดซา หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060707 มวง หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060708 บุ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060709 โคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060710 โนนคอย หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060711 หนองจอก หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060712 โคกโจม หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060713 นอย หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060714 โนนง้ิว หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060715 ดอน หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30060716 บใุหญพัฒนา หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
30061001 ตาเงิน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061002 ชองโค ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061003 ละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061004 ละกอ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061005 โคกสําโรง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061006 หนองตะไก ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061007 ลุงถอน ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061008 โนนไมแดง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061009 โกรกไมแดง ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061010 โนนตาพรม ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061011 หนองไผนอย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061012 ใหมศรีจันทรแสินธุแ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061013 หนองเครือชุด ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
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30061014 หนองตะไกนอย ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061015 อรพิมพแ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061016 อุดมทรัพยแ ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061017 ชองโค ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
30061101 โจดกระทงิ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061102 คลองเมือง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061103 พระนารายณแ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061104 หนองขามนอย คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061105 ดงพลอง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061106 หนองหญาปลอง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061107 หนองเต็ง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061108 ทรัพยแเจริญ คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061109 นอยหวันาคํา คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061110 สายธาร คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061111 โคกไมงาม คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
30061301 หนิโคน หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061302 โนนเสมา หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061303 โนนเสมา หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061304 โนนมะนาว หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061305 สวนปอ หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061306 หวัละเลิง หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061307 หนองจระเขหนิ หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061308 โนนมัน หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061309 หนองตะครอง หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061310 หนิโคนพัฒนา หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30061311 โคกพลวง หนิโคน จักราช นครราชสีมา
30070101 ศรีพุทธา กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070102 หนองคลา กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070103 ดอนใหญ กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070104 โคกกระสังขแ กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070105 พะโค กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070106 โพธ์ิเงิน กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070107 โพธ์ิทอง กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070108 ชะอม กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
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30070109 โบสถแ กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070110 ใหม กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070111 ปรางคแพะโค กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070112 หมี่ กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070113 คลองทาแร กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
30070201 พลับพลา พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070202 ไทย พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070203 พลับพลา พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070204 โคงยาง พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070205 หนองยายเหล พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070206 กอก พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070207 ประดากุด พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070208 เกาะ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070209 ปรางคแ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070210 บุ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070211 ปรางคแ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070212 กุดสวาย พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070213 ทาตะเคียน พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070214 คลองยาง พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070215 คลองกลาง พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070216 โนนแดง พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070217 บุ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070218 บยุอ พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
30070301 ไร ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070302 กุดโบสถแ ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070303 ทาอาง ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070304 ทาอาง ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070305 ดอนพราหมณแ ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070306 ทาอาง ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070307 หนองเสาเดียว ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070308 หนองโสน ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070309 หนองไผพัฒนา ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070310 หนองเสาเดียวใหมพัฒนาทาอาง โชคชัย นครราชสีมา
30070401 ปอพราน ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา

-349-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30070402 โกรกน้ําใส ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070403 หนองปรึก ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070404 วังตะแบก ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070405 สะแกกรอง ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070406 โคงกระโดน ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070407 ดอนเกตุ ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070408 ทุงอรุณ ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070409 โนนปอแดง ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070410 หนองทองคํา ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070411 ดะแลง ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070412 ใหมดอนเกตุ ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070413 หวัสะพาน ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070414 หนองโพธ์ิ ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070415 ใหมหนองปรึก ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070416 ใหมหวัสะพาน ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070417 ใหมเกตุอรุณทรัพยแ ทุงอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
30070501 ทาลาดขาว ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070502 ทาลาดขาว ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070503 ทาลาดขาว ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070504 โคกกระสังขแ ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070505 บงึพระ ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070506 บงึพระ ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070507 บงึพระ ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070508 บงึไทย ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070509 บงึไทย ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070510 สระพระ ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070511 หนองแปลน ทาลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
30070601 ขี้ตุน ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070602 ขี้ตุน ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070603 หนองหญาปลอง ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070604 ขี้ตุน ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070605 สําโรง ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070606 ง้ิว ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070607 ใหมนานิยม ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
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30070608 หนองกก ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070609 หวัดอน ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070610 โนนสวรรคแ ทาจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
30070701 ทาเย่ียม ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070702 คลองมะเด่ือ ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070703 หนองกระทุม ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070704 โจด ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070705 คลองบง ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070706 โนนเพชร ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070707 ดอนไพล ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070708 ดอนไพล ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070709 โนนสะอาด ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070710 นาตล่ิงชัน ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070711 กอโจด ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070712 นาใหม ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070713 กอโจดไทรยอย ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070714 หวัระนาม ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070715 ทาบอ ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070716 หนองกกพัฒนา ทาเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
30070801 โชคชัย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070802 สระประทมุ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070803 ปาุหมาก โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070804 พิชิตคเชนทรแ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070805 บุ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070806 กระโทก โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070807 บงินอย โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070808 บงิ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070809 บงึทบัปรางคแ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070810 บงึทบัปรางคแ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070811 หนองสําโรง โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070812 โพธ์ิทอง โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070813 หนองไผ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070814 สระประทมุใหมพัฒนา โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
30070815 ปรางคแใหมพัฒนา โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
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30070901 ละลม ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070902 ละลม ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070903 ละลม ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070904 ละลม ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070905 สระตะหมก ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070906 กุดจอกนอย ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070907 กุดจอกใหญ ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070908 คลองกระชาย ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070909 คลองยาง ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070910 หนองชุมแสง ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070911 หนองผักหวาน ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30070912 โคกพลวง ละลมใหมพัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
30071001 ดานเกวียน ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071002 ดานเกวียน ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071003 ปาุบง ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071004 โนนมวง ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071005 ตูม ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071006 หนองบอน ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071007 ดานชัย ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071008 ใหมหนองขาม ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071009 หนองไผ ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30071010 หนองสระธาร ดานเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
30080101 ถนนหกัใหญ กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080102 โนนสงา กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080103 หนองกระเทยีมเหนือ กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080104 กระชาว กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080105 บขุี้เหล็ก กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080106 ไร กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080107 กุดพิมาน กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080108 ใหมแสนสุข กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080109 ดอนใหญ กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080110 ดอนนอย กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080111 โนนสะอาด กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080112 สํานักพิมาน กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา

-352-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30080113 พิงพิมาน กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080114 โสมนอยพัฒนา กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080115 โนนเจริญ กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080201 หาญ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080202 หวับงึ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080203 จั่น ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080204 โคกรักษแ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080205 ใหมเจริญสุข ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080206 ถนนหกันอย ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080207 ดอนกลอย ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080208 ดานขุนทด ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080209 เมืองหาญ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080210 ใหมไชยณรงคแ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080211 หนองโสน ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080212 โคกพัฒนา ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080213 ใหมไทยเจริญ ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080214 โพธ์ิทอง ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080215 ถนนหกันอยพัฒนา ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080216 จั่นสันติสุข ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080217 สรางสรรคแพัฒนา ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา
30080301 ละเลิงพิมาน ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080302 หวับงึ ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080303 นอย ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080304 ดานนอก ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080305 มะขามนอย ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080306 หวับอ ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080307 ดานเหนือ ดานนอก ดานขุนทด นครราชสีมา
30080401 หนองบง ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080402 หนองหวัชาง ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080403 พระ ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080404 ดานใน ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080405 ดอน ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080406 หวับงึ ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080407 ดอนขาม ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
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30080408 บงึนอย ดานใน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080501 ตะเคียน ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080502 โกรกลึก ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080503 หนิหลอง ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080504 ดอนใหญ ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080505 หนองละมั่ง ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080506 หนองพังโพด ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080507 กุดมวง ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080508 หนิลาด ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080509 ดงกระสัง ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080510 มอสูง ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080511 หนองชิงโค ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080512 ตะเคียนเหนือ ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080513 มวงทองพัฒนา ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080514 หนองละมั่ง 14 ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080515 กุดมวงพัฒนา ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080516 โกรกลึกพัฒนา ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080517 หนิลาด 17 ตะเคียน ดานขุนทด นครราชสีมา
30080601 เกา บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080602 โนนสะเดา บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080603 มะเริง บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080604 กลาง บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080605 สระพัง บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080606 วังโปงุ บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080607 นอย บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080608 กุดโดก บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080609 ชัยพัน บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080610 สระพังเหนือ บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080611 วังโปงุเหนือ บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080612 ใหมรุงเรือง บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080613 วังโปงุบรูพา บานเกา ดานขุนทด นครราชสีมา
30080701 หนองบวัโคก บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080702 ฝายโบสถแ บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080703 โนนสะอาด บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา

-354-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30080704 แปรงใหมพัฒนา บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080705 หนองเรือ บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080706 ประดูงาม บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080707 ระไหว บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080708 คูขาด บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080709 หนองปรือ บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080710 หลุง บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080711 แปรง บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080712 เสลา บานแปรง ดานขุนทด นครราชสีมา
30080801 พันชนะ พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080802 ดอน พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080803 หนองพลวง พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080804 มาบกราด พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080805 มาบกระสัง พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080806 โนนสงา พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080807 โปงุกระสัง พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080808 หนองมะคา พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080809 วะระเวียง พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080810 พลกรังนอย พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080811 โนนสงาสามัคคี พันชนะ ดานขุนทด นครราชสีมา
30080901 หลุง สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080902 บุ สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080903 ใหม สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080904 สระจรเข สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080905 ดอนตะหนินใหญ สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080906 ดอนตะแบง สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080907 โนนโบสถแ สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080908 ดอนเซาะ สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080909 หนองสาร สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080910 ดอนตะหนินนอย สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080911 เทพไพรทอง สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080912 ไทรทอง สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30080913 ใหมหนองสาร สระจรเข ดานขุนทด นครราชสีมา
30081001 หนองแหน หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
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30081002 หนองหนั หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081003 หนองกราด หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081004 โกรกสมอ หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081005 หนองโสน หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081006 วังสนวน หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081007 คูเมือง หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081008 ใหมชัยพฤกษแ หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081009 กระทุมโพรง หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081010 เกาะลอย หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081011 ใหมศรีสุข หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081012 ไรชัยพันธแ หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081013 หนองยายหอม หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081014 สุขสันตแ หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081015 ใหมแหลมทอง หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081016 เทวานิมิต หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081017 ชัยมงคล หนองกราด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081101 หนองบวัตะเกียด หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081102 หวย หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081103 กุดน้ําใส หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081104 ดอนมุกมัน หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081105 หนองกระเทยีมใต หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081106 สระขี้ตุน หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081107 โคกนอย หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081108 โนนระเวียง หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081109 จะบู หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081110 ใหญ หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081111 ใหมโนนระเวียง หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081112 สามกลุมพัฒนา หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081113 สระสมบรูณแ หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081114 หวยใหม หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081115 เมืองตะโก หนองบวัตะเกียด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081201 หนองขี้แต หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081202 หนองบวัละคร หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081203 กุดพุดซา หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
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30081204 โนนง้ิว หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081205 เขื่อน หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081206 โคงตะครอ หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081207 โนนสงา หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081208 บุงระกํา หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081209 บงึบวัทอง หนองบวัละคร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081301 หนิดาด หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081302 ทาขี้เหล็ก หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081303 หวยจรเข หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081304 ปราสาท หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081305 กุดนางทอหกู หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081306 คายทะยิง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081307 ทุงสวาง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081308 ศรีบญุเรือง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081309 โนนขี้ตุน หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081310 นาตาหน หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081311 โคกกระพี้ทอง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081312 โคกสามัคคี หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081313 หนิดาดตะวันออก หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081314 ปราสาทใต หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081315 รวมใจ หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081316 พูนทอง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081317 หนิดาดเหนือ หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081318 หวยจรเขรุงเรือง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081319 หวยจรเข หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081320 ทาขี้เหล็ก 2 หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081321 กุดพญา หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081322 ปราสาททอง หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081323 นาโคกพัฒนา หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081324 หนองยารักษแ หนิดาด ดานขุนทด นครราชสีมา
30081501 หวยบง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081502 หนองกราดนอย หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081503 ปาุรังงาม หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081504 ศิลารวมสามัคคี หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
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30081505 นอยพัฒนา หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081506 ซับพลู หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081507 ซับยาง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081508 หนองใหญ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081509 หนิเพิง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081510 ภูผาทอง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081511 วังผาแดง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081512 เสารแหา หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081513 ไทยสงบ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081514 ซับพลูนอย หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081515 ซับสมบรูณแ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081516 ซับไทร หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081517 ถ้ําเตา หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081518 วังไทรงาม หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081519 โนนสะอาด หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081520 โปรงใหญ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081521 ซับน้ําเย็น หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081522 มอสุวรรณ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081523 ซับสนุน หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081524 หวยโปรง หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081525 ซับเจริญ หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา
30081701 โนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081702 โนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081703 คลองแคใต โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081704 คลองแคเหนือ โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081705 หวยดินดํา โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081706 ดงมะเกลือ โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081707 โนนสายทอง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081708 หวัทํานบ โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081709 สระส่ีเหล่ียม โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081710 ใหมทรายทอง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081711 คลองแคกลาง โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา
30081801 โคกสามัคคี หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081802 หนองกระโดน หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
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30081803 หนองแดง หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081804 หนองไทร หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081805 หนองสะแก หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081806 ดอนปาุโอบ หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081807 ดอนแตว หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081808 หวันา หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081809 ไทรงาม หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081810 ใหมประชาสรรคแ หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30081811 โคกสามัคคีใหม หนองไทร ดานขุนทด นครราชสีมา
30090101 สันเทยีะ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090102 โนนไทย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090103 โนนมะกอก โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090104 โนนหวาย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090105 โคกพรม โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090106 ดานกรงกราง โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090107 ไร โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090108 ดอนทะยิง โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090109 หลักรอย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090110 โนนพริก โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090111 ดอนแตว โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090112 ใหม โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090113 สระจรเข โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090114 ดอนโบสถแ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090115 โนนพัฒนา โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090116 มวงหนองแต โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090117 ดานใต โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
30090201 หนองกระสัง ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090202 โนนสูง ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090203 ดานจาก ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090204 บุ ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090205 ตะครอ ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090206 โนนพุทรา ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090207 หอกลอง ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090208 ดอน ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
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30090209 หนองสะแก ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090210 หนองกระสังเหนือ ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090211 โคก ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090212 โนนมะคา ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090213 ตะครอ 2 ดานจาก โนนไทย นครราชสีมา
30090301 ซาด กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090302 กระเสียว กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090303 จอก กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090304 จาน กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090305 หนองแวง กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090306 ออ กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090307 นา กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090308 กําปงั กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090309 ใหมนารี กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090310 โนนหวันา กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090311 หวัตะกรุด กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090312 ไพล กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090313 จานเหนือ กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090314 ออเหนือ กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090315 นารีพัฒนา กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090316 ใหมพัฒนา กําปงั โนนไทย นครราชสีมา
30090401 นารายณแ สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090402 สําโรง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090403 สระพัง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090404 ดอนง้ิว สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090405 แปลง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090406 หนองอุโลก สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090407 ตะครอ สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090408 ทรงธรรม สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090409 หนองกราด สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090410 หนองประดู สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090411 โพธ์ิ สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090412 ดอนขี้เหล็ก สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090413 ตูม สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
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30090414 โคกตะแบง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090415 นารายณแเหนือ สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090416 มอดินแดง สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090417 โคกมงคล สําโรง โนนไทย นครราชสีมา
30090501 คางพลูเหนือ คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090502 ชิน คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090503 คางพลูใต คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090504 หนองราง คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090505 หนองเขวา คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090506 กระพี้ คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090507 หนองตาล คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090508 หนองบวั คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090509 โนนหนิขาว คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090510 คางพลูกลาง คางพลู โนนไทย นครราชสีมา
30090601 ดอนตําแย บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090602 บุ บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090603 วัง บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090604 หนองกลางดอน บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090605 หนองนํ้าใส บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090606 โคกสะอาด บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090607 ถนนวารี บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090608 วังใหม บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090609 ดอนมะยม บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090610 ดอนใหม บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090611 วังสงา บานวัง โนนไทย นครราชสีมา
30090701 โนนเจดียแ บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090702 หนองแวง บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090703 คูเมือง บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090704 กุดเวียน บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090705 นอย บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090706 กระดาน บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090707 ดอนยาว บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090708 สระตะเฆ บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090709 หนองแจง บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
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30090710 โพธ์ิตาสี บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090711 บลัลังกแ บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090712 เมืองเกา บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090713 โกรกหอย บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090714 สระขุด บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090715 สระตะเฆหนิ บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090716 โนนทองพัฒนา บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090717 หวัทํานบพัฒนา บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090718 คูเมืองใหม บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090719 โนนเจดียแพัฒนา บลัลังกแ โนนไทย นครราชสีมา
30090801 สายออ สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090802 โคกหนองไผ สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090803 บุ สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090804 โคก สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090805 สวาย สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090806 กุดจิก สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090807 โคกนอย สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090808 มวง สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090809 สระตอง สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090810 หวย สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090811 หนองโสน สายออ โนนไทย นครราชสีมา
30090901 กระฎีกุ ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090902 โนนพรม ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090903 แฉง ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090904 หลุมปนู ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090905 ถนนโพธ์ิ ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090906 ดอนสระจันทรแ ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090907 โตนด ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090908 หนองตาแมน ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30090909 ศรีพัฒนา ถนนโพธ์ิ โนนไทย นครราชสีมา
30091401 คู มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091402 หนองไผ มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091403 มะเกลือ มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091404 โกรกกระสัง มะคา โนนไทย นครราชสีมา
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30091405 มะคา มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091406 ทุงหนองแหวน มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091407 หนองดุม มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091408 หนองโพธ์ิ มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091409 หนองกระทุม มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30091410 จันทรแดุม มะคา โนนไทย นครราชสีมา
30100201 หวัถนน ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100202 ส่ีเหล่ียม ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100203 หนองโสน ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100204 เพราม ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100205 ดอนมวง ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100206 จันดุม ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100207 ทาระแวก ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100208 ใหมกลอ ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100209 ถนนถั่ว ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100210 ถนนถั่ว ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100211 เกรา ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100212 ใหม ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100213 ดอนมัน ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100214 หนองโสนพัฒนา ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100215 ใหมดอนเปลา ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100216 เกราพัฒนา ใหม โนนสูง นครราชสีมา
30100301 สะเดาเอน โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100302 ดานทองหลาง โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100303 ดานเกวียน โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100304 หนองงูเหลือม โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100305 โตนดเกา โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100306 โตนด โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100307 โตนด โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100308 ทุงมน โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100309 ขาม โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100310 ใหมสะเดาเอน โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100311 โนนดาน โตนด โนนสูง นครราชสีมา
30100312 ไผสีทอง โตนด โนนสูง นครราชสีมา
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30100401 เพชร บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100402 ขามชั่งโค บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100403 สําโรงกระจาย บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100404 บุ บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100405 บงิ บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100406 กระสัง บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100407 หญาปลอก บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100408 ดอนขวาง บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100409 ขามโนนสันติ บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100410 ขนายดี บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100411 บงิมิตรภาพ บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100412 บงิพัฒนา บงิ โนนสูง นครราชสีมา
30100501 ดอนชมพู ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100502 สม ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100503 มะระ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100504 สระพรวน ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100505 ดอนรี ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100506 เมืองที ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100507 เปราะปลอ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100508 ศรีสุข ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100509 ดอนตะแบง ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100510 ดอนชมพูพัฒนา ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100511 จอก ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100512 มิตรภาพ ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100513 แสนสุข ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
30100601 สําโรง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100602 ตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100603 วังมวง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100604 ตะขบ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100605 ใหมเกษม ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100606 หญาคาใต ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100607 ปราสาทใต ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100608 ปราสาทเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100609 หญาคาเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
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30100610 หนองแหน ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100611 สระแทด ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100612 สามแยกตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100613 ใหมเกษมเหนือ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100614 หวัทํานบ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100615 ตลาดแคตะวันออก ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100616 ง้ิวตะแบก ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100617 ธารปราสาท ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100618 ดอนยาง ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100619 หนองแหนพัฒนา ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30100701 หลุมขาว หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100702 ขาคีม หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100703 สระจันทรแ หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100704 ทากระสัง หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100705 หวยนอย หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100706 กอก หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100707 ดงพลอง หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100708 ไพล หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100709 ทากระทุม หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100710 หนองบวั หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100711 ซาด หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100712 เพิก หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100713 โกรกขาม หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100714 ไพลพัฒนา หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100715 หลุมขาวพัฒนา หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100716 ดงพลองพัฒนา หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100717 โนนตะโก หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา
30100801 มะคา มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100802 โนนดินทราย มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100803 หวยใหญ มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100804 หนองมา มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100805 ดอนมวง มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100806 ถั่วแปบ มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100807 พลจลก มะคา โนนสูง นครราชสีมา
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30100808 พลจลก มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100809 หนองแจง มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100810 ง้ิว มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100811 หนองตะไก มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100812 เด่ินเหด็หนิ มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100813 มะเกลือ มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100814 หวับงึ มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100815 หนองมาใหม มะคา โนนสูง นครราชสีมา
30100901 สระเพลง พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100902 พลสงคราม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100903 โคกเปราะหอม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100904 เสลา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100905 หญาคา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100906 หนองหวัแรด พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100907 มะรุม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100908 ดอนแฝก พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100909 หนองนา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100910 ดอนมันกระชาก พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100911 โนนวัด พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100912 หนองสรวง พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100913 ดอนมะเหล่ือม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100914 ดอนบตุาโพธ์ิ พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30100915 ดอนแฝกพัฒนา พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
30101001 สําโรง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101002 จันอัด จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101003 เหลา จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101004 โคงกระชาย จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101005 ดานติง จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101006 ดอน จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101007 ใหม จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101008 โคงกระพี้ จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
30101101 หนองหาง ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101102 ไพ ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101103 ขามเฒา ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
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30101104 หนองพลอง ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101105 กลึง ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101106 เกรียม ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101107 สระพระ ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101108 โนนสําโรง ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101109 ดอนเพกา ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101110 โนนกระถิน ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101111 หนองสะแก ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101112 ถนนหกั ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101113 โนนพัฒนา ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101114 โนนกลาง ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101115 หนองพลองพัฒนา ขามเฒา โนนสูง นครราชสีมา
30101201 ดาน ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101202 บุ ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101203 บุ ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101204 หวับงึ ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101205 หนองสะแก ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101206 หนองหวา ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101207 ดานคนคบ ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101208 หนองหลักรอย ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101209 คอนนอย ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101210 หนองกระทุม ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101211 ดอนไร ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101212 โนนนอย ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101213 โคกเกร่ินรมเย็น ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101214 หนองแมว ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา
30101301 โนนพรม ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101302 สะพาน ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101303 คอหงษแ ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101304 โนนสะพาน ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101305 ดอนผวา ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101306 โนนลาว ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101307 หนองเครือชุด ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101308 กระถิน ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา

-367-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30101309 โนนบอ ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101310 โนนกราด ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101311 ดอนพรหมสร ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101312 หนองเครือชุดพัฒนา ลําคอหงษแ โนนสูง นครราชสีมา
30101401 เมืองที เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101402 โนนตะกั่ว เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101403 หนองออ เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101404 โคงมะกอก เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101405 โนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101406 คลา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101407 ปราสาท เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101408 โนนตากลาง เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101409 ดอนทาว เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101410 กระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101411 โนนพัฒนา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101412 ดอนหนาด เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101413 คลาเกา เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
30101501 ดอนหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101502 ดอนหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101503 หนองหวาย ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101504 หนองตะครอง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101505 โนนมะกอก ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101506 หนองบง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101507 ดอนตะแบง ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
30101601 ปาุรัง ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101602 โนนทอง ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101603 มะคา ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101604 นาราด ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101605 นาราดพัฒนา ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101606 หนองโจด ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30101607 โนนมันเทศ ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา
30110101 ขาม ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110102 สันติสุข ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110103 สะแกราษฎรแ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30110104 หนุก ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110105 นามาบ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110106 ดานชาง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110107 โนนหญาคา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110108 หวยฉลุง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110109 คู ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110110 บลุะกอ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110111 หนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110112 โนนแจง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110113 หนองมะคา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110114 ริมบงึ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110115 โนนสะอาด ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110201 โนนเมือง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110202 สระกรวด โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110203 หนองกกไมพอก โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110204 ง้ิว โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110205 ครึมมวง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110206 สระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110207 หนองทเุรียน โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110208 ตลุกหนิ โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110209 เมืองชัยพัฒนา โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110301 เหนือ เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110302 เมืองนาท เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110303 ทพัร้ัง เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110304 หนองโพธ์ิ เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110305 หวย เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110306 เสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110307 หนองไร เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110308 โนนพฤกษแ เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110309 โนนขาวตาก เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110310 ดอนตลุงหวา เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110401 ชีวึก ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110402 หนองกระทุม ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110403 สระอโนดาด ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30110404 โนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110405 หนองแหน ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110406 หนองโพธ์ิ ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110407 บกุลวย ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110408 หวับงึ ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110409 หนองขาคีม ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110410 ดอนสามัคคี ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110411 บอุอย ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110412 หวยสมบรูณแ ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110501 โนนประดู พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110502 สะแกแสง พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110503 แปะ พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110504 หนองไขน้ํา พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110505 ดอนพะงาด พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110506 มะเกลือ พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110507 ดอนใหญ พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110508 หนองไอเผือก พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110509 หนองบอน พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110510 ใหม พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110601 หนองปรือ หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110602 โนนมะเกลือ หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110603 ดอนทะยิง หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110604 หนิต้ัง หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110605 หนองหวัฟาน หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110606 โคกคูขาด หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110607 โจด หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110608 โนนบานนา หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110609 โนนสามัคคี หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110701 หนองไผ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110702 คูเมือง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110703 ตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110704 โนนตําหนัก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110705 โนนเกษตร เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30110706 เมืองทอง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
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30110707 หนองโบสถแ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
30120101 ปาุตอง บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120102 โนนพลวง บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120103 หนองพะเนียด บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120104 ทาเนิน บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120105 หนองปรือ บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120106 หวยโจด บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120107 หนองตะไก บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120108 หวยแคน บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120109 ดอนฆาเสือ บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120110 สระครก บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120111 นํ้าออม บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120112 หนัเกา บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120113 คึมมวง บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120114 หนองแวงเนินสวัสด์ิ บวัใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120301 ดานชาง หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120302 ดอนกระชาย หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120303 หวยยาง หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120304 ขามเต้ีย หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120305 หวยครอ หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120306 ดงบงั หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120307 เกาง้ิว หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120308 บไุทย หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120309 หนองหญาปลอง หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120310 สระไผ หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120311 ดงสวาง หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120312 หนองไผงาม หวยยาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120401 เสมาใหญ เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120402 หญาคา เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120403 นา เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120404 ดอนบก เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120405 หนองแจงนอย เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120406 ต้ิว เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120407 หนองหวัชาง เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
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30120408 โนนใหญ เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120409 ไรออย เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120410 โนนสีสุก เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120411 แจงสวาง เสมาใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30120601 ทองหลางนอย ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120602 ศรีรักษา ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120603 น้ําบา ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120604 กู ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120605 ดอนตะหนิน ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120606 ดอนกุดตะโพธ์ิ ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120607 ดอนรี ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120608 กระเบื้อง ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120609 โนนนางาม ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120610 โคกนอย ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120611 โคกสะอาด ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120612 กรวย ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120613 เกาะ ดอนตะหนิน บวัใหญ นครราชสีมา
30120701 หนองบวัสะอาด หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120702 หนองกระทุม หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120703 สระครก หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120704 คลองพฤกษแ หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120705 กระพี้ หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120706 หนองยาว หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120707 หนองพลวง หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120708 คูขาด หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120709 โสกรัง หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120710 สระพะเนียด หนองบวัสะอาด บวัใหญ นครราชสีมา
30120801 โนนทองหลาง โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120802 ตลาดโนนทองหลาง โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120803 บวันอย โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120804 หนองนาโคก โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120805 หนองไผลอม โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120806 ไร โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120807 หนองแวง โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
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30120808 ดอนหนั โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120809 โนนกระพี้ โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120810 ดอนชุมชาง โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120811 ศรีพัฒนา โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120812 ปาุตอง โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120813 โคกสะอาด โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120814 ดอนโกย โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30120815 ชัยเจริญ โนนทองหลาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121401 ง้ิวใหม กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121402 เพ็ดนอย กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121403 โคกเพ็ด กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121404 โสก กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121405 หนองเชียงโข กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121406 หนองปรือ กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121407 ออยชาง กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121408 ดอนแปะ กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121409 ดอนแรง กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121410 คูมะคา กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121411 ดอนหนั กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121412 กุดจอก กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121413 หวัฝาย กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121414 โนนแดง กุดจอก บวัใหญ นครราชสีมา
30121501 ดอนหนั ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121502 ตะครอ ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121503 โนนทอง ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121504 สระไผ ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121505 นานิคม ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121506 ตะครอเกา ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121507 หนองแวง ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121508 โนนเพ็ด ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121509 หนองเม็ก ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121510 โคกสะอาด ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30121511 รกฟูา ดานชาง บวัใหญ นครราชสีมา
30122001 ขุนทอง ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
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30122002 โคกสี ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122003 ดอนคนทา ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122004 โสกงูเหลือม ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122005 เพียไชยแ ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122006 หญาคา ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122007 หนองโดน ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122008 โคกกลาง ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122009 โคกสวาง ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122010 หนองหวาเอน ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122011 เกล็ดล้ิน ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122012 หนองหนิ ขุนทอง บวัใหญ นครราชสีมา
30122401 หนองแจงใหญ หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122402 หญาคา หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122403 บเุสมา หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122404 แจงเจริญ หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122405 เสมาทอง หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122406 ตลุกยาง หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122407 อีโค หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122408 โนนมะเฟือง หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122409 ดอนเค็ง หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30122410 หนองไขผํา หนองแจงใหญ บวัใหญ นครราชสีมา
30130101 เตยกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130102 ขี้เหล็ก ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130103 กระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130104 หนองโน ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130105 ถนนโพธ์ิ ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130106 ศรีชมชื่น ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130107 ตลาดดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130108 บงึกระโตน ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130109 นาง้ิว ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130110 หนัเตย ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130111 หนองซาด ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130112 หวัละเลิง ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130113 หวัดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา
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30130114 ใหมสามัคคี ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130115 ตลาดประทาย ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130116 ไทยสมบรูณแ ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130117 เทพารักษแ ประทาย ประทาย นครราชสีมา
30130301 ส่ีเหล่ียม กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130302 ไรออย กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130303 เขวา กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130304 หนองแวง กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130305 ดอนตะหนิน กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130306 หนองลาด กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130307 หนองเด่ิน กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130308 โนนเพ็ด กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130309 กระทุมราย กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130310 หนองบวันอย กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130311 สระจันทรแ กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130312 ดอนกลาง กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130313 โนนไผลอม กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130314 หวยตระกรอ กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130315 หนองหญาปลอง กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130316 หนองแวงใหม กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130317 ดอนสามัคคี กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา
30130401 โคกสี วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130402 โคกพระ วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130403 คึมหญานาง วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130404 อุมจาน วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130405 โนนง้ิว วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130406 โคกกลาง วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130407 โนนรัง วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130408 โนนภิบาล วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130409 หนองพลวงนอย วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130410 หนองโน วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130411 โคกพระพัฒนา วังไมแดง ประทาย นครราชสีมา
30130601 หนองบวั ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130602 ประทาย ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
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30130603 ฉนวน ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130604 หนองกก ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130605 ดอนอีลุม ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130606 ตลาดไทร ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130607 หนองปรือ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130608 หนองเรือ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130609 โนนง้ิว ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130610 โนนตะครอ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130611 ตูม ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130612 ธรรมจักรพัฒนา ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130613 เอราวัณ ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
30130701 หนองกุง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130702 ดอนกอก หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130703 วันชาติ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130704 หวัหนอง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130705 หนองพลวง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130706 เกตุสมบรูณแ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130707 หลักหนิ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130708 หนองคึม หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130709 โนนสําราญ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130710 หนองขาม หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130711 ศรีบญุเรือง หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130712 หนองสระไผ หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
30130801 สําโรง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130802 ทุงมน หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130803 ตําแย หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130804 หนองแวง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130805 ดอนตะหนิน หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130806 โคกเพ็ด หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130807 โคกสวาง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130808 หนองไมตาย หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130809 โคกสะอาด หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130810 หนองคาย หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130811 หนองกวาง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
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30130812 โนนกลาง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130813 โนนยูง หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130814 ดอนหวาย หนองคาย ประทาย นครราชสีมา
30130901 หนัหวยทราย หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130902 หนองชองแมว หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130903 เพ็ดนอย หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130904 โนนหญานาง หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130905 หนองมวงใหญ หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130906 ดอนกลอย หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130907 หลุงจาน หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130908 โกรกหนิ หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30130909 ชลประทาน หนัหวยทราย ประทาย นครราชสีมา
30131001 หนองออ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131002 ชองแมว ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131003 ปลักแรต ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131004 ดอนส้ัน ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131005 โนนเขวา ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131006 หนองยาง ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131007 โนนสมบรูณแ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131008 ดอนใหญ ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131009 ล้ินฟูา ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131010 คอกหมู ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
30131301 นางรํา นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131302 ดอนเต็ง นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131303 หญาคานอย นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131304 หนองบอน นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131305 ตลาดหญาคา นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131306 หวัหนอง นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131307 หนองสะแบง นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131308 หนองโจด นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131309 โนนเขวา นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131310 โนนสูง นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131311 โนนกระหาด นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131312 โนนมะเหล่ือม นางรํา ประทาย นครราชสีมา
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30131313 ใหญเกษร นางรํา ประทาย นครราชสีมา
30131401 หนองบวันาค โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131402 หนองชางตาย โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131403 หนองไผ โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131404 หนองคอกควาย โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131405 โนนเพ็ด โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131406 เมืองดู โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131407 หนองจันสอน โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131408 หวัสะพาน โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131409 หนองหาง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131410 กุดฆองวง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131411 หนองมวง โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
30131501 วังมวง ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131502 เยยตะแบง ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131503 ขี้เหล็ก ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131504 ทุงสวาง ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131505 บไุท ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131506 ฝาผนัง ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131507 โคกลาม ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131508 ตะแบงใหมสามัคคี ทุงสวาง ประทาย นครราชสีมา
30131701 โคกกลาง โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131702 หนองเรือ โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131703 หนองแสง โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131704 ละเลิงหนิ โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131705 หนองกรด โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131706 ดอนมัน โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131707 หนองเสา โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131708 หนองกอก โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131709 ใหมโคกกลาง โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
30131801 เมืองโดน เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30131802 โนนเมือง เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30131803 ดอนวัว เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30131804 ดอนยาว เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30131805 หนองคู เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา

-378-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30131806 หนองมวงนอย เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30131807 หนองแวง เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
30140101 เมืองปกั เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140102 ธงชัย เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140103 วังหมี เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140104 นาแค เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140105 โรงนา เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140106 ดู เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140107 หนองไผ เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140108 วังดู เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140109 ขอนขวาง เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140110 โนนตูม เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140111 ตลาดเกา เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140112 บอปลา เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140113 ไชยโย เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140114 ชัยมงคล เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140115 หนองโสน เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140116 ดูใน เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140117 ดํารงสุข เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140118 ใหมโรงนา เมืองปกั ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140201 ตะคุ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140202 ครสาร ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140203 แดง ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140204 อุโลก ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140205 โคกคึม ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140206 หนองตาอุด ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140207 หนั ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140208 หนองนมนาง ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140209 สุขัง ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140210 วังหนิ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140211 ใหมสุขัง ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140212 หนองตาด ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140213 แปะ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140214 หนองเรือ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30140215 หนัเหนือ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140216 สุขังใต ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140217 ตะคุไทย ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140218 หนัใต ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140219 โนนบาน ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140220 ดอนลําใย ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140221 สุขังไทยเจริญ ตะคุ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140301 หวย โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140302 ศรีษะกระบอื โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140303 สําลายใต โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140304 บสุมอ โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140305 สําลาย โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140306 โคกไทย โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140307 หนองลางชาง โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140308 หนองกระทุม โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140309 หวันา โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140310 หนองใหญ โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140311 โคกกระเบื้อง โคกไทย ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140401 โพนทราย สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140402 ขุนละคร สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140403 หนองประดู สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140404 มะคา สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140405 หนองตะแบก สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140406 สําโรงเหนือ สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140407 โคกขุนละคร สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140408 ตูม สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140409 โกรกละลาย สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140410 โพนทรายใต สําโรง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140501 ตะขบ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140502 ยางกระทงุ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140503 กุดคลา ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140504 บชุะอม ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140505 คลองน้ําขาว ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140506 นอย ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30140507 หนองไผ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140508 คลองสาริกา ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140509 บหุวัชาง ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140510 โคกสําราญ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140511 หนองปลอง ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140512 โคกเหบิ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140513 ตะเคียนคู ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140514 โคกตะกุด ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140515 เขาพญาปราบ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140516 คลองน้ําซับ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140517 หนองรังกา ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140518 หนองไทรงาม ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140519 ชุมชนพัฒนา ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140520 หนองบอน ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140521 โนนสมบรูณแ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140522 สวนพัฒนา ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140601 บโุกรก นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140602 พระเพลิง นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140603 โคกสระนอย นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140604 สระนอย นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140605 สระนอย นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140606 นกออก นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140607 ทุงจาน นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140608 ทาน้ําซับ นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140609 ปรางคแ นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140610 นกออก นกออก ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140701 ดอน ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140702 ใหมโพธ์ิงาม ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140703 จังหรีด ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140704 พราว ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140705 หนองกรด ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140706 สองเหนือ ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140707 สองใต ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140708 หนองกระสอบ ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30140709 ไมเส่ียว ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140710 หนองผักไร ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140711 โกรกหวา ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140712 ตะกุด ดอน ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140901 คลองวัด ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140902 โนนวังหนิ ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140903 หนองปลิง ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140904 สะแกงาม ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140905 ทุงเสาธง ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140906 บพุระเมือง ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140907 ใหมปาุตะแบก ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140908 พรมราช ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140909 ตูม ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140910 กุดวิวาท ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140911 สวนหมาก ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140912 บโุพธ์ิ ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140913 หนองจอก ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140914 สวนหอม ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140915 ดอนจันทรแ ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30140916 วังวารีวน ตูม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141001 ดอนขวาง ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141002 นอย ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141003 ง้ิว ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141004 โคกคลองขุนเทยีน ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141005 หวย ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141006 เพลิงหลง ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141007 สําลาย ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141008 หนองไผ ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141009 หนองปรือ ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141010 กุดกระด่ี ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141011 หนองปลอง ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141012 หนองบวั ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141013 โคกสามสิบ ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141014 หนองกระโดน ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30141015 ง้ิวเหนือ ง้ิว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141101 หวย สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141102 หนองแฟบ สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141103 โคกสะแกราช สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141104 โคกหนองแฟบ สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141105 คลองเตย สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141106 โปงุ สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141107 เกา สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141108 ขี้เหล็ก สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141109 เชียงสา สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141110 ใหมเชียงสา สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141111 หวยใต สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141112 เกาเหนือ สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141113 โคกไผแกว สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141114 ใหมคลองเตย สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141115 ใหมสะแกราช สะแกราช ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141201 ลํานางแกว ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141202 พัดทะเล ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141203 ลําประโคน ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141204 โนนสําโรง ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141205 ลําประโคนเหนือ ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141206 ซับยาง ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141207 ซับนอย ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141208 วังตะเคียน ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141209 โนนทอง ลํานางแกว ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141601 โนนแดง ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141602 หนองนกเขียน ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141603 หนองกระทุม ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141604 ปอแดง ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141605 หลุมเงิน ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141606 หลุมหนิ ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141607 หนองกก ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141608 หนองหวา ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141609 หวยแกว ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30141610 หนองนกเขียน ภูหลวง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141701 โคกศิลา ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141702 หนองหญาขาว ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141703 พันธุแสงวน ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141704 อางหนิ ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141705 แหลมรวก ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141706 หนองดานชาง ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141707 มาบเชือก ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141708 โนนทอง ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141709 ดอนแกนทาว ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141710 โคกเหด็ใคร ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141711 หวยดินดํา ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141712 ธงชัยเหนือ ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141713 อางหวยยาง ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141714 ฉัตรมงคล ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141715 อางหนิเหนือ ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141716 ธงชัยเหนือใน ธงชัยเหนือ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141801 โคกสะอาด สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141802 ปลายดาบ สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141803 หนองชุมแสง สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141804 พุปลาไหล สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141805 หนองโดน สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141806 บพุรมราช สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141807 ปาุโจด สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141808 หนองขอน สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141809 บเุจ็ก สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141810 สะพานตะเคียน สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141811 โรงงานน้ําตาล สุขเกษม ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141901 หนองศาลา เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141902 เกษม เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141903 ทาเย่ียม เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141904 หลุมขาว เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141905 เกานางเหริญ เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141906 ปอนางเหริญ เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
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30141907 โคกนางเหริญ เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141908 ดอนมะเฟือง เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30141909 ตะครอ เกษมทรัพยแ ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142001 ดอนใหญ บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142002 สระผักโพด บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142003 บอปลา บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142004 ทาเย่ียม บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142005 พระบงึ บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142006 กลาง บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142007 กระเชาะราก บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142008 มะกอกงาม บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142009 เพลิงหลง บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30142010 พระบงึใน บอปลาทอง ปกัธงชัย นครราชสีมา
30150101 ในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150102 ในเมือง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150103 สวย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150104 ขาม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150105 กอก ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150106 นางเหริญ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150107 มวง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150108 วังหนิ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150109 ดอนแซะ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150110 วังกลาง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150111 ขี้เหล็ก ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150112 ทองหลาง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150113 ดง ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150114 ประตูชัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150115 นอย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150116 ใหมสามัคคี ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150117 เมรุพรหมทตั ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150118 วังหนิ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150119 ทาสงกรานตแ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150120 สําโรงชัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
30150121 ไทรงามพัฒนา ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
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30150201 สัมฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150202 สัมฤทธ์ิ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150203 ทาแดง สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150204 ปาุรัง สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150205 ซึม สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150206 พุทรา สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150207 หวัทํานบ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150208 คลา สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150209 ตาล สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150210 สินสมบรูณแ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150211 คลองนมวัว สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150212 สัมฤทธ์ิพัฒนา สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150213 สําเร็จ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150214 ซึมพัฒนา สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150215 ตลาดเจียบ สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา
30150301 ตะบอง โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150302 ลุงตามัน โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150303 ตะบอง โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150304 หนองปรือ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150305 โนนไมแดง โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150306 หนองจิก โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150307 หนองขาม โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150308 ตะครอ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150309 หนองจิก โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150310 หนองจิก โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150311 หนองไผ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150312 โคกขาม โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150313 หนองฟาน โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150314 หนองเสว โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150315 หนองบงึ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150316 หนองกรวด โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150317 หนองบอน โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150318 หวัทํานบ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150319 ตะเคียนงาม โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
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30150320 ดอนตําแย โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150321 หนองสระบงึ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150322 หนองสาน โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150323 โนนสวรรคแ โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150324 ศรีเจริญชัย โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150325 หนองบวั โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150326 โนนทะยอม โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150327 หนองฟานสะเดา โบสถแ พิมาย นครราชสีมา
30150401 เตย กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150402 กระเบื้องนอย กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150403 ตําแย กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150404 กระเบื้องใหญ กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150405 ไผ กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150406 โนนกระสังขแ กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150407 ทามะเขือ กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150408 วัด กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150409 โนนทอง กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150410 จบก กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150411 โนนเสว กระเบื้องใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150501 ทาหลวง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150502 ทาหลวง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150503 หนองบวั ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150504 โนนมวง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150505 จารยแตํารา ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150506 สนุน ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150507 ตะครอ ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150508 ขามกลาง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150509 ปาุยาง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150510 ง้ิวพัฒนา ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150511 ทาหลวง ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150512 สระงาม ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา
30150601 พุทรา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150602 ฉกาจ รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150603 ชองโค รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา

-387-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30150604 รังกา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150605 ตะปั่น รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150606 หนองน้ํากิน รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150607 รังกานอย รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150608 หนองโสมง รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150609 พุทรา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150610 นิคมพัฒนา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150611 นิคมสามัคคี รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150612 หนองรัง รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150613 ตะปนั รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150614 พุทราพัฒนา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150615 ตะปนัสามัคคี รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150616 สามัคคี 1 รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150617 หนองคูประชาสรรคแ รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150618 หนองโสมงพัฒนา รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150619 ตะปนัประชาสรรคแ รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150620 หนองไทร รังกาใหญ พิมาย นครราชสีมา
30150701 ชีวาน ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150702 ดอนเขวา ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150703 หมัน ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150704 โนนพะเนียม ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150705 ทบัควาย ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150706 ซาด ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150707 โนนสามัคคี ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150708 ดอนน้ําซับ ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150709 โนนตะโก ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150710 ทุงพิกุลทอง ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
30150801 บญุสงพัฒนา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150802 พิทกัษากร นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150803 ทวีสงเคราะหแ นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150804 จํานงคแภูมิเวช นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150805 เทพหสัดินทรแ นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150806 ใหมฉมวก นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150807 โนนกระเบื้อง นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
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30150808 หนองหวัชาง นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150809 บอสาม นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150810 สะแกงาม นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150811 หนองหญาขาว นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150812 โพธ์ิงาม นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150813 โนนสูง นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150814 หนองขอน นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150815 ถาวรพัฒนา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150816 ใหมฉมวกเหนือ นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150817 บดินทรแเดชา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150818 สายชลพัฒนา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150819 หนองสะแก นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150820 บญุสงสามัคคี นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150821 พิทกัษแพัฒนา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150822 จํานงคแพัฒนา นิคมสรางตนเอง พิมาย นครราชสีมา
30150901 กระชอน กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150902 ดงนอย กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150903 ตลาดประดู กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150904 กระเบื้อง กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150905 โนนตะแบก กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150906 โนนพุทรา กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150907 หวา กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150908 ตูมเมือง กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150909 โนนทอ กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150910 โนนผักชี กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150911 เมืองบวันอย กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150912 โนนสําโรง กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150913 เมืองบวัใหญ กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150914 ไทรโยง กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150915 โนนตาหลา กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150916 ดงนอยพัฒนา กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150917 ซาด กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150918 ดงนอย กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30150919 สําโรงใหญ กระชอน พิมาย นครราชสีมา
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30150920 โนนเกตุ กระชอน พิมาย นครราชสีมา
30151001 ดงใหญ ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151002 โนนโชงโลง ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151003 ศาลา ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151004 ขอยงาม ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151005 ดงใหญ ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151006 ขามใต ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151007 กลวย ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151008 โนนขาม ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151009 มะกอก ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151010 ซาด ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151011 ชองแมว ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151012 รัตนภพ ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151013 ดงเย็น ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151014 โนนกุม ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151015 โนนกระเพรา ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151016 โนนชาดไผลอม ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151017 ดงใหญพัฒนา ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151018 กลวยสามัคคี ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151019 ใหมโนนโชงโลง ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151020 เกาพัฒนา ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
30151101 ตูม ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151102 ยาง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151103 ละหลอด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151104 โนนหลักกี่ ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151105 กระหาด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151106 โนนสูง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151107 หวาย ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151108 สวนยา ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151109 วังมวง ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151110 ขามตามุข ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151111 มะคา ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151112 โนนกราด ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151113 โนนโพธ์ิ ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
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30151114 ยางนอย ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
30151201 หนองใหญ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151202 หนองขาม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151203 ดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151204 ง้ิว หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151205 หนองบวัคํา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151206 หนองระเวียง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151207 มาบประดู หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151208 โนนหญานาง หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151209 นาตาหนิ หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151210 โนนสะเดา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151211 หนองโสน หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151212 เพชร หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151213 ดอนประดู หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151214 หวัถนน หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151215 โจด หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151216 กาวพัฒนา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151217 หนองกุฎีงาม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151218 นํ้าตาลพัฒนา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151219 ใหมทพิยแประชา หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30151220 ทรัพยแโพธ์ิงาม หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
30160101 หวยแถลง หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160102 ปาุเพ็ด หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160103 หนองเครือ หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160104 หนองโสน หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160105 ไทยอารียแ หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160106 หนองจิก หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160107 เพชรมงคล หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160108 แสนสุข หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160109 หวยปอ หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160110 พลวงทอง หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160111 โคกสวาง หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160112 เครือวัลยแ หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
30160113 สันติสุข หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา
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30160201 ทบัสวาย ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160202 ทบัสวายพัฒนา ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160203 สะพานสาม ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160204 เจริญผล ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160205 หนองหวา ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160206 บตุะเภา ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160207 สระทอง ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160208 สุขสันตแ ทบัสวาย หวยแถลง นครราชสีมา
30160301 เมืองพลับพลา เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160302 สระแกว เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160303 โนนทอง เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160304 ทาล่ี เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160305 หนองชุมแสง เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160306 คอกควาย เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160307 สมสะอาด เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160308 ตะไก เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160309 โนนสําราญ เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160310 หนองเครือชุด เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160311 หนองแวงนอย เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160312 โนนฤาษี เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160313 กระเบื้องนอย เมืองพลับพลา หวยแถลง นครราชสีมา
30160401 หลุงตะเคียน หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160402 ตะแกรง หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160403 ไผนกเขา หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160404 สรศักด์ิ หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160405 สระมะคา หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160406 หนองสาย หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160407 ตาดอน หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160408 กระทุมแทน หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160409 โคกซาด หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160410 โนนเพชร หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160411 โคกรักษแ หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160412 สายทอง หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160413 พะไลพัฒนา หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
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30160414 ตะเคียนทอง หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160415 หนองนกเขา หลุงตะเคียน หวยแถลง นครราชสีมา
30160501 หนิดาด หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160502 ตะครอเหนือ หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160503 หนองพลอง หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160504 สระมะคา หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160505 หวัสะพาน หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160506 โคกสะอาด หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160507 หวยยาง หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160508 เมืองเพชร หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160509 ตะครอใต หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160510 หลุมดิน หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160511 ปรางคแ หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160512 หนองมวง หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160513 หวัฝาย หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160514 สะพานทอง หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160515 โคกสะทอน หนิดาด หวยแถลง นครราชสีมา
30160601 หนองมวงใหญ ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160602 หนองมวงหวาน ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160603 หวัออ ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160604 จอมศรี ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160605 ใหมพุทไธจารยแ ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160606 นาตะคุ ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160607 โนนรัง ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160608 หนองนา ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160609 ดอนทะยูง ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160610 หวัทะมวง ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160611 หนองนาพัฒนา ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160612 โนนง้ิว ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160613 หนองลุมปฺุก ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160614 หนองมวงงาม ง้ิว หวยแถลง นครราชสีมา
30160701 กงรถ กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160702 หวัทํานบ กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160703 ซาเลือด กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
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30160704 หนองบวัรอง กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160705 โนนขี้ตุน กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160706 ส่ีแยก กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160707 โคกแค กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160708 หนองซํา กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160709 หวัทํานบพัฒนา กงรถ หวยแถลง นครราชสีมา
30160801 หลุงประดู หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160802 โนนสุวรรณ หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160803 เมืองรัง หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160804 กูศิลาขันธแ หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160805 หนองผักโพด หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160806 หนองปรือ หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160807 หนองแสง หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160808 หนองโกสียแ หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160809 โคกพลวง หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160810 โคกเพชร หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160811 หลุงประดูพัฒนา หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160812 หลุงประดูสามัคคี หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160813 พฤกษแงาม หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160814 หนองปรือพัฒนา หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160815 โคกสําราญ หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา
30160901 ตะโก ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160902 หนองกก ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160903 โคกซาง ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160904 โนนแกว ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160905 โนนแฝก ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160906 หนองไผ ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160907 หนองโน ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160908 เอื้ออารี ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160909 ส่ีแยก ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30160910 ตะโกสามัคคี ตะโก หวยแถลง นครราชสีมา
30161001 หวยแคน หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161002 หนองแต หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161003 หวันาคําพัฒนา หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
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30161004 โนนง้ิว หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161005 ตะโกพัฒนา หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161006 หนองบวั หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161007 หนองมวง หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30161008 ตาฮิง หวยแคน หวยแถลง นครราชสีมา
30170101 ตาทุง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170102 ขนาก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170103 ขี้เหล็ก ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170104 โนนทอง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170105 เด่ือ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170106 ยาง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170107 หนองแดง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170108 ทา ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170109 ดอนสวรรคแ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170110 ตูมนอย ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170111 ชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170112 พันธแเจริญ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170113 โนนนอยพัฒนา ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170114 ชุมพวงธารทอง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170115 โคกเจริญ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170116 พิกุลทอง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
30170201 ประสุข ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170202 สําโรง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170203 ละโว ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170204 วัดจันทรแ ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170205 ยายพา ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170206 ขุนรม ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170207 หนองสะแก ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170208 เขวา ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170209 พะไลนอย ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170210 ดอนลําดวน ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170211 แทน ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170212 ชองแมว ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170213 โนนยาง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
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30170214 ขามใหม ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170215 โนนระเวียง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170216 หนองจอก ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170217 สระบวั ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170218 ทะยูง ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170219 ประสุขชัย ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170220 ละโวพัฒนา ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170221 ละโวสามัคคี ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
30170301 ทาลาด ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170302 โคกพะงาด ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170303 หนองนกคู ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170304 โคกกุงนอย ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170305 นาสีนวล ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170306 โนนรังนอย ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170307 ลุงประดู ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170308 หนองปรือแกว ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170309 โคกตอง ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170310 หนองตะคลอง ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170311 หนองทุม ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170312 หนองมวง ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170313 หนองตานา ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170314 เหลาจั่น ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170315 หนองขาม ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170316 สองคอน ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170317 อุดมสุข ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170318 โนนซาด ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170319 บง ทาลาด ชุมพวง นครราชสีมา
30170401 หนองแดง สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170402 หนองหวา สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170403 หนองปรือสมอ สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170404 โคกหนิชาง สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170405 เกาตาดํา สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170406 หนองหวาสีชมพู สาหราย ชุมพวง นครราชสีมา
30170501 ตลาดไทร ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
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30170502 หนองแวง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170503 โนนดู ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170504 หนองบวั ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170505 ตาจง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170506 โนนรัง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170507 สําโรง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170508 หนองตาด ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170509 สองหอง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170510 ตูมหวาน ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170511 หนองหวา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170512 หนองแวงนอย ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170513 หนองจิก ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170514 โนนแดง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170515 บรูพา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170516 บตุาหนา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170517 สระปทมุ ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170518 ใหมโนนรัง ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30170519 หนองตาดพัฒนา ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
30171001 โนนรัง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171002 หนองหวา โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171003 หนองโน โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171004 โคกเพชร โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171005 ทบัรัก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171006 โนนหาด โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171007 หนองทุม โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171008 หนองขา โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171009 ดงบงั โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171010 เมืองยาง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171011 โคกสูง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171012 ใหมปฏิรูป โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171013 ใหมพัฒนา โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171014 หนองสะแก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171015 ภูดินทอง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171016 หวัฝาย โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
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30171017 คอกควาย โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171018 หนองโก โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171019 รมเย็น โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171020 หนองหวาบรูพา โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171021 หนองสรวง โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
30171401 โนนขุย หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171402 ขุนละคร หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171403 หนองหลัก หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171404 สุกร หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171405 ประโดก หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171406 โนนกราด หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171407 เมืองไผ หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171408 โนนสวน หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
30171601 สาหราย โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171602 หนองเจาเรือน โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171603 โนนตูม โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171604 หนองไร โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171605 หนองโดน โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171606 หนองนาดี โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171607 สองพี่นอง โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171608 ทุงสวาง โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171609 หนองรกฟูา โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171610 หนองปรือพัฒนา โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171611 หนองลุมปฺุก โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171612 วังทองพัฒนา โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171613 ตูมใหญ โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
30171701 โนนกระหวัน โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171702 ยาง โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171703 ประดู โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171704 กระพี้ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171705 หนองตะคลองใหญ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171706 โนนยอพัฒนา โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171707 เขวา โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171708 โนนยอ โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
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30171709 ยางใน โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30171710 ดงนอยพัฒนา โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
30180101 สูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180102 สระเพลง สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180103 ตะคองหลง สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180104 เหลา-โนนคา สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180105 หนองโสน สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180106 ดอนกอก สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180107 บใุหญ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180108 สุขาวดี สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180109 บหุนิ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180110 ญาติเจริญ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180111 สูงเนิน สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180112 หนองหนิต้ัง สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180113 ปรางแต สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180114 บใุหญพัฒนา สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180115 ไชยมงคล สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
30180201 เหมือดแอ เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180202 แกนทาว เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180203 คลองขวาง เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180204 ทะเล เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180205 หนิต้ัง เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180206 โปงุ เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180207 นอยกุดคลา เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180208 โสกแจง เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180209 สมกบงาม เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180210 หลุมปนู เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180211 แปะโนนไฮ เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180212 ทะเลใน เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180213 เสมา เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180214 แกนนคร เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180215 อยูเจริญ เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180216 ทะเลบน เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
30180301 เมืองเกา โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
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30180302 วังวน โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180303 โบสถแ โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180304 นาตะโครก โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180305 หวับงึ โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180306 หวันา โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180307 กกกอก โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180308 กุดหนิ โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
30180401 ใหญกกลาน บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180402 ตากแดด บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180403 พลับ บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180404 ทดัทา บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180405 บุงขี้เหล็ก บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180406 กุดเวียน บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180407 หนองเอื้อง บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180408 มะมวง บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180409 หนองกระด่ี บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180410 ดอน บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180411 โคกมะกอก บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180412 โคกมะกอก บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180413 ใหมสมบรูณแ บุงขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
30180501 กุดปลาเข็ง โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180502 โคกมะกั๊ก โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180503 โนนคา โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180504 กุดหวัชาง โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180505 โคกกระพี้ โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180506 โคกหนิเหล็กไฟ โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180507 หนองสะแก โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180508 หนองหอย โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา
30180601 ตะคองแลง โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180602 ขอนสะตือ โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180603 โคงยาง โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180604 คลองพุดซา โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180605 เกาะ โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180606 ขอนไทร โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
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30180607 เหมืองล่ี โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180608 กุดโคลน โคงยาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180701 มะเกลือเกา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180702 มะเกลือเกา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180703 โคกสูง มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180704 หนองไมตาย มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180705 หนองมวง มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180706 วังรางใหญ มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180707 บตุาสง มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180708 ปลายราง มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180709 วังรางนอย มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180710 หวยไผ มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180711 หนองเลาใหญ มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180712 หนองหลักพันสโมสร มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180713 หวัเขาพัฒนา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180714 หนองซาด มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180715 คําไฮ มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180716 โนนสมบรูณแ มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180717 โสกจานพัฒนา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180718 มะเกลือเกาพัฒนา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180719 มะเกลือเกาสามัคคี มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180720 วังรางใหญพัฒนา มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
30180801 มะเกลือใหม มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180802 มะเกลือใหม มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180803 โคกสวาง มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180804 ทุงสะแบง มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180805 ใหมสันติ มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180806 วะภูแกว มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180807 ทุงสะแบง มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180808 ดงมะไฟ มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180809 บโุสน มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180810 ริมคลองพัฒนา มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180811 อางแกว มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
30180812 มะเกลือใหมพัฒนา มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา
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30180901 นากลาง นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180902 นาใหญ นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180903 หวยตะครอ นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180904 หนองบอน นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180905 นากลาง นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180906 นาใหญพัฒนา นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180907 บตุาตอง นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180908 นากลางสามัคคี นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30180909 นากลางพัฒนา นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
30181001 หวยวัด หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181002 หนองตะไก หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181003 กุดขมิ้น หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181004 สองคร หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181005 หนองแวง หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181006 หนองพยอม หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181007 โสกจาน หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181008 โนนสะแบง หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181009 สวนปาุ หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181010 สองครเหนือ หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181011 หวันา หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181012 หนองแสง หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา
30181101 กุดจิก กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30181102 บุ กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30181103 สลักใด กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30181104 ขาม กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30181105 สลักใด กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30181106 โนนตะโก กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
30190101 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190102 หนองคู ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190103 สีจาน ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190104 หนองขุน ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190105 โคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190106 โคกสออน ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190107 พวงพยอม ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
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30190108 นอยพัฒนา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190109 บงึขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190201 โปงุแดง โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190202 โนน โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190203 น้ําฉา โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190204 โกรกกระหาด โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190205 หนองมวง โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190206 บรูพา โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190207 โปงุสุริยา โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190208 น้ําฉาสายชล โปงุแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190301 พันดุง พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190302 โคกแขวนใหม พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190303 โตนด พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190304 โคกแขวน พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190305 หนองสะแก พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190306 หนองหวัแหวน พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190307 พันดุงพัฒนา พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190308 โคกแขวนพัฒนา พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190309 พูนผล พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190310 ศิลาทอง พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190311 หนองสะแกพัฒนา พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190401 หนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190402 ดอนตานาด หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190403 หนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190404 หนองกก หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190405 หนองสรวงพัฒนา หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190406 หนองสรวงสามัคคี หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190407 หนองสรวงรุงเรือง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190408 โคกพัฒนา หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190409 หนองสรวงสันติสุข หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190501 บงึออ บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190502 โนนตาล บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190503 กุมพะยา บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190504 บรุะไหว บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
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30190505 หนองกระโดน บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190506 ดอนมะเกลือ บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190507 หนองกระทุม บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190508 โนนตาลใหญ บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30190509 บงึสมบรูณแ บงึออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
30200101 สีค้ิว สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200102 สีค้ิว สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200103 หนองรี สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200104 สีค้ิว สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200105 สีค้ิว สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200106 นอยพัฒนา สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200107 สุชัยพัฒนา สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200108 สะพานดํา สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200109 กลาง สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200110 ทบัมา สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200111 ถนนคต สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200112 โคกสะอาด สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200113 บุงลําใย สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200114 ศาลเจาพอ สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200115 ตลาดเหนือ สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200116 ตลาดใต สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200117 ริมบงึ สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200118 บุงพัฒนา สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
30200201 หนั บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200202 หนัโพธ์ิทอง บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200203 ศรีษะกระบอื บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200204 หนัสามัคคี บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200205 หนัยางเอน บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200206 หนองโอง บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200207 นาหนอง บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200208 หนัเมืองตะกั่ว บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200209 หวยลึก บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200210 หนัวังเรือ บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
30200211 ใหมนาหนอง บานหนั สีค้ิว นครราชสีมา
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30200301 ปางละกอ กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200302 วังกระสวย กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200303 หนองดู กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200304 วังโรงนอย กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200305 โนนรัง กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200306 หนองหวัวัว กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200307 ซับใต กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200308 หนองแวงนอย กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200309 หวยเกตุ กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200310 ดอนหวัมัน กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200311 ซับกระจาย กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200312 คลองนาดี กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
30200401 หนองบวั ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200402 ลาดบวัขาว ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200403 ใหมสําโรง ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200404 หนองน้ําขุน ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200405 คลองตะแบก ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200406 น้ําเมา ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200407 โนนแต ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200408 โนนนา ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200409 โนนทอง ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200410 ดอนวัว ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200411 โนนสวาง ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200412 เลิศสวัสด์ิ ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200413 ซับตะเคียน ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200414 ซับสมบรูณแ ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200415 เลิศนิมิตร ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200416 แผนดินธรรม ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200417 อุดมทรัพยแพัฒนา ลาดบวัขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200501 หนองไผ หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200502 โนนกราด หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200503 หนองหญาขาว หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200504 วะยาว หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200505 ลําบานใหม หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
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30200506 มอดินแดง หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200507 โศกรวก หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200508 ดงลําใย หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200509 ซับชุมพล หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200510 หนองอีหาน หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200511 หนองไผพัฒนา หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200512 ทรัพยแสมบรูณแพัฒนา หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200513 คลองดินดํา หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200514 คลองยางพัฒนา หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200515 โนนสระสามัคคี หนองหญาขาว สีค้ิว นครราชสีมา
30200601 กุดนอย กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200602 วังกรวด กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200603 กุดเตางับ กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200604 หนองสลักได กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200605 ดอนนกเขา กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200606 โนนเสลา กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200607 ดอนมะนาว กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200608 หวัสระ กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200609 ถนนนาดี กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200610 ไกเสา กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200611 ใหม กม. 9 กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200612 สะพานหงษแ กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200613 ปรางคแเกา กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200614 บอทอง กุดนอย สีค้ิว นครราชสีมา
30200701 หนองน้ําใส หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200702 ไทรงาม หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200703 หนองไทร หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200704 หนองเกตุ หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200705 ใหมสามัคคี หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200706 คลองไทร หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200707 สงาพัฒนา หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200708 โนนกระถินศรีประทาน หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200709 คลองแจง หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200710 โนนเพชร หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
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30200711 หนองผักบุง หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200712 ราษฎรแพัฒนา หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200713 เขากระโดน หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200714 ดงเค็ง หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200715 ซับนํ้าทพิยแ หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200716 ชุมสามเรณู หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200717 ทรัพยแทวี หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200718 ทบั 6 พัฒนา หนองน้ําใส สีค้ิว นครราชสีมา
30200801 กฤษณา วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200802 หวยลุง วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200803 โนนดู วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200804 หนองกระทุม วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200805 หนองไทร วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200806 คายทะยิง วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200807 วังโรงใหญ วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200808 วังราง วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200809 โนนสมบรูณแ วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200810 หนองสองหอง วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200811 ถ้ํามังกร วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200812 หนองโบสถแ วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200813 ฝายหลวง วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200814 โนนประดู วังโรงใหญ สีค้ิว นครราชสีมา
30200901 มิตรภาพ มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200902 โนนกุม มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200903 มูลตุน มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200904 กุดชะนวน มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200905 หนองจอก มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200906 มอจะบก มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200907 ไร มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200908 หนองขาม มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200909 ศาลสถิตยแ มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200910 ทาขาม มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200911 โรงงาน มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30200912 ทุงพนมวัง มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
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30200913 ชัยพัฒนา มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
30201001 คลองไผ คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201002 ซับศรีจันทรแ คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201003 หนองขอน คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201004 มะคางาม คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201005 ซับสวรรคแ คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201006 เขายายเที่ยง คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201007 เขาพริก คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201008 เกตุทพิยแ คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201009 ซับศิลาทอง คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201010 เขายายเที่ยงใต คลองไผ สีค้ิว นครราชสีมา
30201101 ไพรสาลี ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201102 หนองแวง ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201103 บคุา ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201104 ดอนเมือง ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201105 นาหวา ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201106 ซับกระสังขแ ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201107 ลาดใหญ ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201108 ปางโก ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201109 ซับพยุง ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201110 สุขสําราญ ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201111 ผาแดง ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201112 ผาชมภู ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201113 หนองปรือ ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201114 เด่ินพัฒนา ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201115 เลิศมงคล ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201116 ลาดอุดม ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
30201201 หนองกกยางกลาง หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201202 หนองกก หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201203 หนองกกวังมวง หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201204 สุมทมุ หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201205 หนองบวันอย หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201206 ตะกั่วเกา หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201207 หวยตะแคงเหนือ หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
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30201208 หวยตะแคงใต หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201209 หนองไมตาย หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201210 วังตะเคียน หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201211 หนองมน หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30201212 มงคลชัยพัฒนา หนองบวันอย สีค้ิว นครราชสีมา
30210101 คลองตาลอง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210102 หนองผักเสน ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210103 โปงุประทนุ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210104 บนัไดมา ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210105 หนองมะคา ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210106 หนองอีเหลอ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210107 ลําทองหลาง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210108 หนองตาแกว ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210109 กอก ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210110 กะโตวา ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210111 ปากชอง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210112 หนองนอย ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210113 หนองสวอง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210114 ซับน้ําเย็น ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210115 เหนือ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210116 ซับหวาย ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210117 สะพานดํา ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210118 ตลาดนอยหนา ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210119 โนนอารียแ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210120 ไทยเจริญ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210121 โนนสมบรูณแ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210122 หนองยาง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา
30210201 ปางอโศก กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210202 บญุบนัดาล กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210203 ญาติสามัคคี กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210204 ชายเขา กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210205 ปางแจง กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210206 ซับจําปา กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210207 กลางดง กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

-409-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30210208 หนองเครือคต กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210209 เขาพระ กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210210 ซับตะเคียน กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210211 กลางดง กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210212 กลางดง กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210213 มิตรภาพ กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210214 ชลประทาน กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210215 ถ้ําเตาพัฒนา กลางดง ปากชอง นครราชสีมา
30210301 ปาุไผ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210302 ทาหบี จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210303 หนองกระทุม จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210304 ซับมวง จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210305 สอยดาว จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210306 หนองไขน้ํา จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210307 สายชนวน จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210308 หนองตอ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210309 ซับไมลม จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210310 หนองใหญ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210311 หนองสะแกเหนือ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210312 ลําพญากลาง จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210313 ทางอย จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210314 พรหมประดิษฐแ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210315 ซับมะละกอ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210316 ซับหนิแกว จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210317 ซับไมลมเหนือ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210318 ไร จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210319 จันทกึใหม จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210320 ซับมืด จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210321 ราษฎรสามัคคี จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210322 บอน้ําทพิยแ จันทกึ ปากชอง นครราชสีมา
30210401 ปาุไผแดง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210402 หนองขี้ตุน วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210403 คลองมะคาหนิ วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210404 วังกะทะ วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
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30210405 หนองขวาง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210406 วังตะเคียนทอง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210407 คลองปาุหมู วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210408 คลองอีเฒา วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210409 วังกะโล วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210410 เขาแกว วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210411 ซับสําราญ วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210412 โปงุกระทงิ วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210413 หนองสองหอง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210414 ดอนสวาง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210415 คลองพลู วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210416 หนองนกกระเต็น วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210417 ปาุตะเคียน วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210418 ปาุกลวย วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210419 เทพนิมิตร วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210420 โนนทอง วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210421 ยางบองสามัคคี วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210422 เพิ่มสมบติั วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210423 คลองไทร วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210424 เฉลิมพัฒนา วังกะทะ ปากชอง นครราชสีมา
30210501 บุงเตย หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210502 ใหมสามัคคี หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210503 ทามะปรางคแ หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210504 หมูสี หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210505 กุดคลา หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210506 คลองเด่ือ หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210507 ไรพัฒนา หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210508 คลองดินดํา หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210509 เลือดไทย หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210510 เหวปลากั้ง หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210511 วังโตงโตน หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210512 ทาชาง หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210513 วังประดู หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210514 เกาะแกว หมูสี ปากชอง นครราชสีมา

-411-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30210515 คลองเสือ หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210516 ทาชาง 2 หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210517 คลองเพล หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210518 อุทมุพรพัฒนา หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210519 คลองปนู หมูสี ปากชอง นครราชสีมา
30210601 หนองสาหราย หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210602 โคกสงา หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210603 คลองยาง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210604 หนองคู หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210605 ซับหวาย หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210606 หนองจาน หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210607 ไทรงาม หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210608 ผัง 2 หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210609 ผัง 13 หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210610 ทามะนาว หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210611 ซับยาง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210612 เขานอย หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210613 หนองไมเหลือง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210614 หนองไผลอม หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210615 บอทอง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210616 ฝายมอญ หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210617 หวัสนาม หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210618 หลักเขต หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210619 คลองทราย หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210620 หนองชางตาย หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210621 เฉลิมราษฎรแ หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210622 โนนปาุต้ิว หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210623 เขาเสด็จ หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210624 ทรายทอง หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210625 ใหมพัฒนา หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา
30210701 ขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210702 ขนงพระใต ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210703 บกุระเฉด ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210704 คลองหนิลาด ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
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30210705 ขนงพระกลาง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210706 ซับสวอง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210707 ประดูบาก ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210708 หนองตะกู ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210709 เขาจันทรแ ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210710 ตะเคียนทอง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210711 โบนันซา ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210712 ผาสุข ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210713 ประดูงาม ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210714 ปิ่นทอง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210715 ทรัพยแศรีมงคล ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา
30210801 โปงุตาลอง โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210802 หนองคุม โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210803 โปงุไทร โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210804 ปอหู โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210805 หนองซอม โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210806 หนองจอก โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210807 สระน้ําใส โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210808 ตะเคียนงาม โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210809 มอตะเคียน โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210810 หนองกรวด โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210811 เนินทอง โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210812 เทพนิมิตร โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210813 โปงุฉนวน โปงุตาลอง ปากชอง นครราชสีมา
30210901 ซับเศรษฐี คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210902 หนองหมาก คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210903 วังสีสด คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210904 คลองมวง คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210905 ซับพลู คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210906 โปงุวัวแดง คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210907 คลองสมบรูณแ คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210908 ราษฎรสามัคคี คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210909 โปงุดินดํา คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210910 หนองผักหนอก คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
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30210911 หนองไทร คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210912 ศาลเจา คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210913 ลําสะพานหนิ คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210914 โคกสูง คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210915 หนองผักบุง คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210916 หนองหนิ คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210917 สันติสุข คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210918 หนองไทรใต คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210919 หนองไทรเหนือ คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210920 วังมะนาว คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30210921 แสนสุข คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา
30211001 หนองน้ําแดง หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211002 วงษแเกษตร หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211003 เขาวง หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211004 วะกะเจียว หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211005 หนองมะกรูด หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211006 โปงุกระสัง หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211007 ไทยเดิม หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211008 ไทรทอง หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211009 ธารมงคล หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211010 คลองชัย หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211011 มอกระหาด หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา
30211101 หนิเพิง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211102 วังไทร วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211103 ซับนอย วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211104 หนองแก วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211105 หนิดาด วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211106 ปาุตะเคียน วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211107 กุดโงง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211108 คลองหนิปนู วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211109 มะคาโพรง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211110 มอทรายทอง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211111 หนิเพิงเหนือ วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211112 ปาุออย วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
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30211113 เขานอย วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211114 ภูไทพัฒนา วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211115 ตลุกแจง วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211116 ภูเงิน วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211117 หนองไผพัฒนา วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211118 คลองหนิลับ วังไทร ปากชอง นครราชสีมา
30211201 น้ําพุ พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211202 หวัปาูง พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211203 หนองยาง พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211204 โนนกระโดน พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211205 โสกนอย พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211206 ซับใต พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211207 หวัโกรก พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211208 ถนนโคง พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211209 โสกลึกพัฒนา พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211210 พรหมประกาศิต พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211211 ผานศึก พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211212 อางหนิ พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211213 พญาเย็น พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30211214 หนองไมแดง พญาเย็น ปากชอง นครราชสีมา
30220101 หนองบนุนาก หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220102 โคกพลวง หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220103 สระคลา หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220104 หวัทํานบ หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220105 ปลักขอย หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220106 หนองบนุนาก หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220107 หนองยายเทยีม หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220108 หนองไทร หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220109 ยุบใหญ หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220110 สวางพัฒนา หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220111 ซับตะครอ หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220112 รุงเรือง หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220113 หนองหวา หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220114 แสนสุข หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
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30220115 เกษมสุข หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220116 หนองจานพัฒนา หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220117 หนองลังกา หนองบนุนาก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220201 สารภี สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220202 สารภี สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220203 พระ สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220204 ทาตะแบก สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220205 ทุงหวัขวาน สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220206 สันติสุข สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220207 หนองปลาไหล สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220208 ราษฎรแพัฒนา สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220209 โนนขี้ตุน สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220210 ดอนทะยูง สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220211 ดอนหนองจิก สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220212 ประสงคแพัฒนา สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220213 ทุงรวงทอง สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220214 หนองปรือราษฎรแพัฒนา สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220215 วังไทรพัฒนา สารภี หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220301 ทรัพยแเจริญ ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220302 สระสําราญ ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220303 ซับประดู ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220304 สามัคคีพัฒนา ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220305 สระซาง ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220306 ซับตะครอ ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220307 โนนสะอาด ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220308 ไทยเจริญ ไทยเจริญ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220401 มอสูงซับเจริญ หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220402 ตลาดใหมพัฒนา หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220403 โนนสมบรูณแ หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220404 ซับหวาย หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220405 บกุุดจอก หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220406 หนองหวัแรต หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220407 คลองสารเพชร หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220408 บกุระโทก หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
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30220409 หนองกระทุม หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220410 หนองหนิ หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220411 หนองชงโค หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220412 โนนสะอาด หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220413 พงพัฒนา หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220414 หนองหวาย หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220415 ตลาดใหมสามัคคี หนองหวัแรต หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220501 หนองหวัแรต แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220502 หนองจาน แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220503 แหลมทอง แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220504 คลองสารเพชร แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220505 หนองลูกควาย แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220506 หนองสะแก แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220507 โคกลุงกราด แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220508 โพธ์ิณรงคแ แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220509 โคกลอย แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220510 รวงทอง แหลมทอง หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220601 หนองตะไก หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220602 หนองตะไก หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220603 หนองตะไก หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220604 ประชานิมิตร หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220605 ยอกขาม หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220606 มิตรสัมพันธแ หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220607 แสงทอง หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220608 เสริมสุข หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220609 สวรรคแวารี หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220610 พูนทรัพยแ หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220611 ไทยอยูเย็น หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220612 ภูมิพัฒนา หนองตะไก หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220701 จิตประสงคแ ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220702 อางนํ้าลุงเขวา ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220703 ขุนจิตพัฒนา ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220704 หนองพยอม ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220705 รมเย็น ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา

-417-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30220706 ลุงเขวา ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220707 ตะครองงาม ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220708 หนองจาน ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220709 จงประเสริฐ ลุงเขวา หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220801 หนองไมไผ หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220802 สระมะคา หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220803 หนองตะลุมปฺุก หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220804 ดานตลอด หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220805 ดานกอโจด หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220806 เจริญสุข หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220807 หวัอางพัฒนา หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220808 สุขสวัสด์ิ หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220809 หนองไมไผแสนสุข หนองไมไผ หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220901 ใหมไทยเจริญ บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220902 ใหมอุดม บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220903 ใหมสมบรูณแ บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220904 ถนนหกั บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220905 หวัอาง บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220906 มะขามปอูม บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220907 ปรางคแประเสริฐ บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220908 คลองเมือง บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30220909 โนนสุวรรณ บานใหม หนองบญุมาก นครราชสีมา
30230101 ศูนยแกลาง แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230102 โนนรัง แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230103 แกงโก แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230104 หนองบง แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230105 หนองขามนาดี แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230106 หนองสะเดา แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230107 ฤทธ์ิรักษา แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230108 หนองแขมพัฒนา แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230109 แกงขาม แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230110 หนองเม็กนอย แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230111 ไรพัฒนา แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230112 เจริญสุข แกงสนามนาง แกงสนามนาง นครราชสีมา
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30230201 โนนสําราญ โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230202 หนองโดน โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230203 หนองโสมง โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230204 แกงสนามนาง โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230205 หนองจาน โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230206 หนิลาด โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230207 นาแค โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230208 โสกน้ําขุน โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230209 กอก โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230210 โนนทบัญวน โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230211 ไทยสามัคคีธรรม โนนสําราญ แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230301 หวับงึ บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230302 โนนระเวียง บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230303 หนองบวักอง บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230304 พะไล บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230305 ศาลาหนองขอน บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230306 หนองโคบาล บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230307 หวยยาง บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230308 ศิลาทอง บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230309 หนองเตา บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230310 หนองโพธ์ิ บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230311 หนองขามนอย บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230312 บะระเวียง บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230313 หนองโคบาลเหนือ บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230314 ราชมงคล บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230315 หนองเตาพัฒนา บงึพะไล แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230401 สีสุก สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230402 ครอ สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230403 หนองเอี่ยน สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230404 โนนดู สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230405 ดอนไผ สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230406 โนนฟักทอง สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230407 โสกสนวน สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230408 โนนสูง สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
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30230409 อัมพวันพัฒนา สีสุก แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230501 หนองบวั บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230502 โนนสะอาด บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230503 หนองโน บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230504 หวัหนอง บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230505 หนองปรือ บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230506 กุดปลาฉลาด บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230507 โมกมัน บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230508 โนนอุดม บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30230509 หนองปรือใหม บงึสําโรง แกงสนามนาง นครราชสีมา
30240101 โนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240102 ตะเภาหนุน โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240103 เต็งสูง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240104 หวัโคก โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240105 ดอนตะหนิน โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240106 ดอนตัดเรือ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240107 ระหนัคาย โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240108 หนองบง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240109 จาบ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240110 บตุาคง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240111 ใหมศรีประทาน โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240112 โนนเขวา โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240113 หนองโจด โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240114 หนองตาโล โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240115 ตลาดโนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240116 หนองมน โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240117 ไทยสามัคคี โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
30240201 โนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240202 โคกหนองแวง โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240203 โกรก โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240204 โนนไพรวัลยแ โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240205 ทาวัด โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240206 หนองมวง โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240207 หนองไผ โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
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30240208 โสกแซง โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240209 ตลาดโนนตาเถร โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240210 โนนนอย โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240211 โคกใหญพัฒนา โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240212 โนนสุวรรณพัฒนา โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
30240301 คู สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240302 ฝาง สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240303 สําพะเนียง สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240304 หวัตลาด สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240305 หนองหญาขาว สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240306 ตะครอ สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240307 สําพะเนียงใหม สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240308 ซาด สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240309 หวาย สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240310 โนนไผ สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240311 เกา สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240312 หนองบวันอย สําพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
30240401 โนนเพ็ด วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240402 หนองบวั วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240403 แก วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240404 หนองขี้เหล็ก วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240405 หนองงูเหลือม วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240406 ดอนยาวนอย วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240407 ทุงรี วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240408 เตย วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240409 หนิต้ัง วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240410 สําโรงใต วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240411 สําโรงเหนือ วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240412 บหุวาย วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240413 หนองตะเข วังหนิ โนนแดง นครราชสีมา
30240501 หนองระหาร ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240502 หนองน้ําขาว ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240503 ดอนยาว ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240504 หนองจาน ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
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30240505 หนิเง้ิม ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240506 ศรีวัฒนา ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240507 หนองเด่ิน ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240508 ปาุตะแบง ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240509 สําโรง ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240510 นาดี ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30240511 ดอนอุดม ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
30250101 ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250102 สวนหอม วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250103 คลองสอง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250104 เขาแผงมา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250105 คลองอีแผว วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250106 คลองทเุรียน วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250107 ไทรทอง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250108 คลองทราย วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250109 คลองบง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250110 บตุะโก วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250111 นํ้าซับ วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250112 วังไผ วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250113 ซับไทรทอง วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250114 ไทรทองพัฒนา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250115 โพธ์ิทองพัฒนา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250116 คลองบงพัฒนา วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250117 ศิลางาม วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250118 ดินอุดม วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250119 บตุะโกเมืองใหม วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250201 วังหมี วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250202 ทาวังไทร วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250203 คลองใบพัด วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250204 ยุบอีปนู วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250205 คลองสะทอน วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250206 โนนสาวเอ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250207 บเุนิน วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250208 ทาน้ําซับ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
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30250209 โคกสันติสุข วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250210 บเุจาคุณ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250211 ยุบพัฒนา วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250212 สันกําแพง วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250213 หนองไมแดง วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250214 อุบลพัฒนา วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250215 พยุงมิตร วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250216 คลองปลากั้ง วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250217 บกุระทงิ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250218 คลองนกแกว วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250219 วังศิลา วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250220 ยางงามพัฒนา วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250221 วังไผทอง วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250222 ทรัพยแทวีคูณ วังหมี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250301 ระเริง ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250302 คลองกี่ ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250303 คลองหนิรอง ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250304 ซับปลากั้ง ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250305 คลองกุม ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250306 หนองไมสัก ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250307 ไทรงาม ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250308 โปงุตาลาด ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250309 คลองสมบรูณแ ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250310 หนองกระจง ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250311 โปงุคาง ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250312 คลองดินดํา ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250313 วังสัปรด ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250314 วังขอน ระเริง วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250401 บะใหญ อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250402 โนนเหล่ือม อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250403 โนนง้ิว อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250404 ตะกุดรัง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250405 บะดาน อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250406 หนองโสมง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
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30250407 โนนคาง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250408 หวยพรม อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250409 วังน้ําเขียว อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250410 ซับเตา อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250411 หวยน้ําเค็ม อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250412 หนองแวง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250413 โนนสงา อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250414 โนนศรีทอง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250415 หวัเขาทอง อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250416 ซับพลู อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250417 อุดมทรัพยแพัฒนา อุดมทรัพยแ วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250501 ไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250502 สุขสมบรูณแ ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250503 ปฏิรูปที่ดิน ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250504 บไุทร ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250505 บไุผ ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250506 หวยใหญใต ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250507 ไผงาม ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250508 พุทธชาติ ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250509 คลองไทร ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250510 คลองยาโม ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30250511 ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา
30260101 สํานักตะครอ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260102 หนองโพธ์ิ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260103 เทพนิมิตร สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260104 หวัสระ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260105 ทํานบเทวดา สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260106 ชุมชนพัฒนา สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260107 โนนสมบรูณแ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260108 หนองโพธ์ิเหนือ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260109 วังกะทะ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260110 ศิลาทอง สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260111 วังกะทะเหนือ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260112 โนนทองหลาง สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
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30260113 ถนอมเขต สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260114 เทพารักษแ สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260115 วังกะหาด สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260116 สํานักตะครอรวมพัฒนา สํานักตะครอ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260201 หนองแวง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260202 หิ่งหอย หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260203 โนนแหน หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260204 โคกกระบอื หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260205 โนนทอง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260206 โนนเต็ง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260207 หวยทราย หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260208 สะพานหนิ หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260209 หนองบวัหลวง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260210 ใหมเจริญธรรม หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260211 หนองหวา หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260212 นอยหนองแวง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260213 วังทรายทอง หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260214 ไทยสามัคคี หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260215 ทาวังศาล หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260216 หนองแวงพัฒนา หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260217 ปรางคแกุญชร หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260218 วังสมบรูณแ หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260219 เทพประทานพร หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260220 เทพทกัษิณ หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260221 หงิหอยใต หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260222 ทาหนิงม หนองแวง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260301 มะคาคุก บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260302 ซับสําราญ บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260303 เกาะแหลม บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260304 มะคางาม บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260305 ดอยเจดียแ บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260306 สะพานเลียบ บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260307 บงึปรือ บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260308 หวยน้ําเค็ม บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
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30260309 นํ้าโตน บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260310 เขาแตงโม บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260311 สันติสุข บงึปรือ เทพารักษแ นครราชสีมา
30260401 สายทองพัฒนา วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260402 คลองบง วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260403 กุดสระแกว วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260404 วังยายทอง วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260405 เมืองทอง วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260406 คลองขามปอูม วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260407 วังมวงสามัคคี วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260408 ไทยเจริญ วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260409 มาบพลวง วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30260410 แสงทองพัฒนา วังยายทอง เทพารักษแ นครราชสีมา
30270101 เมืองยาง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270102 ล้ินฟูา เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270103 หนองไมตาย เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270104 โนนไมงาม เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270105 นางออ เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270106 โนนตําหนัก เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270107 โนนตาสุด เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270108 นางโท เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270109 คายลิง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270110 โนนตาโทน เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270111 ยางนอย เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270112 ทุงสวาง เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
30270201 โนนละกอ กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270202 ดอนใหญ กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270203 โนนบานเกา กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270204 กระเบื้องนอก กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270205 ยาง กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270206 โนนสําโรง กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270207 หนองหวัคน กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270208 โนนงูเหลือม กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270209 พุทรา กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
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30270210 เขวา กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270211 โนนสูง กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270212 โนนมันแกว กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270213 โนนเจริญ กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
30270301 ครบรีุ ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270302 นา ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270303 โนนเพชร ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270304 โนนสูง ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270305 หนองยาง ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270306 ละหานปลาคาว ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270307 โนนสมบรูณแ ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270308 สระบวั ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270309 หนองมะเขือ ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270310 หวัสะพาน ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270311 หนองละหาน ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270312 ทาสวนยา ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา
30270401 โนนอุดม โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270402 หนองโน โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270403 โนนปบี โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270404 โนนขาม โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270405 เมืองจาก โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270406 โนนสะอาด โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270407 เมืองบวั โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270408 เมืองไผนอย โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30270409 เมืองเกา โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
30280101 ปะคํา สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280102 ขมาดไพร สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280103 สระพระ สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280104 หนองไทร สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280105 หวยยางใต สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280106 คูเมืองนอย สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280107 หนองปลอง สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280108 โกรกมะคา สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280109 โกรกมะคาเหนือ สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
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30280110 ปะคําใต สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280111 สระพระพัฒนา สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา
30280201 โคกสุวรรณ มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280202 มาบกราดพัฒนา มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280203 โคงเจริญ มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280204 เจริญผล มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280205 หนองเขวา มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280206 มาบกราด มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280207 หนองหวัรวก มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280208 โกรกพัฒนา มาบกราด พระทองคํา นครราชสีมา
30280301 พังเทยีม พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280302 โพนไพล พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280303 ชายพะเนาวแ พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280304 หนองโพธ์ิ พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280305 หวัถนน พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280306 ทองหลาง พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280307 หนองปลาไหล พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280308 หนองกก พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280309 โกรกชางนอย พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280310 บงึนอย พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280311 ตลุกผักไร พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280312 หนองแหว พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280313 โนนทอง พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280314 หวัทํานบ พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280315 สระตาล พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280316 หวยยางโนนมะคา พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280317 โนนไทรโยง พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280318 ยางสามตน พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280319 ทองหลางพัฒนา พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280320 ปาุเพกา-โนนพุดซา พังเทยีม พระทองคํา นครราชสีมา
30280401 ทพัร้ัง ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280402 กุดตาดํา ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280403 ดอนขวาง ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280404 เด่ินตะโก ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา

-428-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
30280405 โนนสงา ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280406 มาบคาย ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280407 หนองยาง ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280408 กุดไผ ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280409 โคกดินแดง ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280410 หวยหงุเกลือ ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280411 หวยสามขา ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280412 เต็งเต้ีย ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280413 ตะเคียนงาม ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280414 โนนสูง ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280415 โนนง้ิว ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280416 โคกเพชร ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280417 ตลุกชงโค ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280418 หนองกระทุม ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280419 โกรกมะขามปอูม ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280420 มาบลาน ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280421 ทพัร้ังพัฒนา ทพัร้ัง พระทองคํา นครราชสีมา
30280501 หนองหอย หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280502 ถนนหกั หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280503 ทํานบพัฒนา หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280504 โคงสําโรง หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280505 หนองกก หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280506 บเุขวา หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280507 ตลุกชั่งโค หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280508 โคกเพชร หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280509 หวยนอย หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280510 หวยปะคํา หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280511 หนองนกกระเรียน หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280512 ทํานบพัฒนาใต หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280513 ใหมโนนทอง หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280514 พระงาม หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30280515 ศรีพัฒนา หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา
30290101 หนองบวัวง ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290102 หนองดู ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
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30290103 หนองโปรง ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290104 หนองสะแก ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290105 โนนชุมพวง ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290106 ขุย ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290107 หนองไผ ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290108 หนองบวัใหญ ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290109 ตลาดหนองบวัวง ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290110 ขุยใหมพัฒนา ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290201 หนองยาง บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290202 หวัขัว บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290203 หนองมวง บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290204 โสกดู บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290205 หนองเชือก บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290206 หนิแร บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290207 หวยผักหนาม บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290208 หนองออ บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290209 หนองนกเปด็ บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290210 หนองดู บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290211 อรุณพัฒนา บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290212 มวงเหนือ บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290213 ออ บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290214 หนองตาด บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290215 ยาง บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290216 หนองดูนอย บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290217 หวัขัวใหม บานยาง ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290301 ปลักอีแรด ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290302 ส่ีเหล่ียม ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290303 ชองแมว ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290304 หนองมะเขือนอย ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290305 หนองมะเขือใหญ ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290306 กุดกี่ ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290307 ดงหลบ ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290308 โนนกอก ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290309 หนองจาน ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
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30290310 ปอแดง ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290311 มาบปาุแดง ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290312 หนองจานใต ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290313 ส่ีเหล่ียมนอย ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290314 โนนวัด ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290315 ใหมสามัคคี ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290316 หนองขาม ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290317 หนองคลอง ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290318 หนองแสงพัฒนา ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290319 หนองกุง ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290320 โนนสําราญ ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290321 โนนรัง ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290322 หนองมะเขือ ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290401 ทะเมนชัย ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290402 ออ ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290403 โนนสมบรูณแ ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290404 ไพล ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290405 หนองแวง ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290406 ใหมทะเมนชัย ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290407 โนนบรูพา ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290408 อุดมสิน ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290409 ตะเคียนทอง ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30290410 กุดน้ําใส ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา
30300101 ฝาผนัง เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300102 แดงนอย เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300103 พะไล เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300104 หลุบทุม เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300105 สระนํ้าเที่ยง เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300106 เพ็ดนอย เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300107 หนองเรือ เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300108 โนนสะอาด เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300109 หนองแก เมืองพะไล บวัลาย นครราชสีมา
30300201 โนนจาน โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300202 โนนดู โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
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30300203 โนนแดง โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300204 โนนเมือง โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300205 โนนสําราญ โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300206 หวยมวง โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300207 ศาลาดิน โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300208 โนนคอ โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300209 หนองคอม โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300210 หลุบกุง โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300211 เหล่ิงหนิ โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300212 หนองขาม โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300213 หนองกุงพัฒนา โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300214 โนนเส้ียว โนนจาน บวัลาย นครราชสีมา
30300301 หนองบวัลาย บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300302 วังโพน บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300303 ขามปอูม บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300304 ปาุหวาย บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300305 หนองแสง บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300306 โนนสวาง บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300307 แสงสวาง บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300308 ดอนหนั บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300309 ตลาดหนองบวัลาย บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300310 หนองหาง บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300311 หนองบวัพัฒนา บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300312 หนองไฮ บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300313 โนนสวรรคแ บวัลาย บวัลาย นครราชสีมา
30300401 หนองแวง หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300402 หนองผือ หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300403 คึมมะอุ หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300404 หนองจาน หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300405 ตลาดหนองแวง หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300406 หนองตาดนอย หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300407 หนองหวา หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300408 หวันาคํา หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
30300409 สวนหมอน หนองหวา บวัลาย นครราชสีมา
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30310101 สีดา สีดา สีดา นครราชสีมา
30310102 หนองเรือ สีดา สีดา นครราชสีมา
30310103 โนนเมือง สีดา สีดา นครราชสีมา
30310104 เกา สีดา สีดา นครราชสีมา
30310105 หญาคา สีดา สีดา นครราชสีมา
30310106 หนองแก สีดา สีดา นครราชสีมา
30310107 ดอนดู สีดา สีดา นครราชสีมา
30310108 หนิแห สีดา สีดา นครราชสีมา
30310109 ถนนหกั สีดา สีดา นครราชสีมา
30310110 ดอนโกย สีดา สีดา นครราชสีมา
30310111 หนองไขเหี้ย สีดา สีดา นครราชสีมา
30310201 ตลาดนาบญุ โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310202 ลิงสอง โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310203 โนนสัง โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310204 มะคา โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310205 หนองโน โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310206 หนองหวา โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310207 แทน โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310208 ใต โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310209 โพนทอง โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310210 หนองพลวง โพนทอง สีดา นครราชสีมา
30310301 ดอนมวง โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310302 ทองหลางใหญ โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310303 โนนประดู โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310304 สําโรง โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310305 หนองสะแก โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310306 เสว โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310307 ตาลาด โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310308 หนองอายแหนบ โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310309 ง้ิวเกา โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310310 โนนสะอาด โนนประดู สีดา นครราชสีมา
30310401 สามเมือง สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310402 โนนเมือง สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310403 แฝก สามเมือง สีดา นครราชสีมา
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30310404 โนนสําราญ สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310405 โนนกอก สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310406 โนนสมบรูณแ สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310407 หวัตะโมน สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310408 ชาด สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310409 ตะกุดขอน สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310410 ตะครอ สามเมือง สีดา นครราชสีมา
30310501 หนองตาดใหญ หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310502 หนองตาด หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310503 หนองจะบก หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310504 หวันาคํา หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310505 ดอนเต็ง หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310506 ดอนสะแบง หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310507 โสกนกเต็น หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310508 เมืองสูง หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30310509 หนองเทยีมพัฒนา หนองตาดใหญ สีดา นครราชสีมา
30320101 สม ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320102 หนองปาุโอบ ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320103 หนองเต็ง ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320104 โนนพยอม ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320105 หนองมวง ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320106 หนองกราด ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320107 ทวก ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320108 กรูด ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320201 ขาม ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320202 โนนเลียบ ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320203 หนองหอย ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320204 สามแคว ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320205 หนองบวัรี ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320206 ดานทาแดง ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320207 โนนสะเดา ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320208 ตะกุดขอน ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320209 ชองโค ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320210 มะดัน ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
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30320211 หนองบวั ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320212 ใหม ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320213 ทาชาง ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320214 ตลาดทาชาง ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320215 พิมาน ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320216 โนนไมแดงเหนือ ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320301 กันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320302 ฝ่ังตะคอง พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320303 พระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320304 พระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320305 พระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320306 หมูสี พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320307 ดานกะตา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320308 ดานกะตา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320309 เขวา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320310 บตุานนทแ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320311 หนองเรือ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320312 นํ้าไหล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320401 โนนกราด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320402 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320403 รวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320404 พระวังหาร หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320405 สวาสด์ิ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320406 สวาสด์ิ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320407 ประกายปรง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320408 นาตาวงษแ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320409 โนนหมัน หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320410 โตนด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320411 เสม็ด หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320412 โพธ์ินอย หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320413 โพธ์ิปรือแวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320414 สลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320415 หนองแดง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320501 หนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
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30320502 หนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320503 ทุงนอย หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320504 โคกวังวน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320505 ตะกุดเวียน หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320506 โสง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320507 โสงหนองบวั หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320508 หนองบวัโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320509 ดอนไทร หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
30320510 โคกสามัคคี หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
31010201 โคกวัด อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010202 โคกใหญ อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010203 โคกหวัชาง อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010204 ไทยเจริญ อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010205 หนองโพรง อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010206 โคกสะอาด อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010207 หวย อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010208 หนองแปบ อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010209 ยางนอย อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010210 หนองหวัลิง อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010211 โพธ์ิศรีสุข อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010212 ไผนอย อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010213 โคกขุนสมาน อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010214 สวนครัว อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010215 ศิลาชัย อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010216 โคกมะกอก อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010217 หนิลาด อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010218 ทรัพยแสมบรูณแ อิสาณ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010301 เสม็ด เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010302 โคกเพชร เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010303 เยยสะแก เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010304 หวัวัว เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010305 ละเบกิขาม เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010306 หนองขาหยาง เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010307 โคกเพชร เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ

-436-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
31010308 หนองขา เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010309 โคกใหญ เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010310 โคกหวัชาง เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010311 โคกเขา เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010312 โคกตูม เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010313 โคกใหญ เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010314 สนวน เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010315 สําโรง เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010316 ศิลาทอง เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010317 ไทยพัฒนา เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010318 เยยสะแก เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010319 โนนพลอย เสม็ด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010401 บวั บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010402 บมุะคา บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010403 ชาด บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010404 ตะโกราย บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010405 หนองไมแดง บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010406 บุ บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010407 มวงใต บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010408 ผ้ึงตน บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010409 ดอนใหญ บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010410 หนองคาย บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010411 หวัวัว บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010412 โคกระกา บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010413 ปลัดชุมแสง บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010414 ปรุ บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010415 ดอนแฝก บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010416 โคกเพชร บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010417 หวยจรเขมาก บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010418 บวั บานบวั เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010501 สะแกโพรง สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010502 บลุาว สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010503 หนองไผ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010504 โนนแดง สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31010505 สมสนุก สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010506 โคกนอย สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010507 สวายสอ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010508 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010509 เกษตรบรูณะ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010510 ไทรโยง สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010511 หนองเกียบ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010512 หนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010513 หนองโคลน สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010514 หนองหวัลิง สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010515 สะแกโพรง สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010516 ใหมพัฒนา สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010517 นาเกียรตินิยม สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010518 หนองปรือโคกเพชร สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010519 บลุาว สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010520 เสริมสุขพัฒนา สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010521 บเุจริญ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010522 โนนสมบรูณแ สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010523 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010524 หนองมะเขือใหม สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010525 บลุาว สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010526 ปาุหวาย สะแกโพรง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010601 สวายจีก สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010602 สวายจีก สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010603 หนองปรือ สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010604 ใหม สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010605 มะคา สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010606 หนองพลวง สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010607 หนองขาม สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010608 ถาวร สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010609 หนองปรือนอย สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010610 ฝูาย สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010611 มะคา สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010612 โคกฟาน สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31010613 โคกตาสิงหแ สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010614 สวายจีก สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010615 โคกเปราะ สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010616 พลวง สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010617 เอกมัย สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010618 ปรือพัฒนา สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010619 โคกหนิ สวายจีก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010801 ยาง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010802 ยาง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010803 ยางบรูพา บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010804 ยางประจิม บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010805 ยาง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010806 โนนสมบรูณแ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010807 มะคาเหนือ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010808 ทุงสวาง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010809 โสน บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010810 ตามั๊วะ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010811 หนองไผ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010812 งาง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010813 มะคาใต บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010814 ตะโก บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010815 โคกเจริญ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010816 ผักบุง บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010817 ยางทกัษิณ บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010818 ยางโคกขาม บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31010819 ลําดวน บานยาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011201 พระครู พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011202 โบย พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011203 สระเกตุ พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011204 หนองยาง พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011205 หนองมวง พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011206 หนองกก พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011207 หนองขวางนอย พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011208 มวงใต พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ

-439-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
31011209 มะคาแต พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011210 แกนเจริญ พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011211 ศรีปทมุ พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011212 โพธ์ิทอง พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011213 ชุมทองพัฒนา พระครู เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011301 ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011302 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011303 โนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011304 สําโรง ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011305 หนองผักแวน ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011306 หนองเรือ ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011307 สําราญราษฎรแ ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011308 เสม็ดราษฎรแ ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011309 หนองเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011310 หนองเครือ ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011311 ผักแวน ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011312 พะไลพัฒนา ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011313 ดอนดูแดง ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011314 สระลอม ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011315 หวยชนบท ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011316 โนนสําราญ ถลุงเหล็ก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011401 หนองตาด หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011402 หนองมวง หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011403 สําโรง หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011404 นากลาง หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011405 มาบสมอ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011406 บลัลังกแ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011407 สถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011408 สวางง้ิวงาม หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011409 โนนสวรรคแ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011410 เกตุ (โคกเพชร) หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011411 โนนสมบรูณแ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011412 โคกสะอาด หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011413 ปกีฝาย หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31011414 บลัลังกแนอย หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011415 โนนเค็ง หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011416 โนนสูง หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011417 หนองมะเกลือ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011418 โคกดาน หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011419 หนองจอก หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011420 โคกวัด หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011421 สําโรงเหนือ หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011422 รัฐประชา หนองตาด เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011701 หนองตะลุมปฺุก ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011702 ขาชันโลง ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011703 ไผนอย ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011704 หนองทะลอก ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011705 เสม็ด ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011706 หนองไทร ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011707 บลุาว ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011708 หนองตะเคียน ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011709 ทานตะวัน ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011710 ตะแบก ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011711 โคกเพชร ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011712 หนองโบง ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011713 ไผงาม ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011714 ดอนพรหม ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011715 โสน ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011716 หนองตาไก ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011717 ลําดวน ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011718 หนองกุงพัฒนา ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011719 หนองคูณพัฒนา ลุมปฺุก เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011801 สองหอง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011802 กระเด่ือง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011803 โคกใหญ สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011804 ชางทอง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011805 สวาง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011806 กิจสมบรูณแ สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31011807 โคกระกานอย สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011808 ตลาดชัย สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011809 หนองไทร สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011810 ศรีทอง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011811 หนองสองหอง สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011812 ศรีเพชร สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011813 โนนสําราญ สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011814 มวงนอย สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011815 หนองสมบรูณแ สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011816 ชัยเจริญ สองหอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011901 สวายสอ บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011902 ไผ บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011903 สะยา บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011904 ตะเคียน บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011905 รุน (ตะวันออก) บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011906 หนองสรวง บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011907 กันตง บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011908 รุน (ตะวันตก) บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011909 หนองเพ็ชร บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011910 ตะโกนอย บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011911 รวมโชค บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011912 หนองมะคา บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011913 ศรีอุดม บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011914 สุขสวัสด์ิ บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31011915 เชิดชัย บวัทอง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012001 รังกา ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012002 มะคา ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012003 โกรกขี้หนู ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012004 ตราดตรวน ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012005 หนองไผนอย ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012006 หนองไผใหญ ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012007 เล็บเหย่ียว ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012008 หนองมวง ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012009 หนองกุง ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31012010 หนองตราดนอย ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012011 ชุมเหด็ ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012012 โคกเพ็ก ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012013 ยายออน ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012014 หนองถนน ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012015 สระขี้ตุน ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012016 ฟันปลา ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012017 ชุมทอง ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012018 หมื่นพิทกัษแ ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012019 เมืองใหม ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012020 โกรกขี้หนู ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012021 หนองไทรงาม ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012022 พรหมนิมิตร ชุมเหด็ เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012201 ปริงเปน หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012202 หลักเขต หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012203 หนองไผ หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012204 โคกเกา หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012205 โคกเมือง หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012206 ตาแผว หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012207 เสม็ด หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012208 เขตสามัคคี หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012209 เขตพัฒนา หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012210 หนองสมบรูณแ หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012211 สมสุข หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012212 เขตสมบรูณแ หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012213 ไผศรีทอง หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012214 เขตประชาสรร หลักเขต เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012501 ตลาดควาย สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012502 สะแกซํา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012503 สะแกซํา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012504 โคกตาล สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012505 สารภี สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012506 โคกเจริญ สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012507 บลํุาดวน สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31012508 สะแกซํา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012509 โคกแสงทอง สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012510 หนิโคน สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012511 โคกสะอาด สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012512 ผังงา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012513 บขุา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012514 โคกขมิ้น สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012515 สงางาม สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012516 โดนเต้ีย สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012517 สะแกชํา สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012518 ปาุหวาย สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012519 ไทยสามัคคี สะแกซํา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012601 พระครูนอย กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012602 กลันทา กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012603 สวัสดี กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012604 หนองปรือ กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012605 รองหมาก กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012606 ทองเรือ กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012607 เสม็ด กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012608 โคกกลาง กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012609 โคกเพชร กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012610 หนองบอน กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012611 หนองแวง กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012612 รองหมากนอย กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012613 กลันทานอย กลันทา เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012701 กระสัง กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012702 มวงเหนือ กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012703 ไทรโยง กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012704 เครือชุด กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012705 หนองมา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012706 หญาคา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012707 ดอนหวาย กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012708 โพธ์ิไทร กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012709 หนองหวา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
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31012710 กลันทา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012711 ลําดวน กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012712 กระสัง กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012713 นอยสุขเจริญ กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012714 กระสัง กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012715 โนนรัง กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012716 มวงเหนือพัฒนา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012717 กระสังสุขสันตแ กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012718 ใหมพัฒนา กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012719 ไทรโยคเหนือ กระสัง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012801 เมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012802 เมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012803 ยางนอย เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012804 โคกแสลงนอย เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012805 โคกกลาง เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012806 โนนสวรรคแ เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012807 โคกปนู เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012808 เมืองดู เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012809 โคกลําดวน เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012810 เมืองดูบริบรูณแ เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012811 ศรีสมบรูณแ เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012812 เมืองฝางเจริญสุข เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012813 หนองหวา เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012814 ทุงสีดา เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012815 เมืองฝางเจริญเมือง เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31012816 ศรีสมนึก เมืองฝาง เมืองบรีุรัมยแ บรีุรัมยแ
31020101 โคกใหญ คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020102 กอกโคก คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020103 จิกใหญ คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020104 จิกนอย คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020105 โสกแต คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020106 คูเมือง คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020107 หนองต้ิว คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020108 คูบอน คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
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31020109 โคกกลาง คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020110 คูขาด คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020111 หนิกอง คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020112 หนองหวา คูเมือง คูเมือง บรีุรัมยแ
31020201 ปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020202 กอกทุง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020203 ดงยอ ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020204 เขวา ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020205 โจด ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020206 หนองบวัแดง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020207 สระขี้ตุน ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020208 หนองแสง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020209 ขรัวตาแกว ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020210 หนองโพธ์ิ ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020211 โคกซาด ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020212 ออดอนยาง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020213 หนองฮาง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020214 หนองแวง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020215 กระเบื้อง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020216 หลักเมือง ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020217 หนองขุนพรหม ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020218 นอยแสนสุข ปะเคียบ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020301 โนนสูง บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020302 เบานอย บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020303 วังปลัด บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020304 โนนกลาง บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020305 แพ บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020306 หนองนางดํา บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020307 โนนเพกา บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020308 หลิูง บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020309 โนนสวรรคแ บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020310 แสนสุข บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020311 ไทยเจริญ บานแพ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020401 หนองขวาง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
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31020402 โคกเพชร พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020403 หวัถนน พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020404 ตะครอ พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020405 พรสําราญ พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020406 สําโรง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020407 สระบวั พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020408 หนองดุมนอย พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020409 สระปะคํา พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020410 หนองกุง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020411 โนนยานาง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020412 ผักกาดหญา พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020413 โนนเมือง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020414 จังหนั พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020415 หนองเสม็ด พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020416 เพชรบรูพา พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020417 หนองขวางนอย พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020418 บวัทอง พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020419 นอยสุขสันตแ พรสําราญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020501 หนิเหล็กไฟ หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020502 สาวเอ หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020503 ถาวร หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020504 โนนมาลัย หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020505 หวัฝาย หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020506 โศกนาค หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020507 คูบวั หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020508 การะโก หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020509 ตาหลํ่า หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020510 ทามวง หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020511 หนองหวัชาง หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020512 หนองไผ หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020513 โคกกอง หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020514 หนองสนวน หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020515 โศกดู หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020516 สามศิลา หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
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31020517 ตาหลํ่านอย หนิเหล็กไฟ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020601 หนองบวั ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020602 สวายสอ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020603 หนองกระทุม ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020604 ปะคําสําโรง ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020605 ตูมนอย ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020606 ตูมใหญ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020607 ทุงสวาง ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020608 หนองดุม ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020609 หนองตาด ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020610 โนนเจริญ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020611 ปะคําดง ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020612 กรูด ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020613 หนองไผดง ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020614 กระทุมนอก ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020615 โคกสําราญ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020616 เมืองกับ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020617 แคนเจริญ ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020618 หนองบวัพัฒนา ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020619 ใหมเจริญสุข ตูมใหญ คูเมือง บรีุรัมยแ
31020701 หนองขมาร หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020702 หนองโฮง หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020703 โนนระเวียง หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020704 หวัหนอง หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020705 ดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020706 โคกสวาง หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020707 โคกสะอาด หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020708 หนองไทร หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020709 ถาวร หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31020710 หนองหวา หนองขมาร คูเมือง บรีุรัมยแ
31030101 กระสัง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030102 นอย กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030103 สวนใหม กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030104 หนองลิง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
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31030105 หนองแขม กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030106 ระโยง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030107 สุขสําราญ กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030108 ตะเคียน กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030109 ตลาดกระสัง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030110 หนองตระเสก กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030111 ถนน กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030112 ตาเบา กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030113 สําโรง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030114 หนองขาม กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030115 ทาสวาง กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030116 ตลาดเหนือ กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030117 ปาุบุ กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030118 ระโยงพัฒนา กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030119 อุดมธรรม กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030120 สุขสําราญสามัคคี กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030121 หนองปลาไหล กระสัง กระสัง บรีุรัมยแ
31030201 ลําดวน ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030202 แสลงพัน ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030203 หนองพลวง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030204 ยาง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030205 โนนสวาง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030206 แซว ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030207 กระเจา ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030208 ประดู ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030209 กระโดน ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030210 หนิโคน ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030211 บุ ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030212 หนองกุง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030213 ขามโคกโพธ์ิ ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030214 ตาเหอืง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030215 แซเสา ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030216 ลําดวนใต ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030217 ไทรทอง ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
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31030218 ศรีสนวน ลําดวน กระสัง บรีุรัมยแ
31030301 สองชั้น สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030302 สองชั้น สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030303 สองชั้น สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030304 เสม็ด สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030305 หนองครอบ สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030306 โคลด สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030307 จอม สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030308 ตาราม สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030309 เสม็ด สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030310 หนองรักษแ สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030311 ติม สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030312 เสม็ดนอย สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030313 สระเพลง สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030314 นาราใหญ สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030315 หนองปุุน สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030316 อโณทยั สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030317 โคกสะอาด สองชั้น กระสัง บรีุรัมยแ
31030401 สูงเนิน สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030402 ตะแบก สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030403 ตะครองใต สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030404 บวัถนน สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030405 จะเนียง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030406 ปราสาท สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030407 ทุงสวาง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030408 ประดู สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030409 หนองพลวง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030410 หนองมวง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030411 กระทุม สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030412 ปาุยาว สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030413 เสม็ด สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030414 โคกเพชร สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030415 โชค สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030416 อังกรวง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
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31030417 สําราญโกน สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030418 สีค้ิว สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030419 หนองเต็ง สูงเนิน กระสัง บรีุรัมยแ
31030501 หนองเต็ง หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030502 โนนแดง หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030503 ละลูน หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030504 โคกขมิ้น หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030505 หวาเหนือ หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030506 จาน หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030507 เสม็ด หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030508 หนองเต็งนอย หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030509 หวาใต หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030510 ชําแระ หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030511 หนองแวง หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030512 มะระ หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030513 ทางโคง หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030514 หนองขาม หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030515 ตะครอง หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030516 ทํานบ หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030517 หนองเต็งใหญ หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030518 ตะโก หนองเต็ง กระสัง บรีุรัมยแ
31030601 เมืองไผ เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030602 เมืองไผถาวร เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030603 บตุาแพง เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030604 กลัน เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030605 อโณทยั เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030606 คันรัง เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030607 สวายสอ เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030608 โคกกลวย เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030609 ตะโกเปยีน เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030610 สก฿วน เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030611 หนองโสน เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030612 โคกกลาง เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
31030613 สวาย เมืองไผ กระสัง บรีุรัมยแ
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31030701 ชุมแสง ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030702 จาน ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030703 ไมแดง ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030704 ไผ ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030705 กานเหลือง ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030706 ตะครอ ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030707 หวัชาง ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030708 สวายสอ ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030709 กระโดน ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030710 ไผลวก ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030711 กาบอัก ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030712 หนองหวัวัว ชุมแสง กระสัง บรีุรัมยแ
31030801 ปรือ บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030802 สระตะเคียน บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030803 เพชร บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030804 กะนัง บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030805 สําโรง บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030806 ตาสะดําใหญ บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030807 ระกา บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030808 หนองน้ําขุน บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030809 ปรุ บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030810 ระกาใต บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030811 ตาสะดํานอย บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030812 นารานอย บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030813 สมบรูณแ บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030814 ระกานอย บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030815 ปทมุเมฆ บานปรือ กระสัง บรีุรัมยแ
31030901 หวยสําราญ หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030902 น้ําออม หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030903 กุดโคลน หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030904 หนองรักษแ หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030905 ตะครอง หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030906 ประดู หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030907 หนองไผ หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
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31030908 ตาเปาู หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030909 โนนอิน หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030910 ตาดี หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030911 สวนรวม หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030912 ครองสุข หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030913 ครองสมบรูณแ หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31030914 หวยแสนสุข หวยสําราญ กระสัง บรีุรัมยแ
31031001 กันทรารมยแ กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031002 กระน฿อบ กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031003 ดอนยาว กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031004 ปลาย กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031005 โคกยาง กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031006 ระกาเสม็ด กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031007 หนองขอน กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031008 กะโลง กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031009 สระส่ีเหล่ียม กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031010 ปรีเวง กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031011 เสม็ด กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031012 โคกใหญ กันทรารมยแ กระสัง บรีุรัมยแ
31031101 ศรีภูมิ ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031102 ไทรปวน ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031103 โคกสูง ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031104 ตะแบก ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031105 ตาฮอ ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031106 กําเปร ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031107 ติม ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031108 ขาม ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31031109 โคกสูงใต ศรีภูมิ กระสัง บรีุรัมยแ
31040101 แพงพวย นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040102 หนองงูเหลือม นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040103 หนองเสม็ด นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040104 ดอนแสลงพันธแ นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040105 ทุง นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040106 บวัตารุง นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
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31040107 คอกควาย นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040108 ตากแดด นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040109 เเพงพวย นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040110 หนองตาโรง นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040111 หนองตาเขม นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040112 หนองไทร นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040113 หนองง้ิว นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040114 หนองเสม็ดพัฒนา นางรอง นางรอง บรีุรัมยแ
31040301 หนองพลวง สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040302 หนองแชไม สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040303 หนองตาราช สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040304 มะขามโพรง สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040305 เขวา สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040306 สะเดา สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040307 ดอนหวาย สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040308 ทุงมน สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040309 หนองกก สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040310 สองพี่นอง สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040311 โคกพลวง สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040312 โคกมะคาโหรน สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040313 หนองเสม็ด สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040314 หนองมะคา สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040315 ลุงตะไก สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040316 สะบา สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040317 จอมปราสาท สะเดา นางรอง บรีุรัมยแ
31040501 บลํุาดวน ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040502 ทุงโพธ์ิ ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040503 โคกตะครอ ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040504 ลุงปลาดุก ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040505 โคกมะคา ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040506 โคกกระสังขแ ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040507 เสลา ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040508 โพธ์ิทอง ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040509 หนองปรือ ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
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31040510 โคกกลาง ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040511 หนองเจริญสุข ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040512 หนองโพธ์ิ ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040513 ดอนตาล ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040514 ทุงสันติสุข ชุมแสง นางรอง บรีุรัมยแ
31040601 สระขาม หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040602 สระประดู หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040603 หนองทองล่ิม หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040604 ล่ิมทอง หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040605 โคกมะคา หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040606 หนองโบสถแ หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040607 หนองยาง หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040608 ทาปนู หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040609 โคกพลวง หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040610 หนองกันงา หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040611 หนองตะเคียน หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040612 โนนศรีสุข หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040613 หนองโบสถแพัฒนา หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040614 ไทยทอง หนองโบสถแ นางรอง บรีุรัมยแ
31040801 หนองกง หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040802 โคกพัฒนา หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040803 หนองตาไก หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040804 ตาไกนอย หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040805 ตาต๊ึด หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040806 โคกพลวง หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040807 โคกศรีพัฒนา หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040808 บตุาเวสนแ หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040809 กานเหลือง หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040810 หนองพลวง หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31040811 หนองบวั หนองกง นางรอง บรีุรัมยแ
31041301 ผักหวานพัฒนา ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041302 กระเด่ือง ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041303 ใตพัฒนา ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041304 โคกเนิน ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
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31041305 ผักหวาน ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041306 โคกประดู ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041307 สนวน ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041308 ตลาดแย ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041309 สวายสอ ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041310 หนองมวง ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041311 โคกตาอิ่ม ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041312 หนองมวงเหนือ ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041313 โคกสะอาด ถนนหกั นางรอง บรีุรัมยแ
31041401 หนองไทร หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041402 ตะกุดตาสา หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041403 หนองเตียน หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041404 หนองกราด หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041405 โคกใหญ หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041406 หนิลาด หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041407 คลองไผ หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041408 โคกหลักหนิ หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041409 นิคมเขต หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041410 ดอนขุนพรม หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041411 หนองทะยูง หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041412 ดอนขวาง หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041413 โคกเปราะหอม หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041414 โคกปอแดง หนองไทร นางรอง บรีุรัมยแ
31041501 กานเหลือง กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041502 โคกยาง กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041503 หนองปรือ กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041504 หนองเสม็ด กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041505 หนองปรือ กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041506 หนองกก กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041507 หนองหญาวัว กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041508 โคกใหญ กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041509 โนนทองหลาง กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041510 รวมไทยพัฒนา กานเหลือง นางรอง บรีุรัมยแ
31041601 หนองดุม บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
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31041602 หนองขาม บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041603 สิงหแ บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041604 โคกไมแดง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041605 หนองตาชี บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041606 สระหมู บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041607 หนองบวัราย บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041608 หนองกง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041609 จันทรแแดง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041610 หนองทะยิง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041611 หนองโคลน บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041612 หนองมวง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041613 หนองสองหอง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041614 โพธ์ิทอง บานสิงหแ นางรอง บรีุรัมยแ
31041701 หนองตะลุมปฺุก ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041702 โคกแร ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041703 ลุงไผ ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041704 หนองนา ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041705 หนองยาง ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041706 ฟากคลอง ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041707 หนองปรือใหญ ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041708 หนองปรือ ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041709 ไรโคก ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041710 หวาน ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041711 ลํามาศพัฒนา ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041712 โคกลอย ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041713 หนองไทร ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041714 โชคชัย ลําไทรโยง นางรอง บรีุรัมยแ
31041801 หนองมวง ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041802 หงิโคน ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041803 โคกสะอาด ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041804 หนองตาสี ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041805 หนองนาโคกสูง ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041806 เสลาโสรง ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041807 หนองหวา ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
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31041808 หนองขุนอัด ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041809 แทนบลัลังกแ ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041810 โคกยาง ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041811 ยางทองพัฒนา ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041812 โคกสงัด ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31041813 สระส่ีเหล่ียม ทรัพยแพระยา นางรอง บรีุรัมยแ
31042401 หนองยายพิมพแ หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042402 หนองเสม็ด หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042403 บตุาสุม หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042404 หนองโจด หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042405 หนองยาง หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042406 หนองถนน หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042407 กานเหลือง หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042408 จาน หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042409 โนนศาลา หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042410 หนองตารัก หนองยายพิมพแ นางรอง บรีุรัมยแ
31042501 หวัถนน หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042502 โคกน้ําซับ หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042503 หนองถั่วแปบ หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042504 ดอนยาว หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042505 วังกระโดน หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042506 หนองเต็ง หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042507 สระส่ีเหล่ียม หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042508 หนองผักแวน หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042509 โคกแสงทอง หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042510 นาใหม หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042511 ปราสาททอง หวัถนน นางรอง บรีุรัมยแ
31042601 ทุงแสงทอง ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042602 ชุมแสง ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042603 หนองมน ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042604 ทุงใหญ ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042605 หนองมะมา ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042606 หนองบวั ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
31042607 หนองมะมา ทุงแสงทอง นางรอง บรีุรัมยแ
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31042701 โคกหวาน หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042702 จันดุม หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042703 หนองมวง หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042704 โคกสูง หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042705 หนองโสน หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042706 ระนามพลวง หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042707 หวย หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042708 ส่ีเหล่ียมนอย หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042709 โคกตะโก หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042710 โคกนอย หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042711 บคุราม หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31042712 โสนนอยพัฒนา หนองโสน นางรอง บรีุรัมยแ
31050101 หนองกี่ หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050102 หวันาคํา หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050103 กาเจาะ หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050104 สวนสวรรคแ หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050105 แสนสุข หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050106 นอย หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050107 หนองสิม หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050108 ประชาพัฒนา หนองกี่ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050201 เยยปราสาท เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050202 ใหญ เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050203 หนองตาดํา เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050204 เมืองแฝก เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050205 ขามนอย เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050206 ใหญหนองตาดํา เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050207 หนองปรือ เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050208 ทุงดํารง เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050209 ยาง เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050210 หนองโสน เยยปราสาท หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050301 หนองปรือ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050302 สระขาม เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050303 โนนสําราญ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050304 หนองไผ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
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31050305 สระขามใหญ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050306 นาจาน เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050307 หนองมวง เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050308 หวยลึก เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050309 หนองเตา เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050310 โคกกระชาย เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050311 เมืองไผ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050312 นอยพัฒนา เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050313 โนนรัง เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050314 หนองไผลอม เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050315 หนองพันธุแชุลี เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050316 นอยหนองแก เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050317 โนนจันทา เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050318 ขามใหญ เมืองไผ หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050401 ดอนอะราง ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050402 หนองสองหอง ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050403 ดงเย็น ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050404 ปาุสามัคคี ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050405 โคกสะอาด ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050406 ไทรงาม ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050407 โนนขี้เหล็ก ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050408 หนองออยชาง ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050409 ทุงนางาม ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050410 โนนพะยอม ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050411 โคกรัก ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050412 ไทยพัฒนา ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050413 โคกอุดม ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050414 ดวงเจริญ ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050415 สามเหล่ียม ดอนอะราง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050501 โคกสวาง โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050502 โนนมะกอก โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050503 ตะกรุมทอง โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050504 โคกลอย โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050505 โนนพะไล โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
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31050506 เขื่อนดาน โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050507 โคกลาม โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050508 หนองแสง โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050509 ไทรทอง โคกสวาง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050601 สระหลวง ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050602 โนนสําราญ ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050603 โนนทอง ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050604 ศรีสงา ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050605 เสือชะเงอ ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050606 ทุงกระตาดพัฒนา ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050607 สุขสําราญ ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050608 พัฒนาชน ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050609 กลาง ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050610 โนนสีทอง ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050611 ไทยเจริญ ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050612 ทุงรวงทอง ทุงกระตาดพัฒนา หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050701 สระขุด ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050702 ตลาด ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050703 โนนสวรรคแ ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050704 การะเกตุ ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050705 สระโบราณ ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050706 หนองคูใหญ ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050707 โคกสะอาด ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050708 นอยหนองหวัหมู ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050709 ใหมสระขุด ทุงกระเต็น หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050801 ลุงขี้หนู ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050802 โคกกะพี้ ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050803 หนองนกเขา ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050804 คูขาดนอย ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050805 หนองกราด ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050806 หนองสะแบง ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050807 โคกเพชร ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050808 ไรไถ ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050809 หนองบอน ทาโพธ์ิชัย หนองกี่ บรีุรัมยแ
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31050901 โคกสูง โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050902 คูขาด โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050903 โนนสวรรคแ โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050904 สะเดาหวาน โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050905 โนนสมบรูณแ โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050906 หนองหวา โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050907 สระตะเคียน โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31050908 หนองนกเขา โคกสูง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051001 หนองนบพัฒนา บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051002 กระสัง บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051003 บุ บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051004 สระสะแก บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051005 ถนนถั่ว บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051006 ประชาสามัคคี บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051007 หนองมัน บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051008 โคก บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051009 โคกหนองหนิ บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31051010 หนองโบสถแ บกุระสัง หนองกี่ บรีุรัมยแ
31060101 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060102 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060103 โคกง้ิว ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060104 หนองละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060105 โคกสะอาด ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060106 โรงเล่ือย ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060107 โคกพะยอม ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060108 ละหานทราย ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060109 นอยลําคลอง ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060110 ชลประทาน ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060111 หนองตาแอก ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060112 โนนสงาพัฒนา ละหานทราย ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060301 ยางโปงุสะเดา ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060302 โคกตาพรม ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060303 บุ ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060304 ละลม ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
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31060305 ตาจง ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060306 หนองปรือ ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060307 หนองปรือใหม ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060308 หวัสะพาน ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060309 หวัสนาม ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060310 ตางอน ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060311 โคกวาน ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060312 ดอนมัน ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060313 หวัทํานบ ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060314 สวางพัฒนา ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060315 หนองคัน ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060316 หนองมดแดง ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060317 หนองโบสถแ ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060318 เทพพยัคฆแพัฒนา ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060319 ไทยพัฒนา ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060320 หนองยาง ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060321 ศิลาทอง ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060322 เทพพยัคฆแใต ตาจง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060401 โคกไมแดง สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060402 โคกเฟือง สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060403 โคกใหม สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060404 หนองปลาอีด สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060405 สําโรง สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060406 บอโพธ์ิ สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060407 หนองดาน สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060408 นอยหนองหวา สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060409 โคกจบก สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060410 สันติสุข สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060411 โคกตาดวง สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060412 โคกไมแดง สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060413 โคกใหม สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060414 สันติสุข สําโรงใหม ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060701 ปากชอง หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060702 หนองแวง หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
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31060703 หงอนไก หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060704 หนองหวา หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060705 หนองตาเยาวแ หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060706 ปากชอง หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060707 ปากชอง หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060708 ศรีทายาท หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060709 ราษฎรแรักแดน หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060710 แทนทพัไทย หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060711 ผไทรวมพล หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060712 ใหมหนองแวง หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31060713 ใหมหนองหวา หนองแวง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061001 สระคู หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061002 หนองกี่ หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061003 หนองตะครอง หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061004 โคกสะอาด หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061005 สระแกว หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061006 หนองกราด หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061007 ตากอง หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061008 โนนเพชร หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061009 โนนสวรรคแ หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061010 หนองตะครองพัฒนา หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061011 โคกสะอาดพัฒนา หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061012 สระกลาง หนองตะครอง ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061101 โคกวาน โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061102 โคกวาน 2 โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061103 โคกสระ โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061104 หนองถนน โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061105 สมจิต โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061106 หนองหมี โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061107 หนองหมี โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061108 หนองตะครองนอย โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061109 ชุมชนโคกวาน โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061110 หนองหมี โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
31061111 หนองถนน โคกวาน ละหานทราย บรีุรัมยแ
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31070101 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070102 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070103 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070104 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070105 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070106 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070107 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070108 โคกตาดวง ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070109 หนองเเซซัน ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070110 หนองมวง ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070111 ศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070112 สวายสอ ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070113 ประโคนชัย ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070114 ถนนขาด ประโคนชัย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070201 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070202 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070203 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070204 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070205 หนองบอน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070206 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070207 แสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070301 ไทร บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070302 ไทร บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070303 ไทร บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070304 ไทร บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070305 ไพบลูยแ บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070306 หนองมวง บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070307 โคกสําโรง บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070308 โคกกี่ บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070309 ไพบลูยแ บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070310 โคกตะแบก บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070311 โนนสวรรคแ บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070312 หนองมวง บานไทร ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070501 ละเว้ีย ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
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31070502 ละเว้ีย ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070503 โคกประเดียก ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070504 จรอกใหญ ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070505 โคกปราสาท ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070506 สาวงาม ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070507 โพธ์ิไทร ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070508 ไทรโยง ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070509 หนองนา ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070510 หนองคูณพัฒนา ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070511 หนองนา ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070512 โคกปราสาทพัฒนา ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070513 โพธ์ิไทรทอง ละเว้ีย ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070601 จรเขมาก จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070602 ลําดวน จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070603 บวั จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070604 กระสัง จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070605 บุ จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070606 โคกเมือง จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070607 หนองบวัราย จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070608 โคกธาตุ จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070609 โคกเมือง จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070610 หนองราน จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070611 จรเขมาก จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070612 โคกปราสาท จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070613 โคกอาหงวน จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070614 โคกเครือ จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070615 โคกเมือง จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070616 บวั จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070617 บุ จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070618 โคกเมือง จรเขมาก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070701 เขวา ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070702 เขวา ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070703 โคกวัด ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070704 ปงักู ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
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31070705 หวัเสือ ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070706 โคกใหญ ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070707 พาชี ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070708 โคกสะอาด ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070709 หวยปอ ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070710 ประหดู ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070711 หนองหนิ ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070712 ศรีตะครอง ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070713 โคกตึล ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070714 บวัโคก ปงักู ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070801 ตะแบก โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070802 โคกยาง โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070803 บวัพระ โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070804 ตาจรู฿ก โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070805 เก็ม โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070806 โคกสูง โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070807 ตะโก โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070808 โคกเบง โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31070809 กันตุยจูน โคกยาง ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071001 โคกกลาง โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071002 โคกมา โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071003 ตลุงเกา โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071004 โคกเพชร โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071005 ฉันเพล โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071006 เกียรติเจริญ โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071007 หนองปรือ โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071008 โคกง้ิว โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071009 ตลุงเกา โคกมา ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071301 ไพศาล ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071302 หนองมะเขือ ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071303 หนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071304 สังเคิล ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071305 หนองแสง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071306 ละลมเวง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
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31071307 ระแหง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071308 ละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071309 กระโดน ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071310 หนองยาง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071311 บอดิน ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071312 หนองจาน ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071313 พินทอง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071314 ปอยยาง ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071315 ไพศาลพัฒนา ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071316 หนองสระ ไพศาล ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071401 ตะโกตาพิ ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071402 ชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071403 ศรีสุข ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071404 โคกเหด็ ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071405 บาตร ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071406 ชัยพัฒนา ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071407 โคกกระชาย ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071408 เกษตรสมบรูณแ ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071409 หนองสะเดา ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071410 บาตร ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071411 หนองปรง ตะโกตาพิ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071501 เขาคอก เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071502 ส่ีเหล่ียม เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071503 หนองเอียน เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071504 โคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071505 โนนสวาง เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071506 โคกกะนัง เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071507 หนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071508 ละหอกกระสัง เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071509 โนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071510 ไพรวัลยแนอย เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071511 โคกเศรษฐี เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071512 หนองมะกอก เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071513 โนนสวรรคแ เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
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31071514 ใหมถาวร เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071515 เขาคอก เขาคอก ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071601 หนองบอน หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071602 หวยเสลา หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071603 ยาง หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071604 พูนสุข หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071605 หนองน้ําขุน หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071606 หนองน้ําใส หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071607 โนนเสนหแ หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071608 หนองโจรง หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071609 หนองน้ําใส หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071610 สุขสําราญ หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071611 หวยเสลา หนองบอน ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071801 โคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071802 โคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071803 โคกตะเคียน โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071804 หนองอาแมะ โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071805 โคกกะเลา โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071806 หนองไผ โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071807 ไทยถาวร โคกมะขาม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071901 โคกตูม โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071902 โคกตูม โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071903 โคกรัง โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071904 หนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071905 ราษฎรแนิยม โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071906 จบกเกร็ง โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071907 หนองมวงพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071908 หนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071909 โคกรังพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31071910 โคกตูม โคกตูม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072001 ประทดับุ ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072002 โคกสัมพันธแ ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072003 หวัตะแบก ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072004 กระสัง ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
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31072005 โจด ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072006 โคกกะลอ ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072007 หนองกระตาย ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072008 หนิกอง ประทดับุ ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072101 ไสยา ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072102 ศรีบรูพา ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072103 โคกเพชรพัฒนา ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072104 ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072105 ส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072106 สารภี ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072107 ทุงสวาง ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31072108 โคกเพชร ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย บรีุรัมยแ
31080101 ตาอี บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080102 กรวด บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080103 กรวด บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080104 กรวด บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080105 กรวด บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080106 โคกง้ิว บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080107 ยาง บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080108 ปนัเราะ บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080109 เขาดินใต บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080110 โคกเบง บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080111 หนองจิก บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080112 หนองตะเคียน บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080113 ขี้เหล็ก บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080114 โคกยาง บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080115 ตาอี 2 บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080116 โคกเบงเหนือ บานกรวด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080201 โนนเจริญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080202 โนนเจริญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080203 โนนเจริญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080204 โนนเจริญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080205 โนนเจริญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080206 หนองแวง โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
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31080207 หวัถนน โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080208 สายโท 9 ซอย 3 โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080209 โคกใหญ โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080210 สามขาพัฒนา โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080211 สันติสุข โนนเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080301 หนองไมงามใหม หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080302 หนองไมงามเกา หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080303 หนองตะลุมพุก หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080304 หนองไมงามเกาเหนือ หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080305 โคกวัด หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080306 สายตรี 9 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080307 หนองตะลุมพุก 2 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080308 สายตรี 16 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080309 หนองไมงามใหม 2 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080310 งามเจริญพัฒนา หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080311 สายตรี 10 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080312 สายตรี 16 พัฒนา 2 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080313 งามสะอาด หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080314 งามใตสามัคคี หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080315 หนองตะลุมพุก 3 หนองไมงาม บานกรวด บรีุรัมยแ
31080401 ปราสาท ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080402 ปราสาท ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080403 ปราสาท ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080404 ปราสาท ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080405 ละหอกตะแบง ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080406 สายโท 1 เหนือ ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080407 สายโท 1 ใต ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080408 สายโท 2 ใต ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080409 สายโท 2 เหนือ ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080410 สายตรี 3 ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080411 สายตรี 2 ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080412 ตลาดนิคม ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080413 โคกระเหย ปราสาท บานกรวด บรีุรัมยแ
31080501 สายตะกู สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
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31080502 สายโท 10 ใต สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080503 สายโท 11 สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080504 สายโท 12 กลาง สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080505 ประชาสรรคแ สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080506 สายโท 10 เหนือ สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080507 สายโท 12 ใต สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080508 สายโท 12 เหนือ สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080509 นอยลําชี สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080510 โคกกระชาย สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080511 เกาสายตะกู สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080512 สายโท 11 ใต สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080513 โคกกระชายใต สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080514 สายโท 13 สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080515 โคกกระชายเหนือ สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080516 สายโท 12 ใตสามัคคี สายตะกู บานกรวด บรีุรัมยแ
31080601 ถนนนอย หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080602 ละหานทรายเกา หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080603 ละหานทรายใหม หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080604 หนิลาด หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080605 หนิลาด หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080606 หนิลาด หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080607 หนองมวง หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080608 โนนคอ หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080609 หนิลาด หนิลาด บานกรวด บรีุรัมยแ
31080701 บงึเจริญ บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080702 บงึเกา บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080703 สายตรี 5 6 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080704 สายตรี 7 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080705 หนองปรือ บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080706 สายตรี 4 เหนือ บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080707 สายตรี 4 ใต บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080708 สายตรีพัฒนา 1 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080709 สายตรีพัฒนา 2 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080710 สายตรีพัฒนา 3 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
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31080711 สายตรีพัฒนา 4 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080712 สายตรี 8 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080713 สายตรี 5 บงึเจริญ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080801 สายโท 3 จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080802 สายโท 5 เหนือ จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080803 สายโท 5 ใต จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080804 สายโท 6 เหนือ จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080805 สายโท 6 ใต จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080806 สายโท 7 จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080807 ตาปาง จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080808 สายโท 8 เหนือ จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080809 สายโท 8 ใต จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080810 สายโท 4 ใต จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080811 พัฒนานิคม จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080812 สายโท 8 กลาง จันทบเพชร บานกรวด บรีุรัมยแ
31080901 หลัก เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080902 ฉันเพล เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080903 เขาดินเหนือ เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080904 ศรีสุขนอย เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080905 ศรีสุข เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080906 ตรุง เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080907 หวา เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080908 โคกสวาง เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080909 ประดู เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31080910 เขาดินเกาพัฒนา เขาดินเหนือ บานกรวด บรีุรัมยแ
31090101 พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090102 โนนหนองสรวง พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090103 โพนทอง พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090104 เตย พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090105 โนนขิงไค พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090106 หนองบก พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090107 แดงนอย พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090108 แดงใหญ พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090109 กอก พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ

-473-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
31090110 ทางาม พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090111 ชาติ พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090112 โนนตะคลอ พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090113 แดงใหญ พุทไธสง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090201 มะเฟือง มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090202 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090203 ศรีษะแรต มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090204 หนองน้ําคํา มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090205 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090206 ดอนขาม มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090207 สมกบ มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090208 มวงใต มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090209 ปลาคาว มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090210 ศรีษะแรตใต มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090211 ศรีษะแรตกลาง มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090212 ศรีษะแรตเหนือ มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090213 โนนจําปา มะเฟือง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090301 บุงเบาใหญ บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090302 คลองมวง บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090303 เขวา บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090304 กุดเทา บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090305 ขอย บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090306 จาน บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090307 จาน บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090308 ดอนดู บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090309 บุงเบาใหญ บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090310 จาน บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090311 บุงเบา บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090312 นอยกระทุมทอง บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090313 หวัฝาย บานจาน พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090601 หนองบวัรอง บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090602 หนองบวัตะไก บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090603 ดอนกลาง บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090604 โสกบก บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
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31090605 แฮด บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090606 สระแกว บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090607 คูณ บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090608 คูณ บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090609 โพธ์ิทอง บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090610 หนองบวัรอง บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090611 สมโฮง บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090612 สระแกว บานเปาู พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090701 แวง บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090702 โนนสะอาด บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090703 บวั บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090704 จิก บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090705 แกนทาว บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090706 ขา บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090707 สระแวง บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090708 โคกดินแดง บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090709 โคกยาว บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090710 หนองไผ บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090711 ฝายโศก บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090712 โนนศรีจันทรแ บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090713 เหลาเจริญ บานแวง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090901 ยางนอย บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090902 โนนขี้เกลือ บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090903 นอย บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090904 เพียแกว บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090905 หวัตะพาน บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090906 ยาง บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090907 ดอนตูม บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090908 แคน บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090909 ผือฮี บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090910 หนองเกาะ บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090911 ยางนกคู บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090912 ดอนตอน บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090913 หวัตะพาน บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
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31090914 หวัตะพานกลาง บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090915 แคน บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090916 แคนนอย บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090917 สระบวั บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31090918 หวัตะพานใหม บานยาง พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091001 หนองจิก หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091002 หายโศก หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091003 โนนลาน หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091004 โนนสมบรูณแ หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091005 ดอนพยอม หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091006 ดอน หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091007 จอกเต้ีย หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091008 พลับ หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091009 หนองขาม หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091010 ชัยชนะ หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091011 โนนบอหลวง หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091012 สามเหล่ียม หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091013 จอกเต้ีย หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091014 หายโศก หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31091015 หนองจิก หายโศก พุทไธสง บรีุรัมยแ
31100101 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100102 สวนแตง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100103 หนองแสง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100104 ผักกาดหญา ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100105 โนนสมบรูณแ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100106 ประชาสรรคแ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100107 พัฒนา ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100108 สวนใหญ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100109 เจริญมาศ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100110 ใหมสวนแตง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100201 แทนพระ หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100202 หนองคู หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100203 หนองมันปลา หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100204 บตุาวงษแ หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
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31100205 หนองตราด หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100206 ไผ หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100207 เยยมวง หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100208 หนองกระโดน หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100209 ไผนอย หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100210 หนองคูนอย หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100211 หนองมันปลา หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100212 นอยบตุาวงษแ หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100213 หนองโสน หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100214 หนองคูพัฒนา หนองคู ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100301 โคกใหม แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100302 หนองระนาม แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100303 หนองสรวง แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100304 หนองผักโพด แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100305 หนองตาดตามุง แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100306 บขุี้เหล็ก แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100307 แสลงพัน แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100308 หนองตาหลา แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100309 ส่ีเหล่ียมนอย แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100310 ส่ีเหล่ียมเจริญ แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100311 บขุี้เหล็กใหม แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100312 บกุานตง แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100313 สามเขย แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100314 แสลงพันพัฒนา แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100315 โคกใหมพัฒนา แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100316 บกุานตงพัฒนา แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100317 บขุี้เหล็กใหมพัฒนา แสลงพัน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100401 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100402 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100403 หนองตาด ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100404 หนองมวง ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100405 หนองหญาปลอง ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100406 บริหารชนบท ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100407 บแุปบ ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
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31100408 หนองไฮ ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100409 หนองบวั ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100410 หนองมวงนอย ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100411 หนองน้ําขุน ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100412 บตุาริด ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100413 บล้ิุนฟูา ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100414 ทะเมนชัย ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100415 หนองมวงใต ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100416 นอยพัฒนา ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100417 ใหมอัมพวัน ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100501 ตลาดโพธ์ิ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100502 ตลาดโพธ์ิ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100503 ตลาดโพธ์ิ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100504 ปราสาท ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100505 ตลาดโพธ์ิ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100506 พรสวรรคแ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100507 โคกสนวน ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100508 บตุาแหบ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100509 หนองไฮ ตลาดโพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100601 หนองกะทงิ หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100602 หนองเมืองตํ่า หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100603 หนองซอแซ หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100604 หนองผะองคแ หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100605 โนนแดง หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100606 หนองปลาไหล หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100607 หนองบวั หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100608 สระแร หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100609 หนองผะองคแนอย หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100610 หนองปลาไหลนอย หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100611 หนองกะทงิพัฒนา หนองกะทงิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100701 โคกกลาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100702 ขี้ตุน โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100703 สําโรง โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100704 หนองฟักทอง โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
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31100705 ดอนลอย โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100706 โกรกประดู โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100707 กวางงอย โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100708 หนองโดนนอย โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100709 หนองขวาง โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100710 หนองพลวง โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100711 โคกกลางเกา โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100712 โคกกลางนอย โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100713 กวางงอยพัฒนา โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100714 ใหมขี้ตุน โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100715 ไทรงาม โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100716 รมเย็น โคกกลาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100801 หนองเฒากา โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100802 ตะไก โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100803 สนวน โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100804 ขี้ตุน โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100805 วาน โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100806 เขื่อน โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100807 คอ โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100808 หนองปลิง โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100809 หวยหวาย โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100810 หนองโน โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100811 วานพัฒนา โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100812 หนองแสง โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100813 สนวนพัฒนา โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100814 คอพัฒนา โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100815 หวยหวายพัฒนา โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100816 โนนสะอาด โคกสะอาด ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100901 เมืองแฝก เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100902 หนองครก เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100903 หนองเกาขา เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100904 หนองแวง เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100905 หนองสองหอง เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100906 หนองขุนปราบ เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
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31100907 ตูบชาง เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100908 หนองเม็ก เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100909 หวยมะไฟ เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100910 หนองใหญ เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100911 หนองไผลอม เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100912 หนองนกเขียน เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100913 สระบวัทอง เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100914 หนองตาด เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100915 เมืองไผ เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100916 โคกสวาง เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31100917 หนองขุนปราบนอย เมืองแฝก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101001 ยาง บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101002 ยางใหม บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101003 ซําแฮด บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101004 หนองบอน บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101005 หนองกระทุม บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101006 สระส่ีเหล่ียม บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101007 ยางพัฒนา บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101008 กลาง บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101009 หนองตาด บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101010 หนองขี้ตุน บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101011 หนองมวง บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101012 ตะเคียน บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101013 โนนสําราญ บานยาง ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101101 โคกซาด ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101102 สําโรง ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101103 ผไทรินทรแ ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101104 หนองหวัชาง ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101105 โคกสูง ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101106 โคกสวาง ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101107 สีชวา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101108 หนองมะคา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101109 โคกซาดนอย ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101110 สําโรงเกา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
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31101111 โคกง้ิว ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101112 สําโรงนอย ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101113 หนองหวัชางพัฒนา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101114 โคกตาเงิน ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101115 สําโรงใหม ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101116 โคกง้ิวใหม ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101117 หนองมะคาใหม ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101118 โนนศิลา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101119 ผไทรินทรแพัฒนา ผไทรินทรแ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101201 ลุงมวง โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101202 โนนสําราญ โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101203 ปดิทอง โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101204 สระคูณ โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101205 หนองกุง โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101206 หนองตาเรือง โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101207 โคกลาม โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101208 หนองโดนนอย โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101209 โนนแดง โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101210 หนองเต่ินวัว โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101211 ใหมสามัคคี โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101212 ผักกาดหญา โคกลาม ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101301 กะทงิ หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101302 โคกสนวน หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101303 โคกสะอาด หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101304 ตะขบ หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101305 โนนตะครอง หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101306 หวัสะพาน หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101307 หนิโคน หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101308 โนนง้ิว หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101309 หนองตาจ่ํา หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101310 หนองตาอยู หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101311 โคกสอาดนอย หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101312 หนิโคนเกา หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101313 โคกใหม หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ

-481-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
31101314 หนิโคกกลาง หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101315 คลองประดู หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101316 หนองมวง หนิโคน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101401 หวยศาลา หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101402 หนองจานเกี้ยว หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101403 ส่ีเหล่ียมใหญ หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101404 สระตะโก หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101405 หนองบวัโคก หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101406 หนองตลาดควาย หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101407 หนองตาดโกง หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101408 สวนครัว หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101409 หนองอี้มา หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101410 ส่ีเหล่ียมประชามิตร หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101411 หนองบวัหลวง หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101412 หวยศาลาใต หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101413 หนองโก หนองบวัโคก ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101501 บโุพธ์ิ บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101502 ตูมหวาน บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101503 บผูุหญิง บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101504 หนองเจาหวั บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101505 หนองตาบญุ บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101506 ใหมไทยเจริญ บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101507 นาสีนวล บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101508 หนองแวงงาม บโุพธ์ิ ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101601 หนองโดน หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101602 หนองโดน หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101603 หนองโดนนอย หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101604 โนนเจริญ หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101605 หนองไผ หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101606 หนองโดนฝายน้ํา หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101607 หนองขวาง หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31101608 บอใหญ หนองโดน ลําปลายมาศ บรีุรัมยแ
31110101 สตึก สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110102 ชาวประมง สตึก สตึก บรีุรัมยแ
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31110103 ขาม สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110104 สระกระจาย สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110105 หนองบวัเจาปาุ สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110106 คูขาด สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110107 ยางน้ําใส สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110108 หนองเกาะ สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110109 หนองไผ สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110110 สตึกบรูพา สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110111 หนองบวัเงิน สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110112 หนองเกาะแกว สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110113 วังกรูด สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110114 หนองเกาะพัฒนา สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110115 คูขาดพัฒนา สตึก สตึก บรีุรัมยแ
31110201 สนามมา นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110202 โคกกอง นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110203 ดงยายเภา นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110204 หนองมวง นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110205 สระกอไทร นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110206 หวัชาง นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110207 นิคม นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110208 ตลาด นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110209 โรงเล่ือย นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110210 โคกอิสระ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110211 กุดชุมแสง นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110212 หนองบวัเหนือ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110213 ล้ินเกีย นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110214 โนนพะไลยแ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110215 สวายสอ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110216 ประชาบรูณะ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110217 นิคมสมบรูณแ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110218 หนองจาน นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110219 ประสพสุข นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110220 ชัยมงคล นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110221 ตําหนัก นิคม สตึก บรีุรัมยแ
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31110222 ประชาพัฒนา นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110223 หนองมวงเหนือ นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110224 ไทรงาม นิคม สตึก บรีุรัมยแ
31110301 ทุงวัง ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110302 หนองแวง ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110303 คุมบานตํ่า ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110304 กอก ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110305 คอ ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110306 หนองทพัคาย ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110307 ตาลอง ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110308 สมหวัง ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110309 ดอนแกว ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110310 ยางงาม ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110311 โคกอาโตด ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110312 หนองเกาะนอย ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110313 มวงหวาน ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110314 โนนสะอาด ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110315 ตุงเวียง ทุงวัง สตึก บรีุรัมยแ
31110401 เมืองแก เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110402 ยางโลน เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110403 หนองดุม เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110404 หนองนกเกรียน เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110405 หนองเชือก เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110406 หนองปลาแดก เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110407 หนองดวน เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110408 กระทุม เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110409 โนนกลาง เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110410 หนองกรูดพัฒนา เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110411 นกยูง เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110412 หวัชาง เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110413 หนองปลาแดกนอย เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110414 เมืองแกใต เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110415 เมืองแกเหนือ เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110416 ยางโลนเหนือ เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
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31110417 เมืองแกเดิม เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110418 หวัชางนอย เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110419 นกกระเรียนใหญ เมืองแก สตึก บรีุรัมยแ
31110501 สวายตางวน หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110502 หนองใหญ หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110503 ดอนยอง หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110504 หนองกับ หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110505 หนองไผ หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110506 หนองตราด หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110507 กระทุม หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110508 อาเกียน หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110509 คูขาด หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110510 ตะแบก หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110511 สวายเดิม หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110512 หนองบวั หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110513 โนนพลวง หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110514 สมเจริญ หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110515 นอยชลประทาน หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110516 พิชัยพัฒนา หนองใหญ สตึก บรีุรัมยแ
31110601 รอนทอง รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110602 โคกใหญ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110603 จะหลวย รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110604 กระทุม รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110605 เสม็ด รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110606 ขาม รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110607 โคกเมี๊ยะ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110608 ปรือเกรียน รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110609 หนองน้ําขุน รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110610 หนองแมมด รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110611 หนองไผ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110612 โนนเกตุ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110613 ละหาร รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110614 หนองปรือ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110615 กระทุมเหนือ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
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31110616 รอนทองเหนือ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110617 โคกสุพรรณ รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110618 โสกคลอง รอนทอง สตึก บรีุรัมยแ
31110901 ดอนมนตแ ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110902 ราษฎรแพัฒนา ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110903 หนองแวงใต ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110904 หวยลึก ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110905 นาลาว ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110906 ละกอ ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110907 กุดน้ําขุน ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110908 หนองลูกชาง ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110909 หนองแวง ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31110910 โนนกลาง ดอนมนตแ สตึก บรีุรัมยแ
31111001 ตามา ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111002 ชุมแสง ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111003 ตันลิง ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111004 โคกสิงหแ ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111005 เสม็ด ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111006 โนนแดง ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111007 สระกุด ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111008 โนนจําปา ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111009 หนองหวัควาย ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111010 หวยนอย ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111011 โนนสมบรูณแ ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111012 โคกวัด ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111013 ตะโก ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111014 สวางพัฒนา ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111015 แสงเจริญ ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111016 สุขวัฒนา ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111017 นครลําปาง ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111018 สุขสําราญ ชุมแสง สตึก บรีุรัมยแ
31111101 ทามวง ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111102 บงิ ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111103 สําโรง ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
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31111104 ตราด ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111105 ขี้เหล็ก ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111106 โนนธาตุ ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111107 ทาเรือ ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111108 โนนยาง ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111109 สําโรงพัฒนา ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111110 โพนเงิน ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111111 ทามวงใหม ทามวง สตึก บรีุรัมยแ
31111201 สะแก สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111202 โนนมะงา สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111203 พลับ สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111204 หนองตาเพ็ง สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111205 โนนสมบรูณแ สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111206 โคกสูง สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111207 โคกเมือง สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111208 โนนคอ สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111209 ยางตาสาด สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111210 สะแกทอง สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111211 โนนสําราญ สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111212 มะพริก สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111213 บงินอยพัฒนา สะแก สตึก บรีุรัมยแ
31111401 สนามชัย สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111402 ปากชอง สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111403 โคกวัด สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111404 ปลัดมุม สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111405 หนองแคน สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111406 พงแขม สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111407 แสงจันทรแ สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111408 ตาโหงก สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111409 ไรโนนเจริญ สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111410 ยูงทอง สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111411 ดงหนาม สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111412 พงสวรรคแ สนามชัย สตึก บรีุรัมยแ
31111501 กระสัง กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
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31111502 กระสังใต กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111503 สําโรง กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111504 สําโรงพัฒนา กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111505 หนองปุุน กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111506 หญาคา กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111507 หนองจาน กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31111508 หนองยาง กระสัง สตึก บรีุรัมยแ
31120101 ปะคํา ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120102 ปะคํา ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120103 โคกง้ิว ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120104 กองพระทราย ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120105 ทุงไผ ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120106 หนองบอน ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120107 หนองกรวด ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120108 ปาุยาง ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120109 ประชาสามัคคี ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120110 หนองสนวน ปะคํา ปะคํา บรีุรัมยแ
31120201 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120202 ถนนหกั ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120203 โคกลอย ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120204 โคกสมบรูณแ ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120205 โคกปราสาท ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120206 โคกสูง ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120207 หนองเสม็ด ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120208 หนองพังศรี ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120209 โนนสวรรคแ ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120210 โคกสงา ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120211 สินพัฒนา ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120212 ปราสาทพร ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120213 โคกสามัคคี ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120214 โคกลอย 2 ไทยเจริญ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120301 หนองน้ําขุน หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120302 โคกกลาง หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120303 หนองบวั หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
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31120304 บอทอง หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120305 ดอนนางงาม หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120306 ตลาดแย หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120307 ดอนใต หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120308 หนองน้ําใส หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120309 ดอนใตพัฒนา หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120310 โคกเจริญ หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120311 ดอนเจริญสุข หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120312 คลองหวาย หนองบวั ปะคํา บรีุรัมยแ
31120401 เทพพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120402 เทพสามัคคี โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120403 โคกมะมวง โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120404 มะมวงหวาน โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120405 บหุญา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120406 โคกเขาหญาคา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120407 ปล้ืมพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120408 เริงแกว โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120409 ปล้ืมใต โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120410 โคกเขาพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120411 เทพเจริญ โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120412 โคกวัด โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120413 ดงใหญพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120414 ซับใหญ โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120415 บอน้ําใส โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120416 เขายอยพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120417 ทรายทอง โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120418 เริงทรัพยแ โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120419 คลองหลวงพัฒนา โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120420 ศรีเมืองใหม โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120421 ทรัพยแเจริญ โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120422 ปล้ืมอุดม โคกมะมวง ปะคํา บรีุรัมยแ
31120501 สุขสําราญ หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120502 หนองขนุน หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120503 โคกวาน หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
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31120504 ไทยเจริญ หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120505 โคกไมแดง หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120506 หทูํานบ หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120507 นอยพัฒนา หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120508 โคกสงา หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120509 หนองตอ หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120510 สุขสําราญ 2 หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120511 โคกวานพัฒนา หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120512 นอยพัฒนา หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120513 เนินสะอาด หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120514 ซับประดู หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120515 ศรีสมบรูณแ หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120516 ส่ีเหล่ียมโนนทอง หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120517 เนินทอง หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120518 หนองตอพัฒนา หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31120519 ใหมใสสวาง หทูํานบ ปะคํา บรีุรัมยแ
31130101 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130102 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130103 จอก นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130104 ขมิ้น นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130105 คอกวัว นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130106 หนองหวา นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130107 โศกกะฐิน นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130108 หนองตอ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130109 หนองหญารังกา นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130110 หนองหวา นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130111 หนองหวา นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130112 หนองโก นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130113 โพธ์ิพัฒนา นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130114 หนองถนนกลาง นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130201 หนองลุมพุก บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130202 ทุงบอ บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130203 เกาโก บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130204 บง บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
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31130205 หนองแอ บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130206 คู บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130207 ดอนกลาง บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130208 โศกดินแดง บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130209 โคกพะงาด บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130210 หนองจาน บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130211 โคกเมฆ บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130212 โนนตะครอ บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130213 โนนสะอาด บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130214 คู บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130215 หนองผักบุง บานคู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130301 ขามปอูม บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130302 ดู บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130303 นาเหล็ก บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130304 หวัชาง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130305 นาแค บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130306 นาแพง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130307 โนนมวง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130308 โนนตาล บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130309 หญาคา บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130310 นาแพง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130311 โนนมวง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130312 นาแพง บานดู นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130401 หนองแวง ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130402 หนองแวง ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130403 ดอนกอก ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130404 ดอนกอก ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130405 หวัฝาย ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130406 หนองโก ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130407 โคกกุง ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130408 หวัหนอง ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130409 หนองบวั ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130410 โคกสะแทน ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130411 นาขาม ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
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31130412 ดอนกอย ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130413 หนองแวงพัฒนา ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130414 แฮด ดอนกอก นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130501 หนองแสง ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130502 โนนลาน ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130503 หนองมวง ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130504 เมืองนอย ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130505 สงแดง ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130506 หวัขัว ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130507 เบญ็ ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130508 สวาง ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130509 หนองแต ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31130510 หนิต้ัง ศรีสวาง นาโพธ์ิ บรีุรัมยแ
31140101 สระแกว สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140102 หนองจิก สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140103 หนองกวางทอง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140104 สระขวัญ สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140105 หนองกราด สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140106 โนนกระสัง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140107 ใหมกระสัง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140108 หนองหงสแ สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140109 หนองสองหอง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140110 นา สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140111 หนองกวางคํา สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140112 หนองกระสัง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140113 รัตนะ สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140114 หนองคลอง สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140115 หนองไผ สระแกว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140201 หวยหนิ หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140202 โคกกลาง หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140203 สระมะคา หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140204 โพธ์ิทอง หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140205 หนองเพชร หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140206 โพธ์ิเงิน หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
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31140207 โนนง้ิว หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140208 โนนสําราญ หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140209 ไผสมบรูณแ หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140210 โคกลาม หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140211 โพธ์ิพัฒนา หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140212 ศิลาทอง หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140213 สวน หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140214 รอนทอง หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140215 ใหมพัฒนา หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140216 ประชาสรรคแ หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140217 โพธ์ิศรี หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140218 หนองหวาพัฒนา หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140219 เพชรสมบรูณแ หวยหนิ หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140301 ไทยสามัคคี ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140302 หนองบวัลี ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140303 หนองบวัลอง ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140304 ศรีสงา ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140305 หนองตาเรียม ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140306 ขาม ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140307 หนองเสม็ด ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140308 หนองตราดใหญ ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140309 ชุมแสง ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140310 ขามใหมพัฒนา ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140311 หนองเสม็ดนอย ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140312 หนองสมบรูณแ ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140313 หนองบวัคํา ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140314 หนองตราดพัฒนา ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140315 หนองตราดคํา ไทยสามัคคี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140401 หนองชัยศรี หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140402 โนนสูงนอย หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140403 ศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140404 กระเบื้องใหญ หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140405 โนนแดง หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140406 โคกกระเบื้อง หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
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31140407 สระขมิ้น หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140408 หนองมวง หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140409 มวงสามัคคี หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140410 พะไล หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140411 ศรีสะยาง หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140412 สระสมบรูณแ หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140413 หนองแก หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140414 ใหมพัฒนา หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140415 กระเบื้องนอย หนองชัยศรี หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140501 เสาเดียว เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140502 ไทรงาม เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140503 โนนศรีคูณ เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140504 ศรีพัฒนา เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140505 ศรีสมบรูณแ เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140506 ศรีบญุเรือง เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140507 หนองเตา เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140508 ไทรออ เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140509 หนองกก เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140510 นายาว เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140511 หวยกอม เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140512 สระคูณ เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140513 หนองไผ เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140514 นาอุดม เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140515 หนองไฮพัฒนา เสาเดียว หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140601 ฝูาย เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140602 หนองเต็ง เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140603 หนองตะครอ เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140604 หนองยางหมู เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140605 โคกปราสาท เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140606 หนองสาม เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140607 หนองมวง เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140608 ประชาสามัคคี เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140609 ปราสาททอง เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140610 คูเมือง เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
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31140611 ปราสาทอํานวย เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140612 โปลงตึกพัฒนา เมืองฝูาย หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140701 สระทอง สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140702 ไทรทม สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140703 ไทยจาน สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140704 หนองโคลน สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140705 โนนสวรรคแ สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140706 มวงเจริญ สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140707 บุงเจริญ สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140708 บุงชาง สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31140709 สุขสําราญ สระทอง หนองหงสแ บรีุรัมยแ
31150101 ปลัด จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150102 จันดุม จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150103 ตะแบก จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150104 แพงพวย จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150105 โคกชุม จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150106 โคกปราสาท จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150107 มะขามเจรอะ จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150108 มวงหวาน จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150109 หวยอุดม จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150110 นอย จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150111 ละลมไผ จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150112 โคกมะขาม จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150113 จบก จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150114 หนองคราม จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150115 โคกเจริญ จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150116 ตาเซน จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150117 จบก จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150118 ปลัดพัฒนา จันดุม พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150201 แสลงคง โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150202 ตาแก โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150203 โคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150204 เขวา โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150205 ตาพระ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
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31150206 ศรีสมบรูณแ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150207 ลําเดง โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150208 หนองขอน โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150209 พลับ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150210 โคกบวั โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150211 โคกขมิ้น โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150212 โคกเพชร โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150213 ทะเมนชัย โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150214 พงษแศิริ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150215 หนองอุดม โคกขมิ้น พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150301 มะมัง ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150302 เสม็ด ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150303 ปาุชัน ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150304 มวงเหนือ ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150305 ประทดับุ ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150306 หนองระเวียง ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150307 โคกสําโรง ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150308 โคกลําดวน ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150309 โคงเต็ง ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150310 พูนสุข ปาุชัน พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150401 สะเดา สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150402 พลับพลา สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150403 บญุชวย สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150404 นกเกรียน สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150405 โคกกี่ สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150406 โคกโพธ์ิ สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150407 โคกตะเคียน สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150408 เสม็ด สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150409 สะเดา สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150410 นกเกรียน สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150411 ละลมเวียน สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150412 สะเดา สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150413 บญุชวย สะเดา พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150501 สําโรง สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
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31150502 สําโรง สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150503 ตะโกรี สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150504 เสม็ด สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150505 กัดล้ิน สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150506 โสน สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150507 ประดู สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150508 ประทดับุ สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150509 พนาวัน สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150510 ไทรงาม สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31150511 เทวัญ สําโรง พลับพลาชัย บรีุรัมยแ
31160101 พลวง หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160102 ส่ีเหล่ียม หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160103 ตลาดหวยราช หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160104 โคกกรวด หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160105 บตุาแพง หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160106 กรวด หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160107 ดวน หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160108 กราด หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160109 สงางาม หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160110 สุขสมบรูณแ หวยราช หวยราช บรีุรัมยแ
31160201 สามแวง สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160202 ใหม สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160203 ใหม สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160204 สะแกสามัคคี สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160205 ใหม สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160206 โคกเจริญ สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160207 ใหมทกัษิณ สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160208 เพชรนอย สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160209 โคกกระเบา สามแวง หวยราช บรีุรัมยแ
31160301 ตาเสา ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160302 หวา ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160303 ทานตะวัน ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160304 กระโดน ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160305 มะขาม ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
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31160306 ตาเสา ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160307 ขาม ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160308 สามัคคี ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160309 หนองแวง ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160310 บอทอง ตาเสา หวยราช บรีุรัมยแ
31160401 ตะโก บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160402 โสน บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160403 โคกโพธ์ิ บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160404 โชคกราด บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160405 โชคดี บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160406 ปรือเวง บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160407 เกตุเหนือ บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160408 เกตุใต บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160409 หนองกก บานตะโก หวยราช บรีุรัมยแ
31160501 สวายจีกนอย สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160502 สนวนนอก สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160503 สนวนใน สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160504 แซะซอ สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160505 สวายจีกนอย สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160506 จบก สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160507 โคกกลัน สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160508 พลวงนอย สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160509 ระกา สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160510 หนองโพธ์ิ สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160511 หนองบวั สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160512 โคกสุวรรณ สนวน หวยราช บรีุรัมยแ
31160601 โคกอรุณ โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160602 หวา โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160603 กระสังพัฒนา โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160604 ถนน โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160605 โคกเหล็ก โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160606 หวา โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160607 กระสังสามัคคี โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160608 โคกขมิ้น โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
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31160609 โคกขี้ตุน โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160610 ตาเมิน โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160611 ถนนประชาอาสา โคกเหล็ก หวยราช บรีุรัมยแ
31160701 เมืองโพธ์ิ เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160702 ปะคํา เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160703 พูนสุข เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160704 ประดู เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160705 เมืองเหนือ เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160706 เมืองโพธ์ิ เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160707 เมืองโพธ์ิ (ศรีเจริญ) เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160708 ไผนอย เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160709 จาน เมืองโพธ์ิ หวยราช บรีุรัมยแ
31160801 หวยราช หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160802 ตะครอง หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160803 เมืองตํ่า หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160804 สวนรวม หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160805 ตะไก หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160806 หวยแกว หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160807 เพชร หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160808 หวยราชพัฒนา หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160809 หวยราชา หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31160810 สวายเจริญ หวยราชา หวยราช บรีุรัมยแ
31170101 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170102 ขลุงไผ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170103 ราษฎรแพัฒนา โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170104 ผาแดง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170105 อุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170106 โคกกระเบื้อง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170107 โนนรัง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170108 ทรัพยแสุวรรณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170109 นอยลพบรีุ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170110 ไรสมบรูณแ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170111 อุบลสามัคคี 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170112 ไผ.งาม โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
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31170113 โคกกระเบื้อง 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170114 ไผทอง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170115 โนนสุริยา โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170116 นอยหวัสะพาน โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170117 รุงอรุณ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170201 ทุงจังหนั ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170202 ทุงจังหนั ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170203 ฝายใหญ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170204 หนองแค ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170205 ทวีทรัพยแ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170206 โนนสําราญ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170207 ซับสมบรูณแ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170208 หนองหนิ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170209 ซับเจริญ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170210 ทุงเศรษฐี ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170211 ใหมนําเจริญ ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170212 ทุงรวงทอง ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170213 ซับอุดม ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170214 ทุงพัฒนา ทุงจังหนั โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170301 โนนสุวรรณ โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170302 หนองหญาปลอง โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170303 หนองตาปูุ โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170304 โกรกแกว โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170305 ซับบอน โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170306 โคกสามัคคี โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170307 โคกรัก โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170308 นาตากลม โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170309 โกรกหวาย โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170310 หนองพลวง โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170311 หนองไขเทา โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170312 โคกเจริญ โกรกแกว โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170401 ดอนสมบรูณแ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170402 ดอนตาอยู ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170403 ดงบงั ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
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31170404 ดงเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170405 หนองตาเฮียง ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170406 หนองไทร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170407 มวงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170408 หนองตะไกรแ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170409 ดอนพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170410 ดงสันติ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170411 ดอนเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170412 ดงนคร ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31170413 ดงพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บรีุรัมยแ
31180101 โนนน้ําออม ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180102 โคกสะอาด ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180103 หนองมวง ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180104 ชํานิ ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180105 โคกยาง ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180106 เกาสาวยอด ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180107 หนองตะเคียน ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180108 โรงสูบ ชํานิ ชํานิ บรีุรัมยแ
31180201 หนองปลอง หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180202 หนองหวัลาว หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180203 หนองใหญ หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180204 ตาเหล็ง หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180205 สําโรง หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180206 หนองตาเสา หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180207 ดอนหวาย หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180208 ปราสาทพร หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180209 โคกขามนอย หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180210 โคกปราสาท หนองปลอง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180301 เมืองยาง เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180302 ประคอง เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180303 ตาเก็ม เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180304 ตาเตน เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180305 กระโดน เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180306 กะลันทา เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
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31180307 สมปอุย เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180308 โคกขาม เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180309 โนนสมบรูณแ เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180310 ทุงมน เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180311 ราษฎรแพัฒนา เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180312 ระดมสุข เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180313 ทุงเจริญ เมืองยาง ชํานิ บรีุรัมยแ
31180401 โคกเพชร ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180402 โคกสําโรง ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180403 หนองเสม็ดนอย ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180404 หวัสะพาน ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180405 โคกกระหาด ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180406 หนองตาเปลง ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180407 ชอผกา ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180408 หนองเทา ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180409 บุ ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180410 โคกตาแกว ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180411 เทพอรุณ ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180412 หนองบวัหลวง ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180413 ปราสาทเทพสถิตยแ ชอผกา ชํานิ บรีุรัมยแ
31180501 หนองมวง ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180502 หนองพะอง ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180503 ละลวด ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180504 โคกพะไล ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180505 หนองเพิก ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180506 หมวดหมู ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180507 หนองบอน ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180508 ลําไทรโยง ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180509 หนองหวา ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180510 หนองตะเคียน ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180511 หนองบวั ละลวด ชํานิ บรีุรัมยแ
31180601 โคกสนวน โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180602 หนองกระทุม โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180603 หนองตะลุมปฺุก โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
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31180604 โคกตะแบก โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180605 ระนามพลวง โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180606 หนองจําปา โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180607 สวนสนุก โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31180608 นากลาง โคกสนวน ชํานิ บรีุรัมยแ
31190101 กม.ศูนยแ หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190102 หนองไผลอม หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190103 หนองไผ หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190104 หวัฝาย หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190105 หนองแวงนอย หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190106 หนองแวง หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190107 โนน หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190108 แก หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190109 บง หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190110 หนองนกคู หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190111 หนิต้ัง หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190112 หนองบวัขาว หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190113 หลักศิลา หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190114 แกใต หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190115 หนองนกคูนอย หนองแวง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190201 ทองหลาง ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190202 ทองหลาง ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190203 ทองหลาง ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190204 ตลาดแบ ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190205 กอกดอนพยอม ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190206 หวัหนอง ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190207 สระแก ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190208 หวัถนน ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190209 หวัศาลา ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190210 โนนดินแดง ทองหลาง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190301 แดงใหญ แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190302 หนองไผ แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190303 โคกสะอาด แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190304 โศกนาค แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
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31190305 เปาูพัฒนา แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190306 อีเมง แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190307 หนองจิก แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190308 โนนเหด็ไค แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190309 หนองหวัหมู แดงใหญ บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190401 กูสวนแตง กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190402 ดงยาง กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190403 บาก กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190404 ทุม กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190405 โนนไฮ กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190406 หนองสองหอง กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190407 โคกจิกนอย กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190408 หนองเรือ กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190409 ประดู กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190410 นอย กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190411 นาฝาย กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190412 หลุบทุม กูสวนแตง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190501 โคกจิก หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190502 หนองเยือง หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190503 หวยเหี้ย หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190504 กูฤาษี หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190505 ยางทะเล หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190506 สมปอุย หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190507 มวง หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190508 เขวา หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31190509 ไทรทอง หนองเยือง บานใหมไชยพจนแ บรีุรัมยแ
31200101 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200102 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200103 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200104 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200105 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200106 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200107 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200108 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
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31200109 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200110 ซับสมบรูณแ โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200111 ซับคนิง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200112 ซับคนิง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200113 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200114 ซับคนิง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200115 โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200201 หนองกก สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200202 สมปอุย สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200203 นอยสะแกกวน สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200204 โคกตะแบง สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200205 โคกกรวด สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200206 หนองสะแกกวน สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200207 โคกตะครอ สมปอุย โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200301 ลํานางรอง ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200302 โคกเพชร ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200303 หนองเสม็ด ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200304 คลองหนิ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200305 คลองโปงุ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200306 ปาุไมสหกรณแ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200307 ปาุไมสหกรณแ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200308 หนองบอน ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200309 คลองหนิลาด ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200310 ลํานางรอง ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200311 ปาุไมสหกรณแ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200312 ฐานเจาปาุ ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200313 เขากระเจียว ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200314 โคกเพชร ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31200315 หนองเสม็ด ลํานางรอง โนนดินแดง บรีุรัมยแ
31210101 ตะโคง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210102 กระดึง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210103 ดาน บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210104 โคกวัด บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210105 โนนสวรรคแ บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
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31210106 นาฝาย บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210107 โยนชา บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210108 ทุงสวาง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210109 สองหอง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210110 หนองบงึ บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210111 โคกขาม บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210112 โนนสวาง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210113 หนองทบั บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210114 โนนเจริญ บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210115 หนองทบัโพธ์ิทอง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210116 หนองบวัทอง บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210117 หวัถนน บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210118 ระหาร บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210119 หนองหวาประชาสรรคแ บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210120 เสม็ด บานดาน บานดาน บรีุรัมยแ
31210201 ปราสาท ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210202 ปราสาท ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210203 ปราสาทพร ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210204 หนองละเบกิ ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210205 ดอนไมงาม ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210206 กระหงั ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210207 ขาม ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210208 ตลาด ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210209 กระชายใหญ ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210210 ตะโก ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210211 มะขามปอูม ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210212 บุ ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210213 นาลอม ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210214 ละเบกิ ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210215 กระชายนอย ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210216 เกษตรพัฒนา ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210217 หนองสะแก ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210218 กระชายสามัคคี ปราสาท บานดาน บรีุรัมยแ
31210301 ปลัดปฺุก วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
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31210302 อารัง วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210303 หนองโสน วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210304 กะหาด วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210305 สําโรง วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210306 ปลัดปฺุก วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210307 แคน วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210308 ไผทุง วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210309 โสนนอย วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210310 สําโรงนอย วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210311 หนองไผ วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210312 สัมพันธแ วังเหนือ บานดาน บรีุรัมยแ
31210401 ดงกระทงิ โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210402 ปอหู โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210403 หนองแต โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210404 ดงเย็น โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210405 สําโรง โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210406 หนองสระ โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210407 โนนขวาง โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210408 หนองนา โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31210409 หอแดง โนนขวาง บานดาน บรีุรัมยแ
31220101 แคนดง แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220102 ยางทะเล แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220103 สําโรง แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220104 นาแซง แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220105 หนองแสง แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220106 หนองซองแมว แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220107 หนองการะโก แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220108 กระทุม แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220109 โนนสมบรูณแ แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220110 โนนกลาง แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220111 อนามัย แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220112 ใหมโนนสวรรคแ แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220113 โคกเกา แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220114 มวงทะเล แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
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31220115 เทพสัมพันธแ แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220116 ไมตรีจิต แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220117 หนองเครือ แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220118 มวงนอย แคนดง แคนดง บรีุรัมยแ
31220201 ดงพลอง ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220202 ดงพลอง 2 ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220203 หนองใหญ ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220204 ย่ิงเจริญ ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220205 หนองแวง ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220206 ขาม ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220207 กระทุม ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220208 ปาุหนาม ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220209 พิมาย ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220210 นอยโรงงาน ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220211 ขี้ตุน ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220212 จานนอย ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220213 ชุมแสงใหม ดงพลอง แคนดง บรีุรัมยแ
31220301 สระบวั สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220302 ยางนอย สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220303 หวัหนองแคน สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220304 หนองสรวง สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220305 เมืองนอย สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220306 แคนทะเล สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220307 ชาด สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220308 ง้ิว สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220309 โนนพยอม สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220310 เมืองบวัพัฒนา สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220311 เมืองใหมพัฒนา สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220312 ประชาแสนสุข สระบวั แคนดง บรีุรัมยแ
31220401 โนนสําราญ หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220402 ตะแบง หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220403 ปอแดง หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220404 หวัฝาย หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220405 นอยหนองบงึ หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
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31220406 โคกสวาง หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220407 ขี้เหล็ก หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220408 โนนเขวา หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220409 หนองหญาคา หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220410 ปาุมัน หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31220411 วังน้ําใส หวัฝาย แคนดง บรีุรัมยแ
31230101 เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230102 ประดาจะบก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230103 โคกศรีละคร เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230104 บไุรออย เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230105 หนองสะแก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230106 พูนสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230107 ระเบกิ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230108 ปาุรัง เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230109 หนองจอก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230110 ส่ีเหล่ียม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230111 หนองแหว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230112 เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230113 โคกเกร่ิน เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230114 สายบวั เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230201 ตาเปกฺ ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230202 ดอนหนองแหน ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230203 ดอนหนองแหนพัฒนา ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230204 หวาน ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230205 โคกใหญ ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230206 ยาง ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230207 ดอนไมไฟ ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230208 ดอนขวาง ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230209 หวย ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230210 บวัตะเคียน ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230211 ดอนงามพัฒนา ตาเปกฺ เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230301 น้ําใส อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230302 เขวา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230303 โคกตาหงึ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
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31230304 หนองโสน อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230305 โคกยางพัฒนา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230306 โคกยาง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230307 โคกเจ฿ก อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230308 ตะลองตอง อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230309 ตะโกสิงหแ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230310 ตะโก อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230311 ตะโกใหญ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230312 ตะโกพัฒนา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230313 โคกตะแบก อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230314 โคกโพธ์ิ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230315 โคกตาหงึพัฒนา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230401 ถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230402 นอย ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230403 ตลาดแย ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230404 หนองหนิ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230405 หนองปรือ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230406 บตุาพวง ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230407 คลองตอ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230408 ถาวร ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230409 โนนกลาง ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230410 โคกสําราญ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230411 นอยพัฒนา ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230501 วัฒนา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230502 ยายคํา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230503 โคกหวัเสือ ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230504 ยายแยม ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230505 โนนเจริญ ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230506 โคกหญาคา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230507 หนองมวง ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230508 โนนศิลา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230509 โนนทอง ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230510 ยายแยม ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230511 วัฒนาใหม ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
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31230512 เขาดิน ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230513 ชุมพรพัฒนา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230514 เกษตรพัฒนา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230515 ยายแยมพัฒนา ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
31230516 วัฒนาสามัคคี ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บรีุรัมยแ
32010201 ต้ังใจ ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010202 สังแก ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010203 ระกา ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010204 โคกกรวด ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010205 ระกา ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010206 ปะ ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010207 ตาเมาะ ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010208 ขวาง ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010209 เขวานอย ต้ังใจ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010301 เพี้ยราม เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010302 ฮ็อง เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010303 ขยูง เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010304 ระกาไกรศร เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010305 หวัตะพาน เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010306 กู เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010307 สวางอารมยแ เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010308 ภูมิกันดาร เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010309 พญาราม เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010310 แสลงพันธแ เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010311 หวัตะพาน เพี้ยราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010401 นาดี นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010402 โคกวัด นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010403 ระกา นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010404 สําโรง นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010405 ประทดับุ นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010406 โคกพระ นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010407 ระไซรแ นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010408 ลุมพุก นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010409 ตําปงู นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ

-511-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
32010410 อาลอ นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010411 โดนออง นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010412 กระทมพรง นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010413 ตาแหม นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010414 สองชั้น นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010415 ลําดวน นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010416 โคกอรุณ นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010417 ประทดับคุุมใต นาดี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010501 ทาสวาง ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010502 เขวานอย ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010503 สําโรง ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010504 โคกเพชร ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010505 จะแกโกน ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010506 อังกัญ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010507 ละเอาะ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010508 กาเกาะ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010509 ตาแบน ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010510 ระโยง ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010511 สัมปอุย ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010512 ระเภาวแ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010513 อาม็อง ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010514 จะแกแสรง ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010515 โคกจ฿ะ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010516 ศาลา ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010517 กะเพอสะก็วม ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010518 โคกสวาย ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010519 โคกมะกะ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010520 หนองปรือ ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010521 หนองบวั ทาสวาง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010601 สลักได สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010602 กันแสง สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010603 ทนง สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010604 ตระแบก สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010605 ประปดื สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32010606 เสม็ดนอย สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010607 ตะบนั สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010608 ตะวัน สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010609 เสม็ดใหญ สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010610 โคกสมบรูณแ สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010611 ปวงตึก สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010612 บตุาดี สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010613 โคกกระชาย สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010614 โคกเพชร สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010615 ตาเซา สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010616 จะแกโกน สลักได เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010701 ตาอ็อง ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010702 จังเอิญโค ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010703 ยาง ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010704 จันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010705 แจรน ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010706 ปราสาท ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010707 อังกัญ ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010708 เสกแอ ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010709 กาเกาะ ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010710 ขยอง ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010711 โนนจิก ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010712 ใตฆอง ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010713 แสงทรัพยแ ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010714 ปริง ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010715 แสงตะวัน ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010716 ผักไหม ตาอ็อง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010901 สําโรง สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010902 ทพักระบอื สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010903 แสลงพันธแ สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010904 กระทม สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010905 ตราด สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010906 ประสิทธ์ิธนู สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010907 ใหม สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32010908 ตระเกียด สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010909 ตระครอ สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010910 อังกัญ สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010911 กะลันทะ สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010912 ใหมดีแท สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010913 ไพรปนัลา สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010914 เปรียง สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32010915 ทพักระบอืใหม สําโรง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011001 แกใหญ แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011002 แกนอย แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011003 จักจรูก แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011004 ตะครอ แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011005 ตระแบกนอย แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011006 นาเกา แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011007 ทนง แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011008 หนองธาตุ แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011009 ตาแตน แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011010 แกใหญ แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011011 จบกงาม แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011012 แกใหญ แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011013 ตะครอใหม แกใหญ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011101 หนองกง นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011102 โคกปลัด นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011103 ไทย นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011104 ปรือเกียน นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011105 ตะตึงไถง นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011106 ทะนง นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011107 เจ็มเนียง นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011108 โคกกะเพอ นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011109 โคกมะเมียน นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011110 พันธุลี นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011111 หลักวอ นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011112 เสม็ด นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011113 โสน นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32011114 ระหาร นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011115 ตาเดียวสามัคคี นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011116 ดูพัฒนา นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011117 ศรีณรงคแ นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011118 สุขสนาม นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011119 ตราดระบอกพัฒนา นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011120 หนองโตงพัฒนา นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011121 เฉลิมพระเกียรติ นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011122 ปวงตึก นอกเมือง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011201 คอโค คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011202 ตราด คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011203 ตะเคียน คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011204 แสงตะวัน คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011205 สนายดวจ คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011206 พลวง คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011207 นานวน คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011208 ดงมัน คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011209 ลําชี คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011210 ตะเตียว คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011211 บางกอกนอย คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011212 รังผ้ึง คอโค เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011301 สวาย สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011302 ตารอด สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011303 สวาย สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011304 ตาเปยีงจรัง สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011305 ตาระวี สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011306 ทะลอก สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011307 นาแหว สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011308 ปอยเดิร สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011309 ระไซรแ สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011310 โคกแซะ สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011311 สระแง สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011312 ระเวียง สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011313 โคกเมือง สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32011314 โคกเมือง สวาย เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011401 เฉนียง เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011402 ทําเนียบ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011403 ตามียแ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011404 ปราสาท เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011405 สก็วน เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011406 ตาแก เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011407 หวยราช เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011408 ถนน เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011409 กรอน เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011410 สกร็อม เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011411 ละเบกิ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011412 กระทม เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011413 หนองเตา เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011414 ตาน็วง เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011415 ระไซรแ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011416 ตาอํา เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011417 นาสม เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011418 ละเอาะ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011419 โคกเพชร เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011420 กรอนเหนือ เฉนียง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011601 เทนมียแ เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011602 เกรียด เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011603 ทํานบ เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011604 คาบใต เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011605 คาบเหนือ เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011606 ระหาร เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011607 ตาเพชร เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011608 เฉนียง เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011609 อําปลึ เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011610 โคกปราสาท เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011611 สวาย เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011612 ขุนไชย เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011613 เสม็ด เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32011614 คุมจลง เทนมียแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011801 นาบวั นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011802 ระสีสันตแ นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011803 กระยูง นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011804 ละหุง นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011805 นาเสือก นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011806 นาสาม นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011807 ตรม นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011808 กะทม นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011809 ตระงอล นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011810 โดนโอก นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011811 หนองกก นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011812 ประปลู นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011813 ปอยตระแบง นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011814 ตังกอ นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011815 หนองกะทม นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011816 โคกสะอาด นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011817 ไทรทาบ นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011818 สระบวั นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011819 เสม็ด นาบวั เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011901 เมืองที เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011902 ตาเปาวแ เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011903 ประปดื เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011904 บทุม เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011905 ทนงชัย เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011906 สําโรง เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011907 โคกลําดวน เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011908 ทนงรัตนแ เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011909 หนองกัว เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011910 สังแก เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011911 เซ็ม เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011912 กันจารยแ เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011913 กาเกาะ เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32011914 ทะนงชัยใหญ เมืองที เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32012001 ราม ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012002 ทาเรือ ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012003 ตาเมิน ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012004 โคกสะอาด ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012005 ตาเปปิ ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012006 สังแก ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012007 เพี้ยสุข ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012008 สวาย ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012009 โคกสําโรง ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012010 แซะกะบาล ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012011 โชค ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012012 ก็วล ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012013 โคกติง ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012014 เรียม ราม เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012101 บฤุาษี บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012102 รัตนะ บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012103 หนองเยีย บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012104 อังกัญ บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012105 สก็วน บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012106 ผ้ึง บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012107 เกาะตะลุง บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012108 คล็อง บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012109 ตะโก บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012110 โคกบรรเลง บฤุาษี เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012201 ตระแสง ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012202 โชคติม ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012203 ใหม ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012204 หวาน ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012205 อังกรวง ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012206 โคกเพชร ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012207 ทนง ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012208 ตะโก ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012209 รุงฤษี ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012210 เสม็ด ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
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32012211 ตาเตาะ ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012212 ไปรเวง ตระแสง เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012501 แสลงพันธแ แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012502 บญุเยิง แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012503 สะแกชํา แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012504 โสน แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012505 แสตง แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012506 อาโพน แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012507 ละเบกิ แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012508 หนองตระครอง แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012509 แสนสุข แสลงพันธแ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012601 กําจัด กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012602 ตาเมาะ กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012603 ตะตึงไถง กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012604 สังแก กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012605 ตาพน็อง กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012606 ขนาด กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012607 โคกอารักษแ กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012608 กาเกาะ กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012609 อําปลึ กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012610 ระกากวย กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012611 สะเดา กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32012612 คําสุข กาเกาะ เมืองสุรินทรแ สุรินทรแ
32020101 ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020102 ทพัคาย ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020103 ดู ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020104 ตึกชุม ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020105 โนนสาย ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020106 หนองแต ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020107 หนองบวั ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020108 โคกสูง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020109 โนนไร ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020110 ระหาร ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020111 แคนดํา ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
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32020112 โนนทองหลาง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020113 สวนหมอน ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020114 แคนเกิด ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020115 โคกกลาง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020116 โพนทอง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020117 หนองบงึ ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020118 ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020119 หนองแสง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020120 ใหม สปก. ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020121 โนนสายเหนือ ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020122 โคกโตง ชุมพลบรีุ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020201 ดูนาหนองไผ นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020202 บอแก นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020203 กระเบื้อง นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020204 ขวาวโคง นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020205 ทพิยแนวด นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020206 กระสัง นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020207 แคน นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020208 ยางบอภิรมยแ นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020209 ผักบุง นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020210 โนนตาลาน นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020211 โนนตาปงั นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020212 โนนอารัมยแ นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020213 จันทรแหอม นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020214 ไทรงาม นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020215 โนนตาด นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020216 กระเบื้องใต นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020217 โนนมวย นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020218 โนนมะเขือ นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020219 โนนสวรรคแพัฒนา นาหนองไผ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020301 ไพรขลา ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020302 ขาม ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020303 โพนทนั ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020304 ไพรขลานอย ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
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32020305 ตาเฮอ ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020306 โนนสมบรูณแ ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020307 มวงสวรรคแ ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020308 โนนตาล ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020309 โนนโพธ์ิ ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020310 โพนมวง ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020311 โพนงาม ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020312 โนนหนามแทง ไพรขลา ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020401 สําโรง ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020402 เบง ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020403 ทาลาด ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020404 โนนโจด ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020405 ขี้เหล็ก ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020406 โคกเม็ก ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020407 ยางชุม ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020408 ศรีณรงคแ ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020409 วังศิลา ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020410 สําโรงเหนือ ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020411 โคกสนวน ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020412 ยางชุมเหนือ ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020413 ยางนอย ศรีณรงคแ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020501 ยะวึก ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020502 ขี้ตุน ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020503 ยางมวง ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020504 ยางน้ําออม ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020505 โคกเพชร ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020506 โนนจาน ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020507 ขี้เหล็ก ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020508 ง้ิว ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020509 แสนสุข ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020510 โพธ์ิงาม ยะวึก ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020601 เมืองบวั เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020602 โนนกลาง เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020603 ซาด เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
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32020604 เมืองไผ เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020605 โคกสะอาด เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020606 โนนสังขแ เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020607 สระแกว เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020608 กระทม เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020609 โพธ์ิหวย เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020610 ยางบออี เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020611 บตุาโสม เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020612 กะทะ เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020613 หวัวัว เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020614 เหลายาว เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020615 ยางบอเทศ เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020616 โพธ์ิเงิน เมืองบวั ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020701 สระขุด สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020702 ออ สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020703 มวงนอย สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020704 ต้ังใจ สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020705 สายสนอง สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020706 แคนบน สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020707 ตล่ิงชัน สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020708 ง้ิว สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020709 สําโรง สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020710 พลับ สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020711 ดงสําราญ สระขุด ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020801 กระเบื้องใหญ กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020802 กระเบึ้องนอย กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020803 หวันาคํา กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020804 หวันาคําใต กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020805 เเสงอินทรแ กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020806 ทพิยแเนตร กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020807 ขุนหาญ กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020808 หนองพิมานใต กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020809 หนองพิมานเหนือ กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020810 มวงราษฎรแเจริญ กระเบื้อง ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
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32020901 หนองเรือ หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020902 ตลุง หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020903 ดงยาง หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020904 ขุนไชยทอง หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020905 โนนพิลา หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020906 โนนตาอุน หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020907 ยางใหม หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020908 ยางขามเฒา หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32020909 โนนสีดา หนองเรือ ชุมพลบรีุ สุรินทรแ
32030101 ตูม ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030102 เหลาออย ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030103 หมากมี่ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030104 กระสัง ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030105 ปราสาท ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030106 โนนแดง ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030107 นอย ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030108 ลุงปงุ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030109 พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030110 บลัลังกแ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030111 น้ําคํา ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030112 เอือด ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030113 พงสวาย ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030114 หมากมี่ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030115 แขดอน ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030116 โพนทา ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030117 ลุงปงุ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030118 หนองปลอง ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030119 ดงแดง ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030120 น้ําซับ ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030121 สระทลา ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030122 บวัตูม ทาตูม ทาตูม สุรินทรแ
32030201 กระโพ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030202 กระเจา กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030203 หนองอีดํา กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
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32030204 บอน กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030205 อาคุณ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030206 ตระมูง กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030207 จินดา กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030208 ตาทติยแ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030209 ตากลาง กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030210 โนนโพ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030211 ศาลา กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030212 หนองบงึ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030213 ตากลาง กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030214 หนองบวั กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030215 ภูดิน กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030216 บรีุ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030217 โคกกุง กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030218 หนิเหล็กไฟ กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030219 ดาน กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030220 ชะมวง กระโพ ทาตูม สุรินทรแ
32030301 พรมเทพ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030302 สะเดา พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030303 เหลา พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030304 โดนตูม พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030305 สาโรช พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030306 ยางกระจับ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030307 ชายทุง พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030308 โพนบุ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030309 หวัพี พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030310 โนนมวง พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030311 โสมน พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030312 บใุหญ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030313 โนนขวาว พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030314 ไพรเวง พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030315 โนนแคน พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030316 ตาโต พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030317 ตะครอง พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
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32030318 โคกปนู พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030319 พรมเทพเหนือ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030320 ยางกระจับ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030321 นาดีพัฒนา พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030322 โพธ์ิ พรมเทพ ทาตูม สุรินทรแ
32030401 โพนครก โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030402 โพนขวาว โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030403 ขี้เหล็ก โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030404 สําโรง โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030405 สะเอิง โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030406 ขี้ตุน โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030407 กุดมะโน โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030408 เชียงทาว โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030409 สมสะอาด โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030410 หวยอารียแ โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030411 โพนยาง โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030412 หนองเรือ โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030413 โพนครก โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030414 โนนถั่ว โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030415 โพนครก โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030416 สําโรงเหนือ โพนครก ทาตูม สุรินทรแ
32030501 หนองยาง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030502 หนองคูนอย เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030503 เมืองแก เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030504 หนองมวง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030505 ทาศิลา เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030506 โคกลาม เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030507 โนนสาย เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030508 หนองตาด เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030509 หนองแวง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030510 กุง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030511 สวนหมอน เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030512 หนองขาม เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030513 โนนกลาง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
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32030514 ตากแดด เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030515 รมไทร เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030516 หนองแต เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030517 ทาวังหนิ เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030518 สระบวั เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030519 ตาดทอง เมืองแก ทาตูม สุรินทรแ
32030601 บะ บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030602 หนองตาไก บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030603 โคกสะอาด บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030604 เปอืยปราสาท บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030605 โนนสูง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030606 ผางเกา บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030607 สําโรง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030608 เฉนียง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030609 ตาเปก็ บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030610 ปรีง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030611 ปรีง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030612 หนองไผ บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030613 ยางเกา บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030614 หนองสิม บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030615 ปริง บะ ทาตูม สุรินทรแ
32030701 หนองบวั หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030702 หนองบวั หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030703 ตลาดไทร หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030704 ดงเย็น หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030705 โพนงอย หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030706 ไกลเสนียด หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030707 ไกลเสนียด หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030708 กุดจับ หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030709 มวงมูล หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030710 หนองบวั หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030711 หนองกลาง หนองบวั ทาตูม สุรินทรแ
32030801 บวัโคก บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030802 ธรรมษา บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
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32030803 หนองแสง บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030804 พิงพวย บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030805 โสมน บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030806 กะเตียว บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030807 ซองแมว บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030808 บวัโคก บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030809 จันทรแงาม บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030810 หวัแรต บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030811 บใุหญ บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030812 อาเยาะ บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030813 หนองเม็ก บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030814 โสมน บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030815 ธรรมษา บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030816 โคกกลาง บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030817 หนองขาม บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030818 โคกใหญ บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030819 โนนรัง บวัโคก ทาตูม สุรินทรแ
32030901 หนองเมธี หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030902 ทุงโก หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030903 บผุาง หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030904 ทุงมน หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030905 นานวล หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030906 ยางนอย หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030907 พะเนา หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030908 หนองคูใหญ หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030909 โคกระกา หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030910 เเรงไข หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32030911 ลําดวน หนองเมธี ทาตูม สุรินทรแ
32031001 ปอหมัน ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031002 ปอหมัน ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031003 บวัขาว ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031004 ตานบ ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031005 น้ําออม ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031006 โนนระเวียง ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
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32031007 ตาเสือ ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031008 ตาฮะ ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031009 ตาแอก ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32031010 เรียงพนม ทุงกุลา ทาตูม สุรินทรแ
32040101 จอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040102 หนองขอน จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040103 ปลาเข็ง จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040104 ดงบงั จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040105 ศรีจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040106 กระทุม จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040107 ขาม จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040108 โนนสังขแ จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040109 โนนกลาง จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040110 อาภู จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040111 โคกเพร็ด จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040112 ปะ จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040113 ศรีดงบงั จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040114 หนองสิม จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040115 โคกสะอาด จอมพระ จอมพระ สุรินทรแ
32040201 เมืองลีง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040202 หนองเหล็ก เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040203 หนองกุง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040204 กรูด เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040205 กันนัง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040206 หนองซํา เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040207 ทุงนาค เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040208 ดงเค็ง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040209 หลุมดิน เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040210 หนองขาม เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040211 จบก เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040212 ยาง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040213 ทวารไพร เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040214 นานวน เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040215 ตาเมือง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
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32040216 หนองเหล็กตาชาง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040217 เชียงสง เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040218 หลวงอุดม เมืองลีง จอมพระ สุรินทรแ
32040301 กันโจรง กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040302 กระหาด กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040303 อันโนง กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040304 อันซอง กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040305 เวีย กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040306 กระทุม กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040307 หนองยาว กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040308 โคกจ฿ะ กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040309 รันเดงเบง กระหาด จอมพระ สุรินทรแ
32040401 บแุกรง บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040402 ประวิทยแ บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040403 ตาบอด บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040404 วาน บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040405 อาคต บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040406 หนองขอนใหญ บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040407 ตะเคียน บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040408 ขาม บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040409 อาแวะ บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040410 อาผอ บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040411 ขาม บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040412 เสียงชัย บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040413 โนนพลวง บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040414 สระตาปาน บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040415 โนนสวายนอย บแุกรง จอมพระ สุรินทรแ
32040501 สนิท หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040502 หนองกับ หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040503 สําโรง หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040504 โนนง้ิว หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040505 ขวาว หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040506 วารไพรศรี หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040507 สําโรงนอย หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
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32040508 ไผ หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040509 หนองสนิท หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040510 สําโรง หนองสนิท จอมพระ สุรินทรแ
32040601 มวง บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040602 ผือ บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040603 จบก บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040604 อาทกึ บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040605 สามัคคี บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040606 บอุาไร บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040607 หนองเหล็ก บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040608 เปอืย บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040609 หมอสวน บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040610 ผือนอย บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040611 โนนกลาง บานผือ จอมพระ สุรินทรแ
32040701 หนองคู ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040702 กอก ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040703 หนองเหล็ก ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040704 บวั ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040705 กําแสง ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040706 ตากวน ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040707 ตากวนนอย ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040708 โนนสําราญ ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040709 หนองพลวง ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040710 รมทอง ลุมระวี จอมพระ สุรินทรแ
32040801 ชุมแสง ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040802 ขวาวไซรวก ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040803 ผาง ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040804 ถนน ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040805 อุดม ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040806 สมบรูณแ ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040807 ตาโสร ชุมแสง จอมพระ สุรินทรแ
32040901 ขมิ้น เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040902 สวาย เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040903 โนนจําปา เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
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32040904 โพธ์ิงาม เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040905 บรเพ็ด เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040906 ขาม เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040907 เปน็สุข เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040908 ระวี เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040909 สนวน เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32040910 ดินแดง เปน็สุข จอมพระ สุรินทรแ
32050101 ปะอาว กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050102 บเุจก กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050103 ทะเม็งตรัย กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050104 ยาง กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050105 อังกัญ กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050106 ปะลูง กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050107 สัมพันธแ กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050108 โคกมะกะ กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050109 สีโค กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050110 ตาเสาะ กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050111 ตาลวก กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050112 สวายทอง กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050113 หวยตาลวก กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050114 อัดแดก กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050115 โซงซาง กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050116 หนองก็วล กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050117 ครองธรรม กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050118 ปลูงใต กังแอน ปราสาท สุรินทรแ
32050201 ยาง ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050202 ลําดวน ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050203 ทมอ ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050204 ทมอ ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050205 โคกบุ ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050206 อําปลึ ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050207 โคกเพชร ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050208 หวัแรด ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050209 เจริญสุข ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
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32050210 ทพัไทย ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050211 ขยอง ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050212 โดนเลง ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050213 ถนน ทมอ ปราสาท สุรินทรแ
32050301 ไพล ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050302 ภูมิใหม ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050303 โคกโดง ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050304 หนิโคน ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050305 สองสะโกม ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050306 โคกลาว ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050307 ตระแบก ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050308 โสนก ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050309 เมืองเพชร ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050310 โคกเพชร ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050311 ปวงตึก ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050312 ตาโกยพัฒนา ไพล ปราสาท สุรินทรแ
32050401 ปรือ ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050402 คล็อง ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050403 บกัดอก ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050404 ละลมระไซรแ ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050405 หนองกก ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050406 หนองปริง ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050407 ตาลอก ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050408 จันก็วล ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050409 เซ็ม ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050410 โคกสําโรง ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050411 สวรรคแนอย ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050412 ดงยาง ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050413 คุณสาร ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050414 บะสนา ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050415 กะลัน ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050416 สะกอรแ ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050417 โคกพลู ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050418 โคกปาุจิก ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
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32050419 ปรือพัฒนา ปรือ ปราสาท สุรินทรแ
32050501 ทุงมน ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050502 ทุงมน ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050503 ตาเจียด ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050504 กําใสจาน ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050505 ตาอี ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050506 ตันเหลือบ ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050507 สมุด ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050508 หนองหร่ี ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050509 หนองโบสถแ ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050510 สะพานหนั ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050511 หนองลําพุก ทุงมน ปราสาท สุรินทรแ
32050601 โชค ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050602 ตาเบา ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050603 ตาเตียว ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050604 สวาย ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050605 บนัรัว ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050606 กันตาลหาร ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050607 กะเพอโร ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050608 โคกจราบ ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050609 ภูมิสตึง ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050610 ละเบกิ ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050611 หนองจอก ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050612 ขวาว ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050613 ปะปลู ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050614 ลําพุก ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050615 บเุจก ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050616 สวายจู ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050617 โคกเวง ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050618 ปอยจูม ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050619 จบก ตาเบา ปราสาท สุรินทรแ
32050701 ก็วล หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050702 หนองใหญ หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050703 เสกกอง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
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32050704 ปลัด หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050705 สําโรง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050706 ลังโกม หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050707 กระวัน หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050708 ระหาร หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050709 โคกลาว หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050710 โอรุณ หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050711 แสนสุข หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050712 หนองสนาง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050713 โคกตะแบง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050714 หวยเสนง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050715 สวายตาพึง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050716 หนองตะยึง หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050717 เจริญสุข หนองใหญ ปราสาท สุรินทรแ
32050801 โคกยาง โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050802 ใหม โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050803 ละลม โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050804 อังกัญโพธ์ิ โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050805 จบก โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050806 โคลด โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050807 ผักหวา โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050808 จรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050809 โคกทม โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050810 กะดาด โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050811 ส่ีเหล่ียม โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050812 ดัจสันตูจ โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050813 สวายซอ โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050814 โคกวัด โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050815 โคกเพชร โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050816 โคกทม โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050817 โคกละลอก โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050818 สระ โคกยาง ปราสาท สุรินทรแ
32050901 โคกสะอาด โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050902 กูน โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
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32050903 รันเดง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050904 ตาวร โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050905 ตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050906 โคกเบง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050907 กาบกระบอื โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050908 โคกตะแบง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050909 ทะลอกกอง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050910 โคกเสารแ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050911 โคกเวง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050912 โคกแดง โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050913 นิคม 3 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050914 ตราด โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050915 อลงกรณแ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050916 โคกโพธ์ิ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050917 ตาเมาะ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050918 โคกโหญ โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050919 รมเย็น โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32050920 โคกสะอาดพัฒนา โคกสะอาด ปราสาท สุรินทรแ
32051001 ไทร บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051002 หนองทนง บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051003 กระวัน บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051004 มวงเจริญ บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051005 ตะมาดปวง บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051006 กันตวจระมวล บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051007 ลําดวน บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051008 โคกวัด บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051009 ตังกอ บานไทร ปราสาท สุรินทรแ
32051101 โคกนาสาม โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051102 โชค โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051103 เจาคุณ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051104 มะเมียงเหนือ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051105 ถนนหกั โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051106 พยุงสุข โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051107 จีกแดก โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
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32051108 ตะเพรา โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051109 ตาเดาะ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051110 ไทรงาม โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051111 ตร็อบ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051112 มะเมียงใต โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051113 ละเบกิ โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051114 เจริญสุข โชคนาสาม ปราสาท สุรินทรแ
32051201 เชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051202 รําเบอะ เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051203 โพธ์ิกอง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051204 แสรโบราณ เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051205 ขยอง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051206 ปราสาท เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051207 เสม็ด เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051208 ขนาดปริง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051209 หนองซูง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051210 ปรือรูง เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051211 โสนกพัฒนา เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051212 นิคม เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทรแ
32051301 ทนง ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051302 ปราสาท ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051303 บอุันโนง ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051304 โคกยางชุม ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051305 สะเดา ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051306 ขนาด ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051307 โคกกะลัน ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051308 ระวีนาครอง ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051309 ตาเมือน ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051310 ยางตาราด ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051311 กันจาน ปราสาททนง ปราสาท สุรินทรแ
32051401 ตานี ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051402 หนองกระบอื ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051403 หนองปรือ ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051404 โคกเพนาวแ ตานี ปราสาท สุรินทรแ
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32051405 โคกจําเริญ ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051406 สวางพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051407 นาครอง ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051408 ตาจัน ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051409 เด่ือพัฒนา ตานี ปราสาท สุรินทรแ
32051501 พลวง บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051502 พลวงใต บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051503 กันจาน บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051504 บลัลังกแ บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051505 โคกตามอน บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051506 โคกตะเคียน บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051507 ปงัเม็ง บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051508 นิคมซอย 2 บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051509 อําปลึกง บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051510 ตาโสรแ บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051511 โคกเพชร บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051512 กุมพะเนียง บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051513 สวายซอ บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051514 หนองพลวง บานพลวง ปราสาท สุรินทรแ
32051601 กันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051602 สระ กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051603 ตาแกว กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051604 ทํานบ กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051605 ตาแจ็ด กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051606 โคกเพชร กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051607 โสน กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051608 ถนนชัย กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทรแ
32051701 ทุงมนตะวันออก สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051702 โชคปรินพัฒนา สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051703 ตาดอก สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051704 โคกจ฿ะ สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051705 นาครอง สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051706 ตาปาง สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051707 สมุด สมุด ปราสาท สุรินทรแ
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32051708 หนองยาว สมุด ปราสาท สุรินทรแ
32051801 จบก ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051802 หนองยาว ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051803 สะกอรแ ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051804 ปจิก ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051805 ภูมิกันดาร ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051806 สวายปรีง ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051807 พนม ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051808 ประทดับุ ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32051809 ปจิกพัฒนา ประทดับุ ปราสาท สุรินทรแ
32060101 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060102 บกัจรัง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060103 ตาเกาวแ กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060104 จบก กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060105 โคกกลางสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060106 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060107 หมอนเจริญ กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060108 นอยรมเย็น กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060109 กันตวง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060110 พาชื่น กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060111 ศรีพระจันทรแ กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060112 โคกเพชร กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060113 เขื่อนแกว กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060114 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060115 ปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060116 บกัจรัง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060117 กาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060118 ตาเกาวแพัฒนา กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060119 ปราสาทเบงสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060120 ใหมพาชื่น กาบเชิง กาบเชิง สุรินทรแ
32060401 คูตัน คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060402 โคกสะอาด คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060403 หนองโย คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060404 โสรถาวร คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
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32060405 ราว คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060406 ราวนคร คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060407 โคกสะอาด คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060408 หวยสําเริง คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060409 โคกสะอาด คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060410 หนองโย คูตัน กาบเชิง สุรินทรแ
32060501 ดาน ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060502 โจรก ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060503 สนวน ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060504 กระทม ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060505 เกษตรถาวร ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060506 โพนทอง ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060507 หนองสมบรูณแ ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060508 นาเรือง ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060509 โคกเจริญ ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060510 ปลัดฤษี ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060511 ธาตุนอย ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060512 โนนสําราญ ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060513 หวยปาง ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060514 ดาน ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060515 นาจําปาแสงอรุณ ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060516 ใหมเรือทอง ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060517 ไพรเงิน ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060518 หนองกระทม ดาน กาบเชิง สุรินทรแ
32060601 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060602 สระทอง แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060603 โคกสงา แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060604 ปะคํา แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060605 คลองน้ําซับ แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060606 โคกพยุง แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060607 โพธ์ิศรี แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060608 ประดู แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060609 นิคมฯ 2 แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060610 สายทอง แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ

-539-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
32060611 โคกเบง แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060612 คลองเจริญ แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060613 แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060614 ชางหมอบ แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060615 วังทอง แนงมุด กาบเชิง สุรินทรแ
32060701 กู โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060702 หนิโคน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060703 โคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060704 สวาย โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060705 โนนสวรรคแ โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060706 จารยแ โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060707 โนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060708 ไทรงาม โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060709 อีสานพัฒนา โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060710 โคกเวง โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060711 โคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060712 นอยแสนสุข โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060713 โคกตะเคียนสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32060714 สวางนิยม โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061001 ตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061002 สกล ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061003 รุน ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061004 ใหมดงเย็น ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061005 รมราษฎรแ ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061006 โคกวัด ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061007 โพธ์ิทอง ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061008 สกลพัฒนา ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32061009 ตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง สุรินทรแ
32070101 รัตนบรีุ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070102 รัตนบรีุ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070103 หนองกา รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070104 สําโรง รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070105 ผือใหญ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070106 ผือนอย รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
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32070107 ผือนอย รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070108 รัตนบรีุ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070109 รัตนบรีุ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070110 นอยสนาม รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070111 ผือใหญ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070112 คุมหวย รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070113 หนองกา รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070114 ผือใหญ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070115 ผือใหญ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070116 รัตนบรีุ รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070117 ผือนอย รัตนบรีุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070201 ธาตุ ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070202 ธาตุ ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070203 มวงหมาก ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070204 หนองบก ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070205 น้ําคํา ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070206 แต ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070207 หนองแคน ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070208 น้ําคํา ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070209 แคน ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070210 โนนจําปา ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070211 เหลามวง ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070212 ดู ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070213 น้ําสราง ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070214 โนนตาล ธาตุ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070301 แก แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070302 จอ แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070303 กลางเกา แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070304 น้ําโจก แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070305 พิมาน แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070306 ขี้เหล็ก แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070307 ดงแหลม แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070308 มวงบญุมี แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070309 หนองบวันอย แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
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32070310 แก แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070311 ดงเมย แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070312 โนนธาตุ แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070313 โพธ์ิงาม แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070314 หนองหวัลาว แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070315 บงึใหม แก รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070401 บงึ ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070402 ดอนแรด ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070403 หาญฮี ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070404 โนนกลาง ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070405 หนองหนิ ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070406 โนนทราย ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070407 บวัเสียว ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070408 หนองตอ ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070409 บงึนอย ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070410 นางเภา ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070411 หนองน้ําใส ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070412 หาญฮี ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070413 ยางนอย ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070414 ดอนแรด ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070415 ดอนแรด ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070416 หาญฮี ดอนแรด รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070501 ขี้เหล็ก หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070502 ออ หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070503 นาตุน หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070504 หนองบวัทอง หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070505 หนองเหล็ก หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070506 โคกลาม หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070507 กุดหลวง หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070508 โนนยาง หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070509 สําโรงพิมาน หนองบวัทอง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070601 โคกกอง หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070602 หนองบวับาน หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070603 ขาม หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
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32070604 ดู หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070605 ดินแดง หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070606 หนองบอน หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070607 โพนแดน หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070608 หนองแคนนอย หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070609 กกขา หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070610 โคกกอง หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070611 หนองบวับาน หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070612 สรางบก หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070613 ดินแดง หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070614 ดงแดง หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070615 หนองบวับาน หนองบวับาน รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070901 ไผ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070902 ไผ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070903 ชอง ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070904 นาวอง ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070905 คอนสวรรคแ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070906 ส่ีเหล่ียม ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070907 นาอุดม ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070908 ยางชุม ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070909 ไผนอย ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070910 คอนสวรรคแ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070911 ไผ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070912 ชอง ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070913 ไผ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32070914 ไผ ไผ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071101 หนองกระทงุ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071102 เบดิ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071103 เบดิ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071104 แขดอน เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071105 หนองบอน เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071106 บะฮี เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071107 หนองผือ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071108 หมกเตา เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
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32071109 หนองบวั เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071110 โนนนอย เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071111 โคกพอก เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071112 ตากแดด เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071113 หนองกกเค็ง เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071114 เบดิ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071115 หนองแมว เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071116 เบดิ เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071117 หนองโพธ์ิงาม เบดิ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071301 น้ําเขียว น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071302 หนองคู น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071303 โกสม น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071304 คอ น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071305 อาจญา น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071306 น้ําเขียว น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071307 สระบาก น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071308 โนนขวาว น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071309 หนองขี้แรด น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071310 น้ําคํา น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071311 นาแซง น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071312 น้ําเขียว น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071313 น้ําเขียว น้ําเขียว รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071401 ลําเพิญ กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071402 ดง กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071403 ดงเปอืย กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071404 บอน กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071405 กุดขาคีม กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071406 เค็ง กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071407 ดงเปอืย กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071408 นาสวาง กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071409 ศาลา กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071410 ดงเปอืย กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071411 เกาะแกว กุดขาคีม รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071501 ยาง ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
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32071502 นางเข็ม ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071503 แกนทาว ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071504 กลวย ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071505 นอยพัฒนา ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071506 ยางเต้ีย ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071507 ขะยูง ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071508 โนนสังขแ ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071509 หนองตาด ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071510 ศาลา ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071511 หนองบวัศรีสวาง ยางสวาง รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071601 ทบัใหญ ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071602 โนนแคน ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071603 โพธ์ิ ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071604 โนนคูณ ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071605 โนนบาก ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071606 จาน ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071607 ทบันอย ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071608 จาน ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071609 จาน ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32071610 โพธ์ิ ทบัใหญ รัตนบรีุ สุรินทรแ
32080101 สนม สนม สนม สุรินทรแ
32080102 สนม สนม สนม สุรินทรแ
32080103 สนม สนม สนม สุรินทรแ
32080104 พลับ สนม สนม สุรินทรแ
32080105 โคกสะอาด สนม สนม สุรินทรแ
32080106 นาศรีสุข สนม สนม สุรินทรแ
32080107 โสกแดง สนม สนม สุรินทรแ
32080108 โดน สนม สนม สุรินทรแ
32080109 สําโรง สนม สนม สุรินทรแ
32080110 ทพัไทย สนม สนม สุรินทรแ
32080111 สนม สนม สนม สุรินทรแ
32080112 คอ สนม สนม สุรินทรแ
32080201 โพนดวน โพนโก สนม สุรินทรแ
32080202 โพนโก โพนโก สนม สุรินทรแ
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32080203 เปอืยปาุน โพนโก สนม สุรินทรแ
32080204 เปาู โพนโก สนม สุรินทรแ
32080205 หนองบวัแดง โพนโก สนม สุรินทรแ
32080206 โนนเปอืย โพนโก สนม สุรินทรแ
32080207 โนนเปอืย โพนโก สนม สุรินทรแ
32080208 หนองคู โพนโก สนม สุรินทรแ
32080209 หนองบวัแดง โพนโก สนม สุรินทรแ
32080210 เปาูนอย โพนโก สนม สุรินทรแ
32080211 โพนโก โพนโก สนม สุรินทรแ
32080212 โนนโพธ์ิ โพนโก สนม สุรินทรแ
32080301 นาดี หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080302 นาดี หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080303 ปะ หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080304 หนองระฆัง หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080305 โนนธาตุ หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080306 หนองทดิลา หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080307 สะทดื หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080308 หนองระฆัง หนองระฆัง สนม สุรินทรแ
32080401 นานวน นานวน สนม สุรินทรแ
32080402 โคกกลาง นานวน สนม สุรินทรแ
32080403 โนนตาล นานวน สนม สุรินทรแ
32080404 ออมแกว นานวน สนม สุรินทรแ
32080405 แทน นานวน สนม สุรินทรแ
32080406 โนนแดง นานวน สนม สุรินทรแ
32080407 หวันา นานวน สนม สุรินทรแ
32080408 ตาเพชร นานวน สนม สุรินทรแ
32080409 หนองตาด นานวน สนม สุรินทรแ
32080410 หนองคูณ นานวน สนม สุรินทรแ
32080411 หนองพยอม นานวน สนม สุรินทรแ
32080412 ทพิยแมงคล นานวน สนม สุรินทรแ
32080413 หนองนา นานวน สนม สุรินทรแ
32080501 แคน แคน สนม สุรินทรแ
32080502 แคน แคน สนม สุรินทรแ
32080503 นายม แคน สนม สุรินทรแ
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32080504 หนองหวา แคน สนม สุรินทรแ
32080505 สรางแกว แคน สนม สุรินทรแ
32080506 หนองละคร แคน สนม สุรินทรแ
32080507 โนนจาน แคน สนม สุรินทรแ
32080508 แคนนอย แคน สนม สุรินทรแ
32080509 หนองสอง-หนองขอน แคน สนม สุรินทรแ
32080510 สําโรง แคน สนม สุรินทรแ
32080511 หนองขุนศรี แคน สนม สุรินทรแ
32080512 หนองเหล็ก แคน สนม สุรินทรแ
32080513 ศรีสําโรง แคน สนม สุรินทรแ
32080514 สระโพธ์ิ แคน สนม สุรินทรแ
32080601 หวังัว หวังัว สนม สุรินทรแ
32080602 กาพระ หวังัว สนม สุรินทรแ
32080603 หนองคู หวังัว สนม สุรินทรแ
32080604 หนองครก หวังัว สนม สุรินทรแ
32080605 สองหอง หวังัว สนม สุรินทรแ
32080606 หนองหลัก หวังัว สนม สุรินทรแ
32080607 กานเหลือง หวังัว สนม สุรินทรแ
32080608 หวังัว หวังัว สนม สุรินทรแ
32080701 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080702 ศิริถาวร หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080703 บผุาง หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080704 โนนเชียง หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080705 หวัเสือ หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080706 อาเลา หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080707 นางแคบ หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080708 สําโรง หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080709 โนนสุข หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080710 หนองตาดพัฒนา หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32080711 หนองอียอ หนองอียอ สนม สุรินทรแ
32090101 ปราสาท ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090102 ระแงง ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090103 ระแงงเหนือ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090104 สําโรง ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32090105 โตนด ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090106 ระเวียง ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090107 ยางเต้ีย ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090108 หนองไผ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090109 กางของ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090110 ระแงงใต ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090111 หนองหวา ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090112 ยางเต้ียใต ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090113 ตลาดระแงงเหนือ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090114 ยางเต้ีย ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090115 โคกกลัน ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090201 ตรึม ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090202 หนองกุดทอง ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090203 หนองทม ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090204 กาเจาะ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090205 หวัแรต ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090206 บอน้ําใส ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090207 นา ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090208 อาวุธ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090209 จังเอิด ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090210 สวาย ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090211 หนองหนิ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090212 หนองมวง ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090213 บก ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090214 บไุพร ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090215 ทรัพยแโกฏ์ิ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090216 ตรึม ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090217 โคกศิลา ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090218 หนองใหญ ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090301 จารพัต จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090302 ระกา จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090303 สดอ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090304 เปรียง จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090305 พันษี จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32090306 ตะแบก จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090307 ไทร จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090308 กันจารยแ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090309 พะมา จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090310 จลง จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090311 กะพี้ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090312 โคกเจริญ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090313 หนองปรือ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090314 โสภาเปรียง จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090315 โคกขลา จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090316 บทุม จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090317 จันทรแแสง จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090318 ปนูทรัพยแ จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090319 ประดู จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090320 ปาุยาว จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090401 ยาง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090402 อนันตแ ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090403 อะเสก ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090404 ตาพรม ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090405 หนองเหล็ก ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090406 ศรีตะวัน ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090407 โนนแดง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090408 สวาง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090409 โจด ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090410 ดงนอย ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090411 จลง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090412 สวาง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090413 ทุงมนตแ ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090414 กระชาย ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090415 กะลัน ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090416 กะลัน ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090417 อาเกียง ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090418 โคกพยอม ยาง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090501 แตล แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32090502 ชาด แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090503 หนองทม แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090504 ประทนุ แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090505 หนองคู แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090506 สังแก แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090507 สวาย แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090508 นาทม แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090509 โนนแคน แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090510 โนนถอน แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090511 บลุะลาย แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090512 อายอง แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090513 อาวุธ แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090514 โนนจารยแ แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090515 โนนแดง แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090516 อายอง แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090517 กระโพธ์ิ แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090518 ขวาง แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090519 หนองผักบุง แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090520 หนองดุม แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090521 หวยเจริญ แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090522 แตล แตล ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090601 หนองจิก หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090602 หนองบวั หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090603 หนองกุง หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090604 บกุันแทน หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090605 สะโน หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090606 สัจจัง หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090607 หนองแต หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090608 โพธ์ิ หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090609 หนองบวัโละ หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090610 หนองโดน หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090611 โนนเพ็ก หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090612 เหมือดแอ หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090613 ปาุกุง หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32090614 หนองพุก หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090615 หนองแฝก หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090616 สลิ หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090617 โพธ์ิทอง หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090618 หนองบวั หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090701 คาละแมะ คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090702 โนนกลาง คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090703 หวัเขา คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090704 หนองคู คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090705 หนองจอก คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090706 หนองขาม คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090707 หนองอีเหลือง คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090708 ตลาด คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090709 หนองอีเลิง คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090710 สะโน คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090711 หนองกุง คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090712 บงึขวาง คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090713 แจนแวน คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090714 นามุข คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090715 ศิริมงคล คาละแมะ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090801 จารยแ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090802 สะเดากอง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090803 ลําหอก หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090804 ตะโนน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090805 หนองเหล็ก หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090806 โคกฮะ หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090807 ลุมพุก หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090808 กระดาน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090809 หนองกุง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090810 สวาย หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090811 ไทร หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090812 ปะนอยไถง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090813 โคกลําดวน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090814 หนองกุง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32090815 หวย หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090816 หนองดุม หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090817 ยะยาน หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090818 โคกลาว หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090901 โนนสวรรคแ หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090902 หนองคูนอย หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090903 มะเขือ หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090904 ขะเนก หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090905 กรวต หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090906 หนองน้ําขุน หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090907 นาฮัง หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090908 หนองขาม หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090909 แก หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090910 หนองเหล็ก หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090911 สระใหญ หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090912 หนองขวาว หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090913 โนนดู หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090914 หนองไฮ หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090915 หนองคู หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090916 ทุงแสงทอง หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32090917 นาแก หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091001 ชางปี่ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091002 กระโดนครอ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091003 ตะครอ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091004 หนองเหล็ก ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091005 ทําเนียบ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091006 หนองผือ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091007 ขา ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091008 โคกลาว ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091009 หวัแรต ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091010 โคกอาโพน ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091011 หนองเหล็ก ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091012 นาโพธ์ิ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091013 นอย ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32091014 อางสมบรูณแ ชางปี่ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091101 โดนตึบ กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091102 สะดียแ กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091103 สมบรูณแ กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091104 นานวล กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091105 ดงถาวร กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091106 แกนเมธี กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091107 กุดหวาย กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091108 หนองบวั กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091109 กระแสรแอุดม กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091110 บอน้ําคํา กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091111 หนองแสง กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091112 รําเดง กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091113 โคกสนวน กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091114 ระกา กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091201 ขวาวใหญ ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091202 โนนคร่ัง ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091203 หนองไผ ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091204 หนองกอง ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091205 หนองแรต ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091206 สําโรง ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091207 ไพรษร ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091208 โนนขวาว ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091209 หมาใน ขวาวใหญ ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091301 นารุง นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091302 หนองแต นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091303 หนองหวา นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091304 หนองแคน นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091305 ดู นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091306 ลูกไก นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091307 อาราง นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091308 นารุง นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091309 หนองแมว นารุง ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091401 ตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
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32091402 หนองบวัใหญ ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091403 บงึ ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091404 ตะกุย ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091405 สําโรง ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091406 ตามอ ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091407 ยะหาญ ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091408 ตะเคียน ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091409 ตาแกว ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091410 เนินสูง ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091501 ผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091502 ทุงบวั ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091503 กานเหลือง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091504 ทุงราม ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091505 หนองยาง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091506 ทุงรูง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091507 สองหอง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091508 ทาโคราช ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091509 หนองแวง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091510 ดงยาง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32091511 สองพี่นอง ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทรแ
32100101 ขวาว สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100102 ขามนอย สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100103 สังขะ สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100104 สังขะ สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100105 โคกสมบรูณแ สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100106 แบกจาน สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100107 โดง สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100108 ทาเตียน สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100109 ศรีนวล สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100110 หนองใหญ สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100111 โนนตะแบก สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100112 ศรีนาล 2 สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100113 ไพรกาล สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100114 สังขะ สังขะ สังขะ สุรินทรแ
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32100115 หนองสลัม สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100116 โคกดงยาง สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100117 หนองบวั สังขะ สังขะ สุรินทรแ
32100201 ขอนแตก ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100202 ตอกตรา ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100203 โตงนอย ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100204 หวักระบอื ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100205 สวาท ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100206 โคกปรือ ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100207 อาวอก ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100208 ขามนอย ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100209 หนองปลาขาว ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100210 สุขสําราญ ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100211 แจงแมง ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100212 ผักไหม ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100213 หนองคูพัฒนา ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100214 ไทยสามัคคี ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100215 หนองตะเคียน ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100216 หนองปรือ ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100217 ขอนทองพัฒนา ขอนแตก สังขะ สุรินทรแ
32100601 ดม ดม สังขะ สุรินทรแ
32100602 ภูมิคดี ดม สังขะ สุรินทรแ
32100603 สนบ ดม สังขะ สุรินทรแ
32100604 สตึง ดม สังขะ สุรินทรแ
32100605 ภูมิโปน ดม สังขะ สุรินทรแ
32100606 ซีจรูก ดม สังขะ สุรินทรแ
32100607 ภูมิสวาย ดม สังขะ สุรินทรแ
32100608 ภูมิขนุน ดม สังขะ สุรินทรแ
32100609 ภูมิโพธ์ิ ดม สังขะ สุรินทรแ
32100610 สันติสุข ดม สังขะ สุรินทรแ
32100611 เทพอุดม ดม สังขะ สุรินทรแ
32100612 ภูมิพัฒนา ดม สังขะ สุรินทรแ
32100701 แสนกาง พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100702 หนองคู พระแกว สังขะ สุรินทรแ
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32100703 แสนสนุก พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100704 พระแกว พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100705 กระสัง พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100706 อําปลึ พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100707 หนองขี้เหล็ก พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100708 หนองคันชั่ง พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100709 สันติสุข พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100710 พรหมสะอาด พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100711 นอยพัฒนา พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100712 โคกไมแดง พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100713 ธาตุเจริญ พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100714 โนนสวรรคแ พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100715 กลางสามัศคี พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100716 โพธ์ิพัฒนา พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100717 ทุงเจริญ พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100718 หนองนาถาวร พระแกว สังขะ สุรินทรแ
32100801 จารยแ บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100802 กันเต็ล บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100803 มะโน บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100804 อังกอล บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100805 โพธ์ิ บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100806 ระนุก บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100807 ตาเเอก บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100808 โคกไทร บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100809 โคกปดื บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100810 โคกเมือง บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100811 แสงทอง บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100812 โคกไทรงาม บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100813 หนองระหาร บานจารยแ สังขะ สุรินทรแ
32100901 กระเทยีม กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100902 กระเทยีม กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100903 แยง กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100904 ตระเปยีงเวง กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100905 ถนน กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
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32100906 หมื่นชัย กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100907 โคกรัมยแ กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100908 โนนสงา กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100909 โนนสบาย กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100910 หนองกุง กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100911 รมเย็นโนนสําราญ กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100912 โคกใหญ กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100913 ชัยมงคล กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100914 โนนสบายนอย กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100915 กระเทยีมนอย กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100916 โคกรัมยแพัฒนา กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100917 ขุนเทยีม กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100918 หนองยาว กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100919 ดานเจริญ กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100920 สุขสบาย กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32100921 ตาเตือม กระเทยีม สังขะ สุรินทรแ
32101001 สะกาด สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101002 ธรรมราช สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101003 ตาโมม สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101004 นาโต฿ะ สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101005 หลัก สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101006 อําปลึ สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101007 จังเอิล สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101008 สน สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101009 หนองกรวด สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101010 หนองปรือ สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101011 กลองตุง สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101012 ตาโมมพัฒนา สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101013 ตาโปง สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101014 หลักชัย สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101015 อําปลึพัฒนา สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101016 ทรายขาว สะกาด สังขะ สุรินทรแ
32101101 ขนาดมอญตะวันออก ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101102 ตาเมา ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
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32101103 ปวงตึก ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101104 ขนาดมอญ ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101105 ขยอง ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101106 คะนา ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101107 ทบัดัด ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101108 ดารแ ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101109 ภูมินิยม ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101110 หวยสิงหแ ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101111 ตาแตรว ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101112 โคกสงา ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101113 โนนสวาง ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101114 ตาตุม ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101115 เสรีพัฒนา ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101116 ขนาดมอญใหญ ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101117 สะพานใหมพัฒนา ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101118 ปวงตึกใต ตาตุม สังขะ สุรินทรแ
32101201 ทบัทนั ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101202 เสรียง ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101203 กระชาย ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101204 รมเย็น ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101205 โนนเจริญ ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101206 ลําหาด ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101207 เลิศอรุณ ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101208 วังปลัด ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101209 กระทม ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101210 กลวย ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101211 เดือยไกแกว ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101212 ขามพัฒนา ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101213 โคกยาง ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101214 สวาท ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101215 โคกสวาย ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101216 ดงสวรรคแ ทบัทนั สังขะ สุรินทรแ
32101301 สนวน ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101302 กะปู ตาคง สังขะ สุรินทรแ
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32101303 ดง ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101304 ตาคง ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101305 เถกิง ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101306 ตราด ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101307 หวยปนู ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101308 ตะเคียน ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101309 หนองเยาะ ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101310 โคกชัย ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101311 โคกระเปาวแ ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101312 โคกกลาง ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101313 ตระกูลนอย ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101314 สามแยก ตาคง สังขะ สุรินทรแ
32101501 ชบ บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101502 ไทยสมบรูณแ บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101503 ศาลา บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101504 ชําสมิง บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101505 โพนชาย บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101506 ตะกอยอด บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101507 โชคชัย บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101508 ศาลาสามัคคี บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101509 พูนทราย บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101510 โชคชัยสามัคคี บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101511 หนองโพน บานชบ สังขะ สุรินทรแ
32101701 เทพรักษา เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101702 กะเลงเวก เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101703 อามุย เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101704 ตาไทย เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101705 ชําเบง เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101706 ลันแต เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101707 ศาลา เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101708 ตาพราม เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101709 ตาแตรว เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101710 ทบัทมิสยาม 04 เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101711 ไพรพยัคฆแ เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
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32101712 สะเดาพัฒนา เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32101713 ลันแตอุดมสุข เทพรักษา สังขะ สุรินทรแ
32110101 ลําดวน ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110102 ลําดวน ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110103 ลําดวน ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110104 โคกครุฑ ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110105 ประดูทอง ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110106 ตาเมาะ ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110107 จรวย ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110108 ตระเปยีงกู ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110109 โคกกะดวด ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110110 จันทรแหอม ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110111 โคกขมิ้น ลําดวน ลําดวน สุรินทรแ
32110201 โชกเหนือ โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110202 โนนเจริญ โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110203 อําปลึ โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110204 โคกกลวย โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110205 เชิงอะ โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110206 ตระแบก โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110207 ภูมิสตึง โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110208 กระสัง โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110209 โคกสะอาด โชคเหนือ ลําดวน สุรินทรแ
32110301 ตะเคียน อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110302 โคกเกาะ อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110303 หนองกันจารยแ อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110304 โชกใต อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110305 มะลูจรุง อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110306 อูโลก อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110307 เพชรจังวา อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110308 หนองปรีง อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110309 โนนกลาง อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110310 เมืองทอง อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110311 บวรรัตนแ อูโลก ลําดวน สุรินทรแ
32110401 ตรําดม ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
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32110402 ยางจรม ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110403 ระไซรแ ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110404 สวาย ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110405 หนองยาง ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110406 หนองยาง ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110407 โคกลอ ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110408 หนองตะเคียน ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110409 โคกปนัโร ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110410 โคกตระมูง ตรําดม ลําดวน สุรินทรแ
32110501 ตระเปยีงเตีย ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110502 หนองเกาะ ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110503 ยะสุข ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110504 จบก ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110505 ตาปมุ ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110506 หนองคู ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110507 โคกมะกะ ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110508 สกร็อม ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110509 โคกกระโดน ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32110510 หนองหาญ ตระเปยีงเตีย ลําดวน สุรินทรแ
32120101 สําโรงทาบ สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120102 กุง สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120103 อาวุธ สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120104 อาลี สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120105 โนนบรีุ สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120106 ใหมศรีสําโรง สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120107 ง้ิว สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120108 ลําพง สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120109 ตะเคียน สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120110 หวยแสง สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120111 โดด สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120112 ตะเคียนพัฒนา สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120201 หนองไผลอม หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120202 หนองแลง หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120203 หนองหวา หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
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32120204 โพธา หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120205 หนองคู หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120206 ไทร หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120207 กระโพธ์ิ หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120208 หนองแคน หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120209 จังเอิด หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120210 จังเกา หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120211 โนนลี หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120212 โสนนอย หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120213 หนองคูพัฒนา หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120301 กระออม กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120302 โนนจารยแ กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120303 หนองเหล็ก กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120304 ผือ กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120305 หนองหมี กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120306 นาทุง กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120307 หนองอีเลิง กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120308 บก กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120309 จงเจริญ กระออม สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120401 หนองฮะ หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120402 ทามวง หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120403 ดูโศรก หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120404 ขอนแกน หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120405 คอ หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120406 ขอนแกนนอย หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120407 หนองคู หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120408 หนองผํา หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120409 โคกสะอาด หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120410 ตลาด หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120411 หนองกานเหลือง หนองฮะ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120501 หนองสระ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120502 หนองดุม ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120503 หนองเกาะ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120504 โคกสมบรูณแ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
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32120505 ขาม ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120506 สะแบะ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120507 อียอ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120508 หนองเสือ ศรีสุข สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120601 เกาะแกว เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120602 ตางมาง เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120603 ตะมะ เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120604 สองหนอง เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120605 โคกเจริญ เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120606 หนองกระจาน เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120607 โนนสวรรคแ เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120608 ปาุเวย เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120609 โพธ์ิศรีธาตุ เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120610 ทาดาน เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120611 เกาะแกวพัฒนา เกาะแกว สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120701 หมื่นศรีนอย หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120702 หมื่นศรีกลาง หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120703 หมื่นศรีใหญ หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120704 เสม็จ หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120705 กุดศรี หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120706 ศิริพัฒนแ หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120707 กะเลา หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120708 ศรีพัฒนา หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120709 ศรีมงคล หมื่นศรี สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120801 เสม็จ เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120802 หนองมา เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120803 สังแก เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120804 สองหอง เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120805 โนนชัย เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120806 ตาก่ํา เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120807 หนองพรม เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120808 ศรีสวัสด์ิ เสม็จ สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120901 สะโน สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120902 น้ําทวม สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
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32120903 อาเลา สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120904 จิก สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120905 แขม สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120906 จารยแ สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120907 นายาว สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120908 หนองบวัลําพุก สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32120909 กอไผนอย สะโน สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121001 ดูหวันา ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121002 โคก ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121003 ขนวน ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121004 นาเทงิ ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121005 เปอืย ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121006 พอก ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121007 หนองพญา ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121008 ศรีราชา ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121009 หวยทุง ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32121010 โนนสําราญ ประดู สําโรงทาบ สุรินทรแ
32130101 บวัเชด บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130102 บวัขุนจง บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130103 ปราสาท บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130104 หมื่นสังขแ บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130105 ตาปมิ บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130106 กระทม บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130107 ระมาดคอ บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130108 ประเดียก บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130109 เเสนสนุก บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130110 โนนสังขแ บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130111 ออด บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130112 พรสุข บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130113 สันติสุข บวัเชด บวัเชด สุรินทรแ
32130201 สะเดา สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130202 สังแก สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130203 กะโงก สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130204 สน สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
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32130205 สนพัฒนา สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130206 อําปลึ สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130207 เเสนทอง สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130208 นากลาง สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130209 สะเดานอย สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130210 โคกหนิ สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130211 สนสามัคคี สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130212 กระโงกพัฒนา สะเดา บวัเชด สุรินทรแ
32130301 จรัส จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130302 ตระเวง จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130303 โอทะลัน จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130304 นาสนวน จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130305 โชค จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130306 สะพาน จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130307 ตระเปยีงคล็อง จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130308 จรัสพัฒนา จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130309 นาสนวนพัฒนา จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130310 โอทะลันพัฒนา จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130311 โคกทม จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130312 ใหมสระประมง จรัส บวัเชด สุรินทรแ
32130401 ตาวัง ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130402 นา ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130403 กะเพอโร ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130404 ตะแบง ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130405 เเสนสําราญ ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130406 หนองโจงโลง ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130407 จบก ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130408 โคกสําโรง ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130409 หนองเหล็ก ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130410 ไทรโยง ตาวัง บวัเชด สุรินทรแ
32130501 อาโพน อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130502 ประเม อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130503 ชําปะโต อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130504 หนองหลวง อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
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32130505 จารยแ อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130506 สะแร อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130507 รุน อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130508 โคกสะอาด อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130509 ไกรสรพัฒนา อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130510 ผักไหม อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130511 โพธ์ิใหญ อาโพน บวัเชด สุรินทรแ
32130601 สําเภาลูน สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130602 ตาปนั สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130603 ไทยเดิม สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130604 สวาท สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130605 โคกสมอง สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130606 แกรง สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130607 ไทยเดิมนอย สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130608 ใหมพัฒนา สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130609 ไทยเจริญ สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32130610 โคกเพชร สําเภาลูน บวัเชด สุรินทรแ
32140101 รุน บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140102 ทาสวาง บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140103 ดอนน้ําตาล บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140104 บอุําเปาวแ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140105 หวัอาง บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140106 อําปลึ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140107 โพธ์ิทอง บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140108 โคกสูง บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140109 หนองแรด บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140110 โนนยางกุด บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140111 อุโลก บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140112 สกอรแ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140113 นาพูน บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140114 หนองตาเลิบ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140115 หนองแวง บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140116 ไทยสันติสุข บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140117 ไทยนิยม บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
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32140118 พนมดงรัก บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140119 เขาโต฿ะ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140120 อําปลึ บกัได พนมดงรัก สุรินทรแ
32140201 โคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140202 โคกยาว โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140203 โคกโบสถแ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140204 ตาเจก โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140205 ใหมพัฒนา โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140206 หนองแคน โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140207 สระแกว โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140208 โนนคอทอง โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140209 โนนสมบรูณแ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140210 หลักพัฒนา โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140211 โคกกลางใหม โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140301 จีกแดก จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140302 โคกกรม จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140303 สายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140304 ละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140305 ตาลวก จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140306 หนองระอาง จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140307 วารี จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140308 ศรีสัมพันธแ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140309 ศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140310 ทานตะวัน จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140311 หนองหลวง จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140312 หนองพลวงสามัคคี จีกแดก พนมดงรัก สุรินทรแ
32140401 ตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140402 หนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140403 พนมดินเกา ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140404 พนมดินใหม ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140405 หนองดันนา ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140406 โนนมะยาง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140407 โคกแสลง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140408 หนองคันนาสามัคคี ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
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32140409 พูนสุข ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140410 พนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140411 เกษตรสมบรูณแ ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32140412 ตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทรแ
32150101 ณรงคแ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150102 พระโกฏิ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150103 โสน ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150104 เคาะ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150105 ละมงคแ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150106 รัฐราษฎรแพัฒนา ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150107 มหาชัย ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150108 โสนนอย ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150109 หนองเทพ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150110 อาสอน ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150111 สังแก ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150112 ศรีณรงคแ ณรงคแ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150201 แจนแวน แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150202 แดง แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150203 เกาะ แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150204 พราน แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150205 ตะโนน แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150206 สําโรง แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150207 สนวน แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150208 จารยแ แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150209 เกาะนอย แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150210 สิม แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150211 ตะโนน แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150212 แดง แจนแวน ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150301 ตรวจ ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150302 เที่ยงสูง ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150303 โนนทอง ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150304 หนองหวา ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150305 ฉลีก ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150306 เตาเเดก ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
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32150307 นอย ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150308 เกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150309 พรหมคาต ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150310 ขาคีม ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150311 หนองมะแซว ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150312 ใหมไทยเจริญ ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150313 โชคชัย ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150314 ตะแตรว ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150315 ตรวจ ตรวจ ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150401 หนองแวง หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150402 สําโรง หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150403 จารยแ หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150404 หนองคู หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150405 คูขาด หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150406 โนนตลาดพัฒนา หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150407 หนองตราด หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150408 ธาตุทอง หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150409 กุง หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150410 โนนคํา หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150411 นอยพัฒนา หนองแวง ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150501 ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150502 หนองเรือ ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150503 ออมแกว ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150504 หอก ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150505 โนง ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150506 กลวย ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150507 โคกอํานวย ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150508 พระจันทรแ ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150509 ลูกควาย ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150510 ทาพระ ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150511 ขยูงทอง ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32150512 หนองกฐิน ศรีสุข ศรีณรงคแ สุรินทรแ
32160101 เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160102 เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
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32160103 โชค เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160104 โชคหวัแรด เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160105 สดอ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160106 สดอเหนือ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160107 นาโพธ์ิ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160108 นาตัง เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160109 นาตัง เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160110 ตระแบกใหญ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160111 นาโพธ์ิ เขวาสินรินทรแ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160201 บงึ บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160202 เฉนียง บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160203 ตาโหมก บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160204 ละเอาะ บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160205 นางแกว บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160206 สนวน บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160207 แดง บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160208 กันตรง บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160209 ระโงนกรอย บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160210 หวยระวี บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160211 บงึนคร บงึ เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160301 ตากูก ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160302 ตากูก ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160303 ตากูก ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160304 โชค ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160305 สนวน ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160306 ตากแดก ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160307 อาไร ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160308 อําปลึ ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160309 อําปลึ ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160310 โพธ์ิคู ตากูก เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160401 ฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160402 ฉันเพล ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160403 พะเนา ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160404 ระงอล ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
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32160405 หนองไทร ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160406 สามโค ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160407 ตาปดุ ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160408 เเสรออ ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160409 ใหม ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160410 ระไซรแ ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160411 ตาสอน ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160412 โพธ์ินอย ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160413 หนองโพธ์ิ ปราสาททอง เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160501 แร บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160502 ประปดื บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160503 อากลัว บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160504 จบก บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160505 กันเตรียง บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160506 บงึ บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160507 ภูดิน บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160508 เบาะอุน บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160509 หวยราช บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32160510 อากลัว บานแร เขวาสินรินทรแ สุรินทรแ
32170101 หนองแวง หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170102 หนองใหญ หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170103 หนองหลวง หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170104 ขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170105 หนองพวง หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170106 โนนส้ัน หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170107 โนนส้ัน หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170108 อีโสด หนองหลวง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170201 คําผง คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170202 โนนดู คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170203 มวง คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170204 อาพืด คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170205 คําผง คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170206 พราหมณแ คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170207 เซียงซิน คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
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32170208 นาแกน คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170209 หนองตาด คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170210 นอยขยูง คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170211 ยางชุม คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170212 อีแฮด คําผง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170301 โนน โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170302 หนองบวังาม โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170303 ขาม โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170304 ผักไหม โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170305 โพธ์ินอย โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170306 โนนจาน โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170307 ขี้เหล็ก โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170308 หนองไมงาม โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170309 ขี้ตุน โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170310 หนองไผ โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170311 หนองแมว โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170312 โนนกอ โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170313 โบก โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170314 หนองบวัคํา โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170315 โนนแดง โนน โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170401 คอ ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170402 ระเวียง ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170403 ซาต ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170404 กานเหลือง ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170405 หนองหวา ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170406 โนนนอย ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170407 มวงหวาน ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170408 ปลาเดิด ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170409 หนองเเคน ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170410 ชาต ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170411 ระเวียง ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170412 นกเคา ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170413 แกนขาม ระเวียง โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170501 หนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
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32170502 หนองเทพ หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170503 สําโรง หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170504 หนองมะนาว หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170505 หนองแวง หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170506 อีโสด หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170507 ผํา หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170508 เปน็เย็น หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170509 สองหอง หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170510 ขนวน หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170511 โนนสะเดา หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170512 อีตู หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170513 หนองผาง หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170514 โนนแคน หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170515 วังยูง หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170516 หนองหวา หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170517 หนองผาย หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170518 ทเึจริญ หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170519 หนองบาก หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
32170520 ผํา หนองเทพ โนนนารายณแ สุรินทรแ
33010301 คูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010302 คูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010303 แดง คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010304 ดงเปอืย คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010305 เวาะ คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010306 เปอืย คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010307 หนองแวง คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010308 โนนทราย คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010309 โพนงอย คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010310 เปอืยใหม คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010401 ซํา ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010402 โพธ์ิ ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010403 หลุบ ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010404 ขยุง ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010405 หนองแคน ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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33010406 แทง ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010407 ปาุสะแบง ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010408 เวียง ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010409 นา ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010410 หนองหวา ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010411 เวียงนอย ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010412 โนนมะนาว ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010413 หนองแข ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010414 จั่น ซํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010501 จาน จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010502 เหลายอด จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010503 บาก จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010504 หนองคูใหญ จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010505 หนองคู จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010506 ฮองขาด จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010507 ดงบงั จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010508 โคกเลาะ จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010509 หนองตะเคียน จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010510 แดง จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010511 ลิงไอ จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010512 หนองคูนอย จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010601 ตะดอบ ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010602 เปอืย ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010603 นาสูง ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010604 หนองแคน ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010605 หนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010606 เปอืยนอย ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010607 โพนงาม ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010608 ไผลอม ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010701 หนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010702 หนองกิโล หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010703 หนองสวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010704 หนองสาด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010705 หนองครกใต หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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33010706 หนองแดง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010707 หนองเครือซูด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010708 หนองมวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33010709 หนองครก-ปากชอง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011101 โพนขา โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011102 หนองเหล็ก โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011103 บก โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011104 ขนวน โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011105 โนน โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011106 กุดโงง โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011107 กุดโงงใต โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011108 เจริญพัฒนา โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011109 บก โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011110 กุดโงงใต โพนขา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011201 โพนคอ โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011202 โพนคอ โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011203 ยานาง โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011204 กลาง โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011205 โนน โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011206 ทานตะวันออก โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011501 โพนเขวา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011502 โพนเขวา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011503 หนองเข็ง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011504 กอก โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011505 เหลาแค โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011506 หนองแวง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011507 หนองแวง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011508 ดอนส้ัน โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011509 โนนสังขแ โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011510 โนนเล โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011511 หนองเข็งคํา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011601 หญาปลอง หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011602 หญาปลองเหนือ หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011603 สรางเรือง หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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33011604 วังไฮ หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011605 เอก หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011606 โนนหลอ หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011607 โนนแย หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011608 โนนสํานัก หญาปลอง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011801 ทุม ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011802 ทุม ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011803 เสือบอง ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011804 หางวาว ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011805 โนนบวั ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011806 โนนแกด ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011807 โนนแกด ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011808 หนองมวง ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011809 ขมิ้น ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011810 ขมิ้น ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011811 ฮองแขดํา ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011812 หนองแวง ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011813 เหลาโนนตูม ทุม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011901 หนองไฮ หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011902 หนองไฮ หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011903 แก หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011904 โนนแดง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011905 กอ หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011906 โนนหลอง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33011907 ชาติ หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012101 หนองหวา หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012102 หนองแวง หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012103 หนองแกว หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012104 สําโรง หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012105 บวัเตย หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012106 บก หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012107 หนองด่ัง หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012108 โนนอีปงั หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012109 หนองเขากรรม หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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33012110 โพนงัว หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012111 ศรีพันเรือ หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012112 โนนสวาง หนองแกว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012201 ใหม น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012202 งอ น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012203 หนองโน น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012204 บขุาวดอ น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012205 หวาน น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012206 น้ําคํา น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012207 ยาง น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012208 โนน น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012209 หนองคํา น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012210 หวันา น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012211 หนองแสง น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012212 ดอนจันทรแ น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012213 โนนสวนปาุ น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012214 หนองโนใต น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012215 ขาวดอ น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012301 โพธ์ิ โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012302 อีลอก โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012303 โนนจาน โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012304 โนนหุง โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012305 หนองหวา โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012306 โนนกอง โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012401 หมากเขียบ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012402 หนองหวัลิง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012403 กลาง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012404 นาคํา หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012405 ยางกุด หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012406 กานเหลือง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012407 หนองสิม หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012408 อีหลํ่า หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012409 กานเหลืองคุมใต หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012410 อีหลํ่าใหม หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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33012411 นิคมหวยคลา หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012701 หอย หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012702 ตําแย หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012703 เพียนาม หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012704 สะเดา หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012705 หนองไผ หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012706 โนนแดง หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012707 เลา หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012708 พัฒนา หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012709 เพียนามเหนือ หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012710 หนองไผเหนือ หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33012711 นอมเกลา หนองไผ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
33020101 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020102 เขวานอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020103 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020104 เขวานอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020105 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020106 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020107 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020108 เขวานอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020109 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020110 ยางชุมนอย ยางชุมนอย ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020201 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020202 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020203 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020204 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020205 ดินดํา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020206 ผักขะ ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020207 เมืองทอง ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020208 ผักขะ ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020209 ดินดํา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020210 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020211 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020212 ผักขะ ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
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33020213 ผักขะ ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020214 ล้ินฟูา ล้ินฟูา ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020301 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020302 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020303 คอ คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020304 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020305 โนนแดง คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020306 เมืองแสน คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020307 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020308 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020309 คอใหม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020310 สอม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020311 แดนอุดม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020312 หนองเทา คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020313 คอนกาม คอนกาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020401 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020402 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020403 หอย โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020404 โนนดู โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020405 โนนต้ิว โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020406 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020407 ดอนขะยอม โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020408 หอย โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020409 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020410 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020411 ดอนสมัช โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020412 หนองอีหลง โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020413 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020414 โนนคูณ โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020501 กุดเมืองฮาม กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020502 ยางเครือ กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020503 แกง กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020504 แกง กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020505 กุดเมืองฮาม กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
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33020506 เหมือดแอ กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020507 ดอนเหมือดแอ กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020508 กุดเมืองฮาม กุดเมืองฮาม ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020601 บอน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020602 บอน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020603 บอน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020604 จอม บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020605 จอมทอง บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020606 จอมบงึ บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020607 โนน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020608 โนนสูง บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020609 โนนกลาง บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020610 โนนสมบรูณแ บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020611 บอน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020612 บอน บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020613 โนนสูง บงึบอน ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020701 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020702 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020703 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020704 ดอนโก ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020705 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020706 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020707 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33020708 ยางชุมใหญ ยางชุมใหญ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ
33030101 ดูน ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030102 หนองบอน ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030103 หนองปลากุม ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030104 อีปุูง ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030105 คําเมย ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030106 คําบอน ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030107 สิม ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030108 หนองมะแซว ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030109 โคกสะอาด ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030110 หนองโนโนนเปอืย ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
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33030111 เกาะแกวสันติธรรม ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030112 สวางรุงเรือง ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030113 สวางฟูา ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030114 สันติสุข ดูน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030201 โนนผ้ึง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030202 โนนสัง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030203 หนองบวัไชยวาน โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030204 หนองหวาย โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030205 หนองโอง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030206 หวัสะพาน โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030207 ขี้เหล็ก โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030208 หนองบวัไชยวาน โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030209 โนนสัง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030210 โนนผ้ึง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030211 โนนสัง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030212 หนองหวาย โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030213 หนองบวัไชยวาน โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030214 โนนสัง โนนสัง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030301 หนองถม หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030302 หนองดุม หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030303 ทุงพาย หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030304 บกขี้ยาง หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030305 หนองหวัชาง หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030306 ลือชัย หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030307 เลิงแฝก หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030308 โนนสีไคล หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030309 หนองมวง หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030310 รองน้ําคํา หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030311 บกขี้ยาง หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030312 โพนทองพัฒนา หนองหวัชาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030401 ยาง ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030402 หนองกก ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030403 สรางเหลา ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030404 กลวย ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
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33030405 โคก ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030406 โพธ์ิลังกา ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030407 หนองกี่ ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030408 โนนแดง ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030409 โนนสวรรคแ ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030410 กลวย ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030411 โพธ์ิลังกา ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030412 หนองกก ยาง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030501 หนองแวง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030502 แสงใหญ หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030503 หนามแทง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030504 หนองแวง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030505 แดงนอย หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030506 แสงใหญ หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030507 หนองแวง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030508 หนองแวง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030509 หนามแทง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030510 แสงใหญ หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030511 หนองแวง หนองแวง กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030601 หนองแกว หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030602 หวันา หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030603 กอก หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030604 เปอืย หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030605 หนองแกว หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030606 เปอืย หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030607 กอก หนองแกว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030701 ทาม ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030702 เจี่ย ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030703 หมัด ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030704 ผ้ึง ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030705 ผ้ึง ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030706 เจี่ย ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030707 ผ้ึง ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030708 ผ้ึง ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ

-582-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
33030709 ทาม ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030710 หมัด ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030711 เจี่ย ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030712 ผ้ึง ทาม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030801 ละทาย ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030802 เหมา ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030803 กอก ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030804 เขวา ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030805 ยางนอย ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030806 หนองเรือ ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030807 ละทาย ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030808 บานผ้ึง ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030809 ละทาย ละทาย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030901 เมืองนอย เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030902 โนนสวน เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030903 หนองเทา เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030904 หนองน้ําเตา เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030905 หนองมุก เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030906 เมืองนอย เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030907 เมืองนอย เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030908 เมืองนอย เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030909 หนองเทา เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33030910 หนองน้ําเตา เมืองนอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031001 อีปาด อีปาด กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031002 ทุงมั่ง อีปาด กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031003 หนองไฮ อีปาด กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031004 ทุงมั่ง อีปาด กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031005 หนองไฮ อีปาด กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031101 แวง บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031102 เทนิ บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031103 ขาม บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031104 บวันอย บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031105 พันลํา บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031106 โนนเปอืย บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
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33031107 โนนปอ บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031108 เทนิ บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031109 หนองแสง บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031110 ขาม บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031111 เทนิ บวันอย กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031201 หนองบวั หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031202 โนนเรือ หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031203 โพนทราย หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031204 ทาชาง หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031205 ขามปอูม หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031206 น้ําคํา หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031207 สีถาน หนองบวั กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031301 ดู ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031302 คลอ ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031303 หนองถม ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031304 เหมือดแอ ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031305 หนองยาง ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031306 มวง ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031307 คลอ ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031308 หนองถม ดู กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031401 ผักแพว ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031402 โนนสะอาด ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031403 หนองขุน ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031404 จิกกะลา ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031405 สวนฝูาย ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031406 เกาะ ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031407 หนองมวง ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031408 สวนออย ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031409 นาดี ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031410 หนองนานอย ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031411 บกบาง ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031412 หนองขอนใหญ ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031413 โนนสวาง ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031414 อีตู ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
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33031415 ผักแพว ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031416 นาดี ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031417 หนองแมว ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031418 เกาะ ผักแพว กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031501 จาน จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031502 พะแนง จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031503 กอไผ จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031504 ผักบุง จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031505 บรูพา จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031506 อาลัย จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031507 ดู จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031508 โนนเปอืย จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031509 ต้ิว จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031510 หนองหญาปลอง จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031511 จาน จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031512 โนนสมบรูณแ จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031513 ผักบุง จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031514 จาน จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33031515 อาลัย จาน กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032001 คําเนียม คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032002 อีตอม คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032003 มะกรูด คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032004 หนองทามนอย คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032005 หนองอีกวาง คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032006 หนองทามใหญ คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032007 หนองทามนอย คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032008 คําเนียม คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032009 อีตอม คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33032010 คําเนียม คําเนียม กันทรารมยแ ศรีสะเกษ
33040101 บงึมะลู บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040102 น้ําขวบ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040103 ตาแทน บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040104 โนนดู บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040105 โนนแสนคํา บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33040106 โนนเยาะ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040107 โนนศิริ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040108 หนองศาลา บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040109 หนองตลาด บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040110 โนนเปอืย บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040111 ถนนวิหาร บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040112 หนองตาอุด บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040113 ศรีสะอาด บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040114 ตาแทนตะวันออก บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040115 ศรีลําดวน บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040116 บงึมะลูเหนือ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040117 โนนเกตุ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040118 หนองศาลาใต บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040119 ถนนวิหารใต บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040120 โนนเยาะเหนือ บงึมะลู กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040201 นารังกา กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040202 กันจาน กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040203 กุดเสลา กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040204 ณรงคแ กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040205 หนิกอง กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040206 ทุงสวาง กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040207 หนองรุง กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040208 โนนงาม กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040209 ชวาซอ กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040210 หนองขวาง กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040211 สามแยก กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040212 พระทะเล กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040213 ตาจอย กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040214 โนนคูณ กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040215 นารังกาใต กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040216 โนนพิทกัษแ กุดเสลา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040301 ผือใหม เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040302 หนองเตียงนอย เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040303 โนนใหญ เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33040304 จานเลียว เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040305 น้ําเย็น เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040306 โนนเปอืย เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040307 หนองตอนาเจริญ เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040308 สะพานทางโคง เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040309 น้ําเย็นใต เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040310 โนนใหญเหนือ เมือง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040501 สังเม็ก สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040502 ไหลดุม สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040503 ทุงโพธ์ิ สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040504 สําโรง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040505 โนนแสนสุข สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040506 หนองตาเหมา สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040507 โนนกลาง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040508 โนนสะอาด สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040509 โนนคําแกว สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040510 สรางศาลา สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040511 โนนสําราญ สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040512 นากันตม 2 สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040513 หนองแสง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040514 นากันตม สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040515 เขื่อนชาง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040516 ศรีพนมทอง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040517 กันตมพัฒนา สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040518 สังเม็กตะวันตก สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040519 ทุงรวงทอง สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040520 ปาุออย สังเม็ก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040601 หนองเขื่อง น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040602 น้ําออม น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040603 ขนาเกา น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040604 ขะยูง น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040605 ราษฎรแพัฒนา น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040606 คลอเกตุศิริ น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040607 ขนาใหม น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33040608 สวาง น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040609 โนนสําเริง น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040610 สวาง 2 น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040611 สวางพัฒนา น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040612 กุดปลาขาว น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040613 หนองโปงุ น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040614 เริงสวรรคแ น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040615 น้ําออมเหนือ น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040616 ขะยูงตะวันออก น้ําออม กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040701 ละลาย ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040702 สามเสา ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040703 โคกแกแล ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040704 ทุงยาว ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040705 คําโปรย ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040706 โคกเจริญ ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040707 กอ ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040708 โคกสมบรูณแ ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040709 โนนมีชัย ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040710 หวยตาเสก ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040711 โคกเจริญใหม ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040712 โคกพัฒนา ละลาย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040801 รุง รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040802 โนนสมบรูณแ รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040803 ตาทวด รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040804 โดนเอาวแ รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040805 หนองอุดม รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040806 หวยทพิยแ รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040807 คลองทราย รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040808 หนองโปรงใหญ รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040809 รุงตะวันออก รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040810 โดนเอาวแใต รุง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040901 โคก ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040902 มวง ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040903 หนองเกาะ ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33040904 ตระกาจ ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040905 ทุงกอก ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040906 แสงเจริญ ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040907 ซําตารมยแ ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040908 พวงพยอม ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040909 บก ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040910 บเุด่ือ ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040911 ขอนแกน ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33040912 ตระกาจตะวันตกพัฒนา ตระกาจ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041101 จานใหญ จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041102 ทุงจาน จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041103 ตาลอย จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041104 หนองคัน จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041105 ชําโพธ์ิ จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041106 ไรเจริญ จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041107 ตาเกษ จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041108 ศรีอุดม จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041109 ส่ีแยก จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041110 มหาราช จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041111 เหรียญทอง จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041112 โนนงาม จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041113 โพนทอง จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041114 หนองตาสา จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041115 เศรษฐกิจ จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041116 จานใต จานใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041201 หนองตระกาศ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041202 ตูมนอย ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041203 นา ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041204 หนิ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041205 ไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041206 ภูเงิน ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041207 ทาพระ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041208 นาสมบรูณแ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041209 ซําผักแวน ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33041210 ภูคํา ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041211 หนองกระทงิ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041212 ทางโคง ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041213 ศรีสมบรูณแ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041214 นาซํา ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041215 สันติสุข ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041216 ปาุโมง ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041217 บรูพา ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041218 นาเหนือ ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041219 ภูดิน ภูเงิน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041301 ชํา ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041302 แจงแมง ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041303 นาโพธ์ิ ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041304 ตามูล ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041305 ชํามวง 1 ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041306 ชํามวง 2 ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041307 แจงแมงนอย ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041308 แจงแมงเหนือ ชํา กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041401 กระแชงเหนือ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041402 กระแชงใต กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041403 ไฮ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041404 เขวา กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041405 ระโยง กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041406 โนนจิก กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041407 โนนสูง กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041408 ซําเบง็ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041409 จํานรรจแ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041410 หนองทา กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041411 กอก กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041412 กระแชงพัฒนา กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041413 โนนสมประสงคแ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041414 ซําเบง็นอย กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041415 ศีรษะอโศก กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041416 เขวาเหนือ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33041417 กระแชงเมืองใหม กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041418 กระแชงใหญ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041419 โนนสูงเหนือ กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041420 เขวาใต กระแชง กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041501 โนนสําราญ โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041502 ทาสวาง โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041503 ตาเสก โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041504 จันทรแหอม โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041505 กระหวัน โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041506 โนนเหล่ือม โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041507 รุงอรุณ โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041508 หนองติม โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041509 ทาสวางสามัคคี โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041510 โนนสําราญใต โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041511 โนนสําเริง โนนสําราญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041601 บก หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041602 หนองหญาลาด หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041603 โนนมวง หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041604 สมบรูณแ หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041605 กระบี่ หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041606 แก หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041607 ปาุไมพัฒนา หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041608 กระบี่เหนือ หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041609 ดงกอ หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041610 ศรีเจริญ หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041611 หวยพอก หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041612 บกใต หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041613 โนนมวงใต หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041614 ปาุไมพัฒนาใต หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041615 ดงสูง หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041616 แกใตพัฒนา หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041617 ซําตะวัน หนองหญาลาด กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041901 เสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041902 ภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33041903 ซําเม็ง เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041904 หนองเม็ก เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041905 โนนสวาง เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041906 พรทพิยแ เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041907 หวัทด เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041908 หวยน้ําใส เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041909 โนนสวางพัฒนา เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041910 โนนเจริญ เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041911 หนองเม็กนอย เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041912 ภูมิซรอลใหม เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33041913 ภูมิซรอล 2 เสาธงชัย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042001 ขนุน ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042002 โตนด ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042003 โนนสมบรูณแ ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042004 ตาเครือ ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042005 นาขนวน ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042006 หนองหวัชาง ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042007 นารุงเรือง ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042008 หนองผักกูด ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042009 ขนุนตะวันออก ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042010 หนองคงคา ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042011 โตนดตะวันตก ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042012 นาขนวนตะวันตก ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042013 โนนสมบรูณแเหนือ ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042014 นาทราย ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042015 โตนดกลาง ขนุน กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042101 ทุงขนวน สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042102 หนองหนิ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042103 จํานัน สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042104 สวนกลวย สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042105 โนนสะแบง สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042106 โนนเรือ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042107 สายเจริญ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042108 คําบอน สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33042109 มะลิวัลยแ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042110 สวนสวรรคแ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042111 ทุงขนวนเหนือ สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042112 ทุงขนวนใต สวนกลวย กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042301 เดียงตะวันออก เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042302 เดียงตะวันออก 2 เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042303 เดียงตะวันตก เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042304 เดียงเหนือ เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042305 หนองแก เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042306 วังชมภู เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042307 นาตาล เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042308 เดียงใตพัฒนา เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042309 เวียงเหนือ เวียงเหนือ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042401 โคก ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042402 รอง ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042403 ประทาย ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042404 ทุงใหญ ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042405 มวง ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042406 ผือเกา ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042407 กระมอญ ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042408 ตาชุน ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042409 ทุงใหญ 2 ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042410 โนนสะอาด ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042411 หวยไมงาม ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042412 โคกเหนือ ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042413 ทุงปะทาย ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042414 โคกใตพัฒนา ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042415 โคกใหม ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042416 ทุงใหญพัฒนา ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042417 ทุงใหญเกา ทุงใหญ กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042501 ดานกลาง ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042502 ดานใต ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042503 ดานเหนือ ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042504 โศกขามปอูม ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
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33042505 หนองหวา ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33042506 ภูผาหมอก ภูผาหมอก กันทรลักษแ ศรีสะเกษ
33050101 กันทรารมยแ กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050102 ตาไอ กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050103 โคกโพน กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050104 โคกสูง กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050105 ศรีอุดม กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050106 โคกสุพัสอุดม กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050107 ตายอ กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050108 หนองไฮ กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050109 โคกโพนตะวันออก กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050110 ลุมพุก กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050111 โพนใหญ กันทรารมยแ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050201 ตาสุด จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050202 จะกง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050203 ตาตู จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050204 ตะเคียนนอย จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050205 กองหลวง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050206 บงึนอย จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050207 หนองกระจง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050208 ปะอุง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050209 เค็ง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050210 ไลยแพัฒนา จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050211 อาลัย จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050212 หนองรุง จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050213 กระหวัน จะกง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050301 ใจดี ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050302 พะเยียว ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050303 ทะลอก ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050304 ลําภู ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050305 ตะแบง ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050306 ตาสุ ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050307 อังกุล ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050308 โคกมะเขือ ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33050309 สมใจ ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050310 ใจดีเหนือ ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050311 ใจดีกลาง ใจดี ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050401 กันจาน ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050402 บงิ ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050403 สวาย ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050404 ตราง ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050405 ดองกําเม็ด ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050406 กระโพธ์ิชางหมอ ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050407 ตราด ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050408 ตาโคล ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050409 หนองปงิปอง ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050410 โพธ์ิสยาม ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050411 บงิใต ดองกําเม็ด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050501 โสน โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050502 อาวอย โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050503 หนองคลา โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050504 โคกกี่ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050505 คําเผือ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050506 สนามสามัคคี โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050507 สวาย โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050508 ขนุน โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050509 ส่ีแยกนาเจริญ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050510 ไพรวรรณพัฒนา โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050511 แสงอรุณ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050512 แหลมทอง โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050513 อาวอยใต โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050514 หนองคลาใต โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050515 ขนุนเหนือ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050516 โนนสวาง โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050517 หนองไฮตะวันออก โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050518 โสนตะวันออก โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050519 โสนเหนือ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050520 อาวอยเหนือ โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33050521 หนองไฮตะวันออก โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050522 โสนตะวันตก โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050523 ภูมิขนุน โสน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050601 ปรือใหญ ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050602 หลัก ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050603 ตาเบ฿าะ ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050604 มะขาม ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050605 ปรือคันตะวันออก ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050606 โนนสมบรูณแ ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050607 ปรือคันตะวันตก ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050608 โพธ์ิสวาง ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050609 คลองลําเจียก ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050610 เกษนาคอ ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050611 เนินแสง ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050612 แสนสุข ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050613 นาจะเรีย ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050614 ปรือคันใต ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050615 บางกระวาน ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050616 หนองอาเสร ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050617 ทุงชัย ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050618 เนินเสรี ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050619 หนองสิม ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050620 นาคอ ปรือใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050701 ติม สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050702 ใหม สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050703 สําโรงสูง สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050704 สะเดาใหญ สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050705 สะเดาตะวันตก สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050706 วัดราง สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050707 โพง สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050708 เขวิก สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050709 จะลง สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050710 สนวน สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050711 หนองลุง สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33050712 โคกสําราญ สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050713 สะเดาเหนือ สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050714 ศรีสระจันทรแ สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050715 หนองติมใต สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050716 ติมเหนือ สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050717 สนวน สะเดาใหญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050801 ตาอุด ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050802 ตาอุดใหม ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050803 จํานรรจแ ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050804 เด่ือทํานบ ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050805 ตาอุดใต ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050806 คลองกลาง ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050807 โก ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050808 หวันอน ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050809 เด่ือนอก ตาอุด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050901 หวย หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050902 สนวน หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050903 หาด หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050904 พราน หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050905 เรียม หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050906 ภูมิ หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050907 เจ็ก หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050908 ตะแบก หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050909 ชําแระตะวันตก หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050910 ชําแระกลาง หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050911 ชําแระเหนือ หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050912 สะอางคแ หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050913 บก หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33050914 ตาปิ่น หวยเหนือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051001 แดง หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051002 กอ หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051003 แขว หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051004 โคกเพร็ก หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051005 สระรุน หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33051006 ปราสาท หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051007 กันแต หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051008 ตาดม หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051009 ตาตุม หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051010 ชําเจริญ หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051011 กระเบา หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051012 ตากรุด หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051013 สมบรูณแเหนือ หวยใต ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051101 หวัเสือใต หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051102 วังเย็น หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051103 หวย หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051104 สวงษแ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051105 สระภูมิ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051106 บก หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051107 ประปนุ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051108 อรุณพัฒนา หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051109 เปลียว หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051110 คลองสุด หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051111 ตาทงึ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051112 ภูมิสวงษแ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051113 หวัเสือ หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051114 หวัเสือตะวันออก หวัเสือ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051301 ตะเคียนชางเหล็ก ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051302 ตาเสก ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051303 หนองบวั ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051304 กะกํา ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051305 เวียน ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051306 สวน ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051307 โพน ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051308 หวา ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051309 สวนกระสังขแ ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051310 กะกําโคกสวาง ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051311 พะยอม ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051312 ตะเคียนตะวันออก ตะเคียน ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33051501 นาละเวีย นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051502 สวายเพ็ง นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051503 นิคม เขต2 นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051504 ยางตากกลวย นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051505 นิคมซอย 6 นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051506 นิคมเขต 7 นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051507 กวางขาว นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051508 นิคมเขต 5 นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051509 ทุงตาล นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051510 หนองปลาดุก นิคมพัฒนา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051701 โคกเพชร โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051702 เปี่ยมตาลวก โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051703 ตาปาง โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051704 ภูมิศาลา โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051705 ระกา โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051706 เสลา โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051707 โนนสําราญ โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051708 ตามูง โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051709 ระกานอย โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051710 ตาองคแ โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051711 สุขเกษม โคกเพชร ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051801 ปราสาท ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051802 มะขาม ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051803 กันโทรก ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051804 โคกสวาย ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051805 หนองสะแกสน ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051806 สกุล ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051807 บอทอง ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051808 สะพาน ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33051809 เสรี ปราสาท ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052101 สําโรงตาเจ็น สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052102 ทะลุโนนมวง สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052103 โนนดู สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052104 ศาลา สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33052105 สระบาน สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052106 หวา สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052107 เศวต สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052108 กระโพธ์ิ สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052109 โนนสาย สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052110 เริงรมยแ สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052111 อํานาจเจริญ สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052112 สนวน สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052113 สําโรงเหนือ สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052114 นาทุงพัฒนา สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052115 หนองคลอง สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052116 สําโรงสามัคคี สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052117 ศาลาเหนือ สําโรงตาเจ็น ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052201 แทรง หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052202 ราษีพัฒนา หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052203 บตุาฮี หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052204 คะนาสามัคคี หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052205 เสลา หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052206 นาก฿อก หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052207 นาก฿อกตะวันออก หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052208 ยางชุมภูมิตํารวจ หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052209 ขนุนตาหวัง หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052210 หนองก฿อก หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052211 แทรงเหนือ หวยสําราญ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052401 กฤษณา กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052402 กฤษณาตะวันตก กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052403 พรมแสง กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052404 สวัสดี กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052405 พอก กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052406 ธาตุจังเกา กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052407 หนองเข็ง กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052408 ฮองธาตุ กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052409 ตารงคแ กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052410 หนองเข็งนอย กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33052411 อะลาง กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052412 หนองเข็งนอยตะวันตก กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052413 บตุาด กฤษณา ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052501 ทุงศักด์ิ ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052502 อาทเิม็ก ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052503 กะเจา ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052504 กลาง ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052505 หนองกาด ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052506 หนองกาดนอย ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052507 ยาง ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052508 จันลม ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052509 วิทยแ ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052510 บก ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052511 ลมศักด์ิ ลมศักด์ิ ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052601 นิคมซอย 1 หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052602 นิคมซอย 2 หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052603 นิคมซอย 3 หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052604 นิคมซอย 4 หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052605 ตรอย หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052606 นิคมซอยกลาง หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052607 นิคม เขต 3 สายเอก หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052608 นิคมซอยศูนยแ หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052609 นิคมหนองฉลอง หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052610 หนองโพธ์ิ หนองฉลอง ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052701 เคาะ ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052702 สนวนตะวันตก ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052703 สนวนตะวันออก ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052704 ละเบกิ ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052705 ตาฮิง ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052706 โนน ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052707 หนองทบั ศรีตระกูล ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052801 สะอาด ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052802 ภูมิรมเย็น ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052803 คลอโคกกวาง ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
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33052804 ศีรษะกระบอื ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052805 โคกกวาง ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052806 ศรีสะอาด ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052807 ศรีสมบรูณแ ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052808 ตะเคียนบงัอิง ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33052809 หนองตะเคียน ศรีสะอาด ขุขันธแ ศรีสะเกษ
33060101 คอก ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060102 สวาย ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060103 จังกระดาน ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060104 โพง ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060105 มะขาม ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060106 ต้ิว ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060107 พราน ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060108 ไพรบงึ 1 ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060109 ผือ ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060110 ตราด ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060111 ทุม ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060112 กระแมด ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060113 กอก ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060114 ภูมิ ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060115 ไพรบงึ 2 ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060116 ไพรบงึ 3 ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060117 หนองปดิ ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060118 สนวน ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060119 หนองไพร ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060120 โพธ์ิไทร ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060121 พอก ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060201 หนองอารี ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060202 กันตรวจ ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060203 ลาวเดิม ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060204 หนองหนิ ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060205 ดินแดง ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060206 ดองดึง ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060207 อาหวด ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
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33060208 สรางใหญ ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060209 หนองสิม ดินแดง ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060301 ปราสาทเยอเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060302 ปราสาทเยอใต ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060303 ประอาง ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060304 หนองพัง ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060305 เตร๊ียะ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060306 กันตรุม ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060307 คูส่ีแจ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060308 คูส่ีแจเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060309 พิทกัษแ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060310 ปราสาทเยอตะวันตก ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060311 ประอางเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060401 สําโรงพลัน สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060402 โปงุ สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060403 สะเดานอย สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060404 ชําแระ สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060405 หวัชาง สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060406 ตาต่ิง สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060407 ปดุเนียม สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060408 ไทร สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060409 สังกัน สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060410 ตาจวน สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060411 ฮองสามัคคี สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060412 ไมแกน สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060413 สําโรงธรรม สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060414 ตาโมกขแ สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060415 สําโรงพลันตะวันออก สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060416 กันทก สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060417 ตาตุม สําโรงพลัน ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060501 โพนปลัด สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060502 เขวา สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060503 จังเอิญ สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060504 หนองอิไทย สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
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33060505 หวย สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060506 สลักได สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060507 อาลัย สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060508 พะแวะ สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060509 หนองยาว สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060510 ระหาร สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060511 สุขสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060512 พะแวะเหนือ สุขสวัสด์ิ ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060601 กันตรวจ โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060602 หนองระเยียว โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060603 ตาเจาเหนือ โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060604 โคน โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060605 แดง โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060606 ตะเคียน โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060607 หนองปงิปอง โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060608 หวยปาุมวง โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060609 ตาเจาใต โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33060610 หนองสําราญ โนนปนู ไพรบงึ ศรีสะเกษ
33070101 พิมาย พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070102 บงิ พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070103 สนาย พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070104 ระกา พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070105 สุโข พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070106 หนองเหล็ก พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070107 โนนด่ัง พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070108 สนายนอย พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070109 หวยฆอง พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070110 สนายกลาง พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070111 สะเอิง พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070112 สนายพัฒนา พิมาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070201 กู กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070202 หวา กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070203 ไฮ บานมวง กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070204 หนองบวัตาคง กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
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33070205 สามขา กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070206 กระดึ กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070207 กระโพธ์ิ กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070208 อาต็อง กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070209 พอกนอย กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070210 โสน กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070211 เกาะ กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070212 พอกใหญ กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070213 มวงหนองยาว กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070214 กูตะวันตก กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070215 ผือพัฒนา กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070216 ศรีผไทราษฎรแ กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070217 เกาะสามัคคี กู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070301 หนองแวง หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070302 ศาลา หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070303 กําแมด หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070304 มัดกา หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070305 หนองเชียงทนู หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070306 หนองระนาม หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070307 หนองคูขาม หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070308 บอ หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070309 แขม หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070310 สวาง หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070311 หนองแต หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070312 กระโดน หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070313 เพ็ก หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070314 น้ําออม หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070315 หนองเชียงทนูใต หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070316 ขุนปนู หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070317 ปาุบาก หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070318 ทางโคง หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070319 แจนแลน หนองเชียงทนู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070401 ตูม ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070402 กระโพธ์ิ ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ

-605-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
33070403 ตระเภา ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070404 บงึ ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070405 กระสินธแ ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070406 ขี้นาค ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070407 ขี้นาคนอย ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070408 รงระ ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070409 พล็อง ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070410 ตรอก ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070411 ตูมใต ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070412 ตูมบรูพา ตูม ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070501 นาเวียง สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070502 สมอ สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070503 ปราสาท สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070504 ดอนหล่ี สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070505 กระตายดอน สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070506 ระหาร สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070507 จานโง สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070508 เกานอย สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070509 หนองนกทา สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070510 ดอนหล่ีตะวันออก สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070511 ทุงมอง สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070512 ทามจาน สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070513 กระตายดอนนอย สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070514 หนองเพดาน สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070515 ดอนกระตาย สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070516 หนองคู สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070517 หนองเพดานใต สมอ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070601 กอกหวาน โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070602 นาวา โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070603 ดอนเหลือม โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070604 หนองโดน โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070605 โพธ์ิศรี โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070606 หนองบวับลัลังกแ โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070607 นาดี โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
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33070608 หนองตลาด โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070609 โคกสูง โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070610 ดงตาดทอง โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070611 สนวน โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070612 กอกหวานใต โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070613 หนามแทง โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070614 กอกหวานเหนือ โพธ์ิศรี ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070701 ตาเปยีง สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070702 สําโรงปราสาท สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070703 ไฮเลิง สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070704 หนามแทง สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070705 ขนวน สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070706 ขอนแต สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070707 หนองผ้ึง สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070708 หวาน สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070709 หนองนา สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070710 ขนวน สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070711 หนองแคน สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070712 โจด สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070713 ดงบงั สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070714 นอยนาเจริญ สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070715 นาสําราญ สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070716 ศรีเมืองใหม สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070717 ตะมูง สําโรงปราสาท ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070801 ดู ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070802 หนองหนิ ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070803 หนองคู ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070804 หนองครอง ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070805 ดูนอย ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070806 หนองแวง ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070807 ขาม ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070808 อาวอย ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070809 หนองกระบงุดูกลาง ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070810 อาวอยตะวันตก ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
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33070811
กระหวัดหนองคูนอย
พัฒนา

ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ

33070812 หนองหาน ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070813 ดอกประดู ดู ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070901 สวาย สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070902 แสนแกว สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070903 ขาม สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070904 ทบัขอน สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070905 ทาคอยนาง สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070906 กระโพธ์ินอย สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070907 ไผ สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070908 สนิท สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070909 ขามเหนือน้ําออม สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33070910 น้ําออม สวาย ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071001 กอ พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071002 ขามฆอง พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071003 รําเจก พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071004 เหล็ก พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071005 แคน พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071006 โปงุ พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071007 ไฮ พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071008 โพธ์ิสามัคคี พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071009 ชาดโพธ์ินอย พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33071010 หวาสามัคคี พิมายเหนือ ปรางคแกู ศรีสะเกษ
33080101 สิ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080102 กระทงิ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080103 หนองแคน สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080104 โนนสวาง สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080105 ศิวาลัย สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080106 ศรีขุนหาญ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080107 หวย สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080108 หนองแลง สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080109 โนน สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080110 ใหมพัฒนา สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
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33080111 โนนศรีทอง สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080112 สิริขุนหาญ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080113 ศิวารักษแ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080114 ศาลา สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080201 ตาปรก บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080202 หลักหนิ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080203 บกัดองตะวันตก บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080204 บกัดองตะวันออก บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080205 หนองบวัเรณ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080206 ตาเสร็จ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080207 ตําหนักไทร บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080208 สําโรงเกียรติ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080209 สําโรงเกา บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080210 ซําบนัได บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080211 ภูดินพัฒนา บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080212 โนนตูมถาวร บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080213 สันติสุข บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080214 ตระกูลชัย บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080215 ทบัทมิสยาม 07 บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080216 น้ํามุด บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080217 สวนปาุ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080218 หลักหนิใหม บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080219 คําเจริญ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080220 สําโรงเกียรติใต บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080221 สําโรงใหมไทยเจริญ บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080222 บกัดองใต บกัดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080301 อาราง พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080302 พรานเหนือ พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080303 พรานใต พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080304 โนนแฝก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080305 ดอนขา พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080306 มวงแยก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080307 ทุงเลน พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080308 หนองเกา พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
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33080309 ซําตาโตง พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080310 ซําขี้เหล็ก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080311 สุขสันตแ พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080312 โนนสวรรคแ พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080313 สุขสมบรูณแ พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080314 ซําตาโตงตะวันออก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080315 พรานใตตะวันตก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080316 ขี้เหล็ก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080317 โนนสะอาด พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080318 พรานบรูพา พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080319 โนนแฝกใหม พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080320 อารางใหมพัฒนา พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080401 โพธ์ิ โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080402 เขวา โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080403 กระมัล โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080404 ปรือ โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080405 ตาหมื่น โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080406 กระมัลพัฒนา โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080407 โนนแดง โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080408 โนนสันติสุข โพธ์ิวงศแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080501 ไพร ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080502 กราม ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080503 พอก ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080504 หนองใหญ ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080505 ซําเขียน ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080506 ปนุ ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080507 ซําสะโหมง ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080508 สนามแจง ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080509 กรามตะวันออก ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080510 โนนสะอาด ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080511 โนนปญัญา ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080601 กระเบาเด่ือ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080602 เด่ือ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080603 ระหาร กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
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33080604 กระหวัน กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080605 โพธ์ินอย กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080606 จะเนียว กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080607 กันจด กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080608 หวย กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080609 ตะหลุง กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080610 โตง กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080611 กันจดใหม กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080612 จะเนียวพัฒนา กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080701 ขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080702 ดู ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080703 โคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080704 คอแดง ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080705 คอปอ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080706 โนนลัด ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080707 โนนใหญ ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080708 ดูตะวันออก ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080709 ขุนหาญใต ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080801 โนนสูง โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080802 ดาน โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080803 นา โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080804 กระเบา โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080805 กระเจา โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080806 หนองบวั โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080807 จะกุด โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080808 คอตานี โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080809 นอยแสงตะวัน โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080901 กันทรอมเหนือ กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080902 จองกอ กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080903 ตานวน กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080904 กันทรอมใต กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080905 ตาเอก กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080906 กันทรอมนอย กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080907 ขาง กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
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33080908 ตาเอกใหม กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080909 กันทรอมตะวันออก กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080910 โนนทองหลางพัฒนา กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080911 กันทรอมกลาง กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080912 ไทรนอย กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33080913 ตาเอกพัฒนา กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081001 ภูฝูาย ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081002 หนองจิก ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081003 กุดนาแกว ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081004 คลองคํา ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081005 ภูทอง ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081006 โนนไทยเจริญ ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081007 กุดนาแกวใต ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081008 ภูทองตะวันตก ภูฝูาย ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081101 ตาตา โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081102 โพธ์ิกระสังขแ โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081103 บกสดํา โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081104 โคกพยอม โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081105 หนองประดิษฐแ โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081106 หนองขนาน โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081107 ซํา โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081108 หนองคู โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081109 โนนคูณ โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081110 พอก โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081111 แต โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081112 โพธ์ิกระสังขแเหนือ โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081113 สะดํา โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081114 ใหมพัฒนา โพธ์ิกระสังขแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081201 กันตรวจ หวยจันทรแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081202 หวย หวยจันทรแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081203 หนองผือ หวยจันทรแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081204 หวยจันทรแ หวยจันทรแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33081205 น้ําตกหวยจันทรแ หวยจันทรแ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
33090101 เมืองคง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33090102 ทาโพธ์ิ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090103 กลาง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090104 ใหญ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090105 โนน เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090106 หลุบโมก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090107 ดอนเรือ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090108 รองอโศก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090109 หนองหวา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090110 ปาุมวง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090111 โนนเวียงคํา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090112 หนองหวัลิง เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090113 หนองบาก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090114 ทาโพธ์ิ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090115 รองอโศก เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090201 เมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090202 แสง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090203 แคนนอย เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090204 ดวนนอย เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090205 หนองปลาดุก เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090206 ยาง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090207 ยาง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090208 ยางนอย เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090209 แสง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090210 ยาง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090211 เมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090212 แคนคํา เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090213 ดอนโมง เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090214 หนองเลา เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090301 หนองแค หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090302 ปลาขาว หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090303 เพียมาต หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090304 ผ้ึง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090305 มะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090306 ตัง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33090307 ดอนงูเหลือม หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090308 หวัชาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090309 โนนสูง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090310 เหลาโดน หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090311 ปลาขาว หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090312 สวนสวรรคแ หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090313 ดอนล้ินฟูา หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090314 ผ้ึง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090315 ดอนมวง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090316 มะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090317 หนองแค หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090601 เชือก จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090602 จิก จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090603 มะฟัก จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090604 โจดนาลือ จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090605 สะคาม จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090606 สะแบงตาก จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090607 เชือกกลาง จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090608 เชือกนอย จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090609 กอยนอย จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090610 สองหอง จิกสังขแทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090701 ดาน ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090702 หนองบอ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090703 ดาน ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090704 ดงแดง ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090705 คลีตุน ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090706 หนองซําไฮ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090707 โนนเจริญ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090708 โนนสังขแ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090709 ดงแดง ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090710 ดาน ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090711 หนองแหว ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090712 ดงเจริญ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090713 ธาตุเจริญ ดาน ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33090801 ดู ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090802 กอย ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090803 คอ ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090804 คร่ัง ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090805 กระเดา ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090806 ทาบอ ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090807 อุมแสง ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090808 แตงแซง ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090809 ดอนมวง ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090810 ดอนขี้มอด ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090811 ดู ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090812 กระเดา ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090813 กอย ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090814 กอก ดู ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090901 หนองอึ่ง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090902 นาแปะ หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090903 โกทา หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090904 โตงโตน หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090905 หวยใหม หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090906 ขาม หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090907 เปอืย หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090908 ฮองขา หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090909 โพธ์ิฮัง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090910 กอกแกว หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090911 บาก หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090912 หนองเม็ก หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090913 ผักบุง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090914 ดอนมวง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090915 ธาตุสมบรูณแ หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090916 หนองบวัหลวง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33090917 โตงโตนนอก หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091001 หวัขัว บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091002 อีหนา บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091003 หวย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33091004 บวัหุง บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091005 บวัหุง บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091006 หนองกก บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091007 โนนตุน บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091008 โนนหนองกอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091009 หนองกกนอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091010 หนองคูนอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091011 หวยใต บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091012 กอก บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091013 บวัหุง บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091014 อีหนา บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091015 หวัขัวนอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091016 บวัหุงนอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091017 หนองกก บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091018 อีหนานอย บวัหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091101 ไผ ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091102 ดอนมะเกลือ ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091103 หนองดุม ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091104 เมี่ยง ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091105 คูสระ ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091106 หนองยาง ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091107 คูสระนอย ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091108 หวัหนอง ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091109 ไผ ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091110 คูสระใหม ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091111 ไผ ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091112 ดอนกลาง ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091201 สมปอุย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091202 สมปอุย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091203 โก สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091204 โนนศิลป สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091205 ดอนตุน สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091206 โงง สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091207 เปอืย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33091208 บงึหมอกนอย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091209 บงึหมอก สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091210 ทา สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091211 สมปอุย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091212 โกแดง สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091213 โก สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091214 แกง สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091215 สมปอุย สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091216 บงึหมอก สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091217 สมปอุยใหม สมปอุย ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091301 หนองหมี หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091302 หวัดง หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091303 แสนแกว หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091304 เหด็ผ้ึง หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091305 หนองกาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091306 ดอนไมงาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091307 หนองนาคู หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091308 หนองหมี หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091309 ดอนไมงาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091310 หวัดง หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091311 เหด็ผ้ึงนอย หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091312 นาเจริญ หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091313 ดงงาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091314 งามเจริญ หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091315 หนองหมี หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091316 ดอนหาด หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091317 โนนเจริญ หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091318 ดอนปูุตา หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091401 หวาน หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091402 หวาน. หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091403 ดอนมวง หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091404 ดอนปะอุง หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091405 ดอนตํ่า หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091406 น้ําออมนอย หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
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33091407 หนองโงง หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091408 หนองขี้นก หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091409 หนองคางไฟ หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091410 น้ําออมนอย หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091411 หนองโงง หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091412 โนน หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091413 นานวล หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091501 หนองคูไซ สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091502 สรางปี่ สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091503 นอกดง สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091504 ดาน สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091505 โนนพยอม สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091506 หนองสรวง สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091507 สรางแกว สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091508 หนองศาลา สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091509 หนองขาม สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091510 สรางปี่ สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091511 สรางแกว สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33091512 สรางปี่ สรางปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
33100101 สระภู กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100102 ดงเหด็ กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100103 หนองอีทมุ กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100104 ขนวน กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100105 หนองสะเต็ง กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100106 หนองเตา กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100107 ตําแย กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100108 สองหอง กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100109 สระภูนอย กําแพง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100201 อี่หลํ่า อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100202 จิก อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100203 โนนยาง อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100204 โคกกลางนอย อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100205 โนนดู อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100206 โนนคอ อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33100207 หนองเหล็ก อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100208 หนองตาจารยแ อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100209 โคกลางใหญ อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100210 โนนสูง อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100211 สรางแกว อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100212 โนนเปอืย อี่หลํ่า อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100301 กานเหลือง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100302 กะพี้ กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100303 ขนวน กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100304 สีแกว กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100305 กงพาน กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100306 หนองจินดาใหญ กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100307 ออมแกว กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100308 หนองเหล็ก กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100309 หนองเหล็ก กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100310 ธาตุนอย กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100311 หนองคู กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100312 หวัชาง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100313 หนองจินดานอย กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100314 โนนแดง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100315 กานเหลือง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100316 หวัหนอง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100317 ธาตุนอย กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100318 กานเหลือง กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100319 กงพาน กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100320 โนนขนวน กานเหลือง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100401 ทุงไชยนอย ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100402 ทุงไชยใหญ ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100403 ทุงไชย ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100404 ขวาว ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100405 หนองมะฮาด ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100406 กุง ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100407 โนนแดง ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100408 ทุงไชย ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33100409 หนองเวียง ทุงไชย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100501 สําโรง สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100502 สมปอุย สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100503 หนองเมย สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100504 ขนวน สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100505 โนนหาญหก สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100506 ยาง สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100507 โนนแดง สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100508 เอือด สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100509 สวนฝูาย สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100510 โนนดู สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100511 ตลาด สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100512 หนองแคน สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100513 ทบัชาง สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100514 หนองจันทา สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100515 ดงขี้เหล็ก สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100516 ศรีบญุลือ สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100517 สวนฝูาย สําโรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100601 โพนทอง แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100602 แขม แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100603 ขมิ้น แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100604 หนองแมว แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100605 โนนสาย แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100606 โนนเค็ง แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100607 โนนสูง แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100608 โนนแตน แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100609 ขี้กา แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100610 เหง่ียง แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100611 โนนลัด แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100612 โนนสายใต แขม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100701 หนองไฮ หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100702 หนองดีปลี หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100703 นาโนน หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100704 ยางแรด หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33100705 หนองเตา หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100706 โนนเค็ง หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100707 หนองหวา หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100708 หวา หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100709 กอ หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100710 โคก หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100711 โนนเย็น หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100712 หนองแกว หนองไฮ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100801 ขะยูง ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100802 หนองแคน ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100803 เนียม ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100804 กลาง ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100805 กระเบา ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100806 หนองยาง ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100807 โพนเมือง ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100808 หองไหล ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100809 ประดู ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100810 กระตํ่า ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100811 หนองจิก ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100812 หวัทุง ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33100813 กระเบา ขะยูง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101001 ตาเกษ ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101002 ดู ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101003 เขือง ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101004 หนองลุง ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101005 หนองเหล็ก ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101006 ทุงสวาง ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101007 เกษมสุข ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101008 ยางนอย ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101009 บอน ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101010 เปอืย ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101011 หนองมะแซว ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101012 หนองเหล็กใหญ ตาเกษ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101101 หวัชาง หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33101102 กุง หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101103 บงึไกร หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101104 สําโรงนอย หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101105 หนองหวา หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101106 กอก หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101107 ยาง หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101108 คอ หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101109 กลาง หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101110 หอย หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101111 ขี้เหล็ก หวัชาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101201 หนองนกเจา รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101202 ผ้ึง รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101203 ขี้เหล็ก รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101204 รังแรง รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101205 ซํา รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101206 คอ รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101207 เพ็ก รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101208 โนน รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101209 ผือมอญ รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101210 เพ็กนอย รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101211 โคกสะอาด รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101212 ขี้เหล็กพัฒนา รังแรง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101401 แต แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101402 โนนคูณ แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101403 หนองหยอด แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101404 กระตํ่า แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101405 มวง แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101406 มะหลัดใหญ แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101407 มะหลัดเหนือ แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101408 มะหลัดใต แต อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101501 แข แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101502 โนน แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101503 น้ําทวม แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101504 โนนกลาง แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33101505 อะลาง แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101506 โนนเปอืย แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101507 ปาุใต แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101508 ยางโทน แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101509 นาสอง แข อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101601 โพธ์ิชัย โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101602 ดง โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101603 จําปา โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101604 โต฿ะ โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101605 โนนใหญ โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101606 บอนใหญ โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101607 หนองคู โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101608 สะเดา โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101609 สมอ โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101610 โนนกอง โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101611 บอนนอย โพธ์ิชัย อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101701 ปะอาว ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101702 หอง ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101703 โพธ์ิ ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101704 ดู ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101705 ฝาง ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101706 พลับ ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101707 ซุงงู ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101708 ปะหละ ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101709 ขะยอม ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101710 หอมจันทรแ ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101711 กอก ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101712 บุง ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101713 นอยสําโรง ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101714 นอยผักหม ปะอาว อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101801 หนองหาง หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101802 หนองหาง หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101803 พงพรต หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101804 หนองหญาปลอง หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33101805 ฟูาผา หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101806 สําโรงนอย หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101807 หนองบวั หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101808 หลักปาูย หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101809 หนองดวน หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101810 หนองมอญ หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101811 เจียงวงศแ หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101812 หนองใหญ หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101813 หนองแคน หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101814 ขุมปนู หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101815 หนองบวัเหนือ หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101816 สําโรงนอย หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33101817 พงพรต หนองหาง อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102201 กําแพง สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102202 กําแพง สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102203 คอ สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102204 หนองสิม สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102205 หนองแปน สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102206 กอ สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102207 หนองหวัหมู สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102208 หนองมา สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102209 หนองโน สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102210 หนองเหล็ก สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102211 หนองกูด สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102212 กําแพง สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102213 คอพัฒนา สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102214 สระกําแพงใหญ สระกําแพงใหญ อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102401 หนองโปรง โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102402 นานวน โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102403 ขะยอม โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102404 โคกหลาม โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102405 แสงนอย โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102406 เหง่ียง โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102407 กระจ฿ะ โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
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33102408 โนนนอย โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102409 โนนนอย โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102410 กระจ฿ะ โคกหลาม อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102501 โคก โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102502 โคก โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102503 วัด โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102504 โคกขาม โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102505 โปรงสามัคคี โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102506 แสนคูณ โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102507 ยาง โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102508 สิม โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102509 อะลาง โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33102510 โคกนอย โคกจาน อุทมุพรพิสัย ศรีสะเกษ
33110101 โนนลาน เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110102 หาด เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110103 หมากยาง เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110104 มวง เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110105 โนนแดง เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110106 คอ เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110107 หนองคูใหญ เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110108 หนองคูนอย เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110109 เหนือโนนลาน เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110110 มวงงาม เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110111 คอใต เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110112 หนองคูใต เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110113 โนนลานกลาง เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110114 หาดใหมพัฒนา เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110115 หนองคูใหม เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110116 หมากยางเหนือ เปาฺะ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110201 เปาฺะ บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110202 เปาฺะ บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110203 เปาฺะ บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110204 โนนสาวสวย บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110205 จอมพระ บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
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33110206 นาสวน บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110207 หนองหลม บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110208 บงึบรูพแ บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33110209 บงึบรูพา บงึบรูพแ บงึบรูพแ ศรีสะเกษ
33120101 หวยทบัทนั หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120102 หนองสิมใหญ หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120103 บก-พอก หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120104 กระทุม หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120105 สรางเรือ หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120106 หนองสิมนอย หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120107 ทุงมน หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120108 สวัสดี หวยทบัทนั หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120201 เมืองหลวง เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120202 เมืองหลวง เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120203 เมืองหลวง เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120204 หนองดินจี่ เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120205 จังเอิน เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120206 เมืองนอย เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120207 ออ เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120208 โท฿ะ เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120209 หนองเมย เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120210 เตาเหล็ก เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120211 หนองสะมอน เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120212 หนองคู เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120213 หวยยาง เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120214 หนองกอก เมืองหลวง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120301 กลวยกวาง กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120302 บยุาว กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120303 หนองคู กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120304 ขามใหญ กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120305 พอกหนองแข กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120306 ไฮใหญ กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120307 โนนสําโรง กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120308 ไพรพะยอม กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
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33120309 แดงใหญ กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120310 ขามนอย กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120311 หนองแข กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120312 โนนแคน กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120313 หนองหวา กลวยกวาง หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120401 สิงไคร ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120402 ผักไหมนอย ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120403 ดู ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120404 ผักไหมใหญ ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120405 หาด ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120406 กระสังขแ ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120407 นาทุง ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120408 ตาทอง ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120409 ไฮนอย ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120410 ชาด ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120411 กระเต็ล ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120412 หองนอย ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120413 หวยซันพัฒนา ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120414 หนองลุง ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120415 ไพรพะเนาวแ ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120416 นาทุงเหนือ ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120417 โคกสําโรง ผักไหม หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120501 นานวน จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120502 พะวร จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120503 ฟูาผา จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120504 หนองแคน จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120505 มด จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120506 ขี้เหล็ก จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120507 จานแสนไชย จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120508 พงสิม จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120509 ผือ จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120510 หนองแสนไชย จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120511 น้ําคํา จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120512 พะวรนอย จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
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33120513 พะวร จานแสนไชย หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120601 ปราสาท ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120602 กอเลา ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120603 หนองฮะ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120604 ขะยูง ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120605 หนองอาคูณ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120606 หวา ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120607 อีสรอย ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120608 ปะโด฿ะ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120609 พะเนา ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120610 ระหุง ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120611 โนนโก ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120612 โนนด่ัง ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120613 หนองนา ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120614 ศาลากัลพฤกษแ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120615 กะทิ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33120616 ขยับ ปราสาท หวยทบัทนั ศรีสะเกษ
33130101 โนนคอ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130102 โนนคูณ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130103 หนองมะเกลือ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130104 หนองจิก โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130105 เทอเลอ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130106 หนองสามขา โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130107 โปรง โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130108 หนองสําราญ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130109 หนองคู โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130110 เหลาเชือก โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130111 แสนตอ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130112 รองเกา โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130113 โดด โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130114 โนนคํา โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130115 รองเกาเหนือ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130116 โนนสีทอง โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130117 รมเย็น โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
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33130118 โนนคอใต โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130119 ดอนแกว โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130120 หนองมะเกลือเหนือ โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130201 บก บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130202 โปรง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130203 โนนสวาง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130204 เหลาเสน บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130205 หนองดินดํา บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130206 หวัเหลา บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130207 โพนงาม บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130208 แดง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130209 ผักขะยานอย บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130210 หนองไมใต บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130211 หวัเหลาเหนือ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130212 หนองดินแดง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130213 แสนสําราญ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130214 บกใต บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130215 หนองจําปา บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130216 ใหมพัฒนา บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130217 แสนสุข บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130301 โพธ์ิ โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130302 หนองปลาเข็ง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130303 ผักขะยาใหญ โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130304 ปลาขอ โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130305 ทุงรวงทอง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130306 หนองปลาเข็งเหนือ โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130307 โนนยาง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130308 หนองกอไหล โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130309 หนองแก โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130310 หนองปลาเข็ง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130311 หวยขะยุง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130312 หนองปลาเข็งกลาง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130313 โพธ์ิทอง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130401 หนองกุง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
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33130402 มวงเป หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130403 กอนเสา หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130404 โนนรัง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130405 หนองแวง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130406 หนองหนิ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130407 โคกสะอาด หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130408 โนนสมบรูณแ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130409 โนนดู หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130410 หนองแวงใต หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130411 ทุงเจริญ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130412 สนามชัย หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130413 อุดม หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130414 เหมือดแอ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130415 หนองหนิเหนือ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130416 บากใหญ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130417 สันติสุข หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130418 โนนสมบรูณแกลาง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130501 หนองสนม เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130502 นามอง เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130503 หยอด เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130504 หนองตลาด เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130505 เจาะเหนือ เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130506 เหลาฝูาย เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130507 เวาะใต เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130508 นาเมือง เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130509 หนองกุง เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130510 โนนสวรรคแ เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130511 หนองสนมใต เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33130512 เหลากวาง เหลากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
33140101 ศรีแกว ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140102 ตะเคียน ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140103 หนองเทา ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140104 สําโรงระวี ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140105 ศรีโพธ์ิแกว ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
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33140106 หนองถม ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140107 หนองแคน ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140108 ตระกาจ ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140109 ตาแบน ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140110 เหล็ก ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140111 โคน ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140112 ตะเคียนเหนือ ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140113 หนองบวั ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140114 ศรีแกวกลาง ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140115 สําโรงระวี ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140201 พิงพวยตะวันตก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140202 ศิลาทอง พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140203 ตระกวน พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140204 หนองจิก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140205 บก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140206 หนองสังขแ พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140207 พิงพวย พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140208 หวย พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140209 พิงพวยใต พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140210 โนนทอง พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140211 หนองสังขแตะวันออก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140212 พิงพวยตะวันออก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140213 พิงพวยเหนือ พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140214 โนนหนองพิงพวย พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140301 สระเยาวแ สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140302 บวันอย สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140303 ปนุ สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140304 บวัใหญ สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140305 ขนาด สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140306 สลับ สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140307 ตายู สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140308 กลวย สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140309 โนนสะอาด สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140310 กันจาน สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
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33140311 หนองโดน สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140312 ศรีสุข สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140313 โนนคําแกว สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140314 ศรีโพธ์ิงาม สระเยาวแ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140401 ตูม ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140402 ตูมพัฒนา ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140403 ศรีพะเนา ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140404 หนองกันจง ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140405 โนนสวน ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140406 ไฮ ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140407 โนนสะอาด ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140408 บก ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140409 ตูมกระแซงราษฎรแ ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140410 สามสิบเอ็ดพัฒนา ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140411 ศรีพะเนาใต ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140412 ศรีพะเนาตะวันออก ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140501 เส่ืองขาว เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140502 กระหวัน เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140503 จานบวั เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140504 หนองปงิโปง เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140505 โนนแสนคํา เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140506 โนนแสง เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140507 โนนสมบรูณแ เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140508 โนนสวาง เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140509 หนองกระแซง เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140510 นาสมบรูณแ เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140511 กระหวันพัฒนา เส่ืองขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140601 โนนงาม ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140602 หนองรุง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140603 ตาเหมา ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140604 หนองใหญ ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140605 โนนแก ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140606 โนนหนองบวั ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140607 หนองหวัลิง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
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33140608 ตาไทย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140609 หนองโบสถแ ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140610 หนองรุงนอย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140701 สะพุง สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140702 จอก สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140703 ทุงสวาง สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140704 ปละ สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140705 อานวย สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140706 หนองขาม สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140707 หนองอะเลา สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140708 จีเนียว สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140709 โพนทอง สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140710 ไผงาม สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140711 จะกอง สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140712 ทุงระวี สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140713 นาเจริญ สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33140714 ศรีสวางพัฒนา สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
33150101 น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150102 ลุมภู น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150103 ภูคํา น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150104 หนองบาง น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150105 วารีรัตนแ น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150106 น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150107 หนองนาเวียง น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150108 ชมพูทอง น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150109 นาเจริญ น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150110 ทุงศรีอุดม น้ําเกล้ียง น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150201 ละเอาะ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150202 ขี้เหล็ก ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150203 แวด ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150204 หนองโสน ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150205 พิทกัษแสันติ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150206 ละเอาะ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150207 ทุงสวาง ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
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33150208 เตาเหล็ก ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150209 ละเอาะ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150210 เชือก ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150211 เขวา ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150212 นวลละออ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150213 ทรัพยแสมบรูณแ ละเอาะ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150301 ตองปดิ ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150302 ยางนอย ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150303 ง้ิว ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150304 บาก ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150305 ลุมพุก ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150306 สวนกลวย ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150307 บวัระรมยแ ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150308 กะวัน ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150309 คูวงคแ ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150310 โนนตําแย ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150311 บอน ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150312 มิตรเจริญ ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150313 บวัระรมยแ ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150314 หนองสิม ตองปดิ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150401 เขิน เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150402 เขิน เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150403 โนนหนองสิม เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150404 เขิน เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150405 โนนหนองสิม เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150406 โนนสวาง เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150407 ไรเอราวัณ เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150408 เขิน เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150409 เกษตรสมบรูณแ เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150410 หนองอะโลม เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150411 โนนไฮ เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150412 โนนหนองคลอง เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150413 เขิน เขิน น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150501 สบายใต รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
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33150502 สบาย รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150503 สบาย รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150504 โนนงาม รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150505 หนองพะแนง รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150506 รุง รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150507 หนองระไง รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150508 หนองแคน รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150509 หนองแลง รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150510 โนนโพธ์ิ รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150511 โนนไชยงาม รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150512 หนองสบาย รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150513 กลาง รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150514 สบายเหนือ รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150515 รุงเหนือ รุงระวี น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150601 สะเต็ง คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150602 สรางแกว คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150603 คูบ คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150604 คูบ คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150605 หนองแวง คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150606 สะพุง คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150607 โนนยาง คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150608 โนนเชียงสี คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150609 คูบใต คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33150610 โนนซมภู คูบ น้ําเกล้ียง ศรีสะเกษ
33160101 กะเอิน บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160102 บสูุง บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160103 หนองไผ บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160104 โพนดวน บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160105 หวัวัว บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160106 ขุมคํา บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160107 หนองแคน บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160108 หนองนารี บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160109 โนนสาย บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160110 ไทยบวกแต บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
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33160111 ปาุใต บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160112 หนองหวา บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160113 ไทยบวกเตย บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160114 หนองศาลา บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160115 กะเอิน บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160116 ตาตวด บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160117 หนองหมื่น บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160118 หนองโดน บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160119 ดอนพระเจา บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160120 ดอนชุมปาุยาง บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160121 พราว บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160122 ขุมคํา บสูุง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160201 ธาตุ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160202 ลิงไอ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160203 หนองอีโตง ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160204 ธาตุคุมโต ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160205 หนองคู ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160206 หนองกันจอ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160207 ดงยาง ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160208 หนองโตน ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160209 หนองอียา ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160210 นากกโก ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160211 นากกเขียบ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160212 หนองมา ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160213 โนนแกว ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160214 ธาตุคุมใต ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160215 ใหมไทยเจริญ ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160216 ดงยาง ธาตุ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160301 ดวนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160302 ดวนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160303 ดวนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160304 หนองมวง ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160305 โนนสูง ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160306 หนองนาโพธ์ิ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
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33160307 โนนดู ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160308 หนองกระดัน ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160309 โนนกลาง ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160310 หนองน้ําด่ิง ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160311 ดวนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160312 หนองไผ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160313 หนองหอย ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160314 สวนฝูาย ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160315 ควนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160316 ควนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160317 โนนกลาง ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160318 ควนใหญ ดวนใหญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160401 หนองไผ บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160402 หนองบวั บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160403 หนองหมากแกว บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160404 สรางสะแบง บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160405 หนองรวง บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160406 หนองดู บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160407 นิคม 2 บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160408 โคกสมบรูณแ บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160409 นิคม 3 บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160410 บวัเกา บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160411 หนองแคน บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160412 หนองสิม บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160413 สรางกกเกษ บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160414 หนองคุม บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160415 หนองทอน บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160416 นิคมซอย 4 บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160417 สรางปะอาว บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160418 หนองบวันอย บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160419 นิคม 2 สายใต บอแกว วังหนิ ศรีสะเกษ
33160501 ดงบงั ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160502 หนองทุม ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160503 หนองทุมนอย ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
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33160504 หนองอีแงบ ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160505 สะงํา ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160506 ตีกา ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160507 หนองสังขแ ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160508 โนนดู ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160509 ปาุชาติ ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160510 โคกสะอาด ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160511 หนองหวา ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160512 ตาดวง ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160513 โนนหนองสังขแ ศรีสําราญ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160601 สมอทางสาย ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160602 เจาทุง ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160603 ปาุดู ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160604 หนองกอง ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160605 เฟือย ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160606 สวาง ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160607 โนนสําโรง ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160608 ปาุใต ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160609 เจาทุง ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160610 ทาสําราญ ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160611 สมอ ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160612 น้ําทวม ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160613 หนองหมากแซว ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160614 ทางสายใต ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160615 หนองผักไหม ทุงสวาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160701 สรางบาก วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160702 หนองตาพรม วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160703 หนองคู วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160704 หนองไผ วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160705 ทุง วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160706 สมัด วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160707 หลักปาูย วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160708 หนองยวน วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160709 สรางพุม วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
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33160710 หนองของเหล็ก วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160711 ทุง วังหนิ วังหนิ ศรีสะเกษ
33160801 โพนยาง โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160802 เหน็อม โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160803 หนองคู โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160804 ทุงนอย โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160805 หนองตาเชียง โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160806 หนองแคน โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160807 โพนยาง โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160808 ปาุชาติ โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160809 โพนเพ็ก โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160810 เหน็อม โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160811 หนองคูเหนือ โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33160812 ปาชาติ โพนยาง วังหนิ ศรีสะเกษ
33170101 โคกตาล โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170102 ลุมพุก โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170103 คลองแกว โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170104 ศาลา โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170105 เรือทอง โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170106 โนนสวรรคแ โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170107 เรือทอง โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170108 โคกทุงลอม โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170109 นาศิลา โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170110 โคกตาลกลาง โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170111 ลุมพุกพัฒนา โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170112 เขาแดง โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170113 โคกทราย โคกตาล ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170201 หวย หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170202 ทํานบ หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170203 ไทยถาวร หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170204 หนองเขียน หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170205 พนมชัย หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170206 โคกหลัก หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170207 ศรีอุดมพัฒนา หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
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33170208 ตามอญ หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170209 โพธ์ิไทร หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170210 ขะยูง หวยตามอญ ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170301 ตะแบง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170302 โพธ์ิทอง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170303 โคกใหญ หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170304 จอก หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170305 ตาเม็ง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170306 นกยูง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170307 โคกเจริญ หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170308 โคกทะลอก หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170309 ตะแบงใต หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170310 ทุงหลวง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170311 ภูสิงหแ หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170312 หวยต๊ึก หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170313 นกยูงทอง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170314 โคกสามัคคี หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170315 คลองสาน หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170316 โพธ์ิคํา หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170317 นกยูงเงิน หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170318 หนองแบกชะนัง หวยต๊ึกชู ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170401 ละลมเหนือ ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170402 ละลมใต ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170403 ธาตุ ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170404 โกแดง ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170405 หรมทอง ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170406 โคกแกว ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170407 โพธ์ิเงิน ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170408 ธาตุทอง ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170409 ตาเนียม ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170410 ละลมกลาง ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170411 ตาไกรพัฒนา ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170412 ประเสริฐพัฒนา ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170413 ละลมหนองหาร ละลม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
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33170501 ตะเคียนรามตะวันออก ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170502 ตะเคียนรามตะวันตก ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170503 ตะเคียนรามกลาง ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170504 ขยอง ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170505 ระเบ฿าะ ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170506 กระโดน ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170507 ตาโตว ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170508 ตาโสม ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170509 พยอม ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170510 อุดมพัฒนา ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170511 ตําหนัก ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170512 หวยยาง ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170513 โคกสะอาด ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170514 ใหมสามัคคี ตะเคียนราม ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170601 นาตราว ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170602 ไรพัฒนา ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170603 จําปานวง ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170604 คูส่ีแจ ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170605 กลาง ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170606 แซรแสะโบวแ ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170607 โนนจําปา ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170608 สันติสุข ดงรัก ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170701 นาตําบล ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170702 โคกแดง ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170703 ไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170704 แซรแไปรแ ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170705 วนาสวรรคแ ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170706 โอวแบงัโกวแ ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170707 โคกชาติ ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170708 แซรแไปรแใต ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170709 ทางสายลวด ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33170710 ไพรพัฒนาตะวันออก ไพรพัฒนา ภูสิงหแ ศรีสะเกษ
33180101 บก เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180102 เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
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33180103 โนนกลาง เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180104 หนองแคน เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180105 โคก เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180106 อีงอย เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180107 ไผ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180108 ทุม เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180109 ง้ิว เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180110 เก็บงา เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180111 หนองหวา เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180112 หนองแคนใหญ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180113 โนนสูง เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180114 หนองโน เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180115 กลาง เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180116 หนองแคนใหญ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180117 กลางคํา เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180118 ทุงสวาง เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180119 มวงนอย เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180120 ฮองคํา เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180121 สวัสดี เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180122 ขบวนสมบรูณแ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180123 หุงคํา เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180124 ไผนอย เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180125 หนองเรือ เมืองจันทรแ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180201 ตาโกน ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180202 ตาโกน ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180203 วัด ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180204 แดง ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180205 เค็ง ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180206 ตาด ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180207 แต ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180208 ชะบา ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180209 นาแปะ ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180210 หอง ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180211 กระเต็น ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
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33180212 หนองปลาคูณ ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180213 ตาโกน ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180214 ขยอม ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180215 หนองสะแตงหนองหวา ตาโกน เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180301 ปลาซิว หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180302 หนองผํา หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180303 อะลาง หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180304 หนองดุม หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180305 หนองสาด หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180306 แกงเล้ียว หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180307 หนองปาุอน หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180308 เขวา หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180309 ปลาซิวนอย หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180310 หนองใหญ หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180311 โนนดู หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33180312 โนนใหญ หนองใหญ เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
33190101 เสียว เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190102 โนนไหล เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190103 หนองปลาซิว เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190104 แดง เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190105 หนองผือ เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190106 หนองเลิง เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190107 เสียวใต เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190108 หนองคู เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190109 เหลาออย เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190110 โนนหวานไฟ เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190111 โนนใหญ เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190112 เสียวเหนือ เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190113 แดงใต เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190114 เสียวตะวันออก เสียว เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190201 หนองหวา หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190202 โนนสะแบง หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190203 หนองบวัใหญ หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190204 โนนคําต้ือ หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
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33190205 เพ็ก หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190206 ปาุเลา หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190207 โนนเชียงสอน หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190208 เพ็กนอย หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190209 โนนเชียงสี หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190210 กุดสมิง หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190211 โนนคูณนอย หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190212 หนองหวานอย หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190213 เสรีพัฒนา หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190214 หนองบวัใหญใต หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190215 หนองหวาใหม หนองหวา เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190301 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190302 หนองงูเหลือมเหนือ หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190303 หนองนกเขียน หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190304 เขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190305 โนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190306 หนองเตากล หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190307 โนนมีชัย หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190308 หวยเสียว หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190309 หนองขาม หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190310 หนองชนะ หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190311 หนองงูเหลือมกลาง หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190312 เขวาธะนังใต หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190313 หนองงูเหลือมพัฒนา หนองงูเหลือม เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190401 หนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190402 ไผหนองแคน หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190403 หนองฮางเหนือ หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190404 หนองตอ หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190405 โพนสูง หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190406 สรางเม็ก หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190407 กุดผักหนาม หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190408 หวยตามาย หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190409 นาหอม หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190410 หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
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33190411 สรางเม็กใต หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190412 วังทอง หนองฮาง เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190501 ทาคลอ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190502 คํากลาง ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190503 หนองคับคา ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190504 หนองบกัโทน ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190505 โนนสําโรง ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190506 ดอนเขียว ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190507 หนองยาว ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190508 คําสะอาด ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190509 ไรเย็นเจริญ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190510 โนนสําโรงเหนือ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190511 หวยน้ําทพิยแ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190512 ศรีเจริญทรัพยแ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33190513 หวยเจริญ ทาคลอ เบญจลักษแ ศรีสะเกษ
33200101 พยุหแ พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200102 หนองหวา พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200103 คูเมือง พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200104 หนองรัง พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200105 หนองทุม พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200106 โนนพยอม พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200107 หนองแต พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200108 พยุหแ พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200109 หนองทบัทยั พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200110 หนองมวง พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200111 คอนอย พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200112 หนองไผ พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200113 พยุหแ พยุหแ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200201 เปอืย พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200202 หนองเตย พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200203 สําโรง พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200204 โคเฒา พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200205 กระหวัน พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200206 โนนสวาง พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
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33200207 รองสะอาด พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200208 ปาุไร พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200209 หนองเตยเหนือ พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200210 เปอืยใหม พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200211 ไพรวัลยแ พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200212 โนนเจริญ พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200213 หนองกระจง พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200214 รองสะอาดเหนือ พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200215 โนนสวาง พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200216 หนองแข พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200217 โนนตับเตา พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200218 โนนสามัคคี พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200219 หนองโสน พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200220 พรหมสวัสด์ิ พรหมสวัสด์ิ พยุหแ ศรีสะเกษ
33200301 ตําแย ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200302 กระแซง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200303 ขนวน ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200304 กระถุน ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200305 หนองเม็ก ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200306 อะลาง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200307 กลาง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200308 กระแซง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200309 หนองขะโย ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200310 จาน ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200311 หวัขัว ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200312 หนองหาง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200313 ตําแย ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200314 หนองนาทอง ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200315 ตําแย ตําแย พยุหแ ศรีสะเกษ
33200401 โนนเพ็ก โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200402 หนองจิก โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200403 คอ โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200404 โพธ์ิเกา โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200405 โพธ์ิศรี โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
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33200406 โนนเพ็กใหม โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200407 สรางหวา โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200408 หนองไฮ โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200409 โคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200410 โพธ์ิศรี โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200411 ยางปอ โนนเพ็ก พยุหแ ศรีสะเกษ
33200501 หนองคา หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200502 หนองคา หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200503 หนองออ หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200504 หนองบก หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200505 โพธ์ินอย หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200506 หนองสะลาม หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33200507 เสมอใจ หนองคา พยุหแ ศรีสะเกษ
33210101 หนองยาง โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210102 โดด โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210103 หนองกอง โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210104 หนองหงอก โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210105 หนองบวั โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210106 โนนหนองหวา โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210107 หนองหวา โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210108 ปลาเดิด โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210109 ปลาเดิดนอย โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210110 หนองกกยูง โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210111 หนองเหล็ก โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210112 กาดํา โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210113 หนองตอ โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210114 นา โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210115 หนองบวบ โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210116 หนองเหล็กนอย โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210117 โพธ์ิศรี โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210118 หนองคู โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210119 หนองหงอกนอย โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210120 ปาุผาง โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210121 บวับะ โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
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33210122 หนองแมว โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210123 โนนชาติ โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210124 ชมพูทอง โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210125 หนองบวันอย โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210201 เสียว เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210202 เสียว เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210203 หนองโน เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210204 หนองสําโรง เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210205 หนองแคน เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210206 สามขา เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210207 หนองแคน เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210208 หนองพระ เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210209 ตลาด เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210210 หนองขาม เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210211 สามขา เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210212 หนองผือ เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210213 หนองเรือ เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210214 หนองผือบรูพา เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210215 หนองมโนรมยแ เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210216 หนองขุนศรี เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210217 หนองสําโรงปจัจิม เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210301 จาน หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210302 หนองมา หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210303 หนองไผ หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210304 สองหอง หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210305 โซงเลง หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210306 ผักแวน หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210307 หนองแวง หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210308 หนองมาใต หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210309 หนองหนิ หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210310 โซงเลงเหนือ หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210311 กะปิ หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210312 จานแสนคํา หนองมา โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210401 ผือ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
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33210402 สรางทอง ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210403 หนองแปน ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210404 เด่ือ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210405 กอ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210406 สายตะคลอง ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210407 อะโพน ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210408 หนองผือ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210409 สวาย ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210410 โนนสวรรคแ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210411 โชคอุดม ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210412 ผือใหญ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210413 หนองบวั ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210414 ฮองคีบ ผือใหญ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210501 แสง อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210502 พระ อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210503 หนองฮู อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210504 แปะฺ อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210505 อีเซ อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210506 หนองหนัก อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210507 อีเซใต อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210508 หองเปอืย อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210509 นอยดงเมือง อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210510 หนองจมะ อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210511 อรุณรังษี อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33210512 โนน อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
33220101 ขาม กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220102 กุง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220103 แต กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220104 เมืองเกา กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220105 สงยาง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220106 เกิ้ง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220107 มะหล่ี กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220108 ซง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220109 นาดี กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
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33220110 แสงแต กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220111 สงยาง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220112 มะหล่ี กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220113 กุง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220114 แต กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220201 คลีกล้ิง คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220202 โพธ์ิ คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220203 โจดนาหอม คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220204 เด่ือ คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220205 แคน คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220206 ดอนเหมือดแอ คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220207 คลีกล้ิง คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220208 โพธ์ินอย คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220209 โจดนาหอม คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220210 หนองศาลา คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220211 ดอนอนามัย คลีกล้ิง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220301 หนองบวัทอง หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220302 โนนสมบรูณแ หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220303 หลักดาน หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220304 หนองพอก หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220305 ทบัสวย หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220306 หนองบวัดง หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220307 หนองจอก หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220308 ตู หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220309 ดงเค็ง หนองบวัดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220401 ผักผอง โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220402 ดอนทบัควาย โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220403 หนองบวัหลน โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220404 โจดมวง โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220405 ตาดาง-โนนสูง โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220406 คร่ังนอย โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220407 โจดจิก โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220408 ชาดโง โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
33220409 คูนอย โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
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33220410 โจดมวง โจดมวง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
34010401 หวัเรือ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010402 หนองมุก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010403 หวัเรือ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010404 หนองจอก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010405 หนองยาง หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010406 หนองเม็ก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010407 สําราญ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010408 หนองจํานัก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010409 คอ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010410 อน หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010411 หวัเรือ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010412 หนองกาน หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010413 ทุงหนองพอก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010414 หนองจิก หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010415 ทุงขามเหนือ หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010416 หวัเรือทอง หวัเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010501 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010502 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010503 ทุงขุนใหญ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010504 จานไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010505 เชือก หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010506 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010507 หนองชาง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010508 ดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010509 หนองไฮ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010510 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010511 ทุงบรูพา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010512 หนองไหล หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010513 พรานบญุ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010514 นาทุงมั่ง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010515 หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010701 ปากหวยวังนอง ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010702 สรัางทราย ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

-651-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
34010703 ดงหองแห ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010704 โนนสมบรูณแ ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010705 ดงเจริญ ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010706 ทาเตาไห ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010707 ปทมุ ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010708 ประชาสรรคแ ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010709 โนนมวงพัฒนา ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010710 รวมใจ ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010711 หนองบก ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010712 ชลประทาน ปทมุ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010801 ขามใหญ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010802 หนองเค็ง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010803 กานเหลือง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010804 ดามพรา ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010805 หวยคุม ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010806 ดอนแค ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010807 หนองมะนาว ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010808 หวัคํา ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010809 หนองหวา ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010810 ขามใหญ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010811 หนองปลาปาก ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010812 ดอนยูง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010813 หนองบวั ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010814 หนองไผ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010815 นาคํา ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010816 นาดูนนอย ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010817 หนองมะเขือ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010818 ดอนกลาง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010819 นาอุดม ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010820 ดอนเเค ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010821 หวัดูน ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010822 โชคเมือง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010823 วนารมยแ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010824 ดงคําออ ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34010825 ดอนกลาง ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010826 หวยคุม ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010901 ทาบอใต แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010902 ทาบอ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010903 หนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010904 หนองจาน แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010905 ทุงขุนนอย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010906 คูเด่ือ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010907 ทบัไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010908 ทากกแห แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010909 ทุงหวา แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010910 หนองหอย แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011101 หนองบอ หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011102 หนองบอ หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011103 หนองบอ หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011104 หนองบอ หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011105 มะเขือ หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011106 โพนงาม หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011107 โพนงาม หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011108 ดงบงั หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011109 ดงบงั หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011110 จานตะโนน หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011111 จานตะโนน หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011112 สําลาก หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011113 ทาสนามชัย หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011201 ตําแย ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011202 นาเมือง ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011203 ปลาดุก ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011204 ยางลุม ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011205 ยางเทงิ ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011206 บาก ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011207 นาเยีย ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011208 ไรนอย ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011209 คําพอปลา ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34011210 นามึน ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011211 พุทธนิคม ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011212 โนนหงษแทอง ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011213 ทุงสําราญ ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011214 ทุงสวาง ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011215 ดงแสนสุข ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011216 ปลาดุก ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011217 แคนคํา ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011218 นิคมพัฒนา ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011219 ปลาดุกทอง ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011301 หมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011302 นาง้ิว กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011303 ดอน กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011304 กระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011305 เค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011306 ดินดํา กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011307 บอหวาย กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011308 โนน กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011309 นาใต กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011310 หนองทาม กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011311 ทุงแสนสุข กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011601 คอ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011602 กุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011603 ปากน้ํา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011604 นาคํา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011605 ผาแกวใหญ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011606 หนองมะนาว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011607 ผาแกวนอย กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011608 โพธ์ิทอง กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011609 กุดลาดใต กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011610 ปากน้ํา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011611 ผาแกวใต กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011612 คอเหนือ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011613 มะนาวเหนือ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34011614 คอ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011901 หนองแต ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011902 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011903 สวาง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011904 หนองตอแกว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011905 นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011906 ทุงคําไผ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011907 คําเจริญ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011908 หนองเสือ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011909 ทุงใหญ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011910 หนองเชียงมอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34011911 หนองแต ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012001 ขาโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012002 ขาโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012003 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012004 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012005 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012006 ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012007 สรางหมากแขง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34012008 ทุงนาเพียง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34020101 นาคํา นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020102 ศรีเมืองใหม นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020103 ดอนโปง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020104 โนนสวาง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020105 คําเตย นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020106 โนนกุง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020107 นาเวียง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020108 นาเอือด นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020109 ทุงบญุ นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020110 หนองหาง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020111 ฟูาหวน นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020112 ดงสําโรง นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020113 ฟูาหวนเหนือ นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020114 ฟูาหวนใต นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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34020115 ศรีเมืองใหม 2 นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020116 หนองแตโนนสําราญ นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020201 แกงกอก แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020202 กุดชุม แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020203 ดอนงัว แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020204 ดอนตาย แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020205 สัน แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020206 นาแค แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020207 นาโพธ์ิ แกงกอก ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020301 เอือดใหญ เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020302 เอือดนอย เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020303 บก เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020304 โพนงาม เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020305 ปอขี้ตุน เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020306 ง้ิว เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020307 กุดกวย เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020308 โนนเจริญ เอือดใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020401 ดอนโพธ์ิ วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020402 หนองขุน วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020403 โนนมวง วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020404 โนนจิก วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020405 ดอนผ้ึง วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020406 หนองหอย วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020407 จันทยั วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020408 นาดู วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020409 โนนประทาย วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020410 โนนจิกนอย วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020411 ใหมโนนเจริญ วาริน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020501 ลาดควาย ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020502 ปาุกุงนอย ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020503 หนองผักแผว ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020504 ปาุกุงใหญ ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020505 เกาโก ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020506 ดอนสระคํา ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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34020507 นาโปงุโพน ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020508 ปาุกุงนอย ลาดควาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020601 สงยาง สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020602 เหลาผักหอม สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020603 แกง สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020604 สิม สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020605 โนน สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020606 สระคํา สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020607 สําโรง สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020608 คําบง สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020609 ภูหลน สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020610 หวยยาง สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020611 หนองไผ สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020612 โปงุ สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020613 นาบะหวา สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020614 ใหมพัฒนา สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020615 ภูหลน สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020701 ตะบาย ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020702 เหลา ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020703 หนองโน ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020704 ไร ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020705 ตุงลุงกลาง ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020706 ตุงลุงเหนือ ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020707 มวงคําอีสิงหแ ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020708 คํานอย ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020709 หนิโงม ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020710 ใหมสามัคคี ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020711 นาเจริญ ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020712 ตาแหลว ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020801 คําไหล คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020802 ดอนกลาง คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020803 หนองหนิ คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020804 จุการ คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020805 ดอนน้ําคํา คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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34020806 หนองสองหอง คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020807 หวยหมากนอย คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020808 หวยหมากใหญ คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020809 ขัวแคน คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020810 หนองเชือก คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020811 หนองแสงนอย คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020812 คําบอน คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020813 ดอนตูม คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020814 นาหวยแดง คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020815 หนองนกทา คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020816 คําหวา คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020817 ดอนชาง คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020818 หวยหมากเหนือ คําไหล ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020901 หนามแทง หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020902 นาคอ หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020903 ชาด หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020904 โหงนขาม หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020905 ดงนา หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020906 หุงหลวง หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020907 นาทอย หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020908 สรางถอ หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020909 ดงบาก หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020910 พะเนียด หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020911 หนามแทงนอย หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34020912 ไรศรีสุข หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021001 นาเลิน นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021002 นาหวา นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021003 คําหมาไน นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021004 รองเข นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021005 สวาสด์ิ นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021006 ไรเจริญ นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021007 เหลาใต นาเลิน ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021101 ดอนใหญใต ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021102 ดอนใหญเหนือ ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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34021103 บรูพา ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021104 โนนหนองบวั ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021105 ทุงขุน ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021106 โคกสวาง ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34021107 กุดสมบรูณแ ดอนใหญ ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
34030101 ดานเกา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030102 ดานใหม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030103 หวยสะคาม โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030104 หวัเหว โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030105 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030106 ปากหวยแคน โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030107 หวยหมากใต โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030108 เวินบกึ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030109 ดอนสวรรคแ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030110 ทาแพ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030111 หวัเหวพัฒนา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030112 ผาประตูทอง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030201 หวยยาง หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030202 หนองฮี หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030203 นาบวั หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030204 โพนแพง หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030205 ดงดิบ หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030206 ดงแถบ หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030207 บะไห หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030208 เหลาเจริญ หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030209 นาบวัใต หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030210 ดงแถบ หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030211 นาดอนใหญ หวยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030301 นาโพธ์ิกลาง นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030302 นาโพธ์ิใต นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030303 คันทาเกวียน นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030304 หนองผือ นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030305 ปากลา นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030306 ทุงนาเมือง นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
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34030307 ซะซอม นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030308 นาโพธ์ิเหนือ นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030309 โนนสวรรคแ นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030310 หนองเจริญ นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030401 หนองแสงใหญ หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030402 วังสะแบงใต หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030403 วังสะแบงเหนือ หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030404 ดงบาก หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030405 ดงมะไฟ หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030406 หนองแสงนอย หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030407 วังอาง หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030408 กุดเรือคํา หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030409 วังใหม หนองแสงใหญ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030501 หวยไผ หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030502 หวยหมาก หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030503 กุม หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030504 ตามุย หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030505 ทาลง หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030506 หนองฆอง หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030507 หนองผือนอย หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030508 ถ้ําปอุง หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030509 หวยหมากเหนือ หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34030510 หวยไผ หวยไผ โขงเจียม อุบลราชธานี
34040101 เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040102 เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040103 เขื่องกลาง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040104 หนองใส เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040105 สวาง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040106 โนนธาตุ-กวางคํา เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040107 นาดูน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040108 จานเขื่อง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040109 นามั่ง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040110 กุดกระเสียน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040111 กุดกระเสียน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
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34040112 กุดกะเสียน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040201 สรางถอ สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040202 สรางถอ สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040203 กุดตากลา สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040204 กุดตากลา สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040205 ขามปอูม สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040206 ปลาฝา สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040207 ดอนเชียงโท สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040208 รังแรง สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040209 หนองหลม สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040210 หนองเชือมหลุม สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040211 ศรีบวั สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040212 ศรีบวั สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040213 หนองเชือมเทงิ สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040214 ขามปอูม สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040215 สรางถอ สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040216 สรางถอ สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040217 ดอนเชียงโท สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040301 หนองขุน คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040302 หวัทุง คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040303 คอทอง คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040304 คอทอง คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040305 สมปอุย คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040306 กลางนอย คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040307 แกงโพธ์ิ คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040308 นาโพธ์ิ คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040309 หนองขุน คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040310 แกงโพธ์ิ คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040311 นาโพธ์ิ คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี
34040401 ยางนอย กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040402 ยางนอย กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040403 โนนใหญ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040404 โนนใหญ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040405 กอ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
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34040406 เอ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040407 พับ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040408 ดงยาง กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040409 โนนโพธ์ิ กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040410 ทาลาด กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040411 นามน กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040412 ดงยาง กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040501 หวัดอน หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040502 หวัดอน หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040503 หวัดอน หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040504 ทาวารี หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040505 แขม หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040506 เสียม หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040507 เสียม หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040508 วังถ้ํา หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040509 วังออ หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040510 เสียม หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040511 แขม หวัดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040601 ชีทวน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040602 ชีทวน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040603 ชีทวน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040604 ทาศาลา ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040605 ทาศาลา ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040606 หวาง ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040607 หนองแคน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040608 หนองฮี ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040609 มะพริก ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040610 หนองดูน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040611 หนองโน ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
34040701 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040702 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040703 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040704 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040705 ทาคอ ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
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34040706 หนองแสง ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040707 โนนจาน ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040708 โนนจานใหม ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040709 ใหมพัฒนา ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040710 ใหมพัฒนา ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040711 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040712 ทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040713 ใหมทาไห ทาไห เขื่องใน อุบลราชธานี
34040801 นาคําใหญ นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040802 นาคําใหญ นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040803 สระพัง นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040804 ปาุขา นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040805 ปาุขา นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040806 แสงนอย นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040807 แสงนอย นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040808 นาคําใหญ นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040901 แดงหมอ แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040902 แดงหมอ แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040903 บตุร แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040904 บตุร แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040905 ทุง แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34040906 ทุง แดงหมอ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041001 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041002 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041003 ดินดํา ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041004 คําไฮ ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041005 ทนั ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041006 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041007 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041008 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041009 ทนั ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041010 ธาตุนอย ธาตุนอย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041101 ไทย บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041102 ไทย บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
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34041103 โพนทราย บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041104 โพนทราย บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041105 ชาด บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041106 โพนทอง บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041107 โพนทอง บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041108 ทุงใหญ บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041109 ทุงใหญ บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041110 โนนดู บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041111 โพนทอง บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041112 โพนทอง บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี
34041201 นาแกว บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041202 นาแกว บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041203 นาแกว บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041204 กอก บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041205 กอก บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041206 กอก บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041301 กลางใหญ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041302 กลางใหญ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041303 กลางใหญ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041304 ไผ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041305 สวน กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041306 โคก กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041307 ไผ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041308 ไผ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041309 กลางใหญ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041310 ไผ กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041311 โคก กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041401 โนนรัง โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041402 นาซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041403 แกงซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041404 ขวาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041405 นาผาย โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041406 แสนสําราญ โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี
34041407 โนนรัง โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี

-664-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
34041501 ยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041502 ยางขี้นก ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041503 ผักแวน ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041504 ผักแวน ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041505 โพนสิม ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041506 กอ ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041507 คําสมอ ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041508 หนองใหญ ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041509 คําสมอ ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041510 ยางขี้นกใต ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
34041601 ศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041602 ศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041603 ดูนอย ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041604 เค็ง ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041605 นาดี ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041606 อีตอม ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041607 หนองหาง ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041608 หนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี
34041701 ธาตุเทงิ สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041702 ธาตุเทงิ สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041703 ธาตุกลาง สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041704 ธาตุลุม สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041705 ธาตุลุม สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041706 โนนกอก สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041707 ธาตุวาที สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี
34041801 หนองเหลา หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041802 คูขาด หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041803 คูขาด หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041804 โพนเมือง หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041805 โพนเมือง หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041806 ปาุกอ หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041807 สรางชาง หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041808 คําหมี หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041809 ปาุกอ หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
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34041810 หนองเหลา หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34041811 หนองเหลา หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี
34050101 เหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050102 บานเหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050103 นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050104 แกงเกล้ียง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050105 อุบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050106 ไทรยอย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050107 เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050108 โนนนารี เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050109 นาหวานอย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050110 หวยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050111 หนองวิไล เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050112 หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050113 โชคชัย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050114 ดงหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050115 โนนเตาถาน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050116 ดอนบาก เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050117 สามแยกถ้ําเสือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050118 หองขอย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050119 สามแยกเมืองใหม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050120 เกษมชมภู เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050121 ภูสวรรคแ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050122 แสนสุข เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050301 ขามปอูม ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050302 นาตาลเหนือ ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050303 เตย ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050304 ดอนเย็น ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050305 นาเจริญ ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050306 โนนแดง ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050307 เหมือดแอ ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050308 ดงเย็น ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050309 หนองทรายเด็น ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050310 ทรายพูล ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
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34050311 หนองบวั ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050312 หนองสิม ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050313 นานกเขียน ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050314 โนนเจริญ ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050315 ศรีโคกกลาง ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050316 ดอนแซง ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050317 นางาม ขามปอูม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050401 เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050402 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050403 นาหนองเชือก เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050404 นาตาปอ เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050405 ดอนต้ิว เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050406 ดอนแสนพัน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050407 โคกคาย เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050408 มวงเจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050409 ภูเขาเงิน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050701 หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050702 บเาพอก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050703 บเาฮี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050704 อุดมพร หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050705 บงึหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050706 บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050707 แกงหลักดาน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050708 นาดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050709 คําหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050710 พนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050711 โคกสวาง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050712 หนองหวา หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050713 ใหมเมืองทอง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050714 ใหมพัฒนา หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050801 บุงของ นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050802 นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050803 นาเมือง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050804 บุงขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
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34050805 ลาดหญาคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050806 โบกมวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050807 นาสะอาด นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050808 ทรายทอง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050809 โพธ์ิเมือง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050810 ลาดเจริญ นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050811 หนองเมืองชุม นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050812 นาแวงใหม นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050813 โบกมวงนอย นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34051001 แกงเหนือ แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051002 เรืองอุดม แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051003 คํามวง แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051004 สนมหมากหญา แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051005 นาขนัน แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051006 นาหนองทุง แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051007 นาแมด แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051008 ไผ แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051009 โนนสมบรูณแ แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051010 นาน้ําคํา แกงเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34051101 หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051102 นาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051103 นายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051104 ปาุต้ิว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051105 โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051106 หนองแฝก หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051107 โนนศิลา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051108 คําหมากไหล หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051109 หลักเขต หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051110 คึมพอก หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051111 คําสงา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051112 เภาชมภู หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051113 โนนอนามัย หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051201 อุดมศิลป หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051202 นาหวา หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
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34051203 โนนประทาย หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051204 วังมวง หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051205 หนองสิม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051206 หนองโพน หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051207 ปาุขา หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051208 โปงคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051209 ทุงเจริญ หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051210 ปาุขาเหนือ หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34051301 ศรีโคกกลาง หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051302 บาก หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051303 นาชุมใต หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051304 ยางเครือ หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051305 ตาแหลว หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051306 มวงเฒา หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051307 อีเต่ิง หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051308 หวันา หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051309 ดาวคะนอง หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051310 ดอนโด หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051311 หวยยาง หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051312 ตาดภูขาม หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051313 นอยนาเหลา หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051314 ชาติเจริญ หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34051315 โคกสวาง หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี
34070101 เมืองเกา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070102 ตลาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070103 แขม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070104 สมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070105 หนองแสงใต เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070106 โคกเถื่อนชาง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070107 หนองแสง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070108 ปาุกอ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070109 กุดหวาย เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070110 หนองสําราญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070111 เวียงเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
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34070112 แดนเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070113 หนองหวัลิง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070114 ดอนเสาโฮง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070115 แจงสวาง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070116 แขมเจริญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070117 เมืองใหม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070118 ชัยมงคล เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070119 ชัยอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070120 โนนโพธ์ิ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070121 แสนตอ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070122 เหลาเจริญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070123 ศรีอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070124 หนองแสงเหนือ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070125 โนนทรัพยแ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070126 เทพเกษม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070127 สมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070128 โนนโพธ์ิใต เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070129 โนนสุขสันตแ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070130 ดอนเสาโฮงพัฒนา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070131 โคกเจริญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070132 รองรวมวุฒิ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070133 ชัยเจริญ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070134 หวยคุม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070135 ทุงไทรงาม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
34070201 นาสวง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070202 เสาเลา นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070203 ปาุมวง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070204 เสาเลา นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070205 มวง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070206 กระเบื้อง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070207 หนองบวั นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070208 กุดยาง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070209 นาหวยแคน นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070210 นาสวง นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
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34070211 โนนกระแต นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070212 โนนจิก นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี
34070401 นาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070402 หนองบวัแดง นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070403 โนนบาก นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070404 หองคํา นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070405 โนนจิก นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070406 หองเตย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070407 โชคชัย นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070408 นาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070409 ส่ีแยกโนนทอง นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070410 นาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070411 ศรีนวลพัฒนา นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070601 ทุงเทงิ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070602 โนน ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070603 หนองยาว ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070604 โนนสวาง ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070605 หนองโพธ์ิไฮ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070606 หนองบอน ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070607 สรางพอก ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070608 โนนจันทรแ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070609 บวัเจริญ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070610 โนนทอง ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070611 หนองขี้เหน็ใหญ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070612 ทุงเจริญ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070613 ทุงสวาง ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070614 โพธ์ิทอง ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070615 บวัเจริญ ทุงเทงิ เดชอุดม อุบลราชธานี
34070801 สมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070802 ทาหลวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070803 มวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070804 นาดี สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070805 นาคํา สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070806 โนนสนาม สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
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34070807 สวนฝูาย สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070808 หนองบวัหลวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070809 หวยอารียแ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070810 มวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070811 ราษฎรแสําราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070812 ใหมเจริญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070813 มวงสามัคคี สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
34070901 โนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070902 ดอนมวย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070903 นาทุง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070904 โนนกอย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070905 กุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070906 หนองคู กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070907 โนนเค็ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070908 สุขสมบรูณแ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070909 คํานาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070910 โนนบก กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070911 แสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070912 อุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070913 เหลา กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070914 หนองแวง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070915 กุดเจริญ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070916 โนนเจริญ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070917 เสียมเจริญ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070918 ทุงแสงตะวัน กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070919 คํานาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070920 แสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34070921 นาทุง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
34071001 โพธ์ิไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071002 โนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071003 โพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071004 พันโต ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071005 โนนแกง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071006 โนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
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34071007 ไผ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071008 คําสําราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071009 เสาเลา ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071010 สองคอน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071011 คําตาว ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071012 โนนแสนสุข ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071013 โนนเกษม ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071014 ไทยบญุมี ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071015 โนนสนาม ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071016 โพธ์ิไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071017 คําสําราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071018 สองคอน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071019 โนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071020 โนนเจริญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071021 โนนสักทอง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071022 โพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
34071101 กลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071102 บก กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071103 หมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071104 เม็กใหญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071105 โนนสวรรคแ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071106 หลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071107 เม็กนอย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071108 โนน กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071109 บวัเทยีม กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071110 โนนใหญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071111 คําสําราญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071112 โนนคํากลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071113 หมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071114 บก กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071115 กลาง กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071116 เม็กนอย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071117 หมากมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071118 เม็กใหญ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี

-673-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
34071201 แกง แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071202 แกง แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071203 ประหตู แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071204 ยาง แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071205 บุงคลา แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071206 หวยสําราญ แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071207 ไฮตาก แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071208 แถวสะอาด แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071209 ศรีไทยยาง แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071210 นาคําใหญ แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071211 แกงเจริญ แกง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071301 ทาโพธ์ิศรี ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071302 ทาโพธ์ิศรี ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071303 โพธ์ิสงา ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071304 โนนหล่ี ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071305 โนนธาตุ ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071306 วารีอุดม ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071307 ทาโพธ์ิศรี ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071308 โนนสวาง ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071309 นาดง ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071310 ทาโพธ์ิศรี ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071311 ทองหลาง ทาโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
34071501 บวังาม บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071502 หนองสนม บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071503 บวังาม บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071504 หนองแวง บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071505 โนนแฝก บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071506 นาเลิง บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071507 ดอนชี บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071508 ราษฎรแสามัคคี บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071509 บวัทอง บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071510 แสงจันทรแ บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071511 โคกพัฒนา บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071512 อุดมชาติ บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
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34071513 หนองสนม บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071514 บวังาม บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071515 โนนบาก บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071516 ดอนชีใน บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34071601 คําคร่ัง คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071602 คําคร่ัง คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071603 โนนสวาง คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071604 นานวล คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071605 นาสมบรูณแ คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071606 นาประดู คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071607 คําคร่ัง คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071608 บรูพา คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071609 นานวลใตพัฒนา คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071610 ดอนชี คําคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071701 นากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071702 นากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071703 ไทยวัฒนา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071704 โนนสวาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071705 หนองแต นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071706 หมอทอง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071707 หนองเงินฮอย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071708 เตย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071709 ดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071710 หนองไฮ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071711 อุดมพัฒนา นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071712 คําประเสริฐ นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071713 นากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071714 ไรศรีสุข นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071715 ปาุต้ิว นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34071716 นากระแซง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072001 โพนงาม โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072002 หนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072003 โนนสวาง โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072004 อุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
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34072005 ผัง 2 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072006 โนนหนองคา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072007 คําสมบรูณแ โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072008 ราษฎรแพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072009 หนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072010 หนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072011 โนนสวาง โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072012 หนองยาว โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072013 โพนงาม โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
34072101 ปาุโมง ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072102 ปาุโมงใหญ ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072103 ปาุโมงนอย ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072104 ปาุหวาย ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072105 คํากลาง ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072106 โนนคอ ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072107 หนองยํ่าเตา ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072108 ดอนพยอม ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072109 หนองผอุง ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072110 ปาุโมงใหญ ปาุโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
34072301 นาอุดม โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072302 นาแก โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072303 ใหมพัฒนา โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072304 ทนัเวลาสามัคคี โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072305 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072306 ขนวน โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072307 สวนสวรรคแ โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072308 กอกกลาง โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34072309 โนนงาม โนนสมบรูณแ เดชอุดม อุบลราชธานี
34080101 นาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080102 ทากอ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080103 แกงเรือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080104 คําโทน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080105 โคกใหญ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080106 ดงขวาง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
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34080107 หวยโลก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080108 หลักเมือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080109 แกงขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080110 ศรีพรม นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080111 กลางเมือง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080112 หวยซันใต นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080113 หวยซันเหนือ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080114 โคกใหญ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080115 แกงเรืองพัฒนา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080116 หนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080117 คําน้ําออม นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080118 ไรนาเจริญ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080119 ไรภูจอง นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080201 ปาุพอก โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080202 กวางดีด โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080203 โคกเทยีม โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080204 ปาุกาว โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080205 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080206 แสนสุข โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080207 โนนคูณ โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080208 ปาุกาว โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080209 โนนเกษม โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080210 โนนบก โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080211 กวางดีดบรูพา โนนสมบรูณแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080301 ฝ่ังเพ พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080302 มวง พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080303 บุงคํา พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080304 คุม พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080305 แสนชะนี พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080306 แกงขอ พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080307 หนองกระโดน พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080308 โนนสวาง พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080309 ธารไรนอย พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080310 บุงคํา พรสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
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34080401 ตูม บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080402 โนนแดง บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080403 คําบอน บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080404 โคกนอย บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080405 ทุงเงิน บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080406 ดอนยาว บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080407 โนนเจริญ บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080408 โนนแดง บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080409 โคกนอย บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080410 หนองแวง บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080411 คําบอน บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080412 โนนแดงนอย บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080413 โนนแดงพัฒนา บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080414 คําบอนสุขสันตแ บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080415 ใหมบรูพา บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080416 ดอนเจริญ บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080417 โนนแดงสุขสันตแ บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080501 โสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080502 โพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080503 คํามวง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080504 ทบัไฮ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080505 ทุงเพียง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080506 ดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080507 โนนสวาง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080508 ปาุไร โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080509 โสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080510 นาคํา โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080511 สุขสําราญ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080601 ตบหู โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080602 พรสวรรคแ โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080603 คําอุดม โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080604 ดงสวาง โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080605 โนนวาน โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080606 แกงกกไฮ โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
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34080607 โนนปาุรัง โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080608 ตบหู โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080609 คําอุดม โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34080610 โนนสวรรคแ โนนสวรรคแ นาจะหลวย อุบลราชธานี
34090101 โซง โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090102 ดวน โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090103 หวัน้ํา โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090104 ตาโม โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090105 หนองเทา โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090106 น้ํายืน โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090107 คอ โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090108 นอยตาหวาน โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090109 หนองอุดม โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090110 ทรัพยแเกษตร โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090111 โชคสมบรูณแ โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090112 ชัยเจริญ โซง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090301 ยางกลาง ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090302 โนนขาวสะอาด ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090303 ปลาขาว ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090304 หนองคู ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090305 บรูพา ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090306 โนนปาุเลา ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090307 ศรีอุดร ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090308 เนินงาม ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090309 หนองตาบญุ ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090310 ปลาขาวใน ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090311 โนนเรืองศรี ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090312 ทุงพัฒนา ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090313 ปลาขาวใหม ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี
34090401 แขดอน โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090402 แปดอุม โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090403 โนนสูง โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090404 หนองโพด โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090405 หนองขอน โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
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34090406 ตายอย โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090407 คอ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090408 กุดเชียงมุน โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090409 โพนทอง โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090410 จันลา โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090411 หนองคก โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090412 ทาแสนคูณ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090413 นาหนองหวา โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090414 หนองบวัพัฒนา โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090415 หนองแวง โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090416 คําระหงสแ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090417 ทุงสมเด็จ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090418 โดมประดิษฐแ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090419 ลํานารายณแ โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090420 โนนสูง โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090421 หนองขอนพัฒนา โดมประดิษฐแ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090601 บเุปอืย บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090602 น้ําซับ บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090603 แกงโตน บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090604 สามัคคี บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090605 ประเสริฐแสนสุข บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090606 พืชอุดม บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090607 เกษตรสมบรูณแ บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090608 เปอืย บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090609 พรสวรรคแ บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090610 บกุลาง บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090611 โนนกอ บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090612 สรางเชียงอินทรแ บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090613 เกษตรภูทอง บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090614 เกษตรอุดม บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090615 เกษตรพัฒนา บเุปอืย น้ํายืน อุบลราชธานี
34090701 วารีอุดม สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090702 โนนสวรรคแ สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090703 ซําหวาย สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
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34090704 โนนเจริญ สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090705 นาสามัคคี สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090706 สงวนรัตนแ สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090707 ศรีเมืองใหม สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090708 หวยแกว สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090709 โนนทอง สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090710 สีวิเชียร สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090711 คําขา สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090712 ศรีบญุเรือง สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090713 หนองหญาชาง สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090714 หวยจันทรแแดง สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090715 โนนเจริญศึกษา สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090716 ซําหวายพัฒนา สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี
34090901 ยางใหญ ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090902 โนนสวาง ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090903 ดงกระชู ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090904 สวายนอย ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090905 คําสะอาด ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090906 หนองมวง ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090907 มหาชัย ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090908 แสงเจริญ ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090909 ยางนอย ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090910 ยางพัฒนา ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090911 บรูพารุงเรือง ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34090912 หนองกระตาย ยางใหญ น้ํายืน อุบลราชธานี
34091101 เกาขาม เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091102 สุขวัฒนา เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091103 สุขสมบรูณแ เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091104 คํากลาง เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091105 โนนสูง เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091106 หนองทพั เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091107 ศรีทอง เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091108 หนองเต็ง เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091109 รุงพัฒนา เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
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34091110 บคํุา เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091111 เกาขามใหมพัฒนา เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091112 โนนนอย เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34091113 หนองปลาดุก เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี
34100101 โพนงาม โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100102 โนนนอย โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100103 ปาุเต้ีย โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100104 โนนหุง โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100105 ปาุสน โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100106 หลักปาูย โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100107 หนองแสง โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100108 โนนสูง โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100109 สวนสน โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100110 สันติสุข โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100111 เจริญพัฒนา โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100112 โพนสุขสันตแ โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100113 คําอุดม โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100114 โนนแถลง โพนงาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100201 หวยขา หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100202 หนองแปก หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100203 หนองแปน หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100204 หนองเม็ก หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100205 แกงสวาง หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100206 คําบาก หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100207 สรางหอม หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100208 บก หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100209 แกงสมบรูณแ หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100210 หนองเหนี่ยว หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100211 โปงุยอ หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100212 เกากลาง หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100213 แกงอุดม หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100214 โสกกอ หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100215 หวยขาทกัษิณ หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100216 โนนลําดวน หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
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34100217 คําขุนราษฎรแ หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100218 หนองเขวาพัฒนา หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100219 แคนทอง หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100220 คําแสนสุข หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100221 หนองเม็ก หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100222 สรางหอม หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100223 หวยขา หวยขา บณุฑริก อุบลราชธานี
34100301 คอแลน คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100302 ปาุแขม คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100303 ดงเมย คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100304 หวยทราย คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100305 หนองบวั คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100306 แกงยาง คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100307 หนองกบ คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100308 หนองเรือ คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100309 ขอนแปนู คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100310 โนนสําราญ คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100311 ทรายทอง คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100312 แสงอุดม คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100313 ศิลาชัย คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100314 เจริญชัย คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100315 ดงเมย คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100316 หนองบวั คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100317 คําสมบรูณแ คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100318 คอแลน คอแลน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100401 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100402 คาย นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100403 โนนเขือง นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100404 ดอนตะโน นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100405 กลาง นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100406 นาโพธ์ิใต นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100407 ขุมคํา นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100408 นาโพธ์ิกลาง นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100409 ซํางัว นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
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34100410 โนนเจริญ นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100411 ดอนเจริญ นาโพธ์ิ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100501 หนองสะโน หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100502 หนองมวง หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100503 โนนจันทรแ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100504 โนนเลียง หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100505 โนนจิก หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100506 สรางมวง หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100507 สมเส้ียว หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100508 นาโดม หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100509 อุดมชาติ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100510 สมพรรัตนแ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100511 จงเจริญ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100512 โพธ์ิเงิน หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100513 ธาตุนางพญา หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100514 กรุงเจริญ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100515 หนองสะโน หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100516 โนนเลียง หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100517 มวงเจริญ หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100518 โนนแสนสุข หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100519 หนองสะโน หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100520 มวงงาม หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100521 หนองมวงใต หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100522 เวียงเกษม หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100523 สมพรรัตนแใต หนองสะโน บณุฑริก อุบลราชธานี
34100601 โนนคอ โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100602 โนนหมากเดือย โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100603 โนนสวาง โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100604 หนองศิลา โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100605 โนนคําดูล โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100606 หนองยู โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100607 หนองเม็ก โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100608 โนนสวน โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100609 โนนสวาง โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
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34100610 โนนสวาง โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100611 โนนคอ โนนคอ บณุฑริก อุบลราชธานี
34100701 บวังาม บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100702 โนนสวรรคแ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100703 สรางถอ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100704 หวัแข บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100705 โนนบาก บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100706 อุดรเจริญ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100707 หวยปอ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100708 บณุฑริก บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100709 ศรีสมุทร บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100710 โนนทาชาง บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100711 ทกัษิณพัฒนา บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100712 หวยปอเจริญ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100713 อุดรเจริญ บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100714 ทกัษิณพัฒนา บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100715 โนนบาก บวังาม บณุฑริก อุบลราชธานี
34100801 หาดทรายคูณ บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100802 บกเจริญ บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100803 นาแคน บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100804 แมด บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100805 โนนสมบรูณแ บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100806 หนองขามใหญ บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100807 โนนกาหลงนอย บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100808 หาดใต บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100809 หาดใหมพัฒนา บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100810 นาแคนพัฒนา บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100811 หาดเหนือ บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34100812 ดอนโจด บานแมด บณุฑริก อุบลราชธานี
34110101 ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110102 ดอนโทน ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110103 ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110104 ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110105 ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34110106 ดอนทบัชาง ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110107 ดอนใหญ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110108 คํานามูล ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110201 กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110202 กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110203 นาหวา กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110204 เลากลาง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110205 เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110206 ลาด กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110207 ชาติ กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110208 เหลา กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110209 เวียงสวรรคแ กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110301 เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110302 นิคม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110303 กุดชมพู เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110304 เหมือดแอ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110305 กอก เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110306 คําเจริญ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110307 คําสมิงใต เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110308 เกษมสีมา เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110309 เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110310 นาคํา เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110311 คําสมิง เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110312 คําสมิงกลาง เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110313 หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110314 หนองสิม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110315 กึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110401 กุศกร กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110402 จิก กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110403 ลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110404 ศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110405 กุงใหญ กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110406 กุงนอย กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110407 ดอนกลาง กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34110408 โนนกระโจม กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110409 กุศกร กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110501 ขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110502 น้ําคํา ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110503 ทาบอแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110504 ขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110505 บอเสียว ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110506 นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110507 นาคิเลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110508 ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110509 ดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110510 ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110511 โนนบอแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110512 โนนไฮ ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110601 สรางโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110602 ดอนมวง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110603 นาคํา คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110604 โปงุนอย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110605 คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110606 คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110607 โนนใหม คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110608 หวัสะพาน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110609 หวยหวาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110610 ดงเจริญ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110701 โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110702 สรางโอง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110703 โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110704 ไรดง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110705 โคกใหญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110706 นาตาล โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110707 โคกนอย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110708 นอย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110709 โนนสวาง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110710 แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34110711 โนนยาง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110712 นาเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110801 นาพิน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110802 นาพิน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110803 ดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110804 ดอนเค็ง นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110805 เสาธงนอย นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110806 โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110807 ดอนฮาง นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110808 ปาุขี นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110809 โนนฮาง นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110810 ดอนใต นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110811 โนนสําราญ นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110901 นาสะไม นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110902 นาไฮ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110903 คําผักแวน นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110904 น้ําคํา นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110905 น้ําคํา นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110906 หนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110907 ใหมเจริญ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110908 โนนสมบรูณแ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110909 โพนงาม นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110910 กุดฮู นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110911 คูณสวรรคแ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110912 คําปลักแฮด นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34110913 น้ําคําใต นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111001 รองขา โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111002 โคกสวาง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111003 โนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111004 น้ําคํา โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111005 นาหวยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111006 ดอนตูม โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111007 รองหมู โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111008 พัฒนา โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34111009 ศรีสวัสด์ิ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111010 คําแคนนอย โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111011 ขามเปี้ย โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111012 นกเขียน โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111101 ตระการ ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111102 เอ็นอา ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111103 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111104 ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111105 ผักกะยา ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111106 ตระการ ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111107 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111108 มวงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111109 แกงหอไตร ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111201 หนองขุน ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111202 คําปะโอะ ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111203 ตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111204 ตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111205 ไผลอม ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111206 บุงเสียว ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111207 ศรีหลักชัย ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111208 สรางแปนู ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111209 โพธ์ิแสง ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111210 นาบวั ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111301 ไหลทุง ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111302 ไหลสูง ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111303 ดอนงัว ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111304 ดอนงัว ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111305 บอหนิ ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111306 ดงไมงาม ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111307 คําขา ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111308 มวง ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111309 มวงงาม ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111310 มวงงาม ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111311 บอหนิพัฒนา ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34111312 ไหลทุงพัฒนา ไหลทุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111401 เปาู เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111402 พอกนอย เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111403 เปาู เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111404 พอก เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111405 สมดี เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111406 นาง้ิว เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111407 โนนสําราญ เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111408 ดอนหวาย เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111409 ศรีสุวรรณ เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111410 ดอนกอย เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111411 ใหมชุมแสง เปาู ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111501 มวงธง เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111502 เซเปด็ เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111503 โพธ์ิเปด็ เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111504 โพนสิม เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111505 นาเด่ือ เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111506 เสาธงใหญ เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111507 บอดูน เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111508 นาแค เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111509 ทุงมั่ง เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111510 จิกสูง เซเปด็ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111601 สงยาง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111602 นาง้ิว สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111603 แดง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111604 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111605 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111606 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111607 สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111608 ดงแสนตอ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111701 หนองเตา หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111702 หนองเตา หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111703 เขืองใหญ หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111704 เขืองนอย หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34111705 โนนสวาง หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111706 แหลไหล หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111707 บกสวาง หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111708 ใหมสีทอง หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111709 ดอนเจริญ หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111801 ถ้ําแข ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111802 ถ้ําเตา ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111803 สําราญ ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111804 คําแคน ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111805 โนนสูง ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111806 โนนสําราญ ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111807 หวยที ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111808 หวยทใีต ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111809 บเาหอย ถ้ําแข ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111901 หนองบวั ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111902 ทาหลวง ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111903 นาสมมอ ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111904 โนนสมบรูณแ ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111905 เทวัญ ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111906 แกงอะฮวน ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111907 เลิงนกทา ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111908 หนองสะโน ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34111909 แกงอะฮวนใต ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112001 ดอน หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112002 หวยฝูาย หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112003 ดอนกอ หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112004 รองน้ําขุน หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112005 นาจาย หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112006 อารีพัฒนา หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112007 นาดอกไม หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112008 โนนเพ็ก หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112009 โนนสวาง หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112010 โนนสมบรูณแ หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112011 หวัดอน หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
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34112012 ดอนเวทยแ หวยฝูายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112101 กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112102 กุดเม็ก กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112103 กาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112104 หนองเตา กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112105 ดอนเสือ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112106 คืม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112107 ไผ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112201 แดง บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112202 แดงนอย บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112203 โนนโพธ์ิ บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112204 เลา บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112205 ทม บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112206 โนนบก บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112207 นาหนองสิม บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112208 สุขสําราญ บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112209 เลานอย บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112301 มวงเดียด คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112302 ฮี คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112303 ฮี คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112304 สมสะอาด คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112305 กุง คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112306 คําไหล คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112307 ดอนมากมาย คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34112308 แพง คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34120101 ขาวปุูน ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120102 นาสีดา ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120103 น้ําเกล้ียง ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120104 โคกเลาะ ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120105 หนิโงม ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120106 ตาดแต ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120107 โคกกอง ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120108 ขาวปุูน ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120109 โนนหอม ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
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34120110 วังนอง ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120111 บุงแสง ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120112 โคกกลาง ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120113 ดอนอีดอน ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120114 ขาวปุูน ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120115 โคกเลาะ ขาวปุูน กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120201 โนนสวาง โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120202 หนองยาง โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120203 โนนสังขแ โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120204 หนองหวา โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120205 กุดลอย โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120206 คําเเมมุย โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120207 แกงลิง โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120208 แข็งขยัน โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120209 ไชยชนะ โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120210 ดงบงั โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120211 หนองนกทา โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120212 ลาดหญาคา โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120213 หนองแวง โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120214 โคกสวาง โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120215 โนนสวางนอย โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120216 กุดกลอยใต โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120217 กุดกลอยเหนือ โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120218 โนนสวางบรูพา โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120219 โนนสังขแเหนือ โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120220 กุดกลอย โนนสวาง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120301 แกงเค็ง แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120302 หนองกุง แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120303 หนองบั่ว แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120304 ฟูาหวน แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120305 หนองลุมพุก แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120306 แกงกกกอ แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120307 ตาดโตน แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120308 หนองบวั แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
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34120309 ขุมคํา แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120310 ดอนตาเข แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120311 หนองบเา แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120312 แกงเค็ง แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120313 ดงตาหวาน แกงเค็ง กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120401 กาบนิ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120402 คึมสรางหนิ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120403 ปาุขา กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120404 นาหวานอย กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120405 โนนมะเขือ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120406 กอ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120407 ดอนมวง กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120408 โนนดอกแกว กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120409 ตุใหญ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120410 นาตาย กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120411 ตุนอย กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120412 นาขามเปี้ย กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120413 นาเจริญ กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120414 โคกยาว กาบนิ กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120501 หนองทนัน้ํา หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120502 บก หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120503 ชาติ หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120504 โนนหนิแร หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120505 สองคอน หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120506 แสนอุดม หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120507 ศรีสมบรูณแ หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120508 รวมไทย หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120509 แหลมทอง หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120510 ศรีเชียงใหม หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120511 แสนอุดมเหนือ หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120512 บก หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34120513 หนองคู หนองทนัน้ํา กุดขาวปุูน อุบลราชธานี
34140101 มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140102 หนองหวัลิง มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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34140103 โนนคอ มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140104 หนองขอน มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140105 มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140106 ตําแย มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140107 เหลาขาว มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140108 เทพา มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140109 ดอนยูง มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140110 มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140111 ตําแย มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140112 มวงสามสิบ มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140201 เหลาบก เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140202 หนองหลัก เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140203 เศรษฐี เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140204 ดอนไมคูณ เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140205 โนนชาติ เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140206 ยูงนอย เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140207 ขมิ้น เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140208 ยางนอย เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140209 หนองหลัก เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140210 สงยาง เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140211 หลักชัย เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140212 หนองหลัก เหลาบก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140301 ดงยาง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140302 หนองแสง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140303 ฮองไผ ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140304 โพนเพ็ก ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140305 ดุมใหญ ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140306 ดุมนอย ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140307 ทาลาด ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140308 บวัยาง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140309 ดอนชี ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140310 โนนเค็ง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140311 เลิงนอย ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140312 ดงยาง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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34140313 หนองแสง ดุมใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140401 หนองชางนอย หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140402 หนองเม็ก หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140403 ไพบลูยแ หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140404 หนองชางใหญ หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140405 พระโรจนแ หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140406 หนองแสง หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140407 หนองชางใต หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140408 พระโรจนแ หนองชางใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140501 สวนงัว หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140502 สวนงัว หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140503 คึหแ หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140504 หนองเมือง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140505 นาขาม หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140506 สรางมิ่ง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140507 สรางมิ่ง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140508 หนองเมืองนอย หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140509 หนองขุมดิน หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140510 นอยดอนสวรรคแ หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140511 ดอนต้ิว หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140512 หนองเมือง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140513 สรางมิ่ง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140514 โนนสวาง หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140601 เตย เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140602 น้ําคํานอย เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140603 หนองซองแมว เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140604 โนนขวาว เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140605 น้ําคําแดง เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140606 หนองเค็ม เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140607 ผาสุก เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140608 น้ําคําแดง เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140609 คําเกิ่ง เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140610 หนองจิก เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140611 นายูง เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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34140612 เตย เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140701 ยางสักกระโพหลุม ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140702 นาดี ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140703 หนองบวัแดง ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140704 แคน ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140705 หนองแฝก ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140706 ดอนกอ ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140707 ยางสักกระโพหลุม ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140708 ยางเทงิ ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140709 ยางเครือ ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140710 นาหนองลํ้า ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140711 นาดี ยางสักกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140801 หนองไขนก หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140802 กอ หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140803 บก หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140804 ดอนขวาง หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140805 หนองยอ หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140806 หนองไขนกนอย หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140807 กอบงึ หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140808 ทุงสมปอุย หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140901 หนองเหลา หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140902 ดอนแดงใหญ หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140903 หนองหลม หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140904 ทุงใต หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140905 ยางธาตุ หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140906 โพนเมืองมะทนั หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140907 เดือยไก หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140908 หนองไมตาย หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140909 หนองดูน หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140910 ดอนแดงนอย หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140911 หนองเหลา หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140912 วังมน หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140913 หนองแคน หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34140914 โพนเมืองมะทนั หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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34140915 หนองหลม หนองเหลา มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141001 หนองฮาง หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141002 ดอนประทาย หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141003 นาดี หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141004 กอ หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141005 หนองสุม หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141006 หนองฮาง หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141007 นาไรใหญ หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141008 เหลาบาก หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141009 นาฮอม หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141101 น้ําออม ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141102 ผักกระยา ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141103 โนนรังนอย ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141104 ยางโยภาพ ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141105 หนองสองหอง ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141106 หนองผํา ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141107 ผักกระยา ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141108 หนองขุน ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141109 โนนสีมา ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141110 หนองสองหอง ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141111 หนองขุน ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141112 น้ําออม ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141113 ศรีสวาท ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141201 ไผใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141202 ดอนแดง ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141203 แสงไผ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141204 โนนรังใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141205 หนองมะทอ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141206 โนนดู ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141207 เหลาสูง ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141208 ไผใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141209 เหลาคอ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141210 ไผใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141211 โนนรังใหญ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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34141212 แสงไผ ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141301 ดอนสมปอุย นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141302 ผือ นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141303 หนองคู นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141304 ทรายมูล นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141305 หนองบวั นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141306 ทุงมณี นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141307 นาเลิง นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141308 ทุงมณี นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141309 ผือ นาเลิง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141401 โพนแพง โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141402 ฟากหวย โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141403 ชักแลน โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141404 โนนตาล โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141405 ผ้ึง โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141406 แตดแต โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141407 เปด็ โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141408 สมบรูณแ โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141409 ฟากทุง โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34141410 เปด็นอย โพนแพง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
34150201 หนองโก ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150202 หนองสองหอง ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150203 เกานอย ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150204 บวั ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150205 วัด ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150206 เด่ิน ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150207 ดอนกลางเหนือ ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150208 ดอนกลางใต ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150209 นอยเจริญ ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150210 โนนสมบรูณแ ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150211 ดวงเจริญ ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150401 ที่ลาด ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150402 ถอน ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150403 หนองศาลา ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34150404 โนนเกษม ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150405 โนนทรายนอย ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150406 ทาลาดตก ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150407 ราษฎรแสําราญ ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150408 ทาลาดออก ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150409 หนองกินปลา ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150410 ราษฎรแเจริญ ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150411 ทาเจริญ ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150412 โนนเจริญ ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150501 โนนโหนน โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150502 นาโนนเหนือ โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150503 คอนสาย โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150504 หนองคูเหนือ โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150505 นาโนนอย โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150506 นาโหนนใต โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150507 หนองคูออก โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150508 หนองคูตก โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150509 หนองคูใต โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150510 หนองขาม โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150511 โนนโหนนตก โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150512 ใหมรุงเรือง โนนโหนน วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150701 คูเมือง (กลาง) คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150702 หวาง คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150703 คอกระบอื คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150704 คูเมืองตก คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150705 ดอนผดุง คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150706 ทาหลวง คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150707 คูเมือง (ออก) คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150708 โนนจิก คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150709 หนองหอ คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150710 ศรีษะกระบอื คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150711 โนนเมืองนอย คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150712 หวางออก คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150801 โนนยาง สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34150802 โนนยาง สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150803 นาพิมาน สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150804 หนองบวั สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150805 นาชุม สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150806 แสนคํา สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150807 บาก สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150808 สระสมิง สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150809 โนนหนาด สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150810 หนองตาปูุ สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150811 โคกเซบรูณแ สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150812 โนนใหญ สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150813 แดนเกษม สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150814 หนองแปน สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150815 หนองเหน็อม สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34150816 ดงเจริญ สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151001 ทาของเหล็ก คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151002 โพธ์ิมูล คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151003 คํานางรวย คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151004 เพียเพา คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151005 ชางหมอ คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151006 นิมิตรใหมพัฒนา คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151007 คํานางรวยใต คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151008 ทาของเหล็ก คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151009 ทาของเหล็ก คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151010 คํานางรวย คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151101 โนนนอย บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151102 ทุงบอน บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151103 ดอนชาด บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151104 สถานี บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151105 วังยาง บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151106 ทางอย บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151107 บุงหวายตก บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151108 บุงหวายออก บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151109 หองชัน บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34151110 โนนบอน บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151111 โนนสวน บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151112 ทาขอนไมยุง บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151113 โนนบอนตก บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151114 โนนสวาง บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151115 ทางอยตก บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151116 ทุงบอนเหนือ บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151117 วังยางตก บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151118 บุงหวายเหนือ บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151119 บุงหวายกลาง บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151120 โนนบอนกลาง บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151501 แฮ คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151502 แค คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151503 หนามแทง คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151504 โนนเค็ง คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151505 คําขวาง คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151506 แต คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151507 เกษตรพัฒนา คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151508 เกษตรพัฒนาเหนือ คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151509 เกษตรสามัคคี คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151510 รวมพลัง คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151601 สรางขุนศรี โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151602 คําลือชา โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151603 หนองไขนก โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151604 สรางเม็ก โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151605 โนนแดง โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151606 โพธ์ิออก โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151607 บงมั่ง โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151608 โพธ์ิตก โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151609 รองกอ โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151610 โนนไร โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151611 นาดง โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151612 หนองฝาง โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151613 ล้ินไม โพธ์ิใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34151801 คําเจริญ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151802 แสนสุข แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151803 หนองหวา แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151804 ไมคาง แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151805 ธาตุ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151806 น้ําคํา แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151807 กอใน แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151808 กอนอก แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151809 หนองผาสุข แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151810 เกษตรสมบรูณแ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151811 คําแสนราช แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151812 หนองหมากแขง แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151813 หวยไผ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151814 ดอนหนองบวั แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151815 ธาตุออก แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151816 ไมคางตก แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151817 คําแสนราชเหนือ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151818 มงคลเจริญสุข แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151819 ลือคําหาญ แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34151820 หนองผาสุกใต แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152001 กุดชุม หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152002 ขัวไมแกน หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152003 หนองกินเพล หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152004 นาสะแบง หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152005 ทางสาย หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152006 ปากกุดหวาย หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152007 คูสวาง หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152008 หนองกินเพลใต หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152009 ทางสายใต หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152101 บกตก โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152102 จั่น โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152103 ตาติด โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152104 ผ้ึงตก โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152105 ทุงเกษม โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34152106 บกออก โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152107 ผ้ึงออก โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152108 กลาง โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152109 เหรียญทอง โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152110 พงสวาง โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152111 จั่นตก โนนผ้ึง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152201 คอหวาง เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152202 แขม เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152203 ศรีไคตก เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152204 ศรีไคออก เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152205 แมด เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152206 มดงาม เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152207 โนนงาม เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152208 อุดมชาติ เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152209 มดงามใต เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152210 ดอนบาก เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152211 โคกเจริญ เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152401 หวยขะยุงใต หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152402 หวยขะยุงตก หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152403 อุดมเกษตร หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152404 น้ําเที่ยง หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152405 หวยขะยุงออก หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152406 หวยขะยุงเหนือ หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152407 โนนยาง หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152408 น้ําคํา หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152409 ทาเมืองใหม หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152410 สนามชัย หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152411 คําเจริญ หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152412 ไทรเจริญ หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152413 เกษตรสมบรูณแ หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152601 วังกางฮุง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152602 ยาง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152603 กุดระงุม บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152604 ทุงนาคํา บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
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34152605 สวนสวรรคแ บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152606 คํากลางใหม บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152607 คํากลาง บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152608 ทากกเสียว บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152609 กุดปลาขาว บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152610 ชุมชนราชธานีอโศก บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152611 กุดระงุม บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34152612 ทุงพัฒนา บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี
34190201 ยอดดอนชี กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190202 คําเม็ก กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190203 โชคอํานวย กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190204 หนิสูง กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190205 แกงเจริญ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190206 หนิลาด กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190207 ดอนหวาย กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190208 โนนมวง กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190209 ดอนสําราญ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190210 แสนตอ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190211 กุดชมภู กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190212 หวยไผ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190213 โนนเจริญ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190214 โนนจิกนอย กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190215 ดอนไมงาม กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190216 วังดู กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190217 ใหมนาคลอง กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190218 โนนโพธ์ิ กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190219 ทุงพัฒนา กุดชมภู พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190401 ดอนจิก ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190402 ภูมะหร่ี ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190403 หนองไผ ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190404 บุงคํา ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190405 นาดี ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190406 โนนลําดวน ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190407 ไทรงาม ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี

-705-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
34190408 มวงฮี ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190409 หวยแดง ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190410 แกงยาง ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190411 มวงแมด ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190412 แสง ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190413 ดอนใหญ ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190414 ดอนจิก ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190415 โคกสะอาด ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190416 นาเจริญนอก ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190417 สมบรูณแสามัคคี ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190418 มวงงาม ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190419 ทุงแสงตะวัน ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190420 โนนเจริญ ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190421 ใหมผาสุข ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190422 แกงเจริญสุข ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190423 ทุงเทวา ดอนจิก พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190501 ชาด ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190502 ทรายมูล ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190503 หวัดอน ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190504 ทาเสียว ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190505 คันลึม ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190506 คอนสาย ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190507 น้ําสราง ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190508 นาชุมชน ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190509 หวัดอนนอย ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190510 ทรายมูลเหนือ ทรายมูล พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190601 นาโพธ์ิใหญ นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190602 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190603 เลิงบาก นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190604 โนนสวาง นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190605 ชาดฮี นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190606 นางาม นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190607 นาโพธ์ินอย นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190608 ศรีอุดม นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
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34190609 นาโพธ์ิเหนือ นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190610 นาโพธ์ิพัฒนา นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190611 ชาดฮี นาโพธ์ิ พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190701 โดมประดิษฐแ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190702 หนองไฮ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190703 หนองไฮ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190704 นกเต็น โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190705 โนนจันทรแ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190706 หนองมะเกลือ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190707 สุขสบาย โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190708 โนนเจริญ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190709 โนนสมบรูณแ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190710 โนนศิริ โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190711 โนนกลาง โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190712 โนนสมบติั โนนกลาง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190901 ปากโดม โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190902 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190903 ทาชาง โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190904 ดอนคํามี โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190905 เด่ือโดม โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190906 สรางแกว โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190907 วังแคน โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190908 สรางแกว โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190909 สนามชัย โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190910 สรางแกว โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190911 บเาฮี โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190912 สะพานโดม โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190913 ถิ่นสําราญ โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190914 คํายาง โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190915 โนนศิลาออน โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190916 สนามชัยใหม โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190917 ทรัพยแเจริญ โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190918 สรางแกวสดใส โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34190919 สรางแกว โพธ์ิไทร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
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34191001 หนองโพธ์ิ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191002 โนนขา โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191003 วังพอก โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191004 นาหวา โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191005 ทาคอ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191006 สะพือใต โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191007 โพธ์ิศรีเหนือ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191008 สะพือเหนือ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191009 โพธ์ิศรีใต โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191010 ทาคอใต โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191011 โนนยาง โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191012 ทุงนาแพง โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191013 โพธ์ิศรีเหนือ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191014 หนองโพธ์ิ โพธ์ิศรี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191101 นาแก ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191102 ระเวใต ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191103 ระเวเหนือ ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191104 นาจาน ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191105 ดอนหวาย ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191106 คําจาน ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191107 คําผาน ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191108 ระเวกลาง ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191109 ดอนกลาง ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191110 นาจาน ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191111 ระเวใหม ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191112 ชุมชนสิบสอง ระเว พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191201 แกงโพธ์ิ ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191202 ผักหยา ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191203 ผักหยา ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191204 ไรใต ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191205 ไรกลาง ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191206 ไรเหนือ ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191207 โนนคอ ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191208 โนนสุข ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
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34191209 ไรโดม ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191210 แกงกอก ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191211 ลุคุ ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191212 นาคลอง ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191213 ไรพัฒนา ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191214 ศรีภูดิน ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191215 โนนสรางคํา ไรใต พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191301 หนองบวัฮีนอย หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191302 หนองบวัฮี หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191303 หนองบวัฮี หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191304 เม็ก หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191305 บวัแดง หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191306 ดูกอึ่ง หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191307 ดอนงัว หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191308 ดอนงัว หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191309 บวัทอง หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191310 หนองกอก หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191311 โนนยานาง หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191312 หนองสองหอง หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191313 โนนเจริญ หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191314 โนนพยอม หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191315 นาหวา หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191316 หนิลาด หนองบวัฮี พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191401 ดอนกอ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191402 อางหนิเหนือ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191403 อางหนิใต อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191404 อางหนิสามัคคี อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191405 โนนโพธ์ิ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191406 โนนจิกเจริญ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191407 ราษฎรแเจริญ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191408 โนนสวาง อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191409 ศิลารักษแ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191410 คลองแสงจันทรแ อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191411 อางอุดม อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
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34191412 สวางพัฒนา อางศิลา พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191801 โนนกาหลง โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191802 แกงดูกใส โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191803 โนนคูณนอย โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191804 โนนสุบนั โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191805 ดอนโด โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191806 โคกเลียบ โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191807 ปาุกาว โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191808 หนองคู โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191809 หนองแวง โนนกาหลง พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191901 อางหนินอย บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191902 โนนสวรรคแ บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191903 หนองสําราญ บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191904 หนองคูณ บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191905 นาชุม บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191906 แขมใต บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191907 แขมเหนือ บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34191908 ดอนนาเยีย บานแขม พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี
34200101 มวงโคน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200102 ดอนรังกา ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200103 นาหวยแคน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200104 ดอนพันชาด ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200105 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200106 ดอนตะลี ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200107 ปากหวย ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200108 โนนคอ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200109 แกงกบ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200110 นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200111 ตาลสุม ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200112 คําไมตาย ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200113 ปากเซ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200114 โนนสวรรคแ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200115 ทุงเจริญ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200201 สําโรงใหญ สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
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34200202 สําโรงกลาง สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200203 นาโพธ์ิ สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200204 สําโรงใต สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200205 นาแพง สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200206 หนองโน สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200207 หนองสะเดา สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200208 ทุงเจริญ สําโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200301 จิกเทงิ จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200302 จิกลุม จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200303 เชียงแกว จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200304 เชียงแกว จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200305 ดอนโด จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200306 ดอนยูง จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200307 คอโคน จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200308 ดอนแปนูลม จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200309 สรางคํา จิกเทงิ ตาลสุม อุบลราชธานี
34200401 หนองกุงใหญ หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200402 หนองกุงนอย หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200403 คําแคน หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200404 สรางแสง หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200405 คําเตย หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200406 สรางหวา หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200407 คําเตยเหนือ หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200408 สรางหวา หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200501 นาคาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200502 โนนจิก นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200503 หนองเปด็ นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200504 โนนยาง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200505 ดอนขวาง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200506 ดอนหวาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200507 โคกคลาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200508 คําหนามแทง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200509 คําผักหนอก นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200510 คําฮี นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
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34200511 หองแดง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200512 โนนสําราญ นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200513 โนนเจริญ นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี
34200601 คําหวา คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34200602 คําหวา คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34200603 หวัยดู คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34200604 นาทมเหนือ คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34200605 ไฮหยอง คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34200606 นาทมใต คําหวา ตาลสุม อุบลราชธานี
34210101 นาขาม โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210102 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210103 ดอนเย็นใต โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210104 พะไล โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210105 เลาะ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210106 หนิดาน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210107 คํามณี โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210108 เกาะแกด โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210109 สรางมวง โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210110 โนนใหญ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210111 โนนทนั โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210112 วังแซ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210113 อํานวยผล โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210114 โคกนาลุมพุก โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210115 ศรีสวาง โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210116 ทุงศรีอุดม โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210117 แดง โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210201 มวงใหญ มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210202 นาหนิ มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210203 นามน มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210204 แกงใต มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210205 ดอนกระทอด มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210206 ตูม มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210207 มวงสม มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210208 นานางวาน มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
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34210209 ดอนพระ มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210210 สรางสะแบง มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210211 หวยสุ มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210212 จงพะไล มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210213 โนนศรีสุข มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210214 นาปาุไม มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210215 หนองยาว มวงใหญ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210301 นาเจริญ สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210302 นาหาง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210303 นาหวา สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210304 นาขาม สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210305 สําโรง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210306 รองคันแยง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210307 ผาชัน สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210308 รองคันแยงนอย สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210309 โนนศาลา สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210310 น้ําคํา สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210311 สะเอิงทอง สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210401 สองคอน สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210402 ดอนชาด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210403 โปรงเจริญ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210404 สรางกุง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210405 นาพะเนียงออ สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210406 ปากกะหลาง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210407 กะเตียด สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210408 จอมปลวกสูง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210409 ปาุขาชุมชน สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210501 สารภี สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210502 โสกชัน สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210503 คํากลาง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210504 พะลอง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210505 หนิหอม สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210506 กะลึง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210507 ไพรสวรรคแ สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
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34210508 ภูเวียง สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210509 หนองผักแวน สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210510 ดอนพัฒนา สารภี โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210601 ปากหวยมวง เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210602 ดงตาหวัง เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210603 คําจาว เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210604 โปงุเปาู เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210605 หนองฟานยืน เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210606 เหลางาม เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210607 เกาะโรง เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210608 พรสวรรคแ เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34210609 โนนสวาง เหลางาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
34220101 สําโรง สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220102 หวาน สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220103 โนนสวน สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220104 หนองสองหอง สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220105 หนองเทา สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220106 ผับแลง สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220107 โนนยาง สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220108 แคน สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220109 บรูพา สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220110 แกเจริญ สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220111 นาเจริญ สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220112 โนนสวรรคแ สําโรง สําโรง อุบลราชธานี
34220201 โคกกอง โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220202 แกนาคํา โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220203 แกนาคํา โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220204 ผํา โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220205 ผํา โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220206 หนองจํานัก โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220207 โนนสมบรูณแ โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220208 คูขาด โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220209 หนองจิก โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220210 คําปลากั้ง โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
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34220211 ดอนพิกุล โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220212 โนนสูง โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220213 หนองขาม โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220214 นาเรือง โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220215 โนนสวาง โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220216 ศรีอุดม โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220217 คําเจริญ โคกกอง สําโรง อุบลราชธานี
34220301 หนองไฮ หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220302 น้ําเกล้ียง หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220303 หนองไฮ หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220304 หนองบวั หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220305 สรางโหงน หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220306 นาแก หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220307 สรางโหงน หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220308 หนองเหล็ก หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220309 นานวล หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220310 หนองสิม หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220311 ตลาด หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220312 นาสามัคคี หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี
34220401 อาเลา คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220402 ทรายโหงน คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220403 หนิแห คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220404 เหลากลาง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220405 โนนสูง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220406 คอนอย คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220407 สรางแกว คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220408 คําสวาง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220409 โคกสวาง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220410 กระแอกนอย คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220411 โนนหลอง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220412 หนองไฮนอย คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220413 หนองแวง คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220414 สําโรงนอย คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220415 คอนอยเหนือ คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
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34220416 หนิเจริญ คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220417 พรสวรรคแ คอนอย สําโรง อุบลราชธานี
34220501 โนนกาเล็น โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220502 สวาง โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220503 เปอืย โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220504 บุง โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220505 ดอนผ้ึง โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220506 หนองผือ โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220507 โพนงาม โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220508 โพนเมือง โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220509 หนองแต โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220510 สวางศรีสมบติั โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220511 โปรงคํา โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220512 เปอืยใต โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี
34220601 วังคก โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220602 อุบมุง โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220603 โคกสวาง โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220604 คุม โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220605 กระแอก โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220606 นาดี โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220607 สระดอกเกษ โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220608 หนองนกเขียน โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220609 หนองหวา โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220610 กระแอกเหนือ โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220611 หนองอะลาง โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220612 สระดอกคูณ โคกสวาง สําโรง อุบลราชธานี
34220701 หนองมัง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220702 หองแดง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220703 ทุงสวาง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220704 ดงใหญ โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220705 หนองหนิ โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220706 โนนสัง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220707 โคกสวาง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220708 ดอนมวง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
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34220709 โนนกลาง โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220710 โคกใหมพัฒนา โนนกลาง สําโรง อุบลราชธานี
34220801 บอน บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220802 บอน บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220803 คอบอน บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220804 ทองยูง บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220805 หนองหวังัว บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220806 หองขอน บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220807 หนองปลิง บอน สําโรง อุบลราชธานี
34220901 โนนจาน ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220902 ขามปอูม ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220903 โนนแคน ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220904 โปรง ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220905 นางาม ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220906 โนนชาติ ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220907 คํากาว ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220908 สนามมา ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34220909 เรณู ขามปอูม สําโรง อุบลราชธานี
34240101 แคน ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240102 ดงบงัใต ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240103 กุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240104 โนนยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240105 ดงบงัเหนือ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240106 ยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240107 วังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240108 วังพระ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240109 ดงบงั ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240110 นาคํานอย ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240111 โนนเเดง ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240112 แคนเหนือ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240113 โนนงาม ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240114 หนองสิม ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240201 กลาง เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240202 แดง เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
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34240203 กระบนู เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240204 ทาศิลา เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240205 หนองหลม เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240206 ทาลาด เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240207 ยางนกหอ เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240208 เหลาแดง เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240209 คอ เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240210 วาปี เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240211 ทาลาดเหนือ เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240212 ใหมแสนสุข เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240213 ศรีดอนมดแดง เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240301 ทาเมือง ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240302 ยางกะเดา ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240303 โอด ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240304 นาดี ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240305 สวาง ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240306 โนนสวาง ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240307 นาคําภูฮี ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240308 หนองยาง ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240309 ทาเมืองเหนือ ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240310 ยางกะเดา ทาเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240401 คําไฮใหญ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240402 คําออ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240403 น้ําคํา คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240404 คําไฮใหญ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240405 หนองหนิ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240406 หนองแลง คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240407 หนองแสง คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240408 นาคําเจริญ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240409 หนองหนิ คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34240410 หนองแสงนาอุดม คําไฮใหญ ดอนมดแดง อุบลราชธานี
34250101 หนองเบน็ คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250102 โคกเที่ยง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250103 หวยน้ําใส คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
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34250104 ปากบุง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250105 นาเจริญ คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250106 ดอนมวง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250107 ปาุกุง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250108 สุงชาง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250109 คันไรใต คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250110 ดอนชี คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250111 คันไรเหนือ คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250112 หนองโดน คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250113 โชครังสรรคแ คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250114 สุขเกษม คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250115 ใหมภูทอง คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250116 หนองนกเขียน คันไร สิรินธร อุบลราชธานี
34250201 หนองเม็ก ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250202 โปงุดินดํา ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250203 เหลาอินทรแแปลง ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250204 ทุงหนองบวั ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250205 หนิสูง ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250206 อางประดู ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250207 หวยน้ําใส ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250208 ทุงหนองใหญ ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250209 คําลือชา ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250210 ดานเมน ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250211 สวนปาุ ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250212 ดอนกลาง ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250213 ชองเม็ก ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี
34250301 บากชุม โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250302 แหลมทอง โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250303 แกงศรีโคตร โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250304 โนนกอ โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250305 เหลาคํา โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250306 ปาุเลา โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250307 หวยเด่ือ โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250308 เกตุสิริ โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
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34250309 ภูไทพัฒนา โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250310 พลาญชัย โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250311 โนนสมบรูณแ โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250312 โนนสวาง โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250313 แกงนอย โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250314 ปาุใต โนนกอ สิรินธร อุบลราชธานี
34250401 แหลมสวรรคแ นิคมสรางตนเอง

ลําโดมนอย
สิรินธร อุบลราชธานี

34250402 เรียงแถวใต นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250403 โนนสําราญ นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250404 คํามวง นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250405 นาชุมคํา นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250406 ประชาสมบรูณแ นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250407 คําน้ําแซบ นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250408 คําวังยาง นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250409 สุขสําราญ นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250410 คํากลาง นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250411 โนนหนิกอง นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250412 โนนสูง นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250413 คําเจริญสุข นิคมสรางตนเอง
ลําโดมนอย

สิรินธร อุบลราชธานี

34250501 คํากอม ฝางคํา สิรินธร อุบลราชธานี
34250502 ฝางเทงิ ฝางคํา สิรินธร อุบลราชธานี
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34250503 โนนจิก ฝางคํา สิรินธร อุบลราชธานี
34250504 คํากลาง ฝางคํา สิรินธร อุบลราชธานี
34250601 คําเขื่อนแกว คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250602 หวัสะพาน คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250603 โนนสมบรูณแ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250604 หนองชาด คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250605 คันเปอืย คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250606 หวยไฮ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250607 สวนสน คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250608 คํามันปลา คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250609 คีรีเขต คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250610 หวยเหวอ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250611 โนนกลาง คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250612 หวยวังลม คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250613 สุวรรณวารี คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250614 ลาดวารี คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250615 คํานกหอ คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34250616 ใหมนาคํา คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี
34260201 หนองอม หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260202 หนองขี้เต็น หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260203 หนองอม หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260204 เบญจแ หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260205 หนองส่ีขา หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260206 โนนรัง หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260207 หองปอ หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260208 หนองบวัดง หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260209 ทองสวัสด์ิ หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260210 หนองบวั หนองอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260301 นาเกษม นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260302 หนองถาวร นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260303 โนนสนาม นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260304 นาเจริญ นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260305 โนนใหญ นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260306 โนนสวาง นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
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34260307 นอยพัฒนา นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260308 โนนกลาง นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260309 นาเกษม นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260310 ศรีอรุณ นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260311 ศรีเมือง นาเกษม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260401 กุดเรือ กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260402 กุดเรือ กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260403 หนองหวา กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260404 กุดปลาตอง กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260405 ซํางู กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260406 ทุงชาง กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260407 กุดแก กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260408 กุดไกแกว กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260409 พานทอง กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260410 ทุงเกตร กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260501 หนองคก โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260502 โนนสวาง โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260503 โคกชําแระ โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260504 หนองสะโน โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260505 คํากลาง โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260506 พะลาน โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260507 โนนดู โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260508 หนองสนม โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260509 โคกชําแระ โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260510 ศรีอุดม โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260601 นาหอม นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260602 โนนจาน นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260603 หนองน้ําขุน นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260604 วังมวง นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260605 คํานกเปลา นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260606 หนองบวัอารียแ นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260607 ตาโท นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260608 หนองจิก นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260609 หนองหนิ นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

-722-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
34260610 นาหอม นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34260611 นาหอม นาหอม ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี
34290101 นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290102 นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290103 นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290104 นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290105 นาจาน นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290106 โนนแดง นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290107 นาประชุม นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290108 นาเจริญ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290109 ปาุยู นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290110 โนนพัฒนา นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290111 ใหมนางาม นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290112 โนนสมบรูณแ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290113 สวางโนนโพธ์ิ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290201 ดอนยู นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290202 มวงนอย นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290203 มวง นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290204 นาดี นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290205 หวยหอย นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290206 นาดู นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290207 ขี้เหล็ก นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290208 หนองสิมมา นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290209 หนองแปน นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290210 นาดูเหนือ นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290211 นางาม นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290212 หนองสิมมาใต นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290213 โนนสุขสันตแ นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
34290301 นาเรือง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290302 มวงคํา นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290303 หนิลาด นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290304 โนนงาม นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290305 หนองกระบอื นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290306 แกงยาง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
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34290307 นาเรืองนอย นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290308 หนิลาดนอย นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290309 ทุงศรีเมือง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34300101 นาตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300102 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300103 เหมือดแอ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300104 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300105 นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300106 นาคอม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300107 นาสะตัง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300108 แกงไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300109 ดอนง้ิว นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300110 โนนตาล นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300111 ดอนนามอง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300112 นามวง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300113 โพธ์ิทอง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300114 ดอนดู นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300115 โนนบก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300116 นานคร นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300117 โนนงาม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300118 โนนเจริญ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300201 พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300202 นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300203 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300204 บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300205 โพนแพน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300206 ทุงเกล้ียง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300207 หนองนกเขียน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300208 นาดง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300209 นาหนิโหงน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300210 ดอนนางนิน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300211 หนองบวั พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300212 นาอาลอน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34300213 ทางโคง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
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34300301 ทองโพน กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300302 นาชุม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300303 โนนสําราญ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300304 คอ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300305 ไหลธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300306 สมสะอาด กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300307 สองหอง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300308 ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300309 คอนอย กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300310 โนนสวาง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300311 หนองไกปาุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300312 ดอนสมโฮง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300313 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300314 ถ้ําตาลาว กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300401 สงา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300402 หนองหอย พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300403 ศรีคุณ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300404 พังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300405 นาคํา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300406 โนนตูม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300407 โนนขุมคํา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300408 ดานฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300409 ดานหมวน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300410 นาเวียง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300411 หนองเมือง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300412 หนองเตา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300413 บเาหลวง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300414 ทุงสวาง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300415 นาอุดม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300416 โนนวัฒนา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300417 โนนสมบรูณแ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300418 โคกกอง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34300419 เพชรเจริญ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34310101 หวัขัว เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
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34310102 เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310103 นาไผ เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310104 เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310105 เหลาคํา เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310106 เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310107 เหลาแค เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310108 เปาู เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310109 เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310110 หนองเตา เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310111 เหลาดอนยานาง เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310112 ทุงหนองแต เหลาเสือโกก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310201 โพนเมือง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310202 ธรรมละ โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310203 คําไหล โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310204 หนองมะแซว โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310205 สรางถอ โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310206 หาด โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310207 รังแรง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310208 ขามนอย โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310209 ดอนกลอย โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310210 โนนสวาง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310211 ทุงนกเขียน โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310212 โชคชัย โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310213 โพนเมือง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310214 โนนแคน โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310215 โพนเมือง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310216 หาดนอย โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310217 นากลาง โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310301 แสง แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310302 กลาง แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310303 แดง แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310304 หนองเปด็ แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310305 หนองดินจี่ แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310306 จิก แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
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34310307 แพง แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310308 บากนาเจริญ แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310309 โนนดอนกลอย แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310310 โนนสมบรูณแ แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310311 แสง แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310312 จิก แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310313 โคกสะอาด แพงใหญ เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310401 ดอนกลาง หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310402 แตใหม หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310403 หนองบก หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310404 ดูน หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310405 สระสมิง หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310406 นาขมิ้น หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310407 แตเกา หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310408 คําไฮนอย หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310409 แตนอยนาแหลมทอง หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310410 ทุงคําแต หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310411 เหลาหนองผือ หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310412 ดอนสะแบง หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34310413 ดูนเหนือ หนองบก เหลาเสือโกก อุบลราชธานี
34320101 โคกสมบรูณแนอก แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320102 โคกสมบรูณแ แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320103 นาคํา แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320104 ผ้ึงโดม แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320105 คําหมากออน แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320106 แกงโดม แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320107 ใหมศรีเจริญ แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320108 สะพานโดม แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320109 หวยขาม แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320110 หนองนกเขียน แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320111 ดอนผ้ึง แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320112 คํากลาง แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320113 โนนเตาเหล็ก แกงโดม สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320201 ดงผักขา ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
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34320202 ทาชางนอก ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320203 ใหมสารภี ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320204 บวัเทงิ ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320205 บวัทา ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320206 ทาชางใหญ ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320207 หนองสะโน ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320208 คําโพธ์ิ ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320209 ดอนจันทรแ ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320210 ทาชางนอย ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320211 โคกกอง ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320212 คํานกเปลา ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320213 หนองแคนพัฒนา ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320214 ใหมไทยถาวร ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320215 ทุงนาใน ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320216 โนนสวาง ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320217 คําสรางไฮย ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320218 สารภีใน ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320219 หนองพานคาน ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320220 ฮองออ ทาชาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320301 บุงมะแลงเหนือ บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320302 ดอนพอก บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320303 ดอนดู บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320304 บุงมะแลงใต บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320305 สุขสมบรูณแ บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320306 ปาุขา บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320307 โนนกุหลาบ บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320308 แสงทอง บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320309 โนนเจริญ บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320310 หวายยาว บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320311 หนองเลิงนา บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320312 บุงมะแลงนอย บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320313 หวยแสนพราน บุงมะแลง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320401 คําขา สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320402 สวางตก สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
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34320403 คําสมิง สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320404 เเพง สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320405 สําโรง สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320406 ทุงเพียง สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320407 หนองแวง สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320408 สวางออก สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320409 ใต สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320410 ใหมเมืองงาม สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320411 โคกสะอาด สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320412 นิคมคําปลาหลาย สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34320413 โนนทรายงาม สวาง สวางวีระวงศแ อุบลราชธานี
34330101 ตาเกา ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330102 ตาเอ็ม ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330103 น้ําขุน ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330104 หมากแหนง ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330105 โนนโฮม ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330106 รุงแสงจันทรแ ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330107 โนนงาม ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330108 ซําสะกวยนอย ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330109 รุงตะวัน ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330110 หมากแหนงใต ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330111 จันทรแสวาง ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330112 ซําเหนือ ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330113 ตาเอ็ม ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330114 น้ําขุนกลาง ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330115 เกษตรหนองขอน ตาเกา น้ําขุน อุบลราชธานี
34330201 หนองโด ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330202 อิสานเศรษฐกิจ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330203 โนนสวาง ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330204 หนองดุม ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330205 แสนถาวร ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330206 ไพบลูยแ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330207 ดอนโมกขแ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330208 โนนคําแกว ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
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34330209 สามแยกวังเสือ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330210 สวางอารมณแ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330211 หนองดุมเหนือ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330212 หนองโดนอย ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330213 สวางสุขเกษม ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330214 ดอนเจริญ ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330215 หนองดุมตะวันออก ไพบลูยแ น้ําขุน อุบลราชธานี
34330301 หนองดินดํา ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330302 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330303 หวยเสลา ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330304 โนนสวรรคแ ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330305 ตาโอง ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330306 หนองหวัลิง ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330307 หนองแสง ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330308 หนองขอน ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330309 เจริญชัย ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330310 ทุงนางาม ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330311 ภูวิไล ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330312 โนนแสบง ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330313 ตาโองเหนือ ขี้เหล็ก น้ําขุน อุบลราชธานี
34330401 โคกสะอาด โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330402 นาเจริญ โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330403 โนนสงา โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330404 หวยยาง โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330405 โนนแสงเพชร โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330406 โนนยาง โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330407 ตาโกย โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330408 โนนอุดม โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330409 โคกสะอาด โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330410 โนนทบัทมิ โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330411 โคกสะอาด โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
34330412 โคกสะอาด โคกสะอาด น้ําขุน อุบลราชธานี
35010201 น้ําคําใหญ น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010202 น้ําคํานอย น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
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35010203 หองขา น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010204 ขี้เหล็ก น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010205 กุดจอก น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010206 หองพอก น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010207 หนองเสือตาย น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010208 สมสะอาด น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010209 หนองแวง น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010210 วังแคน น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010211 ตับเตา น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010212 ตับเตา น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010213 ดอนหวัหมู น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010214 หองขา น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010215 น้ําคํานอย น้ําคําใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010301 ตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010302 คอนสาย ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010303 ดอนมะยาง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010304 หนองแฝก ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010305 สะเดา ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010306 สะเดา ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010307 ดอนแฮด ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010308 ศาลาแดง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010309 ตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010310 กม. 3 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010311 ตาดทอง ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010312 ประชาสรรคแ ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010313 สะเดา ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
35010401 สําราญ สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010402 สําราญ สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010403 บอ สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010404 หวัคํา สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010405 เชียงหวาง สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010406 หนองนางตุม สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010407 สวาง สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010408 บาก สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
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35010409 เชียงหวาง สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010410 บอ สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010411 บาก สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010501 คอเหนือ คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010502 คอใต คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010503 สําโรง คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010504 ดอนกลาง คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010505 กลวย คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010506 ดอนยาง คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010507 เหมือดแอ คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010508 ดอนกลอย คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010509 โนนหนั คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010510 ทาเย่ียม คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010511 คําน้ําสราง คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010512 แจงนอย คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010513 หนองหวา คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010514 คอใต คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010515 คําน้ําสราง คอเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35010601 โนนจําปา ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010602 ดูทุง ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010603 หนองคํา ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010604 พลับ ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010605 ผือ ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010606 คําบอน ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010607 สามเพีย ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010608 มวงออน ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010609 สามเพีย ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010610 ดูทุง ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010611 ผือ ดูทุง เมืองยโสธร ยโสธร
35010701 เดิด เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010702 เดิด เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010703 น้ําโผ เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010704 บาก เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010705 เชือก เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
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35010706 แสนพัน เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010707 คําแดง เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010708 นาคํา เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010709 ใหมชุมพร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010710 คําแดง เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010711 ใหมชุมพร เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010712 เชือก เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010713 คําแดง เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010714 นาคํา เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010715 น้ําโผ เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010716 เดิด เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010717 คําแดง เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
35010801 ขั้นไดใหญ ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010802 โนนคอ ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010803 คําฮี ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010804 โคกดําเนิน ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010805 ขั้นไดใหญ ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010806 โพนขวาว ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010807 หนองบั่ว ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010808 เชือกนอย ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010809 โคกมะนัส ขั้นไดใหญ เมืองยโสธร ยโสธร
35010901 ทุงแต ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010902 โนนขี้เหล็ก ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010903 ทุงแต ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010904 หนองพานโลน ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010905 คําเม็ก ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010906 หนองเม็ก ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010907 คําน้ําเกล้ียง ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010908 ทุงแต ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010909 โนนสะอาด ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35010910 คําเม็ก ทุงแต เมืองยโสธร ยโสธร
35011001 สิงหแ สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011002 หนองขอน สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011003 สิงหแ สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
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35011004 หนองไร สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011005 โพนสิม สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011006 หนองแสง สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011007 จันทรแเกษม สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011008 กุดระหว่ี สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011009 สันติสุข สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011010 สิงหแพัฒนา สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011011 สิงหแสามัคคี สิงหแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011101 นาสะไมยแ นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011102 นาสะไมยแ นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011103 หนองไฮ นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011104 นาจาน นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011105 นารา นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011106 ผือฮี นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011107 ชาด นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011108 หนองศาลา นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011109 นาดีนอย นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011110 หนองจาน นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011111 นาสะไมยแ นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011112 นาดีนอย นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011113 นาสะไมยแ นาสะไมยแ เมืองยโสธร ยโสธร
35011201 กวาง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011202 คุยสําโรง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011203 ปากเปงุ เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011204 กุดกง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011205 เขื่องคํา เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011206 ทาเย่ียม เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011207 ดอนแกว เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011208 หนองหอย เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011209 ศาลาแดง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011210 เขื่องคํา เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011211 กวางใหมพัฒนา เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011212 กิโลศูนยแ เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011213 กวาง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
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35011214 กุดกง เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร
35011301 หนองหนิ หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011302 หนองบก หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011303 หนองทองหลาง หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011304 หนองบอ หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011305 โนนกุง หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011306 หนองหงอก หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011307 หนองหนิ หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011308 โนนอุดม หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011309 หนองหงอก หนองหนิ เมืองยโสธร ยโสธร
35011401 หนองคู หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011402 หนองคู หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011403 ดงบงั หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011404 โนนทรายงาม หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011405 ดงบงั หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011406 หนองคู หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011407 หนองคู หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
35011501 ขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011502 สะแนน ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011503 เหล่ือม ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011504 หนองบวั ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011505 คุยตับเตา ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011506 ทาคอ ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011507 ขุมเงิน ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011508 สะแนน ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
35011601 ทุงนางโอก ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011602 หนองไมตาย ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011603 ทุงนางโอก ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011604 หนองเปาู ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011605 ดอนกระยอม ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011606 หนองตอ ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011607 หนองซองแมว ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011608 นาสะแบง ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
35011609 โนนโพธ์ิ ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
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35011701 หนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011702 คุมกลาง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011703 หนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011704 หนองสรวง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011705 นาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011706 นาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011707 ดอนกลอง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011708 ดอนกลอง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011709 หนองเรือ หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
35011801 โตงโตน หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011802 โนนสวาท หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011803 โนนคอ หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011804 หนองเปด็ หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011805 ยางเด่ียว หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011806 หนองเปด็ หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011807 หนองถม หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011808 หนองถม หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35011809 ยางเด่ียว หนองเปด็ เมืองยโสธร ยโสธร
35020101 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020102 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020103 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020104 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020105 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020106 นาโปงุ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020107 เหลาเมย ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020108 โคกยาว ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020109 โคกยาว ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020110 หนองดู ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020111 ดอนเขือง ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020112 ดอนหวาย ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020113 หนองไกขาว ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020114 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020115 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
35020116 ทรายมูล ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
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35020201 ดูลาด ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020202 ลาดเกา ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020203 หนองลาดควาย ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020204 โสกผักหวาน ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020205 สีสุก ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020206 เสาเลา ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020207 โคกกลาง ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020208 โนนสนาม ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020209 ดูลาด ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020210 โสกผักหวาน ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020211 หนองเขื่อน ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020212 หนองแตะแหละ ดูลาด ทรายมูล ยโสธร
35020301 ดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020302 กุดกวาง ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020303 คําครตา ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020304 คําไผ ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020305 โคกกอง ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020306 คําแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020307 ดอนนกชุม ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020308 ดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020309 คําครตา ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020310 ดงมะไฟ ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
35020401 นาเวียง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020402 โปงุ นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020403 บะคอม นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020404 หนองแวง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020405 หนองบวั นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020406 นาเวียงนอย นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020407 นาเวียง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
35020501 สรางชาง ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020502 สรางชาง ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020503 ไผ ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020504 ไผ ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020505 หนองไร ไผ ทรายมูล ยโสธร
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35020506 โคกกลาง ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020507 ดอนกอง ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020508 นาเรียง ไผ ทรายมูล ยโสธร
35020509 คอ ไผ ทรายมูล ยโสธร
35030101 หนองบอน กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030102 หนองเรือ กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030103 เหลาตําแย กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030104 กุดชุมคุรุ กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030105 สองคร กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030106 หนองมาลา กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030107 หนองแก กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030108 กุดชุมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030109 โคกสูง กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030110 หนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030111 เหลาฝูาย กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030112 เอราวัณ กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030113 คํากลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030114 กุดชุมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030115 ทองสัมฤทธ์ิ กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030116 นามน กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030117 กุดชุมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030118 หนองบอน กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030119 เหลาตําแย กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030120 หนองบวั กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030121 หนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร
35030201 โนนเปอืย โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030202 ผักกะยา โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030203 กุดปลาดุก โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030204 ดอนหวาย โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030205 เหลาใหญ โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030206 นาสะแบง โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030207 หนองมุที โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030208 สุขสวาง โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030209 สุขเกษม โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
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35030210 คํามวงไข โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030211 ดอนจันทรแแดง โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030212 ชลประทาน โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030213 แสนสําราญ โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030214 โนนเปอืย โนนเปอืย กุดชุม ยโสธร
35030301 กําแมด กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030302 หวังัว กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030303 โนนยาง กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030304 กุดหนิ กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030305 หนองเหี่ย กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030306 หนองตาไก กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030307 กําแมด กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030308 คําเอ็นอา กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030309 หวังัว กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030310 โคกสวาท กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030311 โนนยาง กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030312 แสนศรี กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030313 หวยคอ กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030314 หวังัว กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030315 กุดหนิ กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030316 กําแมด กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030317 โนนยาง กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030318 หนองเหี่ย กําแมด กุดชุม ยโสธร
35030401 นาโส นาโส กุดชุม ยโสธร
35030402 โสกขุมปนู นาโส กุดชุม ยโสธร
35030403 ทาลาด นาโส กุดชุม ยโสธร
35030404 ปาุหวาย นาโส กุดชุม ยโสธร
35030405 กุดแดง นาโส กุดชุม ยโสธร
35030406 นาซึม นาโส กุดชุม ยโสธร
35030407 หนองแคน นาโส กุดชุม ยโสธร
35030408 หนองผือนอย นาโส กุดชุม ยโสธร
35030409 ดงเย็น นาโส กุดชุม ยโสธร
35030410 โคกสวาท นาโส กุดชุม ยโสธร
35030411 สันติสุข นาโส กุดชุม ยโสธร
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35030501 หวยแกง หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030502 หนองศาลา หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030503 หนองบวับาน หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030504 คํากาว หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030505 โสกน้ําขาว หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030506 หวันา หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030507 บะนางเจิม หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030508 โคกสวาง หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030509 โนนใหญ หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030510 ชัยชนะ หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030511 สุขสําราญ หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030512 หนองบวับาน หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030513 หวยแกง หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030514 คํากาวนอย หวยแกง กุดชุม ยโสธร
35030601 หนองหมี หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030602 จําปา หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030603 หนองแคน หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030604 หนองกาว หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030605 กุดไกรษร หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030606 บะยาว หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030607 คําบอน หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030608 หนองไผ หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030609 จวงเจริญ หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030610 ดอนโบม หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030611 ศรีชุมพล หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030612 คํานอย หนองหมี กุดชุม ยโสธร
35030701 โพนงาม โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030702 นาทม โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030703 หนองแซง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030704 เกี้ยงเกา โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030705 มวง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030706 นางาม โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030707 แดง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030708 สรางแต โพนงาม กุดชุม ยโสธร

-740-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
35030709 โคกศรี โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030710 หนองหวา โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030711 คําเลา โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030712 คําไหล โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030713 แดง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030714 นาประเสริฐ โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030715 หนองแซง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030716 โพนงาม โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030717 แดง โพนงาม กุดชุม ยโสธร
35030801 คําหนองยาง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030802 ดงสําราญ คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030803 คําน้ําสราง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030804 ดงเหนือ คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030805 ภูถ้ําพระ คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030806 เที่ยงนาเรียง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030807 ดอนกกบาก คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030808 พรเจริญ คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030809 ทรายทอง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030810 คําน้ําสราง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030811 ใหมโพธ์ิทอง คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร
35030901 หนองแแหน หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030902 คําผักกูด หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030903 โพนดินแดง หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030904 คําผักหนาม หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030905 โนนประทาย หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030906 โนนประทาย หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030907 หนองแหน หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030908 คําผักหนาม หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030909 โนนประทาย หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35030910 คําผักหนาม หนองแหน กุดชุม ยโสธร
35040101 ลุมพุก ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040102 ลุมพุก ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040103 โพนแพง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040104 ขี้เหล็ก ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
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35040105 โคกกลาง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040106 โนนยาง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040107 หนองหาบแห ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040108 ดอนเขือง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040109 เหลาฝูาย ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040110 แหลงแปนู ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040111 สมสะอาด ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040112 หนองแสง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040113 รองคํา ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040114 โคกกลาง ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040115 เหลาฝูาย ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040201 ยอ ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040202 ยอ ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040203 หนองแสง ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040204 สวาง ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040205 คํามวง ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040206 โคกปาุจิก ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040207 คํามวง ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040208 คํากลาง ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040209 ดอนดู ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040210 หนองปลา ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040211 เจริญสุข ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040301 สงเปอืย สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040302 กุดตากลา สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040303 บุงหวาย สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040304 ดอนขะยอม สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040305 โคกสะอาด สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040306 สงเปอืย สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040307 โนนยาง สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040308 เมืองเตย สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040309 บุงหวาย สงเปอืย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040401 โพนทนั โพนทนั คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040402 โพนทนั โพนทนั คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040403 น้ําเกล้ียง โพนทนั คําเขื่อนแกว ยโสธร
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35040404 สําโรง โพนทนั คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040405 โพนทนั โพนทนั คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040501 โซง ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040502 เหลาโปุ ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040503 ทุงมน ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040504 โพนสิม ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040505 มะพริก ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040506 ดู ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040507 ทุงมน ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040508 โซง ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040509 มะพริก ทุงมน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040601 นาหอม นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040602 นาคํา นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040603 หวัขัว นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040604 ปกัแฮด นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040605 ดอนเสาเรือน นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040606 นาหอม นาคํา คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040701 ดงแคนใหญ ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040702 นาถม ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040703 กลางนา ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040704 ดงแคนใหญ ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040705 หนองแคน ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040706 ผักบุง ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040707 บกนอย ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040708 หนองแปน ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040709 ดงแคนใหญ ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040710 ดงแคนใหญ ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040711 อัมพวัน ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040712 นาถม ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040713 ดงแคนใหญ ดงแคนใหญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040801 กูจาน กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040802 กูจาน กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040803 สมบรูณแพัฒนา กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040804 หนองกบ กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
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35040805 ง้ิว กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040806 นาเวียง กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040807 คําศิริ กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040808 หนองกบ กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040809 โคกโกย กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040810 หนองเสียว กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040811 นาเวียง กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040812 ชัยมงคล กูจาน คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040901 นาแก นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040902 ปลาอีด นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040903 นาหลู นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040904 หนองเทา นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040905 มวง นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040906 เหลาตอง นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040907 หนองตุกหลุก นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35040908 ปลาอีด นาแก คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041001 กุดกุง กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041002 โนนมวง กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041003 นาโพธ์ิ กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041004 เหลามะเขียว กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041005 ทรายงาม กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041006 ใหมมงคล กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041007 โนนมวง กุดกุง คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041101 หนองแวง เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041102 เหลาไฮ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041103 ชาตะยานนทแ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041104 เหลาหุง เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041105 กุดเปงุ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041106 กุดเปงุ เหลาไฮ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041201 แคนนอย แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041202 แคนนอย แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041203 หนองเลิง แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041204 ดอนเดือยไก แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041205 ดอนมะยาง แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
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35041206 โนนเมืองนอย แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041207 ดอนมะฮวน แคนนอย คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041301 ดง ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041302 ดง ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041303 ดง ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041304 คําแหลม ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041305 พรพูลสุข ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041306 แหลงหนู ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35041307 แหลงหนู ดงเจริญ คําเขื่อนแกว ยโสธร
35050101 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050102 โพธ์ิศรี โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050103 ปาุตอง โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050104 ปาุต้ิว โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050105 โพธา โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050106 โพธิญาณ โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050107 กลาง โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050108 หนองแสง โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050109 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050110 สระเกษ โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050111 โคกสะอาด โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050112 รมโพธ์ิ โพธ์ิไทร ปาุต้ิว ยโสธร
35050201 กระจาย กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050202 นิคม กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050203 กระจาย กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050204 คําเกิด กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050205 หนองบาก กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050206 เชียงเครือ กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050207 คําเกิดใหม กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050208 มวงไข กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050209 โคกพระเจา กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050210 คําสรางบอ กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050211 โนนรัง กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050212 หนองบาก กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
35050213 กระจาย กระจาย ปาุต้ิว ยโสธร
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35050301 ดงสวาง โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050302 โคกกลาง โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050303 นาดี โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050304 โคกนาโก โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050305 หนองแข โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050306 หนองชุม โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050307 โคกสะอาด โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050308 หนองสําโรง โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050309 คํากลาง โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050310 โคกสุวรรณ โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050311 ใหมสามัคคีธรรม โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050312 โคกนาโก โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050313 หนองแข โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050314 ใหมชัยพร โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050315 หนองชุม โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050316 อางทอง โคกนาโก ปาุต้ิว ยโสธร
35050401 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050402 เซ เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050403 โนนมวง เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050404 เซซง เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050405 โนนตูม เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050406 ทาลาด เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050407 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ปาุต้ิว ยโสธร
35050501 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050502 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050503 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050504 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050505 เตาไห ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050506 กุดสําโรง ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050507 เตาไห ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050508 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35050509 ศรีฐาน ศรีฐาน ปาุต้ิว ยโสธร
35060101 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060102 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
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35060103 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060104 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060105 เหมือด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060106 โนนธาตุ ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060107 ปาุตอง ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060108 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060109 ฟูาหยาด ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060110 โนนธาตุ ฟูาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
35060201 หวัเมือง หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060202 หนองบวั หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060203 หนองยาง หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060204 คูสองชั้น หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060205 กุดพันเขียว หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060206 หนองตุ หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060207 นาดี หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060208 หวัเมือง หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060209 หวัเมือง หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060210 หนองยาง หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060211 กุดพันเขียว หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060212 หนองตุ หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060213 คูสองชั้น หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060214 นาอุดม หวัเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060301 คูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060302 คุม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060303 พลไว คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060304 สําโรง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060305 ขาม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060306 คุม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060307 สําโรง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060308 พลไว คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060309 คุม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060310 สําโรง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060311 คูเมือง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
35060312 ขาม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
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35060401 ผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060402 โนนกอย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060403 หนองบวั ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060404 หวัดอน ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060405 เวินชัย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060406 เปอืย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060407 ขี้ตุน ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060408 ผือฮี ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร
35060501 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060502 ปอแดง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060503 ดอนเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060504 ดอนผ้ึง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060505 ดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060506 ทาชาง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060507 โคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060508 ดอนผ้ึง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060509 บากเรือ บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060510 ปอแดง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060511 ดงยาง บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
35060601 มวง มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060602 อาจ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060603 เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060604 ทาสมอ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060605 เหลาใหญ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060606 หนามแทง มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060607 เหมือดขาว มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060608 โพธ์ิศรี มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060609 บวัขาว มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060610 โคกสมบรูณแ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060611 ไชยประสิทธ์ิ มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060612 เหมือดขาว มวง มหาชนะชัย ยโสธร
35060701 โนนทราย โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060702 แดง โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060703 เลียบ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
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35060704 ยางกลาง โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060705 หวาน โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060706 เลียบ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060707 โนนทราย โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
35060801 บงึแก บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060802 บงึแก บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060803 ยางนอย บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060804 ยางเครือ บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060805 ดงจงอาง บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060806 บรูพา บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060807 ชัยชนะ บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060808 บอน บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060809 บงึแก บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060810 ดงจงอาง บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060811 ดงจงอาง บงึแก มหาชนะชัย ยโสธร
35060901 พระเสารแ พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060902 ปลาปึ่ง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060903 โนนยาง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060904 ขาทราย พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060905 โนนง้ิว พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060906 หวัดง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060907 แดง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060908 พระเสารแ พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060909 หวัดง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35060910 โนนยาง พระเสารแ มหาชนะชัย ยโสธร
35061001 สงยาง สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061002 สรางแปนู สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061003 ซํา สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061004 บอบงึ สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061005 ดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061006 สรางแปนู สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061007 โพนจาน สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35061008 สงยาง สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร
35070101 ฟูาหวน ฟูาหวน คอวัง ยโสธร

-749-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
35070102 ฟูาหวน ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070103 โพนเมือง ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070104 โพนเมือง ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070105 โพนเมือง ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070106 แข ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070107 แข ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070108 ฟูาหวน ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070109 โพนเมือง ฟูาหวน คอวัง ยโสธร
35070201 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070202 ตูม กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070203 แจนแลน กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070204 ต้ิว กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070205 จานนอย กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070206 บกนอย กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070207 สังขแ กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070208 ต้ิว กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070209 ดงบงั กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070210 ตูม กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070211 แจนแลน กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070212 กุดน้ําใส กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070213 สังขแ กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร
35070301 ศิริพัฒนา น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070302 บากใหญ น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070303 โพนแบง น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070304 ศิริพัฒนา น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070305 น้ําออม น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070306 จานทุง น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070307 ดวน น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070308 บากนอย น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070309 น้ําออม น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070310 ศิริพัฒนา น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070311 หนองปอ น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070312 หนองซํา น้ําออม คอวัง ยโสธร
35070401 คอวัง คอวัง คอวัง ยโสธร
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35070402 ดงมะหร่ี คอวัง คอวัง ยโสธร
35070403 หมากมาย คอวัง คอวัง ยโสธร
35070404 เหลานอย คอวัง คอวัง ยโสธร
35070405 ผิผวน คอวัง คอวัง ยโสธร
35070406 เปาะ คอวัง คอวัง ยโสธร
35070407 สันติสุข คอวัง คอวัง ยโสธร
35070408 เหลานอย คอวัง คอวัง ยโสธร
35070409 เปาะ คอวัง คอวัง ยโสธร
35070410 ดงมะหร่ี คอวัง คอวัง ยโสธร
35070411 ลําดวน คอวัง คอวัง ยโสธร
35080201 บุงคา บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080202 ปาุขี้ยาง บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080203 หนองแคน บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080204 ชองเม็ก บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080205 นากอก บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080206 หนองเลิงคํา บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080207 หนองแคนนอย บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080208 หนองบก บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080209 โคกกอง บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080210 โคกเจริญ บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080211 นอมเกลา บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080212 นากลาง บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080213 หนองแคนนอย บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080214 หนองเลิงคํา บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080215 หนองแคนใหญ บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080216 ชองเม็ก บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080217 นอมเกลา บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080218 โคกเจริญใต บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080219 หนองแคนนอย บุงคา เลิงนกทา ยโสธร
35080301 สวาท สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080302 เลิงนกทา สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080303 แย สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080304 ดอนฮี สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080305 กุดโจด สวาท เลิงนกทา ยโสธร
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35080306 หนองเม็ก สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080307 พรหมนิยม สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080308 หนองสมบรูณแ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080309 มวงกาชัง สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080310 หนองโสน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080311 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080312 แยเหนือ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080313 เปง็จาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080314 ศรีเจริญชัย สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080315 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080316 หนองสมบรูณแ สวาท เลิงนกทา ยโสธร
35080501 หองแซง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080502 โพง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080503 หองคลอง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080504 หนองบงึ หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080505 หองแซง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080506 ทาศิลา หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080507 ดงยาง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080508 โนนแดง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080509 ปาุชาด หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080510 โสกสาน หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080511 หองแซงใต หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080512 โพธ์ิทอง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080513 หนองต้ิว หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080514 รองคํา หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080515 โพง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080516 ดงยาง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080517 หองแซง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080518 หองแซง หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080519 นาหวา หองแซง เลิงนกทา ยโสธร
35080601 สามัคคี สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080602 กุดปลาขาว สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080603 ไทยเจริญ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080604 หวาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
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35080605 คอนสาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080606 โคกสูง สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080607 แสงสุวรรณ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080608 โคกสะอาด สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080609 นาเซ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080610 นาจาน สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080611 เกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080612 โคกวิไล สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080613 อางสมบรูณแ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080614 ดงยาง สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080615 หวาย สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
35080701 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080702 หวยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080703 สวาสด์ิ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080704 กุดขุน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080705 กุดแขดอน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080706 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080707 หนองบวั กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080708 แกงนาคํา กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080709 กุดแขดอน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080710 กุดเชียงหมี กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080711 แดนสวรรคแ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35080712 กุดแขดอน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
35081001 สามแยก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081002 หวยกอย สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081003 นาขาม สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081004 หนองแฝก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081005 โปงุ สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081006 ดาน สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081007 หนองสิม สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081008 คึมชาด สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081009 ศรีสมพร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081010 โคกสวาง สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081011 พรสวรรคแ สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
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35081012 ภูดิน สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081013 เจริญผล สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081014 ตาลบก สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081015 ดานใต สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
35081101 กุดแห กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081102 ดอนสวรรคแ กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081103 ดอนมวง กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081104 นาโพธ์ิ กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081105 มันปลา กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081106 กุดมะฮง กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081107 ดงสวาง กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081108 ดอนปาุโมง กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081109 กุดแหเหนือ กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081110 หนิโหงน กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081111 อางสรางหนิ กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081112 ทานตะวัน กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081113 มันปลาเหนือ กุดแห เลิงนกทา ยโสธร
35081201 โคกสําราญ โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081202 หนองยาง โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081203 กุดคอกาน โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081204 ดอนมะซอม โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081205 หวยสะแบก โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081206 หนิส่ิว โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081207 โนนสวรรคแ โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081208 คําเกิ่ง โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081209 สมสะอาด โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081210 โคกสําราญ โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081211 หนองยางใต โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081212 สมสะอาดเหนือ โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081213 กุดคอกาน โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081214 หนองยาง โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081215 โนนสวรรคแ โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร
35081301 สรางมิ่ง สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081302 หนิเหล็กไฟ สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
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35081303 โนนชาด สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081304 หนองเชียงโท สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081305 โนนหาด สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081306 กุดเสถียร สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081307 คึมยาว สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081308 โคกกอก สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081309 ทาลาด สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081310 เหลาอาภรณแ สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081311 แสนสําราญ สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
35081401 ศรีแกว ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081402 โคกใหญ ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081403 ศรีสมบรูณแ ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081404 ศรีสวาง ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081405 ศรีสวัสด์ิ ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081406 ศรีแกว ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081407 ทรัพยแเจริญ ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081408 ศรีแกว ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081409 ศรีชุมพร ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35081410 ศรีอุดม ศรีแกว เลิงนกทา ยโสธร
35090101 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090102 หวยยาง ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090103 ปาุตาว ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090104 สามแยกภูกอย ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090105 พืชคาม ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090106 เทพเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
35090201 น้ําคํา น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090202 หนองถม น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090203 คําสรางชาง น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090204 นาเฮือง น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090205 หนองคูนอย น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090206 คําสรางบอ น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090207 นางชางเฒา น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090208 โนนปาุขา น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090209 โชคชัยพร น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
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35090210 โคกยาว น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090211 ตาดไฮ น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090212 น้ําคํา น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร
35090301 สมผอ สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090302 นาเงิน สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090303 โนนแดง สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090304 ศรีชุมพร สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090305 นางาม สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090306 เหลาหนัทราย สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090307 ใหมชมภู สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090308 ทุงเศรษฐี สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร
35090401 คําเตยใต คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090402 หนองซงแย คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090403 หนองสนม คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090404 คําเตยเหนือ คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090405 คําเมฆตาหา คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090406 หนองลุมพุก คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090407 โนนมวง คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090408 ดงสวรรคแ คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090409 หนองซงแยเหนือ คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090410 หนองสนม คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090411 ศรีชมภู คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090412 พรสวรรคแ คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090413 คําเตยแสงทอง คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร
35090501 คําไผใต คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090502 โนนหนองผือ คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090503 หนองนกเขียน คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090504 คําไผเหนือ คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090505 หนองสองหอง คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090506 พอก คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090507 โสกน้ําใส คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090508 โนนบานใหม คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
35090509 ทรัพยแเจริญ คําไผ ไทยเจริญ ยโสธร
36010201 โนนกอก รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36010202 ขี้เหล็กใหญ รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010203 กกบก รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010204 มอดินแดง รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010301 ใหมพัฒนา โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010302 โพนทอง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010303 นางเมง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010304 หนองหญารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010305 สรางแว โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010306 ซับพระไวยแ โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010307 โนนมวง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010308 ซับมวง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010309 หนองหญารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010310 หนองหญารังกา โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010311 นางเมง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010312 โพนทอง โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010401 ตาดโตน นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010402 หวยชัน นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010403 นาฝาย นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010404 หนองแวง นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010405 หนองหญาปลอง นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010406 หนองนกเขานอย นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010407 กุดขมิ้น นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010408 โนนคูณ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010409 ชอระกา นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010410 พลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010411 ครอ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010412 โนนพระคํา นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010413 โนนมะเกลือ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010414 โนนเหล่ียม นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010415 โนนดูพัฒนา นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010416 นาฝายเหนือ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010417 ชอระกา นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010418 ชอระกา นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010419 โนนสะอาด นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36010501 คายหมื่นแผว บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010502 วังกานเหลือง บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010503 ทาหวา บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010504 โคงขนัน บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010505 โคงน้ําตับ บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010506 กุดเวียน บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010507 แจงจิก บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010508 เส้ียวนอย บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010509 โคงยางพัฒนา บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010510 คายเจริญ บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010511 ทาหวา บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010512 โคงน้ําตับประชารัก

สามัคคี
บานคาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

36010601 ผือ กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010602 สระไขน้ํา กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010603 หนองคูขาด กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010604 กุดตุม กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010605 หนองคอนไทย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010606 หนองเขื่อง กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010607 บะกาม กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010608 โนนโพธ์ิ กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010609 หนองแวง กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010610 หนองไผลอม กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010611 หนองไผนอย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010612 หนองคอนไทย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010613 กุดตุม กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010614 หนองคอนไทย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010615 ผือ กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010616 หนองเขื่อง กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010617 ผือ กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010618 หนองคอนไทย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010619 หนองคอนไทย กุดตุม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010701 ชีลอง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010702 กุดเหมง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36010703 หนองสระ ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010704 โนนหวานไพล ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010705 หนองบวัขาว ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010706 หวัหนอง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010707 โปรงเกตุ ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010708 หนองปลาโด ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010709 ทาขามแป ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010710 หนองคลา ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010711 ใหมพัฒนา ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010712 หนองหวา ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010713 โนนดู ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010714 หวัหนอง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010715 โสกน้ําขาว ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010716 ชีลอง ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010717 หนองบวัขาว ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010801 เส้ียวนอย บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010802 เลา บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010803 เส้ียวใหญ บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010804 โพธ์ินอย บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010805 โนนทนั บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010806 โพธ์ิใหญ บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010807 มวง บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010808 กุดสวง บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010809 หนองแวง บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010810 โนนสะอาด บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010811 เส้ียวนอยพัฒนา บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010812 โพธ์ิทอง บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010813 หวยมวง บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010814 เลา บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010815 โพธ์ิเจริญ บานเลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010901 นาเสียว นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010902 นาวัง นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010903 ไทรงาม นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010904 ซับรวงไทร นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36010905 นาสีนวล นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010906 นาไกเซา นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010907 ใหมนาสีนวล นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010908 ใหมนาเสียว นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010909 นาสีนวล นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010910 นาวัง นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010911 นาเสียว นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36010912 ใหมไทรงาม นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011001 หนองโงง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011002 หนองนาแซง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011003 กุดละลม หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011004 โนนสมบรูณแ หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011005 โนนอดนอย หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011006 ปกึคงคา หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011007 หวยหลัว หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011008 หนองนาแซง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011009 กุดละลม หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011010 กุดละลม หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011011 หนองนาแซง หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011012 โนนสมบรูณแ หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011101 โนนคูณ ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011102 ลาดนอย ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011103 ลาดใหญ ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011104 ดงบงั ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011105 โนนหวานไพล ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011106 กุดเวียน ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011107 ดงบงันอย ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011108 ลาดใหญ ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011109 โนนกานตง ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011110 ชัยเจริญ ลาดใหญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011201 ศรีษะกระบอื หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011202 หนองแหน หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011203 กุดเชือก หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011204 หนองไผ หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36011205 ดอนกู หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011206 ดอนหนั หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011207 โนนหญาคา หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011208 หนองไขนุน หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011209 หนองกระทุม หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011210 หนองสระ หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011211 โคกกอง หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011212 หนองแหน หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011213 โนนสาทร หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011214 หนองไผ หนองไผ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011301 ทาหนิโงม ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011302 แจงเจริญ ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011303 หวยหมากแดง ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011304 วังโพน ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011305 วังน้ําเขียว ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011306 หนิหนีบ ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011307 ใหมบวังาม ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011308 ซับสมบรูณแ ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011309 วังคําแคน ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011310 หนองกวาง ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011311 แหละหญาคา ทาหนิโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011401 หวยตอน หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011402 โปรงคลองใต หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011403 โปรงคลองเหนือ หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011404 ชีลองเหนือ หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011405 ดงคํานอย หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011406 ชีลองใต หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011407 ชีลองกลาง หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011408 สามพันตา หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011409 วังเดือนหา หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011410 ใหมหวยตอน หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011411 ใหมสามพันตา หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011412 ใหมผาเอียง หวยตอน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011501 หวยหวา หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36011502 หวยบงเหนือ หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011503 หวยบงใต หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011504 มวงเงาะ หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011505 หนองโมง หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011506 หนิกอง หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011507 หนองหนิ หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011508 หนองสระแบง หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011509 ยางบง หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011510 นอย หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011511 หนองไมงาม หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011512 หวยหวาเหนือ หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011513 หนองชุมแสง หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011514 หวยหวาใต หวยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011601 โนน โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011602 โนนสําราญ โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011603 กระพี้ โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011604 ดอนขวาง โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011605 แกงนอย โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011606 โสกหวา โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011607 ง้ิว โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011608 โนนสูงสะอาด โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011609 โนนสําราญ โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011610 ง้ิวพัฒนา โนนสําราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011701 โคกสูง โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011702 โสกตลับ โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011703 ยางบา โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011704 หวยยาง โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011705 หนองโสมง โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011706 หวยตะแคง โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011801 ขวานอย บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011802 หนองฉิม บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011803 บุงคลา บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011804 กุดโงง บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011805 สัมพันธแ บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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36011806 หวันา บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011807 โนนเเดง บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011808 โนนหวันา บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011809 สัมพันธแ บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011810 ขวานอย บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011811 บุงคลา บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011812 บุงคลา บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011901 หนองฉนวน ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011902 หวยแคนนอย ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011903 หนองแวง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011904 หวยผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011905 ซับสีทอง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011906 ลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011907 ไทรยอย ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011908 กกผ้ึง ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011909 บอทองคํา ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011910 หวัเขื่อน ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011911 แหลออนซอน ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011912 เมืองทองพัฒนา ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36011913 คําผักแพว ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
36020101 เขวา บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020102 เขวา บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020103 โนนหมาวอ บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020104 คลองไผงาม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020105 โนนตาด บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020106 ตอน บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020107 กุดฉนวน บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020108 หนองโสมง บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020109 กุดไขนุน บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020110 โนนโก บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020111 มวง บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020112 อุดมผล บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020113 สมโฮง บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020114 บรูพา บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
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36020115 หนองอุดม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020116 หนองแขม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020117 ตอนอุดม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020118 โนนสมมอ บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020119 กุดฉนวนอุดม บานเขวา บานเขวา ชัยภูมิ
36020201 กุดไผ ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020202 ดอนไฮ ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020203 กุดยาง ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020204 ทาจั่น ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020205 หลุบโพธ์ิ ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020206 หนองจันทิ ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020207 โนนเปลือย ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020208 หวย ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020209 โนนขี้ตุน ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020210 กุดหลิูง ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020211 โคกนอย ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020212 หวัสะพาน ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020213 ตาดพัฒนา ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020214 ตลาดแรง ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020215 คลองอุดม ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020216 โนนเปลือย ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020217 หลุบโพธ์ิเพชร ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020218 หวยเหนือ ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ
36020301 โนนโพธ์ิ ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020302 ทาแก ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020303 ปาุยาง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020304 โนนนอย ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020305 วังกุม ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020306 ไร ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020307 ปาุไมแดง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020308 หางเรียง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020309 ทาแกง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020310 วังปลาฝา ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020311 หวยหวาย ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
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36020312 ปาุสะแกราช ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020313 แผนดินทอง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020314 ปากคันฉู ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020315 นอยพัฒนา ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020316 คลองโลโพ ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020317 วังโพธ์ิทอง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020318 หนองสมโรง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020319 รมเกลา ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020320 ราษฎรแยางชุม ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020321 โนนโพธ์ิทอง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020322 ทาแกทอง ลุมลําชี บานเขวา ชัยภูมิ
36020401 หนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020402 วังกําแพง ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020403 หนองกระทุม ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020404 หนิลาด ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020405 ยางนาดี ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020406 สงแคน ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020407 กุดตะเคียน ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020408 โนนนาพวง ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020409 ใหมหนองแดง ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020410 ยางนาดี ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020411 หนองกระทุม ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020412 หนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ
36020501 หวาเฒา ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020502 แกงยาว ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020503 หวยน้ําคํา ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020504 นาอินแตง ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020505 ซับปลากั้ง ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020506 ชีบน ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020507 โนนเหล่ือม ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020508 ปาุปอแดง ภูแลนคา บานเขวา ชัยภูมิ
36020601 โนนแดง โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020602 โนนแดง โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020603 โนนเสาเลา โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
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36020604 เจริญผล โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020605 หนองแวง โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020606 หนองบอ โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020607 ซับชองแมว โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020608 หนองโสมงเหนือ โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36020609 เจริญทรัพยแ โนนแดง บานเขวา ชัยภูมิ
36030101 จอก คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030102 จอก คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030103 หนองชาติ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030104 หนองทอน คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030105 นาเสียว คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030106 โนนโพธ์ิ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030107 โนนขุนทพิยแ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030108 คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030109 คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030110 หนองโก คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030111 คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030112 จอก คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030113 จอก คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030114 โนนโพธ์ิ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030115 คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030201 ยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030202 ยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030203 ยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030204 ยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030205 โนนเขวา ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030206 สงแดง ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030207 หนองมะกุด ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030208 โนนเขวา ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030209 ยางหวาย ยางหวาย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030301 หนองแดง ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030302 โสกหาด ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030303 หนองหวา ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030304 หนองหญาขาว ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
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36030305 ชนแดน ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030306 สายบวัแดง ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030307 ภูทอง ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030308 หนองแดง ชองสามหมอ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030401 โคกกอง โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030402 ดอนหนั โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030403 โนนสงเปลือย โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030404 โนนสะอาด โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030405 โนนพันชาติ โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030406 ลําชี โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030407 กุดโดน โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030408 โคกกอง โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030409 โนนสะอาด โนนสะอาด คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030501 หวยไร หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030502 หนองไฮ หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030503 โคกสงา หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030504 หลุบเพ็ก หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030505 โสกมูลนาค หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030506 โคกไมงาม หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030507 หวยยาง หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030508 ดงเย็น หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030509 ซับมวงไข หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030510 ซับทอง หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030511 ประชาแสนสุข หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030512 หวยยาง หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030513 ซับผักกูด หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030514 ซับสมบรูณแ หวยไร คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030601 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030602 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030603 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030604 หนองบวัเพวัง บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030605 หวัหนอง บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030606 หนองโดก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030607 โปรงคลอง บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
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36030608 โปรงโก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030609 ดอนหนั บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030610 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030611 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030612 โสก บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030613 โคกมน บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030614 โนนสําราญ บานโสก คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030701 หนองแดงนอย โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030702 โคกมั่งงอย โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030703 โนนประดู โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030704 หนองโน โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030705 โสกกกแดง โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030706 หนองเหมือดแอ โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030707 หนองโนนอย โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030708 สระแกว โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030709 หนองเม็ก โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030710 โคกมั่งงอย โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030711 หนองเหมือดแอ โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030712 หนองโน โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030713 หนองแดงนอย โคกมั่งงอย คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030801 ฝาย หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030802 ดอนไขผํา หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030803 ฝาย หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030804 โนนแต หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030805 หนองตาไก หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030806 หนองฉิม หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030807 หนองขาม หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030808 โนนทอง หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030809 โนนแต หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030810 ภูดิน หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030811 หนองตาไก หนองขาม คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030901 หนองปลาปึ่ง ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030902 สําราญ ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030903 นามน ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
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36030904 นาฮี ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030905 หนองเบน็ ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030906 นาโจด ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030907 หนองบวับานเย็น ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030908 สําราญ ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030909 นาฮี ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36030910 นามน ศรีสําราญ คอนสวรรคแ ชัยภูมิ
36040101 ยาง บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040102 ยางนอย บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040103 แจงสองคอน บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040104 กําแพง บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040105 เมืองเกา บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040106 หนองแต บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040107 ไร บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040108 ทาขาม บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040109 ทาเด่ือ บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040110 เมืองเกา บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040111 เมืองเกา บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040112 เมืองเกา บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040113 เมืองเกา บานยาง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040201 หนั บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040202 โสกคลอง บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040203 ตลาด บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040204 หนั บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040205 หนั บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040206 นกเอี้ยงเกา บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040207 นาไฮ บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040208 กุดแดง บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040209 โนนหนิลาด บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040210 กุดกวาง บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040211 นกเอี้ยงใหม บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040212 ดอนมะคาง บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040213 โนนเจริญ บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040214 โนนหนิลาด บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
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36040215 ตลาดทราย บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040216 นาไฮ บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040217 ดอนมะคาง บานหนั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040301 เด่ือ บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040302 ดอนกลาง บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040303 จะหมื่น บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040304 ทุงมอง บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040305 หนองแต บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040306 นาหวัโสก บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040307 โนนทนั บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040308 นาสีดา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040309 หนองบวันอย บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040310 หวยโปงุ บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040311 หลักแดน บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040312 นอยพัฒนา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040313 โนนสวรรคแ บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040314 หนองบวัพัฒนา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040315 หนองบวั บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040316 เด่ือพัฒนา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040317 หนองแตพัฒนา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040318 บงึมะนาวพัฒนา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040319 หนองบวัใหญ บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040320 ทุงสีดา บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040321 ใหมดอนกลาง บานเด่ือ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040401 เปาู บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040402 หญานาง บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040403 ทกิ บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040404 พรม บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040405 โนนสังขแ บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040406 รองแสนคํา บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040407 เปาู บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040408 เปาู บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040409 เปาู บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040410 โนนโก บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
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36040411 โนนชาด บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040412 หวยขา บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040413 โพธ์ิทอง บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040414 เปาูพัฒนา บานเปาู เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040501 พรม กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040502 กุดเลาะ กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040503 ระหดั กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040504 ศาลา กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040505 โนนมะคาง กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040506 ขามปอูม กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040507 โนนตุน กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040508 หวัสระพาน กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040509 ขามปอูม กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040510 กุดเลาะ กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040511 แผนดินทอง กุดเลาะ เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040601 เมืองกลาง โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040602 นกเจา โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040603 โสกเชือก โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040604 เปอืย โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040605 โนนเหด็ไคล โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040606 สระ โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040607 สระ โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040608 สระ โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040609 โนนสุขสันตแ โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040610 สระ โนนกอก เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040701 โพธ์ิ สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040702 โนนฆอง สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040703 พันลํา สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040704 สระโพนทอง สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040705 สมกบ สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040706 โนนโก สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040707 หนองคู สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040708 พีพวย สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040709 โนนมะเยา สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
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36040710 สมกบ สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040711 โนนทนั สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040712 โนนสมโฮง สระโพนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040801 หนองขา หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040802 ฉนวน หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040803 ทาครอ หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040804 โจด หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040805 หนองแดง หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040806 นาสมบรูณแ หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040807 หวยยางดํา หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040808 กุดจิก หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040809 โนนศิลา หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040810 ฉนวน หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040811 หนองโสน หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040812 โจด หนองขา เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040901 หนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040902 หนองไผ หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040903 สารจอดเกา หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040904 สารจอดใหม หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040905 วังมวง หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040906 ทกิแลง หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040907 ดอนหนั หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040908 สันติสุข หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040909 โคกสงา หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040910 หนองบวัเหลือง หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040911 หวยหนิลับ หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040912 ดูลาย หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040913 โนนน้ําคํา หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040914 หนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36040915 สารจอดใหม หนองโพนงาม เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041001 บวั บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041002 หวัขัว บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041003 เกานอย บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041004 โนนกอก บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
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36041005 เขวา บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041006 โนนง้ิว บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041007 โนนสังขแ บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041008 หามแห บานบวั เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041201 โนนทอง โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041202 โนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041203 เลา โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041204 บุงสิบส่ี โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041205 โนนหนองไฮ โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041206 กลาง โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041207 แกงตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041208 เชิงสําราญ โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041209 ใหมนาเจริญ โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041210 โนนทองเมืองใหม โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36041211 ริมพรม โนนทอง เกษตรสมบรูณแ ชัยภูมิ
36050101 ลาดใต หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050102 ราษฎรแดําเนิน หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050103 หนองไฮเหนือ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050104 ลาดเหนือ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050105 หนองนกออก หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050106 โนนสะอาด หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050107 โสกรัง หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050108 หนองไฮใต หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050109 ตลาดหนองบวัแดง หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050110 หนองแหว หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050111 หลวงศิริ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050112 ใหมชัยมงคล หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050113 ไทยเจริญ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050114 โนนเกาใหญ หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050115 ลาดวังมวง หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050116 ลาดบวัหลวง หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050117 หนองไฮพัฒนา หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050118 ลาดโสน หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050119 โนนนิคม หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
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36050201 นาคานหกั กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050202 นาทุงใหญ กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050203 กุดชุมแสง กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050204 หนองหอย กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050205 หนองแก กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050206 หนองลุมพุก กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050207 โชคอํานวย กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050208 นาสมบรูณแ กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050209 นาชุมแสง กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050210 หนองหอยเหนือ กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050211 ชุมชนพัฒนา กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050212 นาอุดม กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050213 หนองชุมแสง กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050214 โนนชุมแสง กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050215 ใหมนาดี กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050216 หนองลุมพุกใต กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050217 คลองชุมแสง กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050218 ทุงแลนคา กุดชุมแสง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050301 บสีุเสียด ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050302 โนนถาวร ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050303 โนนเตาไห ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050304 โนนลาน ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050305 บําเหน็จสุวรรณ ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050306 หนองหอยปงั ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050307 หวันาคํา ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050308 บอทอง ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050309 หวยคลองนา ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050310 ภูผาทอง ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050311 วังทอง ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050312 พัฒนา ถ้ําวัวแดง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050401 นางแดดบุง นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050402 ศรีสวรรคแ นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050403 โนนเหมา นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050404 หวยกุม นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
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36050405 คลองเจริญ นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050406 โหลน นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050407 โนนสาธิต นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050408 โนนศรีสงา นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050409 คลองเตย นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050410 ใหมสําราญ นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050411 วังตอต้ัง นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050412 นายายชี นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050413 โนนพยอม นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050414 หวยกุม 2 นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050415 ชีบน นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050416 โนนกะบาก นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050417 หนองจิกพัฒนา นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050418 โนนเหมา นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050419 นาแมปู นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050420 หวยสามคลอง นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050421 ดอนเขาเขียว นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050422 หวยขา นางแดด หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050701 หนองแวง หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050702 หนองปลอง หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050703 หวยไผใต หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050704 นารี หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050705 หวยมวง หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050706 หวยหวา หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050707 หนองกุง หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050708 สะพุงเหนือ หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050709 นาเจริญ หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050710 โคกสงา หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050711 หวยไผเหนือ หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050712 หนองสําราญ หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050713 หวัสนาม หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050714 หนองประดู หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050715 ทาแจง หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050716 ทรัพยแอุดม หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
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36050717 สนามชัย หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050718 นาเจริญใต หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050719 ดวงสวรรคแ หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050720 หวยมวงพัฒนา หนองแวง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050801 เหมือดแอ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050802 หนองแพง คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050803 โนนง้ิว คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050804 โนนดู คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050805 ใหมหวยกนทา คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050806 หวยกนทา คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050807 ปากหวยเด่ือ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050808 ทาขอย คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050809 โนนสวนปอ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050810 โนนตาปูุ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050811 โนนคูณ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050812 ลาดศิลาทอง คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050813 โนนดูพัฒนา คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050814 คูเมือง คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050815 ทาขอยพัฒนา คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050816 ภูมิมะคา คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050817 หวยกนทาเหนือ คูเมือง หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050901 หนองเปด็ ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050902 หวยขาเฒา ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050903 โนนสะอาด ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050904 โนนศรีสงา ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050905 โนนศรีทอง ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050906 โนนมะคา ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050907 ภูนกเขียน ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050908 โนนศิลา ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050909 หวยเชือก ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050910 โนนสําราญ ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36050911 หวยโกเต้ีย ทาใหญ หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051101 นางแดดโคก วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051102 หนองพวง วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
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36051103 ทรัพยแเจริญ วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051104 หวยหนั วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051105 โคกกรวด วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051106 ทาวังยางควาย วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051107 โนนตูม วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051108 ทุงสวาง วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051109 หลักแดน วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051110 นางแดดเหนือ วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36051111 ไทรงาม วังชมภู หนองบวัแดง ชัยภูมิ
36060101 กอก บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060102 กอก บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060103 โนนทอง บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060104 สําโรงทุง บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060105 หลุบง้ิว บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060106 มะเกลือ บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060107 สระส่ีเหล่ียม บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060108 โนนสะอาด บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060109 ทุงสวางพัฒนา บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060110 คงคาลอม บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060111 โนนทอง บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060112 กอก บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060113 มะเกลือ บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060114 สระส่ีเหล่ียม บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060115 หนองไผ บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060116 ดงผาสุข บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060117 โนนทอง บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
36060201 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060202 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060203 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060204 โคกโตงโตน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060205 หลักศิลา หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060206 หนองคู หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060207 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060208 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
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36060209 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060210 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060211 หนองบวับาน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060212 โคกโตงโตน หนองบวับาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060301 นา บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060302 ขาม บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060303 หนองลูกชาง บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060304 ง้ิว บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060305 ทุงเสมียนตรา บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060306 โนนครอ บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060307 โนนพยอม บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060308 ใหมนาดี บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060309 หนองสะแก บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060310 โนนตะโก บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060311 โนนครอเหนือ บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060312 โนนครอใต บานขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
36060501 ตลาด กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060502 วังเสมา กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060503 กุดน้ําใส กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060504 วังวัด กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060505 เด่ือ กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060506 สําโรงโคก กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060507 ทาแตง กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060508 รวมมิตร กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060509 หวยเปงู กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060510 เหนือ กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060511 ดอนเกษตร กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060512 โพธ์ิทอง กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060513 ตลาด กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060514 สําโรงโคก กุดน้ําใส จัตุรัส ชัยภูมิ
36060601 โนนฝาย หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060602 หนองโดน หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060603 หวย หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060604 รานหญา หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
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36060605 พลับ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060606 ยางเครือ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060607 หนองพันก฿ก หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060608 รานหญาใหม หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060609 หวยยาง หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060610 กุดตะเคียน หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060611 โนนฝายเหนือ หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060701 ละหาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060702 ละหาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060703 หวยยาง ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060704 หนองหญาขาวนก ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060705 โนนจาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060706 ทาศาลา ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060707 กันกง ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060708 โคกแพงพวย ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060709 ล่ี ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060710 หนองสมบรูณแ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060711 ดอนละนาม ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060712 โนนสงาสามัคคี ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060713 โนนไฮ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060714 โนนจาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060715 โคกแพงพวย ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060716 หนองไผงาม ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060717 ละหาน ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36060718 หนองหญาขาวนก ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
36061001 หนองบวัใหญ หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061002 หนองบวัใหญ หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061003 หนองบวัรอง หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061004 จานทุง หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061005 หนองไผลอม หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061006 หวยมะนาว หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061007 โนนพันชาด หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061008 นอยเกตุจําปา หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061009 หนองตะไกสามัคคี หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
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36061010 หนองบวัรอง หนองบวัใหญ จัตุรัส ชัยภูมิ
36061101 หนองบวัโคก หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061102 หนองลุมพุก หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061103 หนองโสน หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061104 โกรกผักหวาน หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061105 ทามจาน หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061106 หนองพง หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061107 โสกรวก หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061108 หนองซึก หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061109 หนองตะคลอง หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061110 หนองตะไก หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061111 หวยดอนยาว หนองบวัโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
36061301 สมปอุย สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061302 โนนมวง สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061303 โนนเชือก สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061304 หนองมวง สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061305 กุดตูม สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061306 ซาด สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061307 บตุามี สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061308 หวยนอย สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061309 หวยบง สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061310 หวยทาขี้เหล็ก สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061311 หนองแก สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061312 สมปอุย สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061313 สมปอุย สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36061314 สมปอุย สมปอุย จัตุรัส ชัยภูมิ
36070101 ชวน บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070102 ชวน บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070103 ปะโค บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070104 หนิต้ัง บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070105 ตะกอ บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070106 เสลา บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070107 หวยทราย บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070108 หนองตะไก บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
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36070109 วังพระทราย บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070110 หลุง บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070111 ถนนหวา บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070112 หนองสองหอง บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070113 ทรายทอง บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070114 ทรายเงิน บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070115 หนองโสน บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070116 ปะโค บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070117 ชวน บานชวน บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070201 เพชร บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070202 เพชร บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070203 หนองแวง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070204 โคกสวาง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070205 กลอย บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070206 ทองคําพิง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070207 หนองแวงนอย บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070208 หนองกก บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070209 ดอนทะยิง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070210 หนองผักแวน บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070211 ดอนชะแง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070212 โคกแฝก บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070213 โนนทองหลาง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070214 หนองแวงพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070215 คําพิงพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070216 เพชรพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070217 เพชรสําโรง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070218 โคกสวางพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070219 หนองแวงรุงเรือง บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070220 หนองแวงศรีพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070221 ตลาดคําปงิ บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070222 สวางศรีพัฒนา บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070223 หนองแวงรุงอรุณ บานเพชร บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070301 หวับงึ บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070302 ทาศาลา บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
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36070303 กระทุมพระ บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070304 ตาล บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070305 วังกะอาม บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070306 หนองอีหลอ บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070307 กุดแคน บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070308 โคกเพชร บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070309 หนองยายบตุร บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070310 หนองครอ บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070311 หวับงึ บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070312 ตาลพัฒนา บานตาล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070401 หวัทะเล หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070402 หวัสระ หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070403 กุม หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070404 หนองประดู หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070405 เขาดิน หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070406 โคกแสว หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070407 หนองดง หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070408 เกา หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070409 โนนสังขแ หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070410 หวัสะพาน หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070411 หวัทะเล หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070412 หวัสระใหม หวัทะเล บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070501 โคกเริงรมยแ โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070502 กุดตาลาด โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070503 ทุงโปรง โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070504 กุดตาลาดพัฒนา โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070505 ใหมสมบรูณแวัฒนา โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070506 โคกหนิต้ัง โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070507 โปรงมีชัย โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070508 โคกสะอาด โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070509 โคกตํ่าสามัคคี โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070510 สามหลังพัฒนา โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070511 คลองสันติธรรม โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070512 โคกเริงรมยแ โคกเริงรมยแ บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
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36070601 เกาะมะนาว เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070602 ปาุรวก เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070603 จอมแกว เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070604 โนนแปะ เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070605 หนองนายอู เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070606 โปรงพัฒนา เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070607 เกาะแกวศรีสุข เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070608 เกาะไทรงาม เกาะมะนาว บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070701 โคกเพชร โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070702 โคกพะงาด โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070703 โคกคึม โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070704 คลองบงพัฒนา โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070705 คันฉูเกา โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070706 โคกตาเมา โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070707 หนองตะคลอง โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070708 ใหมสถานี โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070709 ปากจาบ โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070710 ใหมสามัคคี โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36070711 ปากจาบ โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงคแ ชัยภูมิ
36080101 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080102 ปากคายชองแมว หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080103 หนองโจด หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080104 หวัหนอง หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080105 พนังเส่ือ หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080106 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080107 โนนหญานาง หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080108 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080109 หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080201 วังตะเฆ วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080202 วังกะทะ วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080203 วังอายจีด วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080204 ทาโปงุ วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080205 สํานักตูมกา วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080206 หวัสะพาน วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
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36080207 โนนสําราญ วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080208 โนนมวง วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080209 หลังสัน วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080210 วังน้ําเขียว วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080211 ปากดง วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080212 เเจงวังทอง วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080213 วังอุดม วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080214 วังกะทะ วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080215 ใหมเจริญผล วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080216 ศรีสงา วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080217 โปงุนคร วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080218 วังตะเฆ คุม 2 วังตะเฆ หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080301 หวยแย หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080302 ใหมสามัคคี หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080303 หวยไฮ หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080304 หนองกองแกว หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080305 หวยยางดี หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080306 แจงใหญ หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080307 ซับหวาย หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080308 คลองงูเหลือม หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080309 หวยแย หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080310 โนนสมบรูณแ หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080311 หวยยางกลาง หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080312 เหวใหญ หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080313 หวยแย หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080314 โคกยาว หวยแย หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080401 ตะลอมไผ โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080402 ละหานคาย โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080403 โคกสะอาด โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080404 กระจวน โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080405 หนองจาน โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080406 หนองมวง โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080407 ดอนกอก โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080408 หวยทบันาย โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
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36080409 ภูเขาทอง โคกสะอาด หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080501 ทาชาง โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080502 โสกปลาดุก โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080503 หนองตานา โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080504 หนองบวันอย โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080505 หนองคลอง โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080506 ดอนตะโก โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080507 ดอนชุมชาง โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36080508 ทาบอน โสกปลาดุก หนองบวัระเหว ชัยภูมิ
36090101 วะตะแบก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090102 หวยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090103 ยางเกี่ยวแฝก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090104 หวยฝร่ัง วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090105 โคกไค วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090106 ซับหมี วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090107 วังมน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090108 ชองสําราญ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090109 ซับสมบรูณแ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090110 หนองหนิ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090111 ดงลาน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090112 มอสามชั้น วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090113 ปาุขาว วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090114 เขากี่ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090115 ซับไทร วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090116 หนองกระโจม วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090117 ซับถาวรพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090118 เทพภูทอง วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090119 ซับเจริญ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090120 ปาุขนุน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090121 ยางเกี่ยวแฝกพัฒนา วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090122 เทพพนม วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090201 หวยยายจิ๋ว หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090202 หนองจะบก หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090203 มะกอกงาม หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
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36090204 วังตาลาดสมบรูณแ หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090205 โคกรัง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090206 วังคมคาย หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090207 ยางเต้ีย หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090208 ประดูงาม หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090209 วังบายศรี หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090210 หนองโบสถแ หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090211 ใหมโนนเมือง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090212 หนิราง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090213 หนิเพิงพัฒนา หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090214 เมืองทอง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090215 เขาวงศแพระจันทรแ หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090216 วังสมบรูณแ หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090217 คลองสระแกว หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090218 หนองผักบุง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090219 โนนสงา หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090220 คลองสอง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090221 ประสพโชค หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090222 โนนสนธ์ิ หวยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
36090301 นายางกลัก นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090302 หวัสะพาน นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090303 วังตาทาว นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090304 น้ําลาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090305 เสล่ียงทอง นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090306 โคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090307 คลองไทร นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090308 หวยนอย นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090309 โคกอนุ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090310 หวยหนิฝน นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090311 วังชาง นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090312 เทพนิมิตร นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090313 โนนจําปา นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090314 โนนเจริญ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090315 ประดูซับกาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
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36090316 เกาสัมพันธแ นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090317 หนองรัง นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090401 ไร บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090402 โนนสําราญ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090403 โคกกระเบื้องไห บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090404 วังอายโพธ์ิ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090405 วังตาเทพ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090406 วังอายคง บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090407 โนนสวรรคแ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090408 วังใหมพัฒนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090409 หนองใหญ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090410 เทพพนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090411 ไรพัฒนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090412 สวนสวรรคแ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090413 ลําปอแดง บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090414 วังกวาง บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090415 หลังสวน บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090416 เทพอวยชัย บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ
36090501 โปงุนก โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090502 สะพานหนิ โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090503 โปงุขุนเพชร โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090504 บุงเวียน โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090505 สะพานยาว โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090506 ศิลาทอง โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090507 ไทรงาม โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090508 ซับมงคล โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090509 โคกชาติ โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090510 ใหมชัยมงคล โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090511 คลองลวก โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090512 สุขประเสริฐ โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090513 หนองไมแกน โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090514 คลองผักหวาน โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36090515 โปงุนกสามัคคี โปงุนก เทพสถิต ชัยภูมิ
36100101 ผักปงั ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
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36100102 ผักปงั ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100103 โนนงาม ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100104 โนนทรายคํา ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100105 แข ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100106 หนองหวา ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100107 โนนดินแดง ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100108 หนองเซียงซา ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100109 พรมใต ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100110 หนองสองหอง ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100111 โนนสลวย ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100112 โนนกลาง ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100113 โนนเจริญ ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100114 แข ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100115 หนองบวัทอง ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100116 หนองเซียงซา ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100117 ธาตุงาม ผักปงั ภูเขียว ชัยภูมิ
36100201 บวัพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100202 โนนทอง กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100203 หนองครอ กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100204 กวางโจน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100205 ดอนจําปา กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100206 หนองกุงเกา กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100207 หนองปอแดง กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100208 โนนตุน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100209 สวนออย กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100210 นาลอม กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100211 ทองสําราญ กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100212 บวัพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100213 หนองกุงคํา กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100214 หนองกุงเกา กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100215 หนองสะเดา กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100216 ใหมเทพประทาน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100217 โนนจําปาทอง กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
36100218 กวางโจน กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
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36100301 หนองบวัพรม หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100302 โนนขา หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100303 หนองบอน หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100304 หนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100305 หนองเบน หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100306 สีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100307 หวัหนอง หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100308 มูลกระบอื หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100309 กุดหวัชาง หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100310 โปรงงาม หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100311 หนองบวัพรม หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100312 กุดหวัชาง หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100313 หนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100314 มูลกระบอื หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100315 สีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
36100401 แกง บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100402 หนองดินดํา บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100403 ดอนเตาเหล็ก บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100404 หนองแซง บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100405 โนนหนิแร บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100406 ลาด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100407 นาหนองทุม บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100408 โปรงดินดํา บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100409 โคกสะอาด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100410 พรมเหนือ บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100411 นาหวัแรด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100412 หนองแซงนอย บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100413 ลาด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100414 หนองดินดํา บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100415 ธาตุสามหมื่น บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100416 ศิลาทอง บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100417 ลาด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100418 หนองดินดํา บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100419 โคกสะอาด บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
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36100420 โนนหนิแร บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100421 หนองดินดํา บานแกง ภูเขียว ชัยภูมิ
36100501 มวง กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100502 เรือ กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100503 กุดยม กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100504 โนนฟักทอง กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100505 โนนสาทร กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100506 โนนขา กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100507 โนนสังขแ กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100508 กุดศรีภูมิ กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100509 เรือ กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100601 เพชร บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100602 เมืองคง บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100603 กุดขอนแกน บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100604 หนองขาม บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100605 โปรงโพธ์ิ บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100606 หนองงูเหลือม บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100607 เพชรเหนือ บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100608 เพชรใต บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100609 กุดตูม บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
36100701 โคกสะอาด โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100702 หนองลุมพุก โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100703 กุดแดง โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100704 หนองไรไก โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100705 หนองปลา โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100706 กุดจอก โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100707 กุดโคลน โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100708 กุดจอกนอย โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100709 โนนสาวเอ โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100710 แซงวัวชน โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100711 หวัคูสระ โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100712 หนองไรไก โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100713 โนนเจดียแงาม โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100714 เทวาสถิตยแ โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
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36100715 โคกเจริญชัย โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100716 โคกสะอาด โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
36100801 แดง หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100802 สวาง หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100803 หนองหญาขาวนก หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100804 หนองหญารังกา หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100805 โนนทนั หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100806 โนนเสลา หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100807 หนองเมย หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100808 ประชาสามัคคี หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100809 จําปาทอง หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100810 โนนทนั หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100811 โนนเสลา หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100812 โนนทนั หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100813 แดง หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
36100901 โอโล โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100902 โนนตุน โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100903 คาว โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100904 นกเขาทอง โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100905 โนนดินจี่ โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100906 หนองตาไก โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100907 หวยพลวง โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100908 หนองแวง โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100909 หนองแวงใต โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100910 โอโล โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100911 โอโล โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100912 โนนดินจี่ โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36100913 คาว โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
36101001 ธาตุ ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101002 หนองคัน ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101003 หนองกุงใหม ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101004 ฝายพญานาค ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101005 หวยหอย ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101006 ตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
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36101007 หนองกุงศรี ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101008 หนองบวัคํา ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101009 ธาตุกลาง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101010 ธาตุทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101011 หวยหอย ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101012 ตาดภูทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101013 ฝายพญานาคเหนือ ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
36101101 ดอนไกเถื่อน บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101102 ฉนวน บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101103 หนองขา บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101104 หางสูง บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101105 ดงเมย บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101106 โนนโกศล บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101107 กุดหมากเหบ็ บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101108 อางทอง บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101109 ฉนวนใต บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101110 ฉนวนเหนือ บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36101111 ดอน บานดอน ภูเขียว ชัยภูมิ
36110101 นาดี บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110102 มอญ บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110103 แทน บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110104 หวันา บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110105 โนนสาทอน บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110106 หนองบวั บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110107 ขา บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110108 เชียงพิณ บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110109 หนองผักหลอด บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110110 โนนคูณ บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110111 สวางพัฒนา บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110112 หนองผักหลอดเหนือ บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110113 หวันานคร บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110114 นาดีศรีสงา บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110115 สีมาทอง บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
36110116 ใหมเมืองมอญ บานแทน บานแทน ชัยภูมิ
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36110201 หลุบคาย สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110202 โนนขา สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110203 หนิลาด สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110204 สามสวนเหนือ สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110205 เหมือดแอ สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110206 โจด สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110207 ดอนหนั สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110208 โคกสะอาด สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110209 สามสวนใต สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110210 หนองโดน สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110211 นาสวรรคแ สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110212 หนองมวง สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110213 โจดใต สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110214 สามสวนกลาง สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110215 สระแกว สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110216 ปาุเส้ียว สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110217 สามสวนโพธ์ิงาม สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110218 หนิลาดโนนโกศล สามสวน บานแทน ชัยภูมิ
36110301 สระพัง สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110302 หนองไผ สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110303 ดอนหนั สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110304 นามั่ง สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110305 สามพาด สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110306 นานอย สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110307 ถนนกลาง สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110308 นายม สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110309 หนองทุม สระพัง บานแทน ชัยภูมิ
36110401 เตา บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110402 หนิลาด บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110403 หนองเม็ก บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110404 วังหนิ บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110405 ดอนดู บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110406 หนองแฝก บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110407 ดอนขิงแดง บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
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36110408 เหลานอย บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110409 สะเดา บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110410 เสาเลา บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110411 แสนสําราญ บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110412 หนองเม็กนอย บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110413 เตาใต บานเตา บานแทน ชัยภูมิ
36110501 หนองคู หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110502 หนองเรือ หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110503 ดอนมะเกลือ หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110504 โนนสะอาด หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110505 หนองหญามา หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110506 ดอนเค็ง หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110507 หนองหญาปลอง หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110508 หนองดินดํา หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110509 สวางนิคม หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36110510 ทรัพยแเจริญ หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
36120101 แกงครอ ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120102 หนองแสง ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120103 หนองไฮ ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120104 โนนทองหลาง ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120105 สระแต ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120106 ปาุเส้ียว ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120107 ศรีสงา ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120108 หนองตูม ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120109 แกงอรุณ ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120110 ศรีพัฒนา ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120111 แสงเจริญ ชองสามหมอ แกงครอ ชัยภูมิ
36120201 โนนง้ิว หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120202 หนิกองเหนือ หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120203 หนองขามเหนือ หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120204 หนองตานา หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120205 หนองมะเขือ หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120206 หนองแหว หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120207 หนิกองใต หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
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36120208 หนองชางเอก หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120209 หนองขามใต หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120210 โนนสมบรูณแ หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120211 ปรางกู หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120212 ง้ิวงาม หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120213 หนองมะเขือใหม หนองขาม แกงครอ ชัยภูมิ
36120301 โคกงาม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120302 หนองรวก นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120303 นาหนองทุม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120304 นกเขาทอง นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120305 ดงพอง นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120306 หนองไผลอม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120307 นาแก นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120308 โคกลาม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120309 นาหนองทุม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120310 นาแกเหนือ นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120311 นาหนองทุมใต นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120312 โนนสงา นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120313 นาแกใต นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120314 โนนรัง นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120315 นาลอม นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120316 นาแกศรีสวัสต์ิ นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120317 นาแกทาขอนยูง นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120318 หนองรวกพัฒนา นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120319 โคกลามพัฒนา นาหนองทุม แกงครอ ชัยภูมิ
36120401 โนนสะอาด บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120402 กุดเกานอย บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120403 โนนสมกบ บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120404 แกง บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120405 โคกสูง บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120406 ดงขี บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120407 สะเดาหวาน บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120408 หวยหวานไพร บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120409 วังศิลา บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
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36120410 แกงเจริญ บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120411 โนนสะอาดใต บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120412 แกงพัฒนา บานแกง แกงครอ ชัยภูมิ
36120501 หนองสังขแ หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120502 หนองพอก หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120503 กาน หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120504 หนองไร หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120505 หนองแต หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120506 หนองหญาปลอง หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120507 หนองหวา หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120508 หนองศาลา หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120509 โคกมวง หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120510 โนนทนั หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120511 ปาุชาด หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120512 หนองปลามัน หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120513 เตาถาน หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120514 กองศรี หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120515 กานสามัคคี หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120516 หนองสะแบง หนองสังขแ แกงครอ ชัยภูมิ
36120601 หลุบคา หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120602 โคกไพวัลยแ หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120603 เลิงทุม หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120604 โนนศิลา หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120605 ภูดิน หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120606 เหลาเกษตร หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120607 โสกหวา หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120608 โนนดินหอม หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120609 เหลากาดยา หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120610 หวยหวาย หลุบคา แกงครอ ชัยภูมิ
36120701 โคกกุง โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120702 เซียม โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120703 ตลุกหนิ โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120704 หนองแวง โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120705 หนองมวง โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
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36120706 โปรงสังขแ โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120707 ปาุหมอ โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120708 กรุงเจริญ โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120709 แวงนอย โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120710 กรุงพัฒนา โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120711 กรุงกลาง โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120712 กรุงสามัคคี โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120713 กรุงบรูพา โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
36120801 เกายาดี เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120802 หวยหนิลาด เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120803 ทากอก เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120804 ดานเจริญ เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120805 หวยโปรงชาง เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120806 หนองพีพวน เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120807 หวยทรายทอง เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120808 หลุบชางพลาย เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120809 ภูสองชั้น เกายาดี แกงครอ ชัยภูมิ
36120901 ทามะไฟหวาน ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120902 ทุงคําหลวง ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120903 กุดโงง ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120904 ยางคํา ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120905 ทาทางเกวียน ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120906 ปาุขนุน ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120907 ทาเวอ ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120908 ใหมไทยเจริญ ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120909 วังเข ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120910 คุมไทรทอง ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36120911 ทามะไฟพัฒนา ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ
36121001 หนองไผ หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121002 โปรง หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121003 ซํามูลนาค หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121004 หนองแก หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121005 หนองสามขา หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121006 โนนสวรรคแ หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
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36121007 โนนคูณ หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121008 สระแคน หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121009 สระปทมุ หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121010 ไผงาม หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121011 หนองโน หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36121012 โนนสวรรคแใต หนองไผ แกงครอ ชัยภูมิ
36130101 นาเขิน คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130102 คอนสาร คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130103 หวันามวง คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130104 เซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130105 คลองบอน คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130106 นาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130107 นาโปรง คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130108 น้ําพุปางวัว คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130109 คลองดง คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
36130201 หวยแกว ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130202 ทุงพระ ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130203 หวยขี้ตม ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130204 ทาเริงรมยแ ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130205 หวัปลวกแหลม ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130206 หวยสนามทราย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130207 หวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130208 สวนปาุ ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130209 ดงปาุเปอืย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130210 หวยทรายทอง ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ
36130301 โนนคูณ โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130302 โนนโจด โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130303 โสกมะตูม โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130304 โจดกลาง โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130305 โนนสงา โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130306 กุดมะนาว โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130307 โคกมะตูม โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130308 โนนเตาไห โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130309 โนนสะอาด โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
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36130310 โนนเจริญ โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130311 หวยเจริญสุข โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
36130401 โนนเพิ่ม หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130402 ผาเบยีด หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130403 โนนจําปา หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130404 ปาุวาน หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130405 ทายทุง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130406 หวยยางใหญ หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130407 ดอนอุดม หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130408 โนนสวรรคแ หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130409 หวยยางโง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130410 หนองหลม หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130411 ปากชอง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130412 ปาุผ้ึง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130413 คลองเตย หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130414 มอตาเจ็ก หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130415 หวยจันทรแหลา หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130416 คลองเตยใน หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130417 หนองหลมใต หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130418 ศรีอูทอง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130419 เสลืองทอง หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130501 ทุงลุยลาย ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130502 รองแว ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130503 น้ําทพิยแ ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130504 หนองหญาโกง ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130505 หนองเชียงรอด ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130506 โนนศิลา ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130507 หนองเชียงรอดเหนือ ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
36130601 ดงบงั ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130602 ดงบงัเหนือ ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130603 ฝายดินสอ ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130604 มวง ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130605 ทรายสะอาด ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130606 ทาขอนแดง ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
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36130607 โนนหวานไพร ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130608 หนิรอยเมย ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130609 นาบวั ดงบงั คอนสาร ชัยภูมิ
36130701 นาเลา ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130702 ซําชมภู ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130703 สวนงาม ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130704 หวยแลง ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130705 โนนหวันา ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130706 น้ําพุหนิลาด ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130707 นาเกาะ ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130708 นาวงเดือน ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130709 น้ําอุน ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130710 ซําภูทอง ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130711 วังปลากวน ทุงนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
36130801 โคกนกทา ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130802 กุดแคน ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130803 โคกสวาง ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130804 นาผักเส้ียน ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130805 วังชมภู ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130806 ดงใต ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130807 ดงกลาง ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130808 หนองตากลา ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36130809 ทาศาลา ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
36140101 เจียง บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140102 หนองหญาปลอง บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140103 แจงตราด บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140104 โนนระเวียง บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140105 หนองใหญ บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140106 คลองจันลา บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140107 คลองไทร บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140108 โนนคูณ บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140109 พัฒนาสามัคคี บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140110 โนนศิลาทอง บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140111 นาเจริญ บานเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
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36140201 ลาดชุมพล เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140202 หนองไมแกน เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140203 เจาทอง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140204 ลาดไทรงาม เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140205 โนนมวง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140206 นาอุดม เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140207 ซับประสิทธ์ิ เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140208 หนองกระทุมทอง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140209 ราษฎรแบรูณะ เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140210 ราษฎรแพัฒนา เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140211 หนองโกทอง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140212 ปาุคา เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140213 ราษฎรแภักดี เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140214 ลาดไทรทอง เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140301 นาระยะ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140302 หวยรวม วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140303 ปรางคแมะคา วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140304 วังใหญ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140305 หนองตะเคียน วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140306 ซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140307 นาทุงใหญ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140308 หวยหนิฝน วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140309 เนินทราย วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140310 หวยหนิดาด วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140311 ผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140312 น้ําตกนางคํา วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140313 ซับใหญ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140401 แหลมทอง แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140402 ถ้ําแกว แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140403 ซับเจริญ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140404 หนิเหบิ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140405 ดงสวรรคแ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140406 วังตะกู แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140407 โนนผักหวาน แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
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36140408 ซับไทรทอง แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36140409 ซับภูทอง แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
36150101 หนองฉิม หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150102 โสกครอ หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150103 หนองฉิม หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150104 นอยใตคู หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150105 หนองผักชี หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150106 บะเสียว หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150107 หนองโสนทอง หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150108 โนนสะอาด หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150109 หวัหนอง หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150110 โนนปาุชาด หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150111 หนองฉิมกลาง หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150112 หนองบวัแดง หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150113 ริมบงึพัฒนา หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150114 หนองผักชี หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150115 โสกครอพัฒนา หนองฉิม เนินสงา ชัยภูมิ
36150201 ตาเนิน ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150202 หนองขาม ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150203 โนนไร ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150204 หนองโพธ์ิ ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150205 หวับงึ ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150206 หนองแขม ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150207 โนนคูณ ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150208 โกรกกุลา ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150209 สามหลักพัฒนา ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150210 เนินทอง ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150211 บงึสงา ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150212 เนินสมบรูณแ ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150213 ราชภูมิ ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150214 เนินเพชร ตาเนิน เนินสงา ชัยภูมิ
36150301 กะฮาดนอย กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150302 ทาพุทรา กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150303 ไรลําชี กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
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36150304 หนองตาโพธ์ิ กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150305 ขี้เหล็ก กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150306 กะฮาด กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150307 หนองกระเทอืง กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150308 ทาหวา กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150309 หนองไขน้ํา กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150310 หนองดินดํา กะฮาด เนินสงา ชัยภูมิ
36150401 บุงหวาย รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150402 โกรกตาแปนู รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150403 บฝูุาย รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150404 รังงาม รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150405 หนองตอ รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150406 หนองแดงพัฒนา รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150407 ดอนเปาูพัฒนา รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150408 รุงอรุณ รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36150409 หวยยาง รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ
36160101 ซับใหญ ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160102 วังพง ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160103 โนนสะอาด ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160104 วังขื่อ ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160105 ซับเจริญสุข ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160106 บฉุนวน ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160107 หนองใหญ ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160108 ตลุกคูณ ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160109 ซับหาง ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160110 ซับใหญพัฒนา ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160111 หนองบวั ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160112 โนนจําปาพัฒนา ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160113 เขาดินวนา ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160114 ซับจาน ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160201 ทากูบ ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160202 โปงุเกตุ ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160203 วังขอนสัก ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160204 วังกุง ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ

-803-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
36160205 ซับสายออ ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160206 ทาชวน ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160207 หวยสมปอุย ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160208 วังรัง ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160209 ซับสมบรูณแ ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160210 โนนสมบรูณแ ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160211 ซับน้ําใส ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160212 วังอุดม ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ
36160301 เขื่อนล่ัน ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160302 โสกหอยขม ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160303 หนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160304 หวยเจริญผล ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160305 ตะโกทอง ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160306 ซับใหม ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160307 หนองยางพัฒนา ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160308 ตะโกทอง ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160309 กลุมสูง ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160310 ทุงกระถินพัฒนา ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
36160311 หนองประดูพัฒนา ตะโกทอง ซับใหญ ชัยภูมิ
37010101 อางใหญ บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010102 เจริญสามัคคี บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010103 บุง บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010104 โนนใจดี บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010105 เหลาเจริญ บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010201 ไกคํา ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010202 บอบุ ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010203 โคกศรีบญุเรือง ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010204 โปโล ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010205 โคกคาย ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010206 โนนสมบรูณแ ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010207 ไร ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010208 ไกคํา ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010209 บอบุ ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010210 สามัคคีพัฒนา ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37010211 ไร ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010212 ไกคํา ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010213 ไกคํา ไกคํา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010301 นาจิก นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010302 หนองทุงมน นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010303 เชือก นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010304 เชือก นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010305 หนองนาเทงิ นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010306 หนองชาด นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010307 โนนผ้ึง นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010308 โนนสมบรูณแ นาจิก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010401 ปลาคาว ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010402 ปลาคาว ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010403 ปลาคาว ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010404 หนองน้ําเที่ยง ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010405 โคกกอง ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010406 นาดี ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010407 ถอนเหนือ ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010408 ถอนใหญ ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010409 กอนาดี ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010410 ปลาคาว ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010411 โคกนคร ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010412 โนนสูง ปลาคาว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010501 เหลาพรวน เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010502 หนองบวั เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010503 เหลาพรวน เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010504 หนองบวั เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010505 คําปอแกว เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010506 สงยาง เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010507 โคกปาุกุง เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010508 โนนสวาง เหลาพรวน เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010601 สรางนกทา สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010602 บาก สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010603 ขาม สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37010604 คํามะโคง สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010605 โนนดู สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010606 คําพะโอ สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010607 บเาต๋ัว สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010608 หนองแฝก สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010609 ดอนหวาย สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010610 นาเพียง สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010611 น้ําคําพัฒนา สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010612 โนนดู สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010613 สรางนกทา สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010614 หนิโงม สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010615 โคกยาว สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010616 นาหกสิบ สรางนกทา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010701 คึมใหญ คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010702 คึมใหญ คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010703 นาคํา คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010704 ภูเขาขาม คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010705 หนองเม็ก คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010706 ภูเขาขาม คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010707 ดอนไร คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010708 ภูเขาขาม คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010709 ไรแสนสุข คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010710 คําสมบรูณแ คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010801 นาผือ นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010802 โคกสูง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010803 โคกกอก นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010804 หนองเตาเหล็ก นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010805 นาเรือง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010806 หนองสองหอง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010807 เหลาหนาด นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010808 นาเรือง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010809 โคกสวาท นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010810 นาคํา นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010811 ดอนแดง นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37010812 โคกพัฒนา นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010901 น้ําปลีก น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010902 น้ําปลีก น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010903 ดงบงั น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010904 คําสรางบอ น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010905 คําสรางบอ น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010906 ยางคํา น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010907 ดอนดู น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010908 น้ําปลีก น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010909 น้ําปลีก น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37010910 ดงบงั น้ําปลีก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011001 กุดตากลา นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011002 โคกชางอาย นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011003 นาวัง นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011004 นาดี นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011005 หนองมะแซว นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011006 นาโพธ์ิ นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011007 น้ําคํา นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011008 นาวัด นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011009 โนนขี้เหล็ก นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011010 ดงสวาง นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011011 โคกเจริญ นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011101 นาหมอมา นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011102 หนองเรือ นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011103 นาคํา นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011104 แกงกฐิน นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011105 แกงกฐิน นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011106 โนนสมบรูณแ นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011107 นาหมอมา นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011108 ภูจําปา นาหมอมา เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011201 นาหวยยาง โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011202 สองคอน โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011203 โนนโพธ์ิ โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011204 โพธ์ิศิลา โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37011205 นาหวา โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011206 กาวหนาสามัคคี โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011207 ดงสวาง โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011208 โพธ์ิศิลา โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011209 โนนโพธ์ิ โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011210 คํางูเหลือม โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011211 โพธ์ิศิลา โนนโพธ์ิ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011301 โนนหนามแทง โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011302 คํานอย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011303 โสกโดน โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011304 คําไหล โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011305 ทบัเมย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011306 คําสมบรูณแ โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011307 คํากลาง โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011308 หวยสวรรคแ โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011309 ทาอุดม โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011310 โนนหนามแทง โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011311 คําเตย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011312 ทบัเมย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011313 คํานอย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011314 คํานอย โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011401 หวยไร หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011402 หาดทรายมูล หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011403 หนองตาใกล หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011404 โคกสวาง หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011405 ภักดีเจริญ หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011406 หวันา หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011407 โคกชางมะนาย หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011408 หนองแสง หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011409 หนองตาใกล หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011410 ภักดีเจริญ หวยไร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011501 หนองมะแซว หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011502 ปริญญา หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011503 หนองหนิเหนือ หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37011504 หนองหนิ หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011505 หวยไร หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011506 คํามะเบื่อ หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011507 ดงสีโท หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011508 ดงสุวรรณ หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011509 ดงสีโท หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011510 ส่ีแยกแสงเพชร หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011511 หนองหนิใต หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011512 พัฒนาสามัคคี หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011601 กุดปลาดุก กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011602 กุดปลาดุก กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011603 วังแคน กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011604 คําบอน กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011605 ปาุต้ิว กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011606 ปาุต้ิว กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011607 นาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011608 นาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011609 นาเมือง กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011610 หวยรองคํา กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011611 ปาุเตย กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011612 กุดน้ําคํา กุดปลาดุก เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011701 ดอนเมย ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011702 กอ ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011703 หนองปลิง ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011704 หนองปลิงใต ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011705 หนองหมาวอ ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011801 หนองแห นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011802 นาลือ นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011803 นาอุดม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011804 นาเยีย นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011805 นายม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011806 นายม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011807 นาดอกไม นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011808 นาเยีย นายม เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
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37011901 นาแต นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011902 นาแต นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011903 หวัภู นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011904 โคกสําราญ นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011905 กุดน้ํากิน นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011906 กุดน้ํากิน นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011907 กุดน้ํากิน นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011908 นาเจริญ นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37011909 นาสมบรูณแ นาแต เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ
37020101 ชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020102 นาสีดา ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020103 โนนกุง ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020104 หนิส่ิว ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020105 ยักษแคุ ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020106 นาสีนอย ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020107 นิคมเกษตรกรรม

ทหารผานศึกแปลงที่ 3
ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020108 ศรีสมบรูณแ ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020109 นิคมเกษตรกรรม

ทหารผานศึกแปลงที่ 2
ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020110 นิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึกแปลงที่ 1

ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020111 นิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึกแปลงที่ 4

ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020112 นิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึกแปลงที่ 5

ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020113 นิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึกแปลงที่ 6

ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

37020114 โนนสําราญ ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020115 โนนโพธ์ิ ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020201 โคกสารเทงิ โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020202 โคกเจริญ โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020203 คันสูง โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020204 หนิขัน โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
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37020205 โคกสารทา โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020206 โคกสะอาด โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020207 โคกนกกระเต็น โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020208 โคกเจริญ โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020209 โคกสาร โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020301 คําแกว คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020302 คําเดือย คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020303 โคกศรีบญุเรือง คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020304 ดงแสนแกว คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020305 เหลาแกวแมง คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020306 สงยาง คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020307 เมืองเกา คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020308 ไกคํา คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020309 นาเจริญ คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020310 ดงสําราญ คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020311 พรเจริญ คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020312 คําเดือยกลาง คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020401 โคกกง โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020402 พุทธรักษา โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020403 บุงเขียว โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020404 นางาม โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020405 หนิกอง โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020406 สายนาดง โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020407 บุงเขียวนอย โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020408 ดงคําเดือย โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020409 คํานกกก โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020410 บุงสมบติั โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020411 หวยบอน โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020412 นาสําราญ โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020413 หวยซํา โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020501 ปาุกอ ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020502 หวยทม ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020503 หนองแมงดา ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020504 ปาุกอนอย ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
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37020505 หวยฆอง ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020506 นาหนองแดง ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020507 หวยกระแสน ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020508 คําไผ ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020509 ทองศิลา ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020510 พิทกัษแไทย ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020511 หวยทมนอย ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020512 เทพสถิตยแ ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37020513 นาหวยทราย ปาุกอ ชานุมาน อํานาจเจริญ
37030101 หนองขา หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030102 โคกคาย หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030103 หนองแมงดา หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030104 ปาุหวาย หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030105 นาตากลา หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030106 หนองไฮนอย หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030107 สงยาง หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030108 หนองหนิ หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030109 หนองไฮนอย หนองขา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030201 สามแยก คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030202 โคงอราม คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030203 คําโพน คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030204 หนิเกิ้ง คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030205 นิคม คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030206 ภูดานกอย คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030207 ดอนนกยูง คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030208 ธารศิลา คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030209 คําโพน คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030210 พุทธศิลป คําโพน ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030301 นาหวา นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030302 นาหวา นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030303 แกวมงคล นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030304 สหกรณแ นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030305 หวยงูเหลือม นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030306 ทวีผล นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
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37030307 หนองแสง นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030308 โนนสําราญ นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030309 หนิกอง นาหวา ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030401 หนองลุมพุก ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030402 โสกใหญ ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030403 โสกใหญ ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030404 นาคํา ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030405 หนองยาง ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030406 แสนสุข ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030407 ฤกษแอุดม ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030408 ลือ ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030409 เกษมสุข ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030410 อูสะเภา ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030411 ชูชาติ ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030412 หนองลุมพุก ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030413 แสนสุข ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030414 ลือ ลือ ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030501 หวย หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030502 นาผาง หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030503 สวางใต หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030504 สวางเหนือ หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030505 คํานอย หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030506 นาผาง หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030507 ตาดใหญ หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030508 หนองโน หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030509 ดอนชาด หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030510 ตาดนอย หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030511 ดอนดู หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030512 หวยนอย หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030513 นอยนาดี หวย ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030601 มวงโปู โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030602 มวงโปู โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030603 โนนงาม โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030604 โนนงาม โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
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37030605 หนองน้ําขุน โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030606 คําไหล โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030607 นาเรือง โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030608 สนามชัย โนนงาม ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030701 นาปาุแซง นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030702 สามัคคี นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030703 โคกพระ นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030704 วินัยดี นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030705 นาถาวร นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030706 สามแยกชมภู นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030707 ยางเครือพัฒนา นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030708 คํายานาง นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030709 โคกเจริญ นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37030710 โคกพระ นาปาุแซง ปทมุราชวงศา อํานาจเจริญ
37040101 พนา พนา พนา อํานาจเจริญ
37040102 ดอนขวัญ พนา พนา อํานาจเจริญ
37040103 มวงสวาสด์ิ พนา พนา อํานาจเจริญ
37040104 หนองขา พนา พนา อํานาจเจริญ
37040105 โนนธาตุ พนา พนา อํานาจเจริญ
37040106 โนนตาวาง พนา พนา อํานาจเจริญ
37040107 พนา พนา พนา อํานาจเจริญ
37040108 พนา พนา พนา อํานาจเจริญ
37040109 พนา พนา พนา อํานาจเจริญ
37040110 ดอนคึมใหญ พนา พนา อํานาจเจริญ
37040111 เสียวสวาสด์ิ พนา พนา อํานาจเจริญ
37040201 จานลาน จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040202 โนนหวาง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040203 สรอย จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040204 ผ้ึง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040205 ดอนแดง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040206 อุมยาง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040207 ศรีคูณ จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040208 นาแวง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040209 จานลาน จานลาน พนา อํานาจเจริญ

-814-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
37040210 สรอย จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040211 หนองด่ัง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040212 จานลาน จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040213 นาโนน จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040214 โนนกุง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040215 หนองหวัลิง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040216 นอยหมอทอง จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040217 หนองศาลา จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040218 สรอย จานลาน พนา อํานาจเจริญ
37040301 ไมกลอน ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040302 โพนเมือง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040303 ดอนชาด ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040304 หวัดอน ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040305 ขาม ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040306 ดอนมวง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040307 โนนทุง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040308 นายูง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040309 จิก ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040310 ถอน ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040311 โพนเมือง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040312 โนนสูง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040313 จิก ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040314 ดอนหวาย ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040315 โคกกลาง ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040316 หวัดอน ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ
37040401 พนานตแ พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040402 เสารีก พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040403 อีเกง พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040404 ปทมุแเกว พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040405 เสารีก พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040406 นาสะแบง พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040407 ตําแย พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040408 ตําแย พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040409 สวางนาฝาย พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
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37040410 พนานตแ พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37040411 นาสะแบง พระเหลา พนา อํานาจเจริญ
37050101 หนองทบัมา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050102 บก เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050103 หนองทบัมา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050104 หนองทบัมา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050105 นาไรใหญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050106 คึมขา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050107 นาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050108 นาไรใหญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050109 หนองคลา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050110 นาไรใหญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050111 หนองทบัมา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050112 หนองทบัมา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050113 คึมขา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050114 บก เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050115 นาไรใหญ เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050201 โพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050202 สวาง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050203 โพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050204 โพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050205 โปงุหนิ โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050206 หนองโน โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050207 สวนโคก โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050208 นอยดอกหญา โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050209 โพนทอง โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050210 โปงุหนิ โพนทอง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050301 ไรสีสุก ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050302 คึมชาด ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050303 ปาุหวาย ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050304 ศรีราชา ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050305 บรูพา ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050306 นาหนองใหญ ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050307 โคกสะอาด ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
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37050308 หนองแกว ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050309 ไรสีสุก ไรสีสุก เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050401 นาเวียง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050402 โคกกลาง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050403 หนองคู นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050404 โนนสูง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050405 หองเตย นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050406 โนนหนามแทง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050407 หนองคู นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050408 โนนสูง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050409 โคกกลาง นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050501 หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050502 โนนสวาท หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050503 นาอุดม หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050504 หนองมะเส่ียง หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050505 ดอนหมู หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050506 หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050507 โนนมวง หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050508 หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050509 หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050601 หนองสามสี หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050602 หนองสามสี หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050603 หนองดินดํา หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050604 โนนสมบรูณแ หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050605 สมสะอาด หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37050606 เนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม อํานาจเจริญ
37060101 หวัตะพาน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060102 หนองขอน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060103 ทาวังหนิ หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060104 คําแหลม หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060105 โสกสวาง หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060106 หวัตะพาน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060107 หวัตะพาน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060108 หวัตะพาน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
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37060109 ดอนวาน หวัตะพาน หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060201 คําพระ คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060202 คําพระ คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060203 คําพระ คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060204 กุดซวย คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060205 โนนหนามแทง คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060206 หนองแคน คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060207 โคกชาด คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060208 ทายางชุม คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060209 ทายางชุม คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060210 กุดซวย คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060211 โนนหนามแทง คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060212 โคกทาโพธ์ิ คําพระ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060301 เค็งใหญ เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060302 เค็งใหญ เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060303 เปาู เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060304 หวัดง เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060305 หนองคลอง เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060306 ดู เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060307 ชาด เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060308 หนองงูหลือม เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060309 เค็งใหญ เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060310 หวัดง เค็งใหญ หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060401 หนองแกว หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060402 โนนคอ หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060403 โคกเลาะ หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060404 บอชะเนง หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060405 หนองแกว หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060406 บอชะเนง หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060407 โคกเลาะ หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060408 โคกเลาะ หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060409 โพนแพง หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060410 แสนสุข หนองแกว หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060501 โพนเมืองนอย โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
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37060502 ขุมเหล็ก โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060503 เหลาขวาว โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060504 ชะแงะ โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060505 โนนคอทุง โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060506 หนองจอก โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060507 หนองแอวมอง โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060508 ขุมเหล็ก โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060509 เวียงหลวง โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060510 นอยนาเวิน โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060511 เหลาพัฒนา โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060512 ชะแงะ โพนเมืองนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060601 สรางถอนอก สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060602 คํานอย สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060603 สรางถอใน สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060604 คําขา สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060605 คึมนอย สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060606 หนองไหล สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060607 โนนแคน สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060608 หนองไหล สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060609 นาคู สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060610 ใหมพัฒนา สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060611 สรางถอนอก สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060612 โนนแคน สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060613 สรางถอใน สรางถอนอย หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060701 จิกดู จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060702 หนองเทา จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060703 หนองยอ จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060704 โพนขวาว จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060705 จิกดู จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060706 ดูใน จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060707 โนนผักหวาน จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060708 ดูใน จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060709 หนองยอ จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060710 โพนขวาวพัฒนา จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
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37060711 จิกดูเหนือ จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060712 จิกดูพัฒนา จิกดู หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060801 รัตนวารี รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060802 เสียว รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060803 เสียว รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060804 โตงโตน รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060805 หนองเด่ิน รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060806 หนองแสง รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37060807 รัตนวารี รัตนวารี หวัตะพาน อํานาจเจริญ
37070101 อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070102 อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070103 ยางชา อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070104 อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070105 อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070106 อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070107 ยางชา อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070108 หนองไผ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070109 หนองหิ้ง อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070110 โคกเจริญ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070111 หนองไผ อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070201 ดงมะยาง ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070202 หนองนกหอ ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070203 หนองแคน ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070204 หนองแคนใหญ ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070205 ดงมะยาง ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070206 แย ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070207 ดงมะยาง ดงมะยาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070301 เปอืย เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070302 นาดูน เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070303 หวัดง เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070304 น้ําทวม เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070305 น้ําทวม เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070306 เปอืย เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070307 เปอืย เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
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37070308 เปอืย เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070309 เปอืย เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070310 หวัดง เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070311 หวัดง เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070312 น้ําทวม เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070313 น้ําทวม เปอืย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070401 ดงบงั ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070402 โนนจาน ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070403 ดงบงั ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070404 เหลาฝูาย ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070405 ดอนชี ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070406 หนองยาง ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070407 จอก ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070408 เหลาฝูาย ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070409 ดอนชี ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070410 กุงชัย ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070411 กุงชัย ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070412 หนองมะยอด ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070413 กุงชัย ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070414 เสาเลา ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070415 ดอนชี ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070416 จอก ดงบงั ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070501 ไรขี ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070502 เหลาเลิง ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070503 นาดี ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070504 ไรขี ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070505 ไรขี ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070506 ฟูาหวน ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070507 นาอุดม ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070508 นาลอม ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070509 โคกสวาง ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070510 ไรขี ไรขี ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070601 แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070602 แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ

-821-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
37070603 แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070604 หนองยศ แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070605 น้ําซับ แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070606 น้ําซับ แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070607 เหลาฝูาย แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070608 ศาลา แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070609 แมด แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070610 เหลาฝูาย แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070611 ศาลา แมด ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070701 โคกกลาง โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070702 เหลานอย โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070703 เหลามันแกว โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070704 หนองแดง โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070705 โคกกลาง โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070706 หนองคลอง โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070707 มวง โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070708 กุดชมภู โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070709 หนองกะเลา โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070710 เครือซูด โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
37070711 กุดสิม โคกกลาง ลืออํานาจ อํานาจเจริญ
38010101 บงึกาฬกลาง บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010102 ศรีโสภณ บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010103 บงึกาฬใต บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010104 นาโนน บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010105 ทาไคร บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010106 ทาโพธ์ิ บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010107 ดงหมากยาง บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010108 บงึสวรรคแ บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010109 แสนประเสริฐ บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010110 แสนสําราญ บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010111 แสนสุข บงึกาฬ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010201 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010202 ดอนอุดม โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010203 โคกงาม โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
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38010204 ทองสาย โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010205 กําแพงเพชร โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010206 โนนจําปา โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010207 ดงตอง โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010208 โนนคําภู โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010209 โพธ์ิทอง โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010210 หนองฆองคํา โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010211 โคกสะอาด โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010212 ดอนแกว โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010213 ทรายทอง โนนสมบรูณแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010301 โนนสวาง โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010302 ชัยบาดาล โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010303 สรรทวี โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010304 นาดี โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010305 ดอนปอ โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010306 หนองดินดํา โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010307 บรูพา โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010308 หนองไฮ โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010309 พรนิยม โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010310 โนนงาม โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010311 โนนดู โนนสวาง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010401 หอคํา หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010402 สะงอ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010403 หนองเข็ง หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010404 โคกสะอาด หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010405 โนนยาง หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010406 มวงมีชัย หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010407 หนองบวัทอง หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010408 หนองแสง หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010409 นาโซ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010410 วังดาน หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010411 ไทยเจริญ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010412 สมประสงคแ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010413 หอคําเหนือ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
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38010414 เจริญรัตนแ หอคํา เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010501 นาเจริญ หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010502 สุขสําราญ หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010503 โนนมณี หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010504 หนองเลิง หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010505 หนองหมู หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010506 คลองเค็ม หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010507 นาลอม หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010508 นาเจริญเหนือ หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010509 สรรเสริญ หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010510 เจริญสามัคคี หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010511 คําเจริญ หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010512 โนนสงา หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010513 นาเจริญกลาง หนองเลิง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010601 โคกกอง โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010602 โนนสา โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010603 นาคํา โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010604 หวยดอกไม โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010605 ทาอินทรแแปลง โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010606 โนนวังเย่ียม โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010607 โคกกองใต โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010608 โนนไทรทอง โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010609 ไรสุขสันตแ โคกกอง เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010701 นาสวรรคแ นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010702 คําแคน นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010703 โนนสวาท นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010704 หนองแสง นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010705 แสนสุข นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010706 โคกสวาง นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010707 หนองตอ นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010708 นาแวง นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010709 หวยบอนพัฒนา นาสวรรคแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010801 ทาสะอาด ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010802 ดอนยม ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
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38010803 อาฮง ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010804 โนนศิลา ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010805 ไคสี ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010806 ศิริพร ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010807 คําหมื่น ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010808 หวยเซือมเหนือ ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010809 โนนแพง ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010810 คําแสน ไคสี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010901 ชัยพร ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010902 หวยเซือมใต ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010903 โนนสุพรรณ ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010904 หนองยาว ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010905 คําภู ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010906 นาตอง ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010907 บงับาตร ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010908 กลาง ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010909 โนนหวัอาง ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010910 ผาสวรรคแ ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010911 ใหมชัยพร ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010912 โนนสงา ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38010913 โนนอุทยัทอง ชัยพร เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011001 บงึกาฬเหนือ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011002 พันลํา วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011003 หนองแวง วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011004 นาปาุน วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011005 หนองนาแซง วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011006 เหลาถาวร วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011007 วิศิษฐแ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011008 หวยดอกไม วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011009 นาเหนือ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011010 แสนเจริญ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011011 ดอนเจริญ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011012 นาสุขสันตแ วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011013 จักรทพิยแสามัคคี วิศิษฐแ เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
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38011101 คํานาดี คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011102 อีแฮต คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011103 นาเจริญ คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011104 หวยเรือใหญ คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011105 ดอนแกว คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011106 โนนอินทรแแปลง คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011107 ชุมภูทอง คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011108 หวยภูสามัคคี คํานาดี เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011201 หวยกกตอง โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011202 โปงุเปอืย โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011203 สมัยสําราญ โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011204 โนนศรีทอง โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011205 หนองบวับาน โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011206 หวยสามยอดเทวกุล โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38011207 หนองตะไก โปงุเปอืย เมืองบงึกาฬ บงึกาฬ
38020101 ดงเสียด ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020102 หนองทุม ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020103 โนน ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020104 หนองผักแวน ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020105 หนองบวันอย ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020106 นาสาร ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020107 ศรีชมภู ศรีชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020201 ดอนหญานาง ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020202 โคกสวาง ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020203 พัฒนา ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020204 สุขสาคร ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020205 สันติสุข ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020206 ดอนนอย ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020207 ราษฎรแสําราญ ดอนหญานาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020301 โคกอุดม พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020302 สามแยก พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020303 ศรีอุดม พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020304 สมสะอาด พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020305 เอือด พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
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38020306 เอราวัณ พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020307 นอยเศรษฐี พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020308 แกวสมบรูณแ พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020309 อุดมพร พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020310 พรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020311 อุดมสุข พรเจริญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020401 หนองหวัชาง หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020402 ทาศรีชมชื่น หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020403 หนองกุง หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020404 โนนสวรรคแ หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020405 นาซาว หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020406 นาทอง หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020407 ปากคลอง หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020408 นาลอม หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020409 โนนสงา หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020410 โพนแกว หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020411 ศรีประมวล หนองหวัชาง พรเจริญ บงึกาฬ
38020501 วังยาว วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020502 โคกนิยม วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020503 สรางคํา วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020504 โนนสวาท วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020505 พูนผล วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020506 บุงคลา วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020507 เกษตรรุงเรือง วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020508 วังชมภู วังชมภู พรเจริญ บงึกาฬ
38020601 ใหมศรีชมภู ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020602 ปรารถนาดี ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020603 ไชยศรี ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020604 นอยพัฒนา ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020605 ศรีมงคล ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020606 ศรีวิชัย ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020607 ศรีเจริญ ปาุแฝก พรเจริญ บงึกาฬ
38020701 นาคํา ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020702 เหลาใหญ ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
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38020703 หนองลาด ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020704 โนนสวาง ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020705 นางาม ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020706 โชคชัย ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38020707 โนนสะอาด ศรีสําราญ พรเจริญ บงึกาฬ
38030101 โซ โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030102 อางทอง โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030103 สามเหล่ียม โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030104 โนนชาด โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030105 ไทรงาม โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030106 โนนภูดิน โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030107 โคกสะอาด โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030108 หวยทราย โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030109 ทาสวาท โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030110 โนนมันปลา โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030111 หนองตาไก โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030112 หวยสงคราม โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030113 หนองเอี่ยน โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030114 ทาล่ี โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030115 ทรายทอง โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030116 อีสานพัฒนา โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030117 โนนศรีสงา โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030118 นารวงทอง โซ โซพิสัย บงึกาฬ
38030201 หวยลึก หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030202 หวยลึกเหนือ หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030203 โนนทอง หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030204 โนนแกว หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030205 หนองนาคํา หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030206 หนองพันทา หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030207 ขี้เหล็กใหญ หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030208 ปาุไร หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030209 โนนมวง หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030210 โนนโพธ์ิศรี หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030211 พัฒนาพร หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
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38030212 โนนแกวนอย หนองพันทา โซพิสัย บงึกาฬ
38030301 นาขาม ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030302 โพธ์ิ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030303 คําไผ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030304 กลาง ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030305 โนนประเสริฐ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030306 โคกกลาง ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030307 แสงอรุณ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030308 หนองแวงประชาสรรคแ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030309 สามแยกสีชมพู ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030310 นาขาม ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030311 ชมภูพร ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030312 ถ้ําจันทรแ ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030313 โคกกลางพัฒนา ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030314 โคกกลางสามัคคี ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030315 โนนงาม ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030316 หนองขาม ศรีชมภู โซพิสัย บงึกาฬ
38030401 นางวงสุม คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030402 โนนแสบง คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030403 คําเตาะเลาะ คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030404 ดอนเสียด คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030405 ทาเรือ คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030406 หนองโด คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030407 คําแกว คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030408 คําแวง คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030409 โนนเค็ง คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030410 หวยเนียม คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030411 ดอนโพธ์ิทอง คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030412 โนนสามัคคี คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030413 หนองสวรรคแ คําแกว โซพิสัย บงึกาฬ
38030501 ตูม บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030502 นาเหวอ บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030503 โนนอุดม บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030504 สามหนอง บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
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38030505 ทาคํารวม บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030506 โนนปาุบาก บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030507 บวัตูม บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030508 หนองนาดี บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030509 สามหนอง บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030510 หนองบวัทอง บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030511 ทาคํามิด บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030512 ทาเจริญ บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030513 โนนสมบรูณแ บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030514 โนนวิทยา บวัตูม โซพิสัย บงึกาฬ
38030601 ถ้ําเจริญ ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030602 หนองแวง ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030603 โนนสวาง ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030604 หวยสะอาด ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030605 ศรีนาวา ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030606 โคกงาม ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030607 ขี้เหล็กนอย ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030608 โคกกระแช ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030609 หวยสะอาด ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030610 โนนสวางใต ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030611 ทรัพยแอุดม ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030612 โคกกระแซ ถ้ําเจริญ โซพิสัย บงึกาฬ
38030701 โนนคําสอน เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030702 คลองทพิยแ เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030703 ศรีอุบล เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030704 เหลาทอง เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030705 เหลาทองพัฒนา เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030706 ชําบอน เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030707 ทองหลาง เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030708 แสงทอง เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030709 เหลาทองสามัคคี เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38030710 เหลาเงิน เหลาทอง โซพิสัย บงึกาฬ
38040101 เซกา เซกา เซกา บงึกาฬ
38040102 หวยคอม เซกา เซกา บงึกาฬ
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38040103 โนนสูง เซกา เซกา บงึกาฬ
38040104 หวยผักขะ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040105 นางัว เซกา เซกา บงึกาฬ
38040106 โนนเหมือดแอ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040107 ศรีพนา เซกา เซกา บงึกาฬ
38040108 สายปญัญา เซกา เซกา บงึกาฬ
38040109 หวยเรือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040110 เซกาใต เซกา เซกา บงึกาฬ
38040111 ดงไร เซกา เซกา บงึกาฬ
38040112 สุขสมบรูณแ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040113 ไทยเสรี เซกา เซกา บงึกาฬ
38040114 เซกาเหนือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040115 โคกพิทกัษแ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040116 ศรีพนาเหนือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040117 ทรัพยแวังทอง เซกา เซกา บงึกาฬ
38040118 พัฒนาภิบาล เซกา เซกา บงึกาฬ
38040119 สายปญัญาเหนือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040120 เทพมงคลI เซกา เซกา บงึกาฬ
38040121 โนนสูงเหนือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040122 หวยผักขะเหนือ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040123 อุดมทรัพยแ เซกา เซกา บงึกาฬ
38040201 ซาง ซาง เซกา บงึกาฬ
38040202 ทาสําราญ ซาง เซกา บงึกาฬ
38040203 ชอมกอก ซาง เซกา บงึกาฬ
38040204 โคกบริการ ซาง เซกา บงึกาฬ
38040205 หนองยาง ซาง เซกา บงึกาฬ
38040206 ดงสาร ซาง เซกา บงึกาฬ
38040207 สันกําแพง ซาง เซกา บงึกาฬ
38040208 ทาเรือ ซาง เซกา บงึกาฬ
38040209 ซางใต ซาง เซกา บงึกาฬ
38040210 โนนสงา ซาง เซกา บงึกาฬ
38040211 ซอมกอกเหนือ ซาง เซกา บงึกาฬ
38040212 ทาสําราญเหนือ ซาง เซกา บงึกาฬ
38040213 ซางเหนือ ซาง เซกา บงึกาฬ
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38040301 ทากกแดง ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040302 หนองหิ้ง ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040303 โนนพระทราย ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040304 ทากกตอง ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040305 โพธ์ินอย ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040306 หนองบวัแดง ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040307 โนนสวรรคแ ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040308 ศรีอํานวยพร ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040309 ทาดอกคูณ ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040310 หนองสิมพัฒนา ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040311 ทากกแดงเหนือ ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040312 ศิริเจริญ ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040313 เนินไผ ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040314 ทากกแดงกลาง ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040315 หนองบวัเงิน ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040316 โชคอํานวย ทากกแดง เซกา บงึกาฬ
38040401 ตอง บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040402 โคกกะแซ บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040403 ดอนเสียด บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040404 ทุงทรายจก บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040405 โนนสวนหมอน บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040406 ศิริพัฒนแ บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040407 โนนยางคํา บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040408 คอนสวรรคแ บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040409 ภูเงิน บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040410 ภูเงิน บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040411 ดอนเสียดเหนือ บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040412 ดอนเสียดใต บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040413 ศิริมงคล บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040414 ภูทรายทอง บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040415 โคกแสงทอง บานตอง เซกา บงึกาฬ
38040501 ปงุไฮ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040502 ทาเชียงเครือ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040503 หนองชัยวาน ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
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38040504 โคกโขง ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040505 ทาไร ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040506 โนนหนามแทง ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040507 ทาสวรรคแ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040508 สังคมพัฒนา ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040509 ดอนกอ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040510 โชคชัย ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040511 ทาชาง ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040512 โนนตาผา ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040513 หนองแกงทราย ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040514 ทาเชียงเครือใต ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040515 หนองชัยวานใต ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040516 ทาสวรรคแเหนือ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040517 หนองไขนก ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040518 ทุงเจริญ ปงุไฮ เซกา บงึกาฬ
38040601 น้ําจั้น น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040602 คําบอน น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040603 ทามวง น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040604 เหลาคาม น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040605 ดงกะพุง น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040606 หนองตันเผือก น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040607 หนองคลา น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040608 หนองนาแซง น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040609 หนองปลาโด น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040610 สันติภาพ น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040611 คําบอนใต น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040612 ทามวงใต น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040613 คําบอนใหม น้ําจั้น เซกา บงึกาฬ
38040701 ทาสะอาด ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040702 มวงคัน ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040703 หวัแฮด ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040704 ตาลเด่ียว ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040705 ยางชุม ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040706 สมสนุก ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
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38040707 โนนสวาท ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040708 ใหมสามัคคี ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040709 อุดมพร ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040710 ปาุกอ ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040711 ทาสะอาดใต ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040712 สุขเจริญ ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040713 ทรายทอง ทาสะอาด เซกา บงึกาฬ
38040801 หนองทุม หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040802 บงึเค็ง หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040803 เหลาสวนกลวย หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040804 ดงตอกแปนู หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040805 โคกกอง หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040806 หนองจิก หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040807 กุดสิม หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040808 เหลา หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040809 ทาแคนงาม หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040810 มงคลพัฒนา หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040811 ปยิชน หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040812 หนองทุมใต หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040813 กุดสิมเหนือ หนองทุม เซกา บงึกาฬ
38040901 โสกกาม โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040902 นาตาไก โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040903 ยางเรียน โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040904 หนองปะตาง โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040905 บอพนา โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040906 ดงสวาง โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040907 โนนสําราญ โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040908 หนองปลาดุก โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040909 ถ้ําพระ โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040910 โนนสําราญใต โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040911 โนนงาม โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38040912 เจริญสุข โสกกาม เซกา บงึกาฬ
38050101 ปากคาด ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050102 หนองมุม ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
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38050103 มวลชน ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050104 ปากคาดพัฒนา ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050105 หวยคาด ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050106 ทานาคูณ ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050107 ทาสวรรคแ ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050108 เวินโดน ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050109 หวยไมชวด ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050110 โนนยาง ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050111 หวยกานเหลืองนอย ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050112 หวยกานเหลือง ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050113 ศรีรุงเรือง ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050114 หวยน้ําคํา ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050115 ทุงสวาง ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050116 ทาสุขสันตแ ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050117 เมืองทอง ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050118 สามพาดพัฒนา ปากคาด ปากคาด บงึกาฬ
38050201 ดงบงัใต หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050202 โสกแวง หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050203 โคกกอง หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050204 หนองยอง หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050205 เจริญสวาง หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050206 โคกสะอาด หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050207 หวยเดือนหา หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050208 บะยาว หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050209 บะยาวเหนือ หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050210 บะยาวใต หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050211 หวยแคน หนองยอง ปากคาด บงึกาฬ
38050301 นากั้ง นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050302 หนองบวั นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050303 ทากล้ิง นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050304 ตาย นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050305 ศรีวิไล นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050306 นากั้งพัฒนา นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
38050307 สุขประเสริฐ นากั้ง ปากคาด บงึกาฬ
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38050401 โนนศิลา โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050402 หนองบวับาน โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050403 โนนบก โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050404 โนนชัยศรี โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050405 ดอนเมืองใหม โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050406 โนนกอ โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050407 โนนเสถียร โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050408 พรสวรรคแ โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050409 ทุงรวงทอง โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050410 โนนทรายทอง โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050411 ศรีสมบติั โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050412 ชัยพร โนนศิลา ปากคาด บงึกาฬ
38050501 ศรีสวางพัฒนา สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050502 โนนบญุมี สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050503 โนนถวัลยแ สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050504 สมสนุก สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050505 โปงุไฮ สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050506 ศรีสุขพัฒนา สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050507 หนองแวงใน สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050508 ปทมุรัตนแ สมสนุก ปากคาด บงึกาฬ
38050601 ไร นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050602 โนนสําราญ นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050603 นาดง นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050604 นาดงนอย นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050605 โสกบง นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050606 ชัยเจริญ นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050607 ดาลบงับด นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38050608 หวยมะยม นาดง ปากคาด บงึกาฬ
38060101 ดอนกลาง บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060102 โนนสวาง บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060103 คําสมบรูณแ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060104 โสกโพธ์ิ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060105 โสกพอก บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060106 โนนสวนปอ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
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38060107 นาขาม บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060108 บงึเจริญ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060109 สระแกว บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060110 โนนสวรรคแ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060111 โนนสวางเหนือ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060112 บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060113 สวางพัฒนา บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060114 โนนสวนปอเหนือ บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060115 เทพบนัดาล บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060116 หวยหนิลาด บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060117 ทรายทอง บงึโขงหลง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060201 โพธ์ิหมากแขง โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060202 โนนหนามแทง โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060203 โนนสวรรคแ โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060204 บวัโคก โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060205 นาอาง โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060206 ดงสรวง โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060207 ดงชมภู โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060208 บวัโคกใต โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060209 หนองสิม โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060210 โนนจําปาทอง โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060211 โนนศิลา โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060212 นาสาร โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060213 โนนชมภู โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060214 บวัโคกใหม โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060215 หนองบวังาม โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060216 ใหมภูเจริญ โพธ์ิหมากแขง บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060301 ทาสีไค ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060302 ดงสรวง ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060303 เหลาหลวง ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060304 ดงโทน ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060305 ดงบงั ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060306 โนนสวาท ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060307 โนนสมบรูณแ ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ

-837-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
38060308 ดงเรือ ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060309 เหลาดอกไม ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060310 ดงบงัใต ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060311 ทาสีไคเหนือ ดงบงั บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060401 ทาดอกคํา ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060402 ทาไรนา ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060403 ไทยเจริญ ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060404 หนองแสง ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060405 โนนสา ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060406 เหลาหมากผาง ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060407 ฝอยลม ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060408 หนองฮู ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060409 ทาดอกคําเหนือ ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060410 โชคอํานวย ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060411 หนองแสงพัฒนา ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060412 ไทยเจริญใต ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38060413 หนองฮู ทาดอกคํา บงึโขงหลง บงึกาฬ
38070101 ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070102 ศรีวิไลชุมพร ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070103 ศรีวิไลสามัคคี ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070104 ใหมพัฒนา ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070105 หนองจันทรแ ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070106 หนองจันทรแสาคร ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070107 อูคํา ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070108 หนองจันทรแโนนมณี ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070109 ผาสุข ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070110 คําประเสริฐ ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070111 ศรีวิไลรุงเรือง ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070112 ศรีวิไลพัฒนา ศรีวิไล ศรีวิไล บงึกาฬ
38070201 ชุมภูพร ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070202 โสกกาม ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070203 หวยลึก ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070204 หวยลึกสันติสุข ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070205 พรสวรรคแ ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
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38070206 โคกสําราญ ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070207 โนนมวง ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070208 โคกสําราญสามัคคี ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070209 ทุงสวาง ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070210 หวยลึกอินทรนิมิตร ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070211 โนนไทยประสิทธ์ิ ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070212 พรมงคล ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070213 โคกสําราญรุงเรือง ชุมภูพร ศรีวิไล บงึกาฬ
38070301 นาแสง นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070302 ดงเกษม นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070303 นาคําแคน นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070304 คําไชยวาน นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070305 เกษมพัฒนา นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070306 คําแคนพัฒนา นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070307 นาแสงสาคร นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070308 แสงเจริญ นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070309 เกษมสามัคคี นาแสง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070401 นาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070402 นาสะแบงทุง นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070403 นาสะแบงสามัคคี นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070404 หนองจิก นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070405 หนองบวังาม นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070406 หนองบวัเงิน นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070407 โนนสวาง นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070408 สันทรายงาม นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070409 ใหมชมภู นาสะแบง ศรีวิไล บงึกาฬ
38070501 นาสิงหแสาคร นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070502 นาทราย นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070503 นาสิงหแ นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070504 นาทรายสามัคคี นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070505 ทรายทอง นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070506 นาทรายเจริญสุข นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070507 นาสิงหแบรีุ นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
38070508 นาสิงหแรุงเรือง นาสิงหแ ศรีวิไล บงึกาฬ
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38080101 บุงคลา บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080102 บุงคลาทุง บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080103 บุงคลาเหนือ บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080104 นาจาน บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080105 ดอนจิก บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080106 ดอนแพง บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080107 ขามเปี้ย บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080108 ซําบอน บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080109 โนนสะอาด บุงคลา บุงคลา บงึกาฬ
38080201 หนองเด่ินทา หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080202 หนองเด่ินเหนือ หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080203 หนองเด่ินทุง หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080204 หนองคังคา หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080205 หวยเล็บมือ หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080206 ภูสวาท หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080207 เทพมีชัย หนองเด่ิน บุงคลา บงึกาฬ
38080301 โคกกวาง โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080302 หนองบอทุง โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080303 หาดแฮ โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080304 ทาสมโฮง โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080305 โนนไพศาล โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080306 ดอนใหญ โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080307 ทาศิริขันธแ โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080308 สมพร โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
38080309 บงึสําราญ โคกกวาง บุงคลา บงึกาฬ
39010101 หวยทราย หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010102 ภูพานทอง หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010103 โคกแกนชาง หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010104 สุขเกษม หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010105 วังน้ําขาว หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010106 เสาเลา หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010107 วังหมื่นใต หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010108 วังน้ําขาวใหมพัฒนา หนองบวั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010201 หนองภัยศูนยแ หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
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39010202 นาลาดควาย หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010203 ดอนยานาง หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010204 ดอนสมโฮง หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010205 ดอนนอย หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010206 โนนดู หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010207 โนนหวาย หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010208 คําบอน หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010209 หนองภัยศูนยแเหนือ หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010210 หวาทอง หนองภัยศูนยแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010301 คึมชาด โพธ์ิชัย เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010302 โนนสงเปลือย โพธ์ิชัย เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010303 หวยบง โพธ์ิชัย เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010304 สวางพัฒนา โพธ์ิชัย เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010305 หนองกุงพัฒนา โพธ์ิชัย เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010401 หนองสวรรคแ หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010402 โนนงาม หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010403 หนองบวัโซม หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010404 หนิลับ หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010405 กองแปมุ หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010406 หนองปลาขาว หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010407 ศิลามงคล หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010408 โคกกลาง หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010409 ใหมหนองปลาขาว หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010410 ใหมศิลามงคล หนองสวรรคแ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010501 หวันา หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010502 ดอนเข็ม หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010503 ขาใหญ หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010504 โนนสวรรคแ หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010505 หนองแก หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010506 ดินทรายออน หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010507 นาลอม หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010508 หนองแสง หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010509 โนนมวง หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010510 ดอนหนั หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
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39010511 ขานอย หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010512 ดินทรายออนเหนือ หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010513 โพธ์ิศรีสําราญ หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010514 หนองแสงเหนือ หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010515 ดอนเข็มใต หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010516 ทรายทอง หวันา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010601 ขาม บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010602 ธาตุหาญเทาวแ บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010603 โนนคูณ บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010604 หนิ บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010605 ของโปู บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010606 คอ บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010607 ดอนนาดี บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010608 โคกกุง บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010609 โนนหวาย บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010610 ศรีมงคล บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010611 ของโปู บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010612 โคกกุงใต บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010613 ธาตุใหมพัฒนา บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010614 ขามใหม บานขาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010701 นามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010702 เหลาโพธ์ิชัย นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010703 นาอาง นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010704 ทรายงาม นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010705 โนนสวาง นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010706 หนองศาลา นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010707 กุดเตา นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010708 โนนสมบรูณแ นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010709 นามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010710 หนองสองหอง นามะเฟือง เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010801 พราว บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010802 หน บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010803 โคกมวย บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010804 ปาุคา บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
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39010805 บก บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010806 โนนเรียง บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010807 ศรีสุข บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010808 โนนสูง บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010809 พันดอน บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010810 หวยคอ บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010811 หวัขัว บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010812 โนนสําราญ บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010813 นาลอม บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010814 ทาโพธ์ิชัย บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010815 ใหมวังทอง บานพราว เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010901 โนนขมิ้น โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010902 นาเลิง โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010903 โนนคูณ โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010904 หวยโจด โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010905 โสกปลาดุก โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010906 ทุงสวาง โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010907 ใหมแหลมทอง โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010908 เกาโกใตั โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010909 หวยไร โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39010910 โนนสําราญ โนนขมิ้น เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011101 กุดจิก กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011102 ทงุโปรงเหนือ กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011103 ทุงโปรงใต กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011104 ยางหลวงเหนือ กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011105 ยางหลวงใต กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011106 โพธ์ิศรีสะอาด กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011107 โนนสวาง กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011108 โนนอุดม กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011109 โพธ์ิศรีสะอาดเหนือ กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011110 ยางหลวงพัฒนา กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011111 ทุงโปรงสามัคคี กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011112 ทุงโปรงพัฒนา กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011113 ทุงโปรงศรีวิไล กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
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39011114 โพธ์ิศรีพัฒนา กุดจิก เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011201 โนนทนั โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011202 โนนทอง โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011203 โคงสวรรคแ โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011204 ถ้ํากลองเพล โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011205 อางบรูพา โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011206 หวยเด่ือ โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011207 ภูพานคํา โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011208 หนองบวัเหนือ โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011209 หวยเด่ือเหนือ โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011210 หวยเด่ือพัฒนา โนนทนั เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011301 กุดฉิม นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011302 นาคําไฮ นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011303 โนนสมบรูณแ นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011304 หนองกุง นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011305 นาคําไฮนอย นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011306 นาคําไฮใต นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011307 สวางอํานวย นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011308 ฮองขา นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011309 โนนสมบรูณแ นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011310 นาคําไฮใหม นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011311 กุดฉิม นาคําไฮ เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011401 ลาด ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011402 ปาุไมงาม ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011403 โคกน้ําเกล้ียง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011404 โคกกลาง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011405 โนนนาดี ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011406 โคกปาุกุง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011407 บุงบก ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011408 หวยหามตาง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011409 ลาดเหนือ ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011410 กลางเหนือ ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011411 โคกศรีเจริญ ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011412 ใหมโพธ์ิทอง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
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39011413 ลาดกลาง ปาุไมงาม เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011501 หนองหวาใหญ หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011502 โนนสงา หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011503 หวยเตย หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011504 โคกสวรรคแ หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011505 เพ็กเฟื้อย หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011506 หนองผํา หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39011507 หนองหวานัอย หนองหวา เมืองหนองบวัลําภู หนองบวัลําภู
39020101 กกคอ นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020102 กกโพธ์ิ นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020103 กกคอ นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020104 นครชัย นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020105 นันทจันทรแ นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020106 ภูนอย นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020107 หนองบวัคําแสน นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020108 เลิศเสนียแ นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020109 นครพัฒนา นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020110 โพธ์ิแกว นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020111 หนองหญาปลอง นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020112 โนนแดง นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020113 ศิริชัย นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020114 หนองฉิมพัฒนา นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020115 หนองบวัคําแสน

หนิแบนศิลา
นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู

39020116 สุขสวัสด์ิพัฒนา นากลาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020201 ศรีสังวาลยแ ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020202 เเกวอุดม ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020203 โปงุแค ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020204 หนองบวัคําแสน ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020205 หนองดาน ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020206 หนองดาน ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020207 นากุดผ้ึง ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020208 แกวมุงคุณ ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020209 หนองเอี่ยน ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
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39020210 โนนถาวร ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020211 ดานคํา ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020212 โปงแคใต ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020213 หนองบวัคําแสนกลาง ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020214 ดานชาง ดานชาง นากลาง หนองบวัลําภู
39020501 กุดดินจี่ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020502 ทุงโพธ์ิ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020503 นาหนองทุม กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020504 หนองแต กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020505 อาบชาง กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020506 ทรายอุดม กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020507 โนนสูง กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020508 หมาน กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020509 ศรีทองพัฒนา กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020510 โนนสวาง กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020511 รองน้ําใส กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020512 หนองโสน กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020513 ภูดินทอง กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020514 หนองแตเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020515 โนนบวร กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020516 หมานเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020517 ทุงฝน กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020518 กุดดินจี่ใต กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020519 อาบชางเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020520 สวางอรุณ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020521 รองน้ําใสเหนือ กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัลําภู
39020601 เอื้อง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020602 กาน ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020603 โนนตาล ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020604 ฝ่ังแดง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020605 วังเซียม ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020606 นาหนองทุม ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020607 โนนธาตุ ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020608 แสงดาว ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
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39020609 โนนสา ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020610 โนนไร ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020611 ฝ่ังแดงนอย ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020612 ซําเส้ียว ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020613 โนนงาม ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020614 ศรีวิไล ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020615 แสงอรุณ ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020616 สุขสําราญ ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020617 สงานาเพียง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020618 ฝ่ังแดงกลาง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบวัลําภู
39020701 เกากลอย เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020702 กุดกระสู เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020703 หนองแสง เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020704 ยางชุม เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020705 ขอบเหล็ก เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020706 หนองแวงคํา เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020707 นาสมใจ เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020708 โนนสะอาด เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020709 ภูหลาว เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020710 กูทอง เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020711 ทุงกุลาพัฒนา เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020712 ยางชุมเหนือ เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020713 กุดกระสูใต เกากลอย นากลาง หนองบวัลําภู
39020901 โนนเมือง โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020902 โนนมวง โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020903 โนนไหม โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020904 โนนศิลา โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020905 โนนสงา โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020906 ตางคํา โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020907 ภูพระ โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020908 โนนผักหวาน โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020909 มอเล้ียว โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020910 โนนเปรมชัย โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020911 โนนมวงใต โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
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39020912 โนนชัยศรี โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020913 นาอางทอง โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020914 โนนศิลา.เหนือ โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39020915 โนนผักหวานใต โนนเมือง นากลาง หนองบวัลําภู
39021001 ทาอุทยั อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021002 โนนสวาท อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021003 หนองดวง อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021004 โนนสวรรคแ อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021005 ซําขอนแกน อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021006 หวยนาหลวง อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021007 หนองไพบลูยแ อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021008 ชัยมงคล อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021009 วังประทมุ อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021010 หนองกุงศรี อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021011 โพธ์ิศรีสมพร อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021012 ทาอุทยัเหนือ อุทยัสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021101 ดงสวรรคแ ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021102 พนาวัลยแ ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021103 สันติสุข ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021104 เกษมณี ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021105 โนนธาตุพัฒนา ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021106 หวยหาน ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021107 บนศรีวิไลยแ ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021108 โนนวิไล ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021109 สระแกว ดงสวรรคแ นากลาง หนองบวัลําภู
39021301 กุดแห กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021302 โพธ์ิคํ้า กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021303 ทนองแกนอย กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021304 ศรีอุบล กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021305 ปาุแดงงาม กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021306 สนามชัย กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021307 ฝายแดง กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021308 พรสวรรคแ กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
39021309 พรชัย กุดแห นากลาง หนองบวัลําภู
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39030101 โนนสัง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030102 โนนสงเปลือย โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030103 ทุงสวาง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030104 โนนภูทอง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030105 โคกกลาง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030106 หนองแวงง้ิวตาก โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030107 โสกจาน โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030108 โนนศิลา โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030109 ฝายหนิ โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030110 โนนสังกลาง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030111 โคกกลางสามัคคี โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030112 หนองแวงพัฒนา โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030113 โสกจานพัฒนา โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030114 โนนสังพัฒนา โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030115 ศรีสําโรง โนนสัง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030201 ถิ่น บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030202 กุดกวางสรอย บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030203 หนิส่ิว บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030204 หนองเลาขาว บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030205 โสกกานเหลือง บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030206 โนนสูง บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030207 โนนคูณ บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030208 นิคมโคกมวง บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030209 หนองสวรรคแ บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030210 สันติสุข บานถิ่น โนนสัง หนองบวัลําภู
39030301 หนองเหมือดแเอ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030302 โคกปาุกุง หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030303 หนองลุมพุก หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030304 ทาลาด หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030305 หนองเหมือดแอ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030306 หนองกุงจารยแผาง หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030307 หนองกุงคําไฮ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030308 นาลอม หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030309 หนองโน หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
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39030310 โนนสะอาด หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030311 หนองเรือ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030312 ใหมทาลาด หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030313 ทรัพยแภูเกา หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030314 หนองเหมือดแอ หนองเรือ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030401 กุดดู กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030402 กุดดู กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030403 หนองแวง กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030404 กุดคอเมย กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030405 หนองโดน กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030406 หนองเม็ก กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030407 หวัขัว กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030408 โสกชาง กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030409 หนองแวง กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030410 หวัขัวสันติสุข กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030411 ศรีสมบรูณแ กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030412 กุดดูกาวหนา กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030413 กุดดูโพธ์ิทอง กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030414 หนองเจริญ กุดดู โนนสัง หนองบวัลําภู
39030501 คอ บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030502 โคกปาุกุง บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030503 หนองงูเหลือม บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030504 กุดฉิม บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030505 หนองทุม บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030506 ทาศิลา บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030507 หนองนกเขียน บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030508 กุดแห บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030509 โพธ์ิชัย บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030510 ศรีวิไล บานคอ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030601 โนนเมือง โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030602 โนนตาล โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030603 โนนสวาง โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030604 โคกมวงชุม โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030605 หวยบง โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
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39030606 หวยมะหร่ี โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030607 ภูศรีทอง โนนเมือง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030701 โคกใหญ โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030702 ทาเรือ โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030703 หนองตานา โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030704 โนนปอแดง โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030705 โคกนอย โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030706 หนองเเสบง โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030707 โนนยาว โคกใหญ โนนสัง หนองบวัลําภู
39030801 โคกมวง โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030802 โคกศรีเรือง โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030803 ขานอย โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030804 แมด โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030805 ตาดไฮ โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030806 หนองปงิ โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030807 บุงบก โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030808 วังมน โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030809 ชัยมงคล โคกมวง โนนสัง หนองบวัลําภู
39030901 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030902 หนองหวัวัว นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030903 ภูเกา นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030904 โคกสงา นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030905 โคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030906 หนองนาเลิง นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030907 นิคมทองหลาง นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030908 โสกแดง นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030909 โสกมวง นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030910 ดงบาก นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39030911 โคกเจริญ นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบวัลําภู
39031001 ดอนกู ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031002 โสกแดง ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031003 หนองบวัเงิน ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031004 หนองแวงโปงุสัง ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031005 โสกปลาขาว ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
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39031006 หนองหญาปลอง ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031007 นิคมหนองจาน ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031008 นิคมหนองหมวย ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031009 นิคมศรีวิไล ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39031010 หนองแวงดาน ปางกู โนนสัง หนองบวัลําภู
39040101 โนนสูงเปลือย เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040102 เมืองใหม เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040103 หนองทุงมน เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040104 หนองมวง เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040105 ชมพูทอง เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040106 โนนสงา เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040107 มวงแกว เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040108 ศรีเมืองใหม เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040109 มอใต เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040110 โนนสวาง เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040111 ทุงพัฒนา เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040112 หวยไผ เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040113 สันติสุข เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040114 ศรีเจริญ เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040115 ดอนหนั เมืองใหม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040201 ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040202 หวยฮวก ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040203 หวยหวา ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040204 นาแพง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040205 หนองแตง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040206 โคกสูง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040207 หนองบวันอย ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040208 จอมทอง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040209 ลาดกรุงศรี ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040210 ศรีวิชัย ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040211 นาฝาย ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040212 ศรีโพธ์ิทอง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040213 ศรีนคร ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040214 นาคําเหนือ ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
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39040215 โคกสวรรคแ ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040216 หวยวังทอง ศรีบญุเรือง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040301 หนองบวัใต หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040302 ดอนปอ หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040303 สรางเส่ียน หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040304 จอมบงึพัฒนา หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040305 บุงแกว หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040306 หนองสระพัง หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040307 หนองโน หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040308 นาทบัควาย หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040309 ซัมเบญ็ หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040310 โนนอุดมพัฒนา หนองบวัใต ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040401 กุดสะเทยีน กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040402 โนนเสถียร กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040403 นาชุมแสง กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040404 นาทม กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040405 วังคูณ กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040406 ใหมศรีทอง กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040407 โนนกุดแทน กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040408 คลองเจริญ กุดสะเทยีน ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040501 นากอก นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040502 โคกลาม นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040503 กุดดุก นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040504 โคกมวง นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040505 วังไฮ นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040506 แก นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040507 โนนขา นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040508 โนนสําราญ นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040509 โนนงาม นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040510 โคกสนั่น นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040511 ตาลเด่ียว นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040512 หนองผือ นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040513 นาหนองทุม นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040514 สมสนุก นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
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39040515 หวยบอทอง นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040516 ทาปากเปงุ นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040517 ทาวารี นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040518 มวงทอง นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040519 สระแกว นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040520 นากอกคํา นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040521 โนนเกษม นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040522 สุขเกษม นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040523 ริมพองพัฒนา นากอก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040601 โนนสะอาด โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040602 หนิตลาด โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040603 วังโปรง โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040604 โนนคูณ โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040605 ทุงโพธ์ิ โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040606 วังแคน โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040607 โตงโตน โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040608 วังโพน โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040609 นาอุดม โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040610 หวยบง โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040611 คึมน้ําเกล้ียง โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040612 ศรีสงา โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040613 โนนนาใหม โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040614 โนนหวันา โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040615 ศรีภูทอง โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040616 โนนทอง โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040617 วังคูณ โนนสะอาด ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040701 ดอนเลา ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040702 ปาุคา ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040703 โนนสมบรูณแ ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040704 ยางหลอ ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040705 หลอพัฒนา ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040706 โนนสวนกลวย ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040707 ดอนเกล็ด ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040708 โนนมวงนอย ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
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39040709 หนองเปด็ ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040710 สันปาุพลวง ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040711 ศรีอุดม ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040712 บรูพา ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040713 ไชยเจริญ ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040714 นาหวา ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040715 ศรีนคร ยางหลอ ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040801 โนนหวาทอง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040802 ตะเคียนทอง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040803 สิบเกาโปรง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040804 โนนสงวน โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040805 มอเหนือ โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040806 ฝายหนิ โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040807 หนองแวงพัฒนา โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040808 โนนทรายทอง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040809 โนนสงวนพัฒนา โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040810 หวยไร โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040811 วังหนิทอง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040812 โนนมวง โนนมวง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040901 หนองคังคา หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040902 โนนสะอาด หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040903 คอกวัว หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040904 หนองกุงแกว หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040905 ผาสุก หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040906 นาสําราญ หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040907 ผาเสด็จ หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040908 ผาสวรรคแ หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040909 วังไชย หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040910 ทองดีพัฒนา หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040911 นารุงเรือง หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040912 ศรีหนองกุง หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39040913 ใหมทานตะวัน หนองกุงแกว ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041001 หนองแก หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041002 สระแกว หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
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39041003 ทุงกกทนั หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041004 หนองผือ หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041005 โนนประดู หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041006 หนองโก หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041007 สําราญสุข หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041008 หนองแกเหนือ หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041009 พุทไธสงคแ หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041010 หนองแกกลาง หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041011 หนองผือนอยพัฒนา หนองแก ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041101 ใหมทรายทอง ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041102 เหลานาดี ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041103 น้ําลัด ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041104 หนองขาม ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041105 ดอนขา ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041106 หนองอุ ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041107 ทรายมูล ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041108 กุดหวัแฮด ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041109 ทางาม ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041110 กุดแข ทรายทอง ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041201 ศรีประเสริฐ หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041202 โปรงแจง หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041203 หวยกวางทอง หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041204 สวนสวรรคแ หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041205 นาดี หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041206 โนนขา หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041207 หนันางาม หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39041208 เหลาใหญ หนันางาม ศรีบญุเรือง หนองบวัลําภู
39050101 นาสี นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050102 ขาม นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050103 นาตาแหลว นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050104 หนิฮาว นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050105 โนนสมบรูณแ นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050106 ดงยาง นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050107 คูหาพัฒนา นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
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39050108 ศรีวิไล นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050109 ซําภูทอง นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050110 นานิคม นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050111 น้ํากง นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050112 พิทกัษแพัฒนา นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050113 สุรินทรแพัฒนา นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050114 หวยหนัพัฒนา นาสี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050201 โคก บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050202 โนนปอแดง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050203 ทุงนอย บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050204 นาโมง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050205 กกตอง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050206 โนนอุดม บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050207 โนนกกขา บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050208 ดงบงั บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050209 ตางแดน บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050210 โคกสอง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050211 โนนปอแดงสอง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050212 ดงบงันอย บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050213 โคกกลาง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050214 เพ็กทอง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050215 ตางแคนสอง บานโคก สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050301 นาดี นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050302 โนนงาม นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050303 เซิน นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050304 โนนสําราญ นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050305 วิจิตรพัฒนา นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050306 คายสวาง นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050307 ราษฏรแเกษมศรี นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050308 คายสวางพัฒนา นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050309 เซินนอย นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050310 วิจิตรพัฒนาสอง นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050311 นาดีสอง นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050312 ศรีสําราญ นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
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39050313 แสงอรุณ นาดี สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050401 นาดาน นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050402 สมปอุย นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050403 กุดฮู นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050404 หนองบวันอย นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050405 โนนชาด นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050406 หนองเหน็ นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050407 สุขสําราญ นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050408 ทุงสวาง นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050409 หนองบวังาม นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050410 ชมภูทอง นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050411 คายเมืองแสน นาดาน สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050501 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050502 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050503 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050504 วังหนิซา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050505 นาไร ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050506 โนนสงา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050507 ผา.ซอน ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050508 โชคชัย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050509 วังหนิซาเหนือ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050510 โนนมีชัย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050511 นาเจริญ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050512 โชคชัยนอย ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050513 ดงมะไฟ ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050601 ทรายทอง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050602 ภูวงศแ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050603 ภูทอง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050604 ศรีสุวรรณ สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050605 พนมพัฒนา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050606 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050607 หนองกุงใต สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050608 หนองกุง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050701 บญุทนั บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
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39050702 บญุทนัสอง บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050703 น้ําโมง บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050704 แสงอรุณ บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050705 คลองเจริญ บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050706 คลองเจริญสอง บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050707 โคกนกพัฒนา บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050708 โคกสาริกา บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050709 สระแกว บญุทนั สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050801 กุดผ้ึง กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050802 หนองเหลือง กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050803 เชียงฮาย กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050804 โนนปาุหวาน กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050805 นาไก กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050806 นาไรเดียว กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050807 หนินกยูง กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39050808 นาคํานอย กุดผ้ึง สุวรรณคูหา หนองบวัลําภู
39060101 นากลาง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060102 โคกนาเหลา นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060103 โคกกระทอ นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060104 ใหมสามพลัง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060105 โคกนาเหลา นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060106 นาสมนึก นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060107 นากลาง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060108 นาสมหวัง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060109 นาวัง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060110 หนองหนิต้ัง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060111 บางพระจันทรแ นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060112 ใหมบรูพา นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060113 นากลาง นาเหลา นาวัง หนองบวัลําภู
39060201 หนองสิม นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060202 นาแก นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060203 หนองคอ นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060204 คอใหม นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060205 นาสมโฮง นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
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39060206 ดอนมะคา นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060207 นาแกเหนือ นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060208 นาซําจวง นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060209 ผาเวียง นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060210 นาดินดํา นาแก นาวัง หนองบวัลําภู
39060301 โนนภูทอง วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060302 วังสําราญ วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060303 ผาอินทรแแปลง วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060304 สวนสวรรคแ วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060305 ไทยนิยม วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060306 โคกสงา วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060307 นาสุรินทรแ วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060308 นาเจริญ วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060309 ไทยสามัคคี วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060310 แสงทองพัฒนา วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060311 วังไผ วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060312 วังสําราญใต วังทอง นาวัง หนองบวัลําภู
39060401 วังปลาปอูม วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060402 โคกเจริญ วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060403 วังปลาปอูม วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060404 โคกสะอาด วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060405 โคกหนองบวั วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060406 หนองหวัชาง วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060407 กุดดู วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060408 โคกสวาง วังปลาปอูม นาวัง หนองบวัลําภู
39060501 นาชุมแซง เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060502 ผาเจาะ เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060503 วังมวง เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060504 วังโปรง เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060505 ภูเขาวงศแ เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060506 เทพคีรี เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060507 เทพคีรีเหนือ เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
39060508 วังสามหาบ เทพคีรี นาวัง หนองบวัลําภู
40010201 สําราญ สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40010202 นางาม สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010203 น้ําเกล้ียง สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010204 หนองงูเหลือม สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010205 เพี้ยฟาน สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010206 ไกนา สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010207 เหมือดแอ สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010208 อัมพวัน สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010209 โคก สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010210 โนนแต สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010211 โนนสวาง สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010212 โคก สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010213 สําราญ สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010301 โคกสี โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010302 โคกสี โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010303 ยางหยอง โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010304 พรหมนิมิต โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010305 หนองเตา โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010306 หนองหวัวัว โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010307 หนองไหล โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010308 เลิง โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010309 หนองบวัทอง โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010310 บงึเรือใหญ โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010311 ทาพระทราย โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010312 โคกแปะ โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010313 โคกสี โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010314 โคกสี โคกสี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010401 หนองปลาเข็ง ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010402 หนองโขย ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010403 สวนมอญ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010404 หนองใครนุน ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010405 วังหนิ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010406 ทาพระ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010407 หนองบวัดีหมี ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010408 หนองแวง ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40010409 หวยเตย ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010410 ตลาดทาพระ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010411 หนองบวัดีหมี ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010412 หนองแวง ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010413 สามัคคี ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010414 หนองนิยม ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010415 ราชการ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010416 หวยเตย ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010417 หนองแวง ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010418 หนองบวัดีหมี ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010419 หนองโขย ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010420 หนองบวัดีหมี ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010421 หนองแวง ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010422 เกษตรกาวหนา ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010501 ทุม บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010502 ทุม บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010503 ทุม บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010504 ทุม บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010505 เหลาเกวียนหกั บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010506 แดงนอย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010507 แดงนอย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010508 หนองกุง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010509 กุดนางทยุ บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010510 มวง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010511 มวง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010512 ทุม บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010513 มวง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010514 มวง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010515 มวง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010516 แดงนอย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010517 แดงนอย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010518 หนองกุง บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010601 สะอาด เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010602 โสกแสง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40010603 กุดกวาง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010604 กุดกวาง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010605 โนนตุน เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010606 ดอนบม เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010607 ดอนบม เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010608 ขามเจริญ เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010609 ตูมนอย เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010610 ดอนบม เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010611 ฉัตรทอง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010612 กุดกวาง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010613 ดอนบม เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010614 การเคหะ เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010615 โนนตุน เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010616 กุดกวาง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010617 กุดกวาง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010701 ผือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010702 ผือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010703 พระคือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010704 โคกนอย พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010705 หวัถนน พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010706 โนนสวรรคแ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010707 โพธ์ิชัย พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010708 หนองไฮ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010709 เลิงเปอืย พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010710 พระคือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010711 หนองโพธ์ิ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010712 หนองแสง พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010713 เลิงเปอืย พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010714 โคกนอย พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010715 ดอนดูเมืองใหม พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010716 พระคือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010717 หนองแสง พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010718 แสงอรุณ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010719 ผือ พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40010801 หนองตาไก สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010802 โคกลาม สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010803 หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010804 มวงโปู สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010805 โนนกู สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010806 ปาุหมอ สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010807 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010808 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010809 ง้ิว สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010810 หนองปงิ สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010811 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010812 โนนตุน สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010813 เฟี้ยฟาน สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010814 ลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010815 หนิขาว สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010816 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010817 หนองตาไก สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010818 หนองปงิ สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010819 ง้ิว สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010820 ลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010821 สาวะถี สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010822 โนนรัง สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010823 มวงโปู สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010824 โนนกู สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010901 เหลานาดี บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010902 หวา บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010903 หนองทุม บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010904 โคกสูง บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010905 ทองหลาง บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010906 ทองหลาง บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010907 เหลาโพนทอง บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010908 หนองคู บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010909 หนองเตา บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010910 เหลานางาม บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40010911 เหลานาดี บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010912 เหลาโพนทอง บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40010913 ดอนเงิน บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011001 ทอนนอย บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011002 หนองปอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011003 คอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011004 โนนลาน บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011005 โคกเปี้ย บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011006 โนนเรือง บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011007 โคกสี บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011008 ซําจาน บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011009 ตอกแปนู บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011010 วังตอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011011 หนิลาด บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011012 หนองกุงนอย บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011013 คํากกคอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011014 วังตอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011015 เนินทอง บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011016 โคกสี บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011017 หนิลาด บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011018 โนนเรือง บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011019 หนองปอ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011020 ซําจาน บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011101 แดงใหญ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011102 แดงใหญ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011103 หนองกอย แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011104 หนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011105 ปาุชาด แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011106 โนนสวรรคแ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011107 หนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011108 หนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011109 หนองกอย แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011110 หนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011111 หนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40011201 ดอนชาง ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011202 ปาุเหล่ียม ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011203 ปาุสังขแ ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011204 หนองฮี ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011205 หวับงึ ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011206 หวัสระ ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011207 ดอนหญานาง ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011208 นิคม ดอนชาง เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011301 ดอนหนั ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011302 ดอนแดง ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011303 โนนเขวา ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011304 เหลานกซุม ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011305 หนองหญาแพรก ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011306 ดอนนอย ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011307 โนนตุน ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011308 สวางมรรคา ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011309 หลุบหญาคา ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011310 ทาแร ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011311 หนองหญาแพรก ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011312 เหลาพัฒนา ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011313 หนองหญาแพรก ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011314 ดอนหนั ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011315 ดอนเจริญ ดอนหนั เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011401 ศิลา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011402 หนองกุง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011403 โนนมวง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011404 หวยชัน ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011405 บงึอีเฒา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011406 ทาแก ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011407 เตานอ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011408 หนองหนิ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011409 โกทา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011410 ดงพอง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011411 ดอนยาง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40011412 โนนมวง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011413 ดอนหญานาง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011414 หนองไผ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011415 เกษร ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011416 ดอนยาง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011417 หนองกุง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011418 ศิลา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011419 โนนมวง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011420 ดอนหญานาง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011421 หนองไผ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011422 หนองหนิ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011423 โนนมวง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011424 หนองไผ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011425 โกทา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011426 หนองไผ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011427 โนนมวง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011428 ศิลา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011501 เปด็ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011502 เปด็ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011503 เปด็ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011504 โคกฟันโปง บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011505 หวัทุง บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011506 คําไฮ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011507 กอก บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011508 หนองโจด บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011509 หนองขาม บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011510 คําไฮ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011511 สันติสุข บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011512 กอกนอย บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011513 พรสวรรคแ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011514 หวัทุงนคร บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011515 หนองขาม บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011516 แกนพยอม บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011517 เดชา บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40011518 เปด็ บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011519 กอก บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011520 สุภัทรา บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011521 โคกฟันโปง บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011522 แกนทอง บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011523 ไทรทอง บานเปด็ เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011601 หนองตูม หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011602 หนองตูม หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011603 หนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011604 หนองงูเลือม หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011605 โคกทา หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011606 หนองบวันอย หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011607 เมือดแอ หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011608 ดอนธาตุ หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011609 ทาฉาง หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011610 หนองบวันอย หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011611 โคกทา หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011701 บงึเนียม บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011702 บงึใครนุน บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011703 ดอนดู บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011704 บงึฉิม บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011705 บงึสวรรคแ บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011706 คุยโพธ์ิ บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011707 ปากเปอืย บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011708 สงเปอืย บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011709 ฮองเด่ือ บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011710 ทาหนิ บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011711 ดอนดู บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011712 สงเปอืย บงึเนียม เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011801 โนน โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011802 ทอน โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011803 หนองเบญ็ โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011804 บงึแก โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011805 หนองคา โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
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40011806 กลางฮุง โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011807 คําบอน โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011808 ทอนใหม โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011809 หนองคาใหม โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011810 ทรัพยแเจริญ โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011811 คําบอน โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011812 หนองขาม โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011813 โนน โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40011814 บงึแก โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน
40020101 นาดอกไม หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020102 นาโพธ์ิ หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020103 โสกมวง หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020104 ดอนดู หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020105 นาฝาย หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020106 บะยาว หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020107 หนองบวั หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020108 หนองบวั หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020109 บะยาว หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020110 หนองบวั หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020111 หนองบวั หนองบวั บานฝาง ขอนแกน
40020201 ปาุหวายนั่ง ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020202 ปาุหวายนั่ง ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020203 สวาง ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020204 หนองเซียงซุย ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020205 หนองเซียงซุย ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020206 โนนสะอาด ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020207 โสกแต ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020208 โสกแต ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020209 หนองเซียงซุย ปาุหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน
40020301 สรางแกว โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020302 โนนฆอง โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020303 โนนคูณ โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020304 หนิฮาว โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020305 หนองสําโรง โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
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40020306 หวยหวา โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020307 หนิต้ัง โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020308 หวยหวา โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020309 หนองอีเลิง โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020310 โนนฆอง โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน
40020401 หนองบวั บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020402 หนองชาด บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020403 เหลา บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020404 เขื่อน บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020405 หนองสวรรคแ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020406 แดง บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020407 หนองแวง บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020408 กระพี้ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020409 โนนเขวา บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020410 คอ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020411 บงึสวาง บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020412 แดง บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020413 หนองสุขเจริญ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020414 ใหมสุขสันติ บานเหลา บานฝาง ขอนแกน
40020501 ปาุมะนาว ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020502 โนนตุน ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020503 คําหวัชาง ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020504 หนิกอง ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020505 แกนเทา ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020506 วังโพน ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020507 หนองคลองใหญ ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020508 หนองคลองนอย ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020509 กระเด่ือง ปาุมะนาว บานฝาง ขอนแกน
40020601 ฝาง บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020602 ฝาง บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020603 หวับงึ บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020604 สระแกว บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020605 โคกสี บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020606 หนองแวงคู บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
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40020607 แกนเทา บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020608 โคกใหญ บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020609 ฝาง บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020610 โคกใหญ บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020611 ดอนหนั บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020612 ฝาง บานฝาง บานฝาง ขอนแกน
40020701 โคกกวาง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020702 โนนคอ โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020703 โสกด่ัง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020704 โคกงาม โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020705 ปากชอง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020706 คําหญาแดง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020707 ดงเย็น โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020708 โคกงาม โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020709 โนนมวง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40020710 โคกกวาง โคกงาม บานฝาง ขอนแกน
40030101 พระยืน พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030102 หวับงึ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030103 นาลอม พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030104 โนนบอ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030105 หนองคู พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030106 ปาุหมอ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030107 หนิเหบิ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030108 แกนประดู พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030109 ปาุสาน พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030110 ปาุสาน พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030111 ปาุหมอ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030112 โนนบอ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030113 ศิลาทพิยแ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030114 พระยืน พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030115 โนนบอ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030116 หนิเหบิ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030117 หวับงึ พระยืน พระยืน ขอนแกน
40030201 พระบุ พระบุ พระยืน ขอนแกน
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40030202 พระเนาวแ พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030203 หนั พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030204 โจดนอย พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030205 โพธ์ิขุมดิน พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030206 ทางาม พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030207 ใหมชัยพร พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030208 หนั พระบุ พระยืน ขอนแกน
40030301 โตน บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030302 โตน บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030303 โจดใหญ บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030304 ดงเกา บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030305 ดงกลาง บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030306 หนิกอง บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030307 ดงกลาง บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030308 โตน บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030309 โตน บานโตน พระยืน ขอนแกน
40030401 หนองแวง หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030402 หนองโพธ์ิ หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030403 หนองหญาขาวนก หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030404 โนนตุน หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030405 หนองจิก หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030406 หนองหญาขาวนก หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030407 หนองแวง หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030408 หนองโพธ์ิ หนองแวง พระยืน ขอนแกน
40030501 ขามปอูม ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030502 นอยชานบงึ ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030503 ชาด ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030504 บอแก ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030505 หนองทุงมน ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030506 บอทอง ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030507 โพธ์ิทอง ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030508 ขามปอูม ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030509 ชาด ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40030510 โพธ์ิทอง ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
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40030511 บอแก ขามปอูม พระยืน ขอนแกน
40040101 หนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040102 หนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040103 เหลา หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040104 หนองกุง หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040105 ฟูาเหล่ือม หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040106 ฟูาเหล่ือม หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040107 สะอาด หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040108 ทาศาลา หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040109 หนองไฮ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040110 หนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040111 เหลาคําเจริญ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040112 ศาลาทอง หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040113 ใหมหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน
40040201 เม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040202 เม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040203 เม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040204 หนองกุงใหญ บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040205 นาหวา บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040206 ปาุเส้ียว บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040207 เหมือดแอ บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040208 หนองโน บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040209 สวางดอนดู บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040210 หาด บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040211 หนองแสง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040212 ดอนชาง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040213 หนองกุงนอย บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040214 เม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040215 นาคํา บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040216 เหมือดแอ บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040217 เม็งทอง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040218 เม็ง บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน
40040301 กงเกา บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040302 กงกลาง บานกง หนองเรือ ขอนแกน
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40040303 เปอืย บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040304 หนองสระ บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040305 หนองเม็ก บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040306 หนองทุม บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040307 ทาล่ี บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040308 ดอนโมง บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040309 ตลาดดอนโมง บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040310 โนนศิลา บานกง หนองเรือ ขอนแกน
40040401 ยางคํา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040402 ยางคํา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040403 หนองหวา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040404 ดอนแขม ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040405 นาง้ิว ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040406 ดอนคอม ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040407 หนองแวง ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040408 ดอนหนั ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040409 หนองนางวงษแ ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040410 หนองแดง ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040411 แดงนอย ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040412 นาง้ิว ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040413 ยางคํา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040414 ยางคํา ยางคํา หนองเรือ ขอนแกน
40040501 จระเข จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040502 หวันา จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040503 หวันา จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040504 โพนสวาง จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040505 หวับงึ จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040506 หนองหอย จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040507 โคกกลาง จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040508 หนองแปน จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040509 เทพเทวัญ จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040510 โพนสวาง จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040511 บงึสวาง จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040512 หวันา จระเข หนองเรือ ขอนแกน
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40040513 เทพเทวัญ จระเข หนองเรือ ขอนแกน
40040601 โนนทอง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040602 หนองโดก โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040603 กุดเลา โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040604 ภูมูลเบา โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040605 สระพังขา โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040606 หนองเขื่อนชาง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040607 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040608 กุดแคน โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040609 ฝางนอย โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040610 โนนทอง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040611 ไผ โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040612 หนิลาด โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040613 หวยทราย โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040614 ดงนอย โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040615 โนนทอง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040616 ภูมูลเบา โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040617 หนองเขื่อนชาง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040618 ทรัพยแเจริญ โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040619 คลองเจริญ โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040620 โนนทอง โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040621 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแกน
40040701 หนองไผ กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040702 โคกสูง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040703 ขนวน กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040704 กุดกวาง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040705 โนนดู กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040706 โคกกลาง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040707 หนองโก กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040708 สําราญหนิลาด กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040709 บะยาว กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040710 โนนฟันเรือ กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040711 หนองตาไก กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040712 กิโลเมตร 52 กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
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40040713 โนนสะทอน กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040714 หนองดินกี่ กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040715 หนองกุง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040716 โนนสงา กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040717 ขนวนนคร กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040718 หนองแวง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040719 บะยาวสันติสุข กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040720 โนนฟันเรือ กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040721 หนองไผพัฒนา กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน
40040801 โนนทนั โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040802 โนนทนั โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040803 หวา โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040804 หวา โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040805 เปอืย โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040806 นา โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040807 กุดฉิม โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040808 กุดฉิม โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040809 หวยมวง โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040810 รองสมอ โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040811 โนนสะอาด โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040812 โนนทนันอย โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040813 โนนโพธ์ิไทร โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040814 รมเย็น โนนทนั หนองเรือ ขอนแกน
40040901 โนนสะอาด โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040902 หนองไฮ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040903 โนนจั๊กจั่น โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040904 หนองแก โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040905 โคกกลาง โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040906 หนองลุมพุก โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040907 หนองแวง โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040908 โนนหนิแห โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040909 ดอนหนั โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040910 โนนสวรรคแ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040911 โนนคูณ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
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40040912 พรสวรรคแ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040913 โนนศิลา โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040914 โนนสวาง โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40040915 ใหมสันติสุข โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแกน
40041001 โนนทอง บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041002 หนองแสง บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041003 หนองแสง บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041004 โพธ์ิตาก บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041005 โนนฆอง บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041006 หนองผือ บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041007 หนองผือ บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041008 ดอนกอก บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041009 ผือพัฒนา บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40041010 โพธ์ิตาก บานผือ หนองเรือ ขอนแกน
40050101 แห ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050102 นาดอกไม ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050103 มาลา ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050104 โนนเมือง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050105 หนองบวั ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050106 เชิญ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050107 หนองจิก ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050108 แกงยาว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050109 ดอนหนั ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050110 สวางวารี ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050111 หนองบวั ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน
40050201 โนนหนั โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050202 โนนชัย โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050203 รองแซง โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050204 โนนชาติ โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050205 โนนเมือง โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050206 โนนงาม โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050207 หนองมวง โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050208 หนองคอง โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050209 หลังโนนชาติ โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน

-877-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
40050210 โนนหนัใน โนนหนั ชุมแพ ขอนแกน
40050301 นาหนองทุม นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050302 โนนทองหลาง นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050303 หวยอีเปาะ นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050304 วังยาวใหญ นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050305 โนนชาด นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050306 โนนโก นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050307 วังยาวนอย นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050308 นาหนองทุม นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050309 นอยพัฒนา นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050310 สระแกว นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050311 ซําผักหนาม นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050312 นอยพรสวรรคแ นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050313 วังศักดา นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน
40050401 ดอน โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050402 หอย โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050403 โคกสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050404 โนนสวาง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050405 บวัสิมมา โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050406 โนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050407 โนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050408 โนนตูม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050409 หนิต้ัง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050410 โนนสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050411 หอย โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน
40050501 นาสีนวล ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050502 โคกสูง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050503 สัมพันธแ ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050504 ขามปอูม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050505 สวางหนองแก ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050506 โคกมวง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050507 โคกมวง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050508 โคกมวง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050509 โนนศิลา ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
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40050510 ขามปอูม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050511 โปงุเอียด ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050512 ขามปอูม ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน
40050601 กุดเข หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050602 โนนทองหลาง หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050603 หนองไผ หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050604 วังหกูวาง หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050605 หนองไผใต หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050606 หวยบง หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050607 โนนสะอาด หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050608 ยอดหวย หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050609 พรสวรรคแ หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050610 หนองหลม หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050611 เทพนคร หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050612 วังหกูวาง หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050613 สุขสมบรูณแ หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050614 ถิ่นอุดม หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050615 ใหมนาคํา หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050616 แสนสุข หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน
40050701 ไชยสอเหนือ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050702 ไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050703 หนองตาไก ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050704 โนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050705 หนองสังขแ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050706 ทาเด่ือ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน
40050801 วังหนิลาด วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050802 หนองทุม วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050803 นาคํานอย วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050804 ฝายหนิ วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050805 โปงุแหง วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050806 โสกกอง วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050807 โสกอุดม วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050808 หนองไผเหนือ วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050809 นาดี วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
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40050810 วังเจริญ วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050811 หนองทอง วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050812 กองเจริญ วังหนิลาด ชุมแพ ขอนแกน
40050901 นาเพียง นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050902 โนนลาน นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050903 โนนสาวเอ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050904 เหมือดแอ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050905 โนนโพธ์ิ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050906 หนองไฮ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050907 หนองผือ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050908 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050909 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050910 สมกบ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050911 หนองแก นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050912 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050913 เหมือดแอ นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050914 หนองโปงุใส นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40050915 โนนงาม นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน
40051001 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051002 จอมศรี หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051003 โคกงาม หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051004 ธาตุ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051005 หนองกุง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051006 โนนศิลา หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051007 หนองหวา หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051008 หนองหนามแทง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051009 หนองเขียด หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051010 โนนรัง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน
40051101 หนองเสาเลา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051102 หนองโพงโพด หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051103 หนองศาลา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051104 หนองศาลา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051105 สุขสมบรูณแ หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051106 หนองหวา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
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40051107 หวยแสง หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051108 โนนตุน หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051109 หนองเสาเลา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051110 หนองหวา หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน
40051201 โนนสะอาด โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051202 เหมือดแอ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051203 หนองบวั โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051204 โนนลาน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051205 แสนสุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051206 สมบรูณแสุข โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051207 สนามบนิ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051208 โนนเรียน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40051209 มิตรภาพ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
40060101 โคกปาุกุง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060102 วังมน สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060103 โนนสวรรคแ สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060104 สีชมพู สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060105 หนองตาไก สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060106 หวยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060107 โนนทองหลาง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060108 ปาุน สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060109 เบญ็จวัลยแ สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060110 จอมบงึ สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060111 ชมพูทอง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060112 โนนไผงาม สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060113 โคกกลาง สีชมพู สีชมพู ขอนแกน
40060201 โคกไมงาม ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060202 ลอมไผ ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060203 โสกรัง ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060204 ขมิ้น ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060205 โนนหวันา ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060206 เกาขาม ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060207 กุดบวั ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060208 หนิลาดทุงโพธ์ิ ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
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40060209 โคกกุง ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060210 โคกมวง ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060211 โนนอุดม ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060212 พิศาลพัฒนา ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060213 ศรีสุข ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060214 วังทรายขาว ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060215 โคกเจริญ ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน
40060301 นาจาน นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060302 หนองไฮ นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060303 โนนวานไฟ นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060304 ส่ีแยกโนนหวันา นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060305 โนนสําราญ นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060306 วังโพน นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060307 ปากงาม นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060308 หนองแสง นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060309 ทาชาง นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060310 วังขอนยม นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060311 นาเจริญ นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060312 หนองหญาขาว นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060313 โนนทนั นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060314 นางาม นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060315 โนนหวันา นาจาน สีชมพู ขอนแกน
40060401 วังเพิ่ม วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060402 บุงเมน วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060403 ปากหวยฝาง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060404 ทาชาง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060405 นายม วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060406 โนนหวานไฟ วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060407 หวยทรายขาว วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060408 หนองดู วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060409 โสกหาด วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060410 ทรายทอง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060411 วังทอง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060412 โนนสวาง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
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40060413 หาดสวรรคแ วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060414 ทาชาง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060415 วังชมพู วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแกน
40060501 ซํายาง ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060502 สารจอด ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060503 รองกลอง ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060504 หนองขี้ควาย ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060505 ตาด ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060506 ทรัพยแเจริญ ซํายาง สีชมพู ขอนแกน
40060601 หนองแดง หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060602 หนองโก หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060603 หนองทุม หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060604 ซงหนองขาม หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060605 โคกจักจั่น หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060606 สันติสุข หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060607 โพธ์ิทอง หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060608 หนองขาม หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060609 มิตรสัมพันธแ หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060610 โพธ์ิชัย หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060611 หวยโจด หนองแดง สีชมพู ขอนแกน
40060701 อางทอง ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060702 ซําจําปา ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060703 วังขอนแดง ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060704 นาอุดม ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060705 หนองหญาปลอง ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060706 ซําจําปาเหนือ ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060707 อางทอง 1 ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060708 ซําขาม ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060709 ดงลาน ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060710 หาดทรายทอง ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060711 เขาสัพยา ดงลาน สีชมพู ขอนแกน
40060801 บริบรูณแ บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060802 ทาชางนอย บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060803 พงษแ บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
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40060804 ผาน้ําเที่ยง บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060805 ผาขาม บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060806 โนนประวัติ บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060807 โนนสวัสด์ิ บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060808 ผาสวรรคแ บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060809 เทพชมพู บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060810 เทพประทาน บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060811 ผาสุข บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060812 อุดมสุข บริบรูณแ สีชมพู ขอนแกน
40060901 ใหมสามัคคี บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060902 โสกสมกบ บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060903 สวนสวรรคแ บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060904 โสกจานนาดี บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060905 ศรีอุบล บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060906 คลองเจริญ บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060907 คลองสมบรูณแ บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060908 เจริญสุข บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060909 เบญ็จวัลยแ บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40060910 เทพรักษา บานใหม สีชมพู ขอนแกน
40061001 หนองปลาซิว ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061002 หนองตาใกล ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061003 โนนงาม ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061004 ทุงเชือก ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061005 โนนสะอาด ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061006 โนนสูง ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40061007 สวางสามัคคี ภูหาน สีชมพู ขอนแกน
40070101 หวยไผ น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070102 น้ําพอง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070103 หวยเสือเตน น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070104 หนิกอง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070105 หนิกองนอย น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070106 ดวง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070107 หนองหญารังกา น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070108 หนองหารจาง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
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40070109 โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070110 กุดน้ําใสนอย น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070111 หนองโน น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070112 คํามืดเหนือ น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070113 หายโสก น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070114 คํามืดใต น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070115 หนิกอง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070116 หวยเสือเตน น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070117 โคกสูง น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน
40070201 วังชัย วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070202 วังชัย วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070203 หนองแซง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070204 วังเกิ้ง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070205 วังถั่ว วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070206 วังชัย วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070207 สรางแซง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070208 โคกกลาง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070209 เสียว วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070210 ศรีประเสริฐ วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070211 ประชานิมิตร วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070212 โคกกลาง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070213 เสียว วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070214 โคกกลาง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070215 โคกกลาง วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070216 วังชัย วังชัย น้ําพอง ขอนแกน
40070301 หนองกุง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070302 นายม หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070303 นาคู หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070304 โสกแสง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070305 นาเรียง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070306 หนองนกเขียน หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070307 บงึกลาง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070308 โนนสวรรคแ หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070309 นาเรียง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
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40070310 หนองกุง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070311 โสกแสง หนองกุง น้ําพอง ขอนแกน
40070401 นาคํานอย บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070402 ปาุชาติ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070403 อุบล บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070404 บวัใหญ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070405 บวัใหญ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070406 บวัใหญ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070407 โคกคอย บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070408 แสนตอ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070409 คอกคี บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070410 คอกคี บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070411 คํามวม บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070412 ดงเย็น บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070413 โนนหวัชาง บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070414 หนองบวันอย บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070415 นาคํานอย บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070416 รักชาติ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070417 ศรีภูมิ บวัใหญ น้ําพอง ขอนแกน
40070501 สะอาด สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070502 หนองเรือนอย สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070503 นาศรี สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070504 โคกสวาง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070505 หนองออ สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070506 โนนดงมัน สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070507 คอทาโพธ์ิ สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070508 คําบง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070509 คําบง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070510 ดงเค็ง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070511 คําบง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070512 นาศรี สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070513 คําบง สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070514 โนนดงมัน สะอาด น้ําพอง ขอนแกน
40070601 มวงหวาน มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
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40070602 สระกุด มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070603 โนนศรีสวัสด์ิ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070604 หวยหนิลาด มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070605 โนนพยอม มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070606 ทาเมา มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070607 คําแกนคูณ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070608 คําแกนคูณนอย มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070609 คําใหญ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070610 มิตรภาพ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070611 ปนัน้ําใจ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070612 คําแกนคูณ มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070613 มวงหวาน มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070614 สระแกว มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน
40070701 ขาม บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070702 ขาม บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070703 โนนตุน บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070704 ตําแย บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070705 โนนแดง บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070706 สองคอน บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070707 โนนเชือก บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070708 เหลาใหญ บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070709 ดอนสวรรคแ บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070710 หวัดง บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070711 สําโรง บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070712 สําโรง บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070713 เหลาใหญ บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070714 หวัดง บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070715 ขาม บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070716 ขาม บานขาม น้ําพอง ขอนแกน
40070801 เฟี้ยฟาน บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070802 นาฝายเหนือ บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070803 โนนแดง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070804 หนองแวง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070805 หนองกุงขี้ควง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
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40070806 คําจั่น บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070807 หนองแวงดง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070808 คําบอน บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070809 โคกใหญ บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070810 โนนสวรรคแ บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070811 ดงเย็น บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070812 โคกเลา บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070813 โคกใหญ บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070814 เฟี้ยฟาน บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070815 คําจั่นเหนือ บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070816 คําจั่นกลาง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070817 หนองแวง บวัเงิน น้ําพอง ขอนแกน
40070901 ทรายมูล ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070902 ทรายมูล ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070903 กุดดุก ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070904 นางาม ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070905 หนองบวับาน ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070906 โคกสงา ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070907 จําปา ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070908 ดอกกระเจียว ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070909 หวับงึ ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070910 หนองหวา ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070911 คอกวัว ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070912 สุขใจ ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40070913 หนองหวา ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน
40071001 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071002 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071003 ทามะเด่ือนอย ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071004 ทาโพธ์ิ ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071005 ทากระเสริม ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071006 กุดพังเครือ ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071007 ทามะเด่ือ ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071008 ทามะเด่ือ ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071009 บงึเปงุ ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
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40071010 หนองแสง ทากระเสริม น้ําพอง ขอนแกน
40071101 พังทยุ พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071102 ศรีฐาน พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071103 หวับงึ พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071104 โสกมวง พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071105 ดงเรือง พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071106 นาขาม พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071107 หนิลาด พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071108 หนองบวัเงิน พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071109 สนามบนิ พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071110 พังทยุ พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071111 หวับงึ พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071112 หนองทุม พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071113 นาขาม พังทยุ น้ําพอง ขอนแกน
40071201 กุดน้ําใส กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071202 หนองบวันอย กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071203 โนนอุดม กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071204 หวยโจด กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071205 โนนขามแป กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071206 ฟากพอง กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071207 หนองออ กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071208 กุดกวาง กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071209 แสงจันทรแ กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40071210 ทรัพยแสมบรูณแ กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน
40080101 โคกสูง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080102 โคกสูง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080103 โคกสวาง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080104 คําบอน โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080105 โคกสูง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080106 โนนสวรรคแ โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080107 อุดมศิลป โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080108 คําบงพัฒนา โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080109 นิคม โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080110 โคกสวาง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
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40080111 คําบอน โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080112 โคกสูง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080113 โคกสูง โคกสูง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080201 ขุนดาน บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080202 ดง บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080203 ดง บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080204 บอ บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080205 หนองแต บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080206 หนองแต บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080207 หวยทราย บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080208 กุดเซียงมี บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080209 คําปลาหลาย บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080210 ทรัพยแภูพาน บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080211 หนองผักแวน บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080212 บอเหนือ บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080213 บอกลาง บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080214 หวยทรายเหนือ บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080215 กุดเซียงมี บานดง อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080301 บอนกเขา เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080302 พระบาท เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080303 ทาเรือ เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080304 เขื่อนอุบลรัตนแ เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080305 โคกน้ําเกล้ียง เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080306 โนนจิก เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080307 ภูคําเบา เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080308 โนนสวรรคแ เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080309 แกงศิลา เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080310 ภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตนแ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080401 นาคํา นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080402 โนนราศรี นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080403 กุดกระหนวน นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080404 หนองไหล นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080405 หวยคํานอย นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080406 พระพุทธบาท นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
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40080407 สัมพันธแ นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080408 เลา นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080409 หนองขาม นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080410 หนองแวง นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080411 ทานตะวัน นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080412 นาคํานอย นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080413 หนองแวงใหม นาคํา อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080501 ศรีสุข ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080502 สําราญ ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080503 โนนศิลา ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080504 ทาพระยาณรงคแ ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080505 โคกกลาง ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080506 หนองแสง ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080507 ศาลาดิน ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080508 โนนเจริญ ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080509 หวยเตย ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080510 สําราญเหนือ ศรีสุขสําราญ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080601 โนนสะอาด ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080602 จระเขสงเคราะหแ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080603 ทรัพยแสมบรูณแ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080604 ทรัพยแสมบรูณแ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080605 หนองผือ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080606 หวยยาง ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080607 ทุงโปงุ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080608 หวยยาง ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080609 แหลมทอง ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40080610 ทุงโปงุ ทุงโปงุ อุบลรัตนแ ขอนแกน
40090101 หนองโก หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090102 ศรีสุข หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090103 คําไฮ หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090104 หวยเชือก หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090105 บะแต หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090106 หนองโก หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090107 ศรีสุข หนองโก กระนวน ขอนแกน

-891-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
40090108 ผักแวน หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090109 ศรีสมบรูณแ หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090110 ชัยมงคล หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090111 รุงเรือง หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090112 ศรีสถิตยแ หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090113 ทรัพยแคําไฮ หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090114 หวยแสง หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090115 หนองแค หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090116 ผักแวนคํา หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090117 หนองโกใหม หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090118 โนนราศรี หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090119 ใหมชัยมงคล หนองโก กระนวน ขอนแกน
40090201 หนองกุงใหญ หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090202 เวียงแกว หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090203 วังโพน หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090204 ผักหนาม หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090205 หนองแวงกุง หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090206 อนามัย หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090207 หนองโอง หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090208 ผักหนามคํา หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090209 หนองกุงแปน หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090210 วังโพนเหนือ หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090211 ศรีเวียงชัย หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090212 ผักหนามชัย หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090213 ดอนเงิน หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน
40090501 แสนสุข หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090502 โสกเส้ียว หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090503 หวยโจด หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090504 หนองแสง หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090505 โนนศิลา หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090506 โปงุแค หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090507 โนนสัง หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090508 นาฝาย หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090509 ปาุรัง หวยโจด กระนวน ขอนแกน
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40090510 โคกสะอาด หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090511 หวยโจด หวยโจด กระนวน ขอนแกน
40090601 หวยยาง หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090602 โคกสูง หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090603 โคกกลาง หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090604 โคกสวาง หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090605 โคกลาม หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090606 โนนสมบรูณแ หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090607 โคกใหญ หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090608 โคกกลาง หวยยาง กระนวน ขอนแกน
40090701 ฝาง บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090702 หวัหนอง บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090703 คํามืด บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090704 หนองแวงเปงุ บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090705 ทุงใหญ บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090706 หนองแวงกู บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090707 ศรีภูธร บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090708 ปาุชาติ บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090709 ชัยเจริญ บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090710 ฝางพัฒนา บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090711 ทุงขุมทรัพยแ บานฝาง กระนวน ขอนแกน
40090901 ดูนสาด ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090902 โนนสวรรคแ ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090903 ตอประดู ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090904 นามูล ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090905 ทรัพยแสมบรูณแ ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090906 ตอประดู ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090907 นามูล ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090908 คลองชัย ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090909 ภูถ้ําเหมน ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090910 ตอประดู ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40090911 ตอประดู ดูนสาด กระนวน ขอนแกน
40091001 หนองโน หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091002 ปาุต้ิว หนองโน กระนวน ขอนแกน
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40091003 กุดโงง หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091004 นาเลาะ หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091005 โคกกลาง หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091006 ศรีประชาใหม หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091007 ประชาชื่น หนองโน กระนวน ขอนแกน
40091101 น้ําออม น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091102 ตอกเกี้ย น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091103 เวียงอินทรแ น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091104 กุดจาน น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091105 โนนสวรรคแ น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091106 หนองซา น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091107 น้ําออมเหนือ น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091108 สางทพิยแ น้ําออม กระนวน ขอนแกน
40091201 สนามชัย หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091202 หวันาคํา หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091203 น้ําสามวัง หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091204 คําคร่ึง หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091205 ทาลาด หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091206 คําตานา หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091207 นาโปงุ หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091208 จอมบงึ หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091209 หวันาคํา หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40091210 คําเจริญ หวันาคํา กระนวน ขอนแกน
40100101 หนองผือ บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100102 กุดเปงุ บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100103 เปาู บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100104 โนนละมอม บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100105 ธาตุ บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100106 ปาุแดง บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100107 โคกสูง บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100108 ทุงมน บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100109 หวัหนองผักแวน บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100110 หนองกุง บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100111 กอบง บานไผ บานไผ ขอนแกน
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40100112 ดอนนาดี บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100113 ทุงมน บานไผ บานไผ ขอนแกน
40100201 หนองแวงไร ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100202 หนองแวงโอง ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100203 โสกจาน ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100204 โสกตล่ิง ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100205 นาโพธ์ิ ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100206 ศิลา ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100207 เกานอย ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100208 หนองแวงไร ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100209 หนองแวงไรใหม ในเมือง บานไผ ขอนแกน
40100501 เมืองเพีย เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100502 เมืองเพีย เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100503 ขามเรียน เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100504 ดูใหญ เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100505 ละวา เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100506 ละวา เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100507 ชีกกคอ เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100508 เมืองเพีย เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100509 หนองนางขวัญ เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100510 ละวา เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100511 ดูโพธ์ิตาก เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100512 ขามเรียน เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100513 ชีกกคอ เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100514 คามวารี เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน
40100901 สรางแปนู บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100902 ผักหวาน บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100903 ดอนนาแพง บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100904 ลาน บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100905 ลาน บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100906 ลาน บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100907 โนนสวาง บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100908 ดอนเงิน บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100909 ขามปอูม บานลาน บานไผ ขอนแกน
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40100910 กุดเชือก บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100911 กุดเชือก บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100912 สรางแปนู บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100913 หนองคอ บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100914 โนนสะอาด บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100915 วังแสง บานลาน บานไผ ขอนแกน
40100916 หวันา บานลาน บานไผ ขอนแกน
40101001 แคนเหนือ แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101002 ดอนหมากพริก แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101003 หนองคูณ แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101004 เหลาหลวง แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101005 หวยชัน แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101006 หนองเจาเมือง แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101007 โคกโก แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101008 ล้ินฟูา แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101009 โคกกลาง แคนเหนือ บานไผ ขอนแกน
40101101 ภูเหล็ก ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101102 โนนสวรรคแ ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101103 ภูเหล็กนอย ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101104 หนองหญาปลอง ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101105 หนองรูแข ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101106 ภูเงิน ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101107 ภูเงิน ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101108 หนองรูแข ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน
40101301 ปาุปอ ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101302 ปาุปอ ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101303 หนองดู ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101304 ดอนเปอืย ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101305 เสือเฒา ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101306 ขาล้ิน ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101307 หนองตับเตา ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101308 สรางเอี่ยน ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101309 หนองตับเตา ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101310 ปาุปอพัฒนา ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
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40101311 หวยเสือเฒา ปาุปอ บานไผ ขอนแกน
40101401 หนิต้ัง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101402 โคกกอง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101403 หนองฮี หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101404 ปาุง้ิว หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101405 โนนสิงหแทอง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101406 โนนทอง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101407 หนิลาด หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101408 สวาง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101409 นาโน หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101410 แกนคํา หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101411 โคกกอง หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101412 หนองไผ หนิต้ัง บานไผ ขอนแกน
40101601 หนองน้ําใส หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101602 สําโรง หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101603 แคนใต หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101604 เหมือดแอ หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101605 หวันา หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101606 หนองตอกเกี้ย หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101607 นาโน หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101608 หนองนกเขียน หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101609 หลัก 16 หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101610 โนนสะอาด หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101611 โนนสวรรคแ หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101612 หนองน้ําใส หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน
40101701 หวัหนอง หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40101702 โนนง้ิว หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40101703 หนองนาวัว หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40101704 โนนขา หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40101705 หนองรานหญา หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40101706 โนนไผ หวัหนอง บานไผ ขอนแกน
40110101 หวัขัว เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110102 เปอืยนอย เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110103 หวัฝาย เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
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40110104 โนนเหล่ือม เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110105 ขอนแกนนอย เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110106 ดอนนาโน เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110107 หวัขัว เปอืยนอย เปอืยนอย ขอนแกน
40110201 วังมวง วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110202 วังมวง วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110203 หวยแร วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110204 โนนสวาง วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110205 หวยโปงุ วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110206 โสกนาค วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110207 หวยแร วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110208 โสกนาค วังมวง เปอืยนอย ขอนแกน
40110301 ขามปอูม ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110302 สมปอุยใหญ ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110303 สมปอุยนอย ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110304 วังผือ ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110305 หนองนกเขียน ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110306 หนองโก ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110307 หนิฮาว ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110308 นาเสถียร ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110309 วังผือ ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110310 หนองนกเขียน ขามปอูม เปอืยนอย ขอนแกน
40110401 สระแกว สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110402 วังหนิ สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110403 เกาคอ สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110404 หนองบวันอย สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110405 นาเสียว สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110406 โคกสวาง สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40110407 วังหนิ สระแกว เปอืยนอย ขอนแกน
40120101 ชาด เมืองพล พล ขอนแกน
40120102 ตําแย เมืองพล พล ขอนแกน
40120103 ทบับา เมืองพล พล ขอนแกน
40120104 ทาหลวง เมืองพล พล ขอนแกน
40120105 หญาคา เมืองพล พล ขอนแกน
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40120106 หนัใหญ เมืองพล พล ขอนแกน
40120107 โนนเหล่ือม เมืองพล พล ขอนแกน
40120108 หนองหาง เมืองพล พล ขอนแกน
40120109 โนนเหมน เมืองพล พล ขอนแกน
40120110 หนัใหญแมเอีย เมืองพล พล ขอนแกน
40120111 ชาดอํานวย เมืองพล พล ขอนแกน
40120301 โจดหนองแก โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120302 วังขอนพาด โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120303 หนองแวง โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120304 หนองหวา โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120305 เตาเหล็ก โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120306 ประดู โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120307 หนองเรือ โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120308 เหมือดแอ โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120309 สวาง โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120310 หวัสะพาน โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120311 หนองสิม โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120312 ชัยพลศิลป โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120313 ศรีชมพู โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120314 หนองแกดํา โจดหนองแก พล ขอนแกน
40120401 เกาง้ิว เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120402 หนองบั่ว เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120403 หนองมวงใหญ เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120404 คึมชาด เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120405 ชัยมงคล เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120406 โนนสะอาด เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120407 ชัยประเสริฐ เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120408 สระแกว เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120409 หนองผง เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120410 ชัยพัฒนา เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120411 ชัยเจริญ เกาง้ิว พล ขอนแกน
40120501 หนองมะเขือ หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120502 หนองแวงนอก หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120503 โจดนอย หนองมะเขือ พล ขอนแกน
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40120504 โนนตะโก หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120505 หนองซองแมว หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120506 ปาุพราว หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120507 โคกไมงาม หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120508 บรูณะ หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120509 หนองแวงใน หนองมะเขือ พล ขอนแกน
40120601 หนองแวงโสกพระ หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120602 โนนกอก หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120603 โคกลาม หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120604 หนองแปน หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120605 หนองขาม หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120606 โนนชาด หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120607 หวยมวง หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120608 โนนเพ็ก หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120609 หลักดาน หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120610 หนันอย หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120611 โคกกรุง หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120612 หนองหญาปลอง หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120613 หนองแวงโคตร หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120614 ใหมสามัคคี หนองแวงโสกพระ พล ขอนแกน
40120701 สระบวั เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120702 ยานาง เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120703 นาคสะดุง เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120704 โคกสี เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120705 เพ็กใหญ เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120706 หนองสะแบง เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120707 โคกกลาง เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120708 โนนหอม เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120709 ทุงแค เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120710 โนนแต เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120711 เพ็กใหญพัฒนา เพ็กใหญ พล ขอนแกน
40120801 หนองแกมน โคกสงา พล ขอนแกน
40120802 คูขาด โคกสงา พล ขอนแกน
40120803 หนองบะ โคกสงา พล ขอนแกน
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40120804 หนองแวงกลาง โคกสงา พล ขอนแกน
40120805 หนองมน โคกสงา พล ขอนแกน
40120806 หนองไผ โคกสงา พล ขอนแกน
40120807 โนนพริก โคกสงา พล ขอนแกน
40120808 โคกสวาง โคกสงา พล ขอนแกน
40120809 โคกสงาพัฒนา โคกสงา พล ขอนแกน
40120810 หนองสมบรูณแ โคกสงา พล ขอนแกน
40120901 หนองแวงนางเบา หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120902 หวยคอ หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120903 หนองนาดี หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120904 หนองตานา หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120905 ฝาผนัง หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120906 ฮองหอย หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120907 หนองมวงนอย หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120908 นานิคม หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120909 หวยคอนอย หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120910 วังจาน หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120911 หวยวานหอม หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120912 หนองแวงนางเบาพัฒนา หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40120913 โคกเสนหแ หนองแวงนางเบา พล ขอนแกน
40121001 ศรีกระดานพล ลอมคอม พล ขอนแกน
40121002 หนองไผ ลอมคอม พล ขอนแกน
40121003 หนองอรุณ ลอมคอม พล ขอนแกน
40121004 ทุงนอย ลอมคอม พล ขอนแกน
40121005 หนองโจด ลอมคอม พล ขอนแกน
40121006 หนองแลน ลอมคอม พล ขอนแกน
40121007 หนองคูรอง ลอมคอม พล ขอนแกน
40121008 ลอมคอม ลอมคอม พล ขอนแกน
40121009 หนองดู ลอมคอม พล ขอนแกน
40121010 หนองสําโรง ลอมคอม พล ขอนแกน
40121011 ศรีรุงเรือง ลอมคอม พล ขอนแกน
40121101 หวยโจด โนนขา พล ขอนแกน
40121102 หวันา โนนขา พล ขอนแกน
40121103 บอตะครอง โนนขา พล ขอนแกน
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40121104 หนองแวงแอก โนนขา พล ขอนแกน
40121105 โนนขา โนนขา พล ขอนแกน
40121106 โนนทนั โนนขา พล ขอนแกน
40121107 บอุายตู โนนขา พล ขอนแกน
40121108 โนนเมือง โนนขา พล ขอนแกน
40121109 โนนฝูาย โนนขา พล ขอนแกน
40121201 โสกนกเต็น โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121202 ปาุเปาู โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121203 หนองบวั โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121204 โคกลาม โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121205 เพ็กนอย โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121206 หวัคู โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121207 โสกขามนอย โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121208 หนองบวันอย โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121209 กลาง โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121210 โสกนกเต็นพัฒนา โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121211 หนองบวัสันติสุข โสกนกเต็น พล ขอนแกน
40121301 หวัทุง หวัทุง พล ขอนแกน
40121302 หวัคู หวัทุง พล ขอนแกน
40121303 ปาุต้ิว หวัทุง พล ขอนแกน
40121304 หนองทุม หวัทุง พล ขอนแกน
40121305 โนนตะหนิน หวัทุง พล ขอนแกน
40121306 หนองฉันเพล หวัทุง พล ขอนแกน
40121307 ฮองแซง หวัทุง พล ขอนแกน
40121308 หนองสะแบง หวัทุง พล ขอนแกน
40130101 คอนฉิม คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130102 โนนใหญ คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130103 โนนสวรรคแ คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130104 ดงบงั คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130105 ปาุแดง คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130106 ดอนโจด คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130107 โคกสวาง คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130108 โนนเกานอย คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
40130109 คอนฉิมพัฒนา คอนฉิม แวงใหญ ขอนแกน
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40130201 ใหมนาเพียง ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130202 หนองแดง ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130203 ดอนหนั ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130204 โนนจันทกึ ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130205 โจดใหญ ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130206 โสกไผ ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130207 ถลุงเหล็ก ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130208 หนองทุม ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130209 โสกเหล่ือม ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130210 ทาเย่ียม ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130211 โนนโพธ์ิ ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130212 หวยแก ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130213 รมโพธ์ิทอง ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130214 ใหมนาเพียงพัฒนา ใหมนาเพียง แวงใหญ ขอนแกน
40130301 โนนทอง โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130302 รัตนะ โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130303 สีหนาท โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130304 โนนขา โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130305 โนนแดง โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130306 ชีทาวังเวิน โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130307 หนองแซง โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130308 ปาุไมงาม โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130309 แสงอรุณ โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130310 โนนทองใต โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130311 รัตนะวดี โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน
40130401 แวงใหญ แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130402 ดอนบาลไท แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130403 หวัหนองแวง แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130404 หนองกระรอก แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130405 บะแค แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130406 แวงพัฒนา แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130407 เมืองทอง แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน
40130501 โนนสะอาด โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130502 นาโพธ์ิ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
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40130503 กุดหมากเหบ็ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130504 กุดหมากเหบ็ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130505 หวยบง โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130506 วังหวา โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130507 ตลาดนอย โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130508 นาโพธ์ิ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130509 นาโพธ์ิ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130510 กุดหมากเหบ็ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40130511 กุดหมากเหบ็ โนนสะอาด แวงใหญ ขอนแกน
40140101 แวงนอย แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140102 ดอนหนั แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140103 หนองแขม แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140104 กุดรู แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140105 อีโล แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140106 โคกสี แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140107 หนองหอย แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140108 ปาุเปงู แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140109 โนนศิลา แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140110 นาจาน แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140111 โนนขี้เหล็ก แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140112 ศรีเมือง แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140113 หนองแขมสอง แวงนอย แวงนอย ขอนแกน
40140201 กานเหลือง กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140202 โคกสูง กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140203 หนองโก กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140204 โสกกระหนวน กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140205 โคกใหญ กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140206 โสกน้ําขาว กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140207 หนองสองหอง กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140208 ตลาด กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140209 หนองแก กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140210 บะแหบ กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140211 โนนศาลา กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140212 เหลืองหนองแวง กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
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40140213 หญาคา กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140214 สวนยา กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน
40140301 โนนเขวา ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140302 ทานางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140303 หนองบวัเลิง ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140304 โพนงาม ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140305 หนองหญาขาว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140306 หนองกุง ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140307 น้ําซับ ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140308 ทานางแนวสอง ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140309 ทานางแนว ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140310 โนนเขวาสอง ทานางแนว แวงนอย ขอนแกน
40140401 ละหานนา ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140402 หนองแวงหวยทราย ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140403 ทุงมน ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140404 หนองดู ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140405 หนองสะแบง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140406 โนนทองหลาง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140407 หญาคา ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140408 หนองผือ ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140409 ศรีชุมพร ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140410 โคกสูง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140411 คลองเจริญ ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140412 บงึบวัทอง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140413 หวยทราย ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140414 หนองสะแบงสอง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140415 หนองดูพัฒนาสอง ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140416 โนนถาวร ละหานนา แวงนอย ขอนแกน
40140501 โคกลาม ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140502 หนองแวงทาวัด ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140503 ถนนสะอาด ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140504 รวง ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140505 โนนโจด ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140506 ลาด ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
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40140507 หนองโกนอย ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140508 โนนไท ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140509 รุงตะวัน ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140510 โคกลามสอง ทาวัด แวงนอย ขอนแกน
40140601 ทางขวาง ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140602 หนองมวง ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140603 โนนง้ิว ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140604 หวันา ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140605 โนนบก ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140606 โคกสงา ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140607 หนัโสกเชือก ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140608 หนองหญาปลอง ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140609 พระเจา ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140610 สันติสุข ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40140611 ทางขวางสอง ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน
40150101 หนองสองหอง หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150102 หวัหนอง หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150103 ไทยสามัคคี หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150104 ไทยนิยม หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150105 โนนชาด หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150106 โคกลาม หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150107 บก หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150108 เมย หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150109 กุดรัง หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150110 หนองบอน หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150111 โนนรัง หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150112 เปาะ หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150113 โนนกราด หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150114 ขาม หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150115 หนองบวั หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150116 ไทยเจริญ หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150117 รัตนวารี หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน
40150201 คึมชาด คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150202 หนองกุง คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
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40150203 ชาดใหญ คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150204 หนองแวงตอต้ัง คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150205 ศุภชัย คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150206 ปอแดง คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150207 ศรีสมบรูณแ คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150208 หนองชุมพล คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150209 หนองแวงเหนือ คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150210 หนองกุงใหม คึมชาด หนองสองหอง ขอนแกน
40150301 กอก โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150302 สําราญนอย โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150303 สวาง โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150304 สําราญ โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150305 โนนแต โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150306 โคกสูง โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150307 โนนสวัสด์ิ โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150308 ดอนหนั โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150309 โนนธาตุ โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150310 ชาด โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150311 โนนสวรรคแ โนนธาตุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150401 ตะกั่วปาุ ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150402 หนองตะคลอง ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150403 หนองเปลง ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150404 หนองคูบวั ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150405 หนองบวัแดง ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150406 สระขาม ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150407 เลา ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150408 ดอนตะแบง ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150409 โนนตาล ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150410 นาสวน ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150411 หนองตาไกล ตะกั่วปาุ หนองสองหอง ขอนแกน
40150501 สําโรง สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150502 หนองกาว สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150503 ดอนแดง สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150504 เหลานกชุม สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
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40150505 หนิลาด สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150506 สําโรงเหนือ สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150507 หนองคลองใหญ สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150508 หนองนาดี สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150509 หนองคลองเจริญ สําโรง หนองสองหอง ขอนแกน
40150601 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150602 ทา หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150603 หวัขัว หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150604 วังคูณ หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150605 หนองบวัแดง หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150606 โนนเหล่ือม หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150607 หนองหวา หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150608 โคกสูง หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150609 โนนสมบรูณแ หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150610 โนนตาเถร หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150611 หนองไทร หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150612 หนองสรวง หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150613 หนองแวง หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150614 เหลาดาราหนองตระกรา หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150615 หนองเม็กเหนือ หนองเม็ก หนองสองหอง ขอนแกน
40150701 หนองแวงยาว ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150702 หนองแสง ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150703 โนนทอน ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150704 หนองไผนอย ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150705 ดอนดู ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150706 โนนสะอาด ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150707 หวัหนองแวง ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150708 หนองบวัลอง ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150709 กุดหวา ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150710 หวยตะกั่ว ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150711 ปาุหวาย ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150712 ดอนดูเหนือ ดอนดู หนองสองหอง ขอนแกน
40150801 หนองหญาขาว ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150802 หนองบะยาว ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
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40150803 หนองพลวง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150804 หนองชางน้ํา ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150805 โนนชาด ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150806 หวัละเลิง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150807 โนนมวง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150808 ดงเค็ง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150809 หนองดู ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150810 โกรก ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150811 หนองสรวง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150812 โคกกลาง ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150813 หนองโบสถแพัฒนา ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
40150901 หนองเหล็ก หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150902 หนองกุง หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150903 หนัโจด หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150904 หนองหญาขาว หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150905 ตะครอ หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150906 กุดหอยกาบ หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150907 แฝก หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150908 ดอนขาวโพด หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150909 ขามปอูม หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150910 เหลาชาด หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150911 สระหงษแ หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40150912 ชาดนอย หนัโจด หนองสองหอง ขอนแกน
40151001 ดอนด่ัง ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151002 กระนวน ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151003 หนองทุม ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151004 หนองวัดปาุ ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151005 หนองคาย ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151006 โนนสวาง ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151007 หนิแร ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151008 หนองแวงนอย ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151009 โนนทนั ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151010 เสรีชล ดอนด่ัง หนองสองหอง ขอนแกน
40151101 วังหนิ วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
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40151102 วังทอง วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151103 หนองศาลา วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151104 หนองคลองนอย วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151105 หนองทุม วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151106 หลักดาน วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151107 หนองเส้ียว วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151108 หนองยาง วังหนิ หนองสองหอง ขอนแกน
40151201 หนองไผลอม หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151202 ขุมปนู หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151203 หนองกุงสวาง หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151204 สวองเกา หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151205 หนองหวาย หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151206 โนนจอมศรี หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151207 หนองกุงศรี หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151208 สวองใหม หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40151209 หนองไผพัฒนา หนองไผลอม หนองสองหอง ขอนแกน
40160101 เรือ บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160102 เรือ บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160103 หนองแสง บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160104 โคกสงา บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160105 โคกโกง บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160106 สวนกลวย บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160107 หวยชัน บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160108 ใหมสุขสันตแ บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160109 เรือ บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน
40160401 หวาทอง หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160402 พระบาท หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160403 หวยบง หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160404 โคกกลาง หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160405 หนองผักแวน หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160406 โปรงสังขแ หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160407 กุดหนิ หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160408 หวาทอง หวาทอง ภูเวียง ขอนแกน
40160501 คอ กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
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40160502 กุดขอนแกน กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160503 ใครนุน กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160504 หนองโพน กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160505 หวันาหมอ กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160506 กุดขอนแกน กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160507 หนองโพนนอย กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160508 โนนสําราญ กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160509 เลิงแสง กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160510 โปงุแดง กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160511 ดอนหนั กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160512 คอ กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160513 แกนพัฒนา กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160514 โพนพัฒนา กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160515 คอ กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน
40160601 นาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160602 หนองทุม นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160603 หนองยางแลน นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160604 กุดน้ําใส นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160605 หวัฝาย นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160606 หนองขาม นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160607 บุงแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160608 หนองลุมพุก นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160609 โนนรัง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160610 นาชุมแสง นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160611 ชัยมงคล นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160612 หวัฝาย นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแกน
40160701 นาหวา นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160702 โนนสมบรูณแ นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160703 หวยชัน นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160704 คําใหญ นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160705 โนนสะอาด นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160706 โนนอุดม นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160707 โนนกระเดา นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160708 หนองโน นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
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40160709 โสกหาง นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160710 โนนสวาง นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40160711 นาเจริญ นาหวา ภูเวียง ขอนแกน
40161001 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161002 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161003 โคกสหกรณแ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161004 หนั หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161005 โนนสวรรคแ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161006 นาเพียง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161007 โคกไมงาม หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161008 วังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161009 หนองบอน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161010 หวยแคน หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161011 โนนคูณ หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161012 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161013 เทพรักษา หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161014 หนั หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161015 วังขอนแดง หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161016 หนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน
40161201 หนองกุงเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161202 หนองโน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161203 โนนพัฒนา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161204 หนองกระเดา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161205 หนองกระแหลง หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161206 โนนศิลา หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161207 โนนมวง หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161208 หนองกุงเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161209 น้ําเซิน หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแกน
40161301 สงเปอืย สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161302 ทาเส้ียว สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161303 โนนตุน สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161304 หนองกลาง สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161305 หวยทราย สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161306 อางศิลา สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
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40161307 โคกไร สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161308 ถ้ําแข สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161309 โนนพันชาติ สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161310 ธารทอง สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161311 สงเปอืย สงเปอืย ภูเวียง ขอนแกน
40161401 ทุงชมพู ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161402 หวยขี้หนู ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161403 ดอนดู ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161404 โคกสงเปอืย ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161405 กุดแคน ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161406 หนองพลวง ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161407 ดอนเพิ่ม ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161408 พระบาทโนนคูณ ทุงชมพู ภูเวียง ขอนแกน
40161601 ดินดํา ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161602 หนองทุม ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161603 กุดดุก ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161604 กุดดุก ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161605 วังชัย ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161606 โนนสวรรคแ ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161607 ดินดํา ดินดํา ภูเวียง ขอนแกน
40161701 นากานเหลือง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161702 โคกพัฒนา ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161703 ดอนหนั ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161704 ภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161705 บุงมะไฟ ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161706 หนองหญาปลอง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161707 โพนเพ็ก ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40161708 โพนเพ็ก ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน
40170101 บวั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170102 หนั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170103 หนั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170104 ขุมดิน กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170105 หนองโน กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170106 หลุบคา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
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40170107 โจด กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170108 ดอนยูง กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170109 เขวา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170110 หนองหญาขาวนก กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170111 หนองขาม กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170112 หนองมวง กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170113 หนั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170114 หนั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170115 เขวา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170116 ขุมดิน กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170117 บวั กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170201 สวนหมอน สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170202 มูลตุน สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170203 กอก สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170204 ปาุผุ สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170205 ขาม สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170206 โนนเขวา สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170207 เหลากกหุง สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170208 สวาง สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170209 โคกกลาง สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170210 โนนพยอม สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170211 สวนหมอน สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170212 ขามปอูม สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170213 ชีวังแคน สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170214 กอก สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170301 หนองไห หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170302 นาจาน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170303 ดอนพันชาติ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170304 หนองบวั หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170305 โนนสํานัก หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170306 นาจานเหนือ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170307 แจง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170308 หนองหวัชาง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170309 หนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
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40170310 โนนแสนสุข หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170311 นาจาน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170312 หนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170313 หนองหวัชาง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170314 หนองไห หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170315 โนนสัมพันธแ หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170316 หนองหวัชาง หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170401 โพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170402 หวยฮวก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170403 บรูณะ โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170404 แจง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170405 หนองไฮ โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170406 นาฮี โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170407 โนนสวาง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170408 โนนคุต โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170409 หนองหญาปลอง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170410 ขามปอูม โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170411 หวยหนิเกิ้ง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170412 โพธ์ิทอง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170413 โนนสวาง โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170414 โพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170415 ขามปอูม โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแกน
40170501 คําแคนใต คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170502 คําแคนเหนือ คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170503 นอยกลาง คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170504 คํานอย คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170505 คําปากดาว คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170506 คําคันโซ คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170507 หวยแลง คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170508 ปาุดู คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170509 กุดขอนแกน คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170510 หนองขาม คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170511 ทาเกษม คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170512 คําแคนใต คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
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40170513 หนองขามพัฒนา คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170514 หวยแลง คําแคน มัญจาคีรี ขอนแกน
40170601 ขามปอูม นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170602 หนองกานเหลือง นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170603 หนองตอ นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170604 หวัฝาย นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170605 หนองโจด นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170606 หนองไมตาย นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170607 นาขา นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170608 โนนพันชาติ นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170609 เหลาใหญ นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170610 หวายหลืม นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170611 หนองบวัเย็น นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170612 หวัหวย นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170613 นาขา นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170614 เหลาใหญ นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170615 หวายหลืม นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170616 หนองบวัเย็น นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170617 โนนพันชาติ นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน
40170701 หนองสองหอง นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170702 โนนงาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170703 เหลาเหนือ นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170704 โคกสูง นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170705 นางาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170706 ดอนแกนทาว นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170707 หนิแตก นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170708 หนองบวั นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170709 เสาเลา นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170710 แจงทบัมา นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170711 โสกน้ําขุน นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170712 นางาม นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170713 โคกสูงเหนือ นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40170714 หนองสองหอง นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน
40171001 ไสไก ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
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40171002 ทาศาลา ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171003 โนนตุน ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171004 โนนคูณ ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171005 ดงเค็ง ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171006 หวันาเหนือ ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171007 ทาสวรรคแ ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171008 โนนง้ิว ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171009 หวันากลาง ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171010 ทาศาลา ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40171011 ทาสวรรคแ ทาศาลา มัญจาคีรี ขอนแกน
40180101 คุมเหนือ ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180102 คุมวัดโพธ์ิ ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180103 คุมนอย ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180104 คุมศิวิไลยแ ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180105 ทาขอย ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180106 ทานางเล่ือน ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180107 ดอนขา ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180108 นาขามเปี้ย ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180109 นาดอกไม ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180110 คุมกกโก ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180111 คุมหนองกองแกว ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180112 คุมโนนสะอาด ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180113 ทาขอยใต ชนบท ชนบท ขอนแกน
40180201 กุดเพียขอม กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180202 กุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180203 นาผาย กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180204 เสาเลา กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180205 รองดูก กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180206 หญาเครือ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180207 โนนสังขแ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแกน
40180301 วังแสง วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180302 หลิูง วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180303 หวยไผ วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180304 โคกพระ วังแสง ชนบท ขอนแกน
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40180305 หนองยายเกล้ียง วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180306 โนนขา วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180307 หวยยาง วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180308 โนนศิลา วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180309 โนนคํามี วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180310 โนนขาใต วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180311 วังแสงใต วังแสง ชนบท ขอนแกน
40180401 โซง หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180402 หวยแก หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180403 ทุมหวย หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180404 เหลาเหนือ หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180405 หนองหญามา หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180406 ดอนหนั หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180407 หนองโน หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180408 หนองสะแบง หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180409 เหลานาดี หวยแก ชนบท ขอนแกน
40180501 แทน บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180502 หนัแฮด บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180503 หวันากลาง บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180504 สระแกว บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180505 โนนแดงนอย บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180506 โคกกลาง บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180507 โนนสมนึก บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180508 นาหนองทุม บานแทน ชนบท ขอนแกน
40180601 ชนบท ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180602 คุมใต ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180603 คุมขี้เถา ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180604 คุมทา ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180605 ทามวง ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180606 หนองหวาย ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180607 กุดหลุม ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180608 วังเวิน ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180609 ดอนดู ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180610 ดอนดูนอย ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
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40180611 ทามวงนอย ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180612 ใหมศิวิไล ศรีบญุเรือง ชนบท ขอนแกน
40180701 หวยไรใต โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180702 หวยไรเหนือ โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180703 หวยคอ โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180704 หวยอึ่ง โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180705 หนองเตา โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180706 โนนพะยอม โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180707 หนองเตานอย โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180708 โนนพะยอมนอย โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180709 หนองเบญ็ โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180710 โนนพะยอมใต โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน
40180801 ปอแดง ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180802 หวัฝาย ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180803 หนองไฮ ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180804 หนองแวงนอย ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180805 มาบตากลา ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180806 โนนสะอาด ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180807 หนองโน ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180808 หนองแต ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180809 รมเย็น ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40180810 วงษแสวาง ปอแดง ชนบท ขอนแกน
40190101 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190102 ศรีชมชื่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190103 คํานางปุุม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190104 ปาุหวายนั่ง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190105 หนองกุง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190106 นาคอ เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190107 หนองสองหอง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190108 ปาุพราว เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190109 หนองตะนา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190110 หวัหนอง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190111 คํานางปุุม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190201 ดงเมืองแอม ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
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40190202 โนนน้ําผ้ึง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190203 ทุงบอ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190204 ดงบงั ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190205 หวยยาง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190206 โคกสูง ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190207 หนองแวงเรือ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190208 หนองโน ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190209 หนองคู ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190210 คําสมบรูณแ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190211 คําเจริญ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190212 คําแคน ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190213 หนองแวงประชา ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190214 ทุงบอ ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190215 หวยยางศรีวิไล ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190301 นาง้ิว นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190302 นางอง นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190303 โนนสวรรคแ นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190304 แสงสวาง นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190305 ดงเย็น นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190306 ขามปอูม นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190307 นาโพธ์ิ นาง้ิว เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190401 ปาุเปอืย โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190402 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190403 คําปาุกอ โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190404 โนนเจริญ โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190405 หวัฝาย โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190406 โคกกลาง โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190407 ทุงโพธ์ิชัย โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190408 โนนหวัชาง โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190409 เทพอํานวย โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190410 วังน้ําทพิยแ โนนสมบรูณแ เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190501 ดงเรือง คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190502 คํามวง คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190503 คําสมบติั คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
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40190504 ทรัพยแสมบรูณแ คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190505 โนนทอง คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190506 หวยบาก คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190507 นาอางทอง คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190508 โคกสวาง คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190509 โนนสงา คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190510 จอมพลพัฒนา คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190511 ทางพาด คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190512 ใหมศรีสุข คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40190513 โนนราศรี คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน
40200101 โนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200102 เซินเหนือ โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200103 เซินใต โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200104 ทาขาม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200105 ปาุกลวย โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200106 ปาุกลวย โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200107 หนองนกทา โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200108 หนองบวัทอง โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน
40200201 สะแกเครือ นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200202 นาฝาย นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200203 สองคอน นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200204 นาทาล่ี นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200205 นาฝายเหนือ นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200206 ซําเปบิ นาฝาย ภูผามาน ขอนแกน
40200301 ภูผามาน ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200302 ซําภูทองใต ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200303 สวางโนนสูง ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200304 ทากระบอื ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200305 นาน้ําซํา ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200306 โนนสวาง ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200307 นาน้ําซําใหม ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200308 หวยถ้ําเตา ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200309 ภูกระแต ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
40200401 วังสวาบ วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
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40200402 วังผาดํา วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200403 หนองแหว วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200404 วังมน วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200405 เขาวง วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200406 วังใหม วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200407 ดงสะคราน วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200408 ฝายตาสวน วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200409 วังกกแกว วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200410 โนนตาเหล็ก วังสวาบ ภูผามาน ขอนแกน
40200501 ซําภูทองเหนือ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200502 วังเจริญ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200503 หวยมวง หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200504 โนนสะอาด หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200505 หวยซอ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200506 ทรัพยแสมบรูณแ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200507 หวยเตย หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200508 ผาน้ําทพิยแ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40200509 หวยซอ หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน
40210101 กระนวน กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210102 กระนวน กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210103 โคกสูง กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210104 ออคํา กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210105 ซําสูง กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210106 ยางคํา กระนวน ซําสูง ขอนแกน
40210201 คําแมด คําแมด ซําสูง ขอนแกน
40210202 คําแมด คําแมด ซําสูง ขอนแกน
40210203 โคกกลาง คําแมด ซําสูง ขอนแกน
40210204 ดอนเขียง คําแมด ซําสูง ขอนแกน
40210205 คําแมด คําแมด ซําสูง ขอนแกน
40210301 โนน บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210302 โนน บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210303 โพธ์ิศรี บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210304 กุดทงิ บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210305 นายม บานโนน ซําสูง ขอนแกน
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40210306 โคกใหม บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210307 ดงซํา บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210308 แหวคํา บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210309 แหว บานโนน ซําสูง ขอนแกน
40210401 คู คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210402 คูคํา คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210403 บอใหญ คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210404 หนองบวัคํามูล คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210405 หมอ คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210406 หมอคํา คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210407 คูคลอง คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210408 บอใหญ คูคํา ซําสูง ขอนแกน
40210501 หวยเตย หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210502 หวัฝาย หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210503 โสกขาแกว หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210504 สวาง หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210505 หลุบเลา หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210506 ซําโอง หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40210507 หนองขาม หวยเตย ซําสูง ขอนแกน
40220101 โคก บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220102 โสกนาดี บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220103 โคก บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220104 นายาว บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220105 โสกใหญ บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220106 โนนคูณ บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220107 โคก บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220108 โคกสงา บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220109 หนองทุม บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220110 หนองชมภู บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220111 นาวิลัย บานโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220201 สามหมอ โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220202 โนนทนั โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220203 โนนกระยอม โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220204 โพธ์ิไชย โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
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40220205 หนองหญารังกา โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220206 โพธ์ิไชย โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220207 มูลนาค โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220208 กุดลอบ โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220209 หนองใหญ โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220210 มูลนาค โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220301 นาจาน ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220302 หนองหญาปลอง ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220303 หนิต้ัง ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220304 นาตับเตา ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220305 ซับแดง ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220306 ซําไผ ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220307 ซับบอน ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220308 โนนสวาง ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220309 ซับสมบรูณแ ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220310 ซับเจริญ ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220311 หนองไผทอง ซับสมบรูณแ โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220401 โนนงาม นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220402 แกงคอ นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220403 โนนทอง นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220404 สงแดง นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220405 นาแพง นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220406 โนนสะอาด นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220407 หนองหวาย นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40220408 หนองแก นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแกน
40230101 กุดธาตุ กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230102 กุดธาตุ กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230103 หวัภู กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230104 สะอาด กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230105 สะอาด กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230106 โนนลาน กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230107 หวันาหมอ กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230108 หนองแวง กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230109 นาดี กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน

-924-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
40230110 โคก กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230111 ดอนพระ กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230112 กุดธาตุนอย กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230113 นาดี กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230114 หนองแวง กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230115 หวันาหมอ กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230116 โนนนกทา กุดธาตุ หนองนาคํา ขอนแกน
40230201 หนองนาคํา บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230202 หนองนาคํา บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230203 นาคูณ บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230204 หนองคอง บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230205 หนองหวา บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230206 หนองหญาปลอง บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230207 หนองหอย บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230208 โคกเจริญ บานโคก หนองนาคํา ขอนแกน
40230301 ขนวน ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230302 ขนวน ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230303 หนองกุง ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230304 กุดกั้ง ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230305 หนองพู ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230306 ฝายหนิ ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230307 ศาลาดิน ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230308 คึมชาติ ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230309 ใหมสามัคคี ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230310 วังหนิซา ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40230311 ขนวน ขนวน หนองนาคํา ขอนแกน
40240101 แฮด บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240102 แฮด บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240103 หนองโงง บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240104 หนองไฮ บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240105 ขามเปี้ย บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240106 โนนกลวยหอม บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240107 โนนสวรรคแ บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240108 วังหวา บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
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40240109 ขามเปี้ย บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240110 หนองโงง บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240111 วังหวา บานแฮด บานแฮด ขอนแกน
40240201 โคกสําราญ โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240202 หนองมะเขือ โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240203 หนองเกี่ยว โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240204 เล็บเงือก โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240205 ดอนปอแดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240206 ดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240207 ปาุแดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240208 หนองหวัชาง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240209 ปาุมวง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240210 โนนพันชาด โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240211 โคกสําราญ โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240212 ทางพาดปอแดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240213 แจงกระหนวน โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240214 โคกสําราญ โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240215 ดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240216 ดอนปอแดง โคกสําราญ บานแฮด ขอนแกน
40240301 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240302 หนองขาม โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240303 หนองเม็ก โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240304 หนองกระหนวน โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240305 หนองผักตบ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240306 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240307 ศรีสําราญ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240308 โนนทนั โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240309 โนนสวรรคแ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240310 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240311 โนนสมบรูณแ โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240312 หนองขาม โนนสมบรูณแ บานแฮด ขอนแกน
40240401 หนองแซง หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40240402 ขามปอูม หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40240403 หนองเตา หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
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40240404 สวางพัฒนา หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40240405 หวยมวง หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40240406 ขอนสัก หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40240407 หนองแซง หนองแซง บานแฮด ขอนแกน
40250101 โนนศิลา โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250102 เหลาโนนคูณ โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250103 นานิคม โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250104 ขอนสัก โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250105 ตอประดู โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250106 ระหอกโพธ์ิ โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250107 หลุบคา โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน
40250201 หนองกุง หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250202 ศรีสงา หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250203 หนองกุง หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250204 หวยเสียว หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250205 ผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250206 หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250207 หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250208 ผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแกน
40250301 หนั บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250302 ถนนงาม บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250303 หนองไฮ บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250304 หวยแคน บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250305 วังยาว บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250306 หนองขี้เหน็ บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250307 หางขาว บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250308 หนองน้ําขุนเหนือ บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250309 หนองน้ําขุนใต บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250310 หนองแวง บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250311 หนองไฮนอย บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250312 หนองแวงนอย บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250313 หนองทุม บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250314 กุดหลง บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250315 ดอนกู บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
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40250316 หนองน้ําขุนเหนือ บานหนั โนนศิลา ขอนแกน
40250401 เปอืยใหญ เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250402 เปอืยใหญ เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250403 เกานอย เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250404 นาโพธ์ิ เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250405 ชาด เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250406 หวัฝาย เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250407 หนองบอ เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250408 สวาง เปอืยใหญ โนนศิลา ขอนแกน
40250501 โนนแดงใหญ โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250502 โนนแดงนอย โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250503 หนองทุม โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250504 โนนรัง โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250505 หนองหวา โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250506 สระบวั โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40250507 ดูนอย โนนแดง โนนศิลา ขอนแกน
40290101 หนองขาม ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290102 โคกหนองขาม ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290103 นาโพธ์ิ ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290104 หนองเตาปนู ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290105 หนองคา ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290106 เมืองใหม ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290107 หนองคู ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290108 แดง ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290109 โนนสะอาด ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290110 โคกสูง ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290111 หนองคอง ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290112 หนองดู ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290113 หนองเตาปนู ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290114 โนนสูง ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290115 หนองคู ในเมือง เวียงเกา ขอนแกน
40290201 เมืองเกา เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290202 เมืองเกา เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290203 เมืองเกา เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
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40290204 หนองบวั เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290205 หนองนอย เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290206 โคกมวง เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290207 หมอ เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290208 หนองนาคํา เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290209 หนิรอง เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290210 โนนสวรรคแ เมืองเกาพัฒนา เวียงเกา ขอนแกน
40290301 บอ เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290302 นาทุม เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290303 หนองแวง เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290304 นาแพง เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290305 โคกสวาง เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290306 นาตาด เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290307 โพนงาม เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290308 เขานอย เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290309 มีชัย เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290310 โนนสวาง เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
40290311 ศรีประทมุ เขานอย เวียงเกา ขอนแกน
41010201 ปากดง นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010202 หนองขุน นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010203 นาแอง นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010204 นิคม 1 นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010205 โนนบญุมี นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010206 หนองหลัก นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010207 โนนสงา นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010208 นิคมพัฒนา นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010209 สงเสริมธรรม นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010210 จัดสรรปนัน้ําใจ นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010211 ศรีชมชื่น นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010212 ใหมศรีวิไล นิคมสงเคราะหแ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010301 ขาว บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010302 พรานเหมือน บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010303 หวับงึ บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010304 ดอนหมากผาง บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41010305 ดู บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010306 นาบวั บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010307 เมน บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010308 โนนงาม บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010309 ดงนามวง บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010310 ดูเหนือ บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010311 ขาว บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010312 พรานเหมือน บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010401 บงคํา หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010402 โนนขมิ้น หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010403 นาทราย หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010404 หนองขาม หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010405 ดงอุดม หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010406 เด่ือ หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010407 เกานอย หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010501 ตาด บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010502 หลุบหวาย บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010503 ผานศึก 1 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010504 ผานศึก 2 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010505 กกสะทอน บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010506 นิคมผานศึก 3 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010507 ปาุขาม บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010508 อินทรแแปลง บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010509 โนนเด่ือ บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010510 สุขสมบรูณแ บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010511 ศรีบญุเรือง บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010512 นิคมผานศึก 4 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010513 เครือหวายดิน บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010514 ตาดใต บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010515 มอดินเเดง บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010516 โนนเด่ือพัฒนา บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010601 โนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010602 น้ําคํา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010603 ชัยพร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41010604 ขาวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010605 หนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010606 ทุงโพธ์ิ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010607 หนองสรางคํา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010608 หนองหมื่นทาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010609 โพธ์ิชัย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010610 เสมา โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010611 ปาุหวาย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010612 ขาวสารนอย โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010613 หนองแคน โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010614 ชัยเจริญ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010701 หมูเมน หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010702 แวง หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010703 สูงเเคน หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010704 ทุงแร หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010705 ทาตูม หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010706 หนองบอ หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010707 บอน้ํา หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010708 ไกเถื่อน หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010709 บอน้ํา 2 หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010710 บอนอย หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010711 ทาตูมทอง หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010712 ดงเจริญ หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010713 หมูมนพัฒนา หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010801 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010802 เชียงยืน 2 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010803 อีหลุง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010804 ดงหนองโพธ์ิ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010805 หนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010806 นาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010807 ปอุง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010808 หนองน้ําเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010809 หนองลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010810 จําปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41010811 บอนอย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010812 หนองเปด็ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010813 โนนสวรรคแ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010814 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010815 เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010816 หนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010817 หนองหลอดพัฒนา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010818 บอนอยพัฒนา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010819 โพธ์ิชัย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010821 สุขสําราญ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010901 หนองนาคํา หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010902 โกย หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010903 หนองใส หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010904 หนองหวา หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010905 หนองไผ หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010906 หนองแก หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010907 จําปา หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010908 ถอนนอย หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010909 ตูม หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010910 ดอนกู หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010911 นาหวาน หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010912 หนองไผดํา หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010913 ดอนหนั หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010914 พรสวรรคแ หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010915 โนนสะอาด หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010916 หนองนาคํา 2 หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010917 โนนกอก หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41010918 โนนกอก หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011001 กุดสระ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011002 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011003 ยางบงึ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011004 ขมิ้น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011005 โนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011006 ดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41011007 โคกกอง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011008 ดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011009 บอโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011010 โนนดู กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011011 ดงเจริญ กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011012 ดงลิง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011101 นาดี นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011102 หนองหนิ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011103 กุดลิงงอ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011104 หนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011105 หนองหวัหมู นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011106 หนองเก็บชี นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011107 เหลา นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011108 ศรีเชียงใหม นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011201 เล่ือม บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011202 ไทยสมุทร บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011203 วัวของ บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011204 ถอน บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011205 อุดมสถาพร บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011206 นาทราย บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011207 บอสราง บานเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011301 เชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011302 โนนตาล เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011303 โนนคราม เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011304 หนองฮาง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011305 หนองสวรรคแ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011306 นาคลอง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011307 หนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011308 จําปา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011309 เชียงพิณ 2 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011310 ดอกเกียด เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011401 สามพราว สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011402 สามพราว 2 สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011403 หนองบุ สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41011404 ดอนหาด สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011405 หนองนาหลํ่า สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011406 นาหยาด สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011407 หนองบวั สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011408 หนองดอนแสง สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011409 แมค สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011410 สามพราวสาม สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011411 หนองล่ีหู สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011412 สามพราว สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011413 ดงเหลาตอง สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011414 หนองบุ สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011415 สามพราว สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011501 หนองไฮ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011502 หนองหลิูง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011503 หวัคู หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011504 ศรีสวาง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011505 โสกน้ําขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011506 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011507 ดงมะกรูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011508 โคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011509 หวยสําราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011510 โนนผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011511 โนนสวรรคแ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011512 ศรีสมพร หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011513 ลาดทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011514 วังทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011515 ดงทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011516 หวยเจริญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011601 นาขา นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011602 งอย นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011603 ถอนนอย นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011604 โนนตูม นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011605 ดอนยานาง นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011606 นาคําหลวง นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41011607 ถอนใหญ นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011608 ดอนแตง นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011609 ดงยวด นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011610 เหลาศรีจารยแ นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011611 ดงไร นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011612 นาเหลา นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011613 นาคําแกว นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011614 เลิงทอง นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011615 นาคํามูล นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011616 โนนตูม นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011617 นาคําหลวง นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011701 จั่น บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011702 หนองตูม บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011703 คํากล้ิง บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011704 ดงเค็ง บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011705 ศรีวิไล บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011706 วังปลาฝา บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011707 หนองเคียน บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011708 หนองใหญ บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011709 เล่ียมพิลึก บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011710 กล้ิงคํา บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011711 โนนภูทอง บานจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011801 หนองแวง หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011802 อุดมพัฒนา หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011803 เซ หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011804 คายเสนียแรณยุทธ หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011805 อีเล่ียน หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011806 โพนทอง หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011807 หนองหนิ หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011808 หนองแหลม หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011901 โคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011902 เขื่อนหวยหลวง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011903 ดอนปอแดง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011904 หวยหนิลาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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41011905 นิคมฯ 4 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011906 นิคมฯ 2 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011907 ดงเจริญ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011908 นาสมบรูณแ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011909 นิคมฯ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41011910 ศรีบรูพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012001 นากวาง นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012002 เชียงพัง นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012003 เชียงพัง 2 นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012004 ผก นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012005 โนนสมบรูณแ นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012006 ดงสรางควาย นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012007 ดงยาง นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012008 ดงผักหนาม นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012009 นาทาม นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012010 โนนสวรรคแ นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012011 ดอนแสบง นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012012 เชียงพัง นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012101 หนองไผ หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012102 แมนนทแ หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012103 หนองบวัเงิน หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012104 หนองตะไก หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012105 หนองตะไกเหนือ หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012106 หนองนาเจริญ หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012107 หนองตะไกนอย หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012108 หนองหนิ หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012109 ทอนกลาง หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012110 หนองบวัทอง หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012111 นาทองคํา หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41012112 หนองตะไกใต หนองไผ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
41020101 หนองไชยวาน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020102 หนองโน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020103 ดงบงั กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020104 กุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
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41020105 ดงหวาย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020106 โคกวิชัย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020107 ดงธาตุ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020108 ภูเขาเขิน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020109 โนนไชยพร กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020110 หนองแวงคํา กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020111 หวยคํายาง กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020112 ธาตุสามัคคี กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
41020201 ปะโค ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020202 กาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020203 โพธ์ิ ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020204 หนัเทา ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020205 หนองสรางไพร ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020206 โคกสวาง ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020207 ผักกาดยา ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020208 โนนแดง ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020209 ดอนพิลา ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020210 โนนสูง ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020211 โนนมวง ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020212 สามัคคีพัฒนา ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020213 ดอนเหมือดแกว ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020214 โคกเกษตร ปะโค กุดจับ อุดรธานี
41020301 หวยเชียง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020302 ของยูง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020303 เหลาออย ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020304 หนองฆอง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020305 หนองอีเบา ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020306 หนองกุง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020307 หนองเจริญ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020308 โนนอุดม ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020309 นอยลําภู ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020310 ผัง 2 ใหม ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020311 ผัง 3 ใหม ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020312 ผัง 4 เกา ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
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41020313 หนองเม็ก ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020314 ชัยคําเจริญ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
41020401 สรางแปนู 1 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020402 สรางแปนู 2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020403 เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020404 หนองบงึมอ เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020405 ถิ่น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020406 จุม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020407 โนนทอง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020408 หนองแปน เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020409 หนิโงม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020410 โนนยาง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020411 ตาลโกน เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020412 นาแค เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020413 ยางชุม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020414 ทุงขวาง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี
41020501 สรางกอ สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020502 นาหนองทุม สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020503 นาอายใหญ สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020504 โนนฐานะ สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020505 โนนธาตุ สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020506 ดงหนั สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020507 ถ้ําเตา สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020508 นิคมผัง 2 เกา สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020509 บอเงิน สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020510 บอทอง สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020511 ผัง 4 ใหม สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020512 หนองแคน สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020513 บอคํา สรางกอ กุดจับ อุดรธานี
41020601 เพีย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020602 หวัขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020603 ดงหมากหลอด เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020604 ดงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020605 โสกแก เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
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41020606 ขา เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020607 หวัขัวนัอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020608 โนนเมือง เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020609 โนนสําราญ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020610 ศรีวิลัย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020611 ดงเค็ง เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020612 คําเจริญ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020613 จําปาเงิน เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020614 สุขสมบรูณแ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020615 ดงมีชัย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
41020701 ทุงตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020702 ทุงปาุแพง ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020703 นอยตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020704 ผาสุก ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020705 นาสีนวล ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020706 เหลาตําแย ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020707 ผัง 1 ใหม ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41020708 ผัง 5 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
41030101 หมากหญา หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030102 โคกสวาง หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030103 โนนสวาง หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030104 โนนสวาง 2 หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030105 ผาสิงหแ หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030106 ไรงาม หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030107 โนนสมบรูณแ หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030108 หมากหญา หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030109 โคกสวาง หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030110 โคกสวาง หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี
41030201 หนองออใต หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030202 หนองออ หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030203 ศรีชมชื่น หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030204 คําหมากคูณ หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030205 โนนสําราญ หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030206 โนนสมบรูณแ หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
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41030207 หนองสวรรคแ หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030208 หนองแวงฮี หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030209 หนองแสง หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030210 โคกศรีแกว หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030211 แสงบรูพา หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030301 อูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030302 โคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030303 นาลอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030304 หวยไร อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030305 โนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030306 ดงบงั อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030307 หนองบวัเงิน อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030308 หนองคํา อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030309 อูบมุงเหนือ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030310 หวยไรบรูพา อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
41030401 กุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030402 โนนสวาง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030403 โคกลาม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030404 โนนโพธ์ิ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030405 กุดน้ําใส กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030406 หนองแสง กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030407 หนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030408 หนองแวงสีชมภู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030409 หนองแวงพัฒนา กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030410 หนองแวงศรีวิลัย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030411 แสงอราม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030501 น้ําพน น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030502 เลา น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030503 หนองแวงเดิด น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030504 น้ําพนเหนือ น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030505 หนองแซงสรอย น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030506 เกษตรสมบรูณแ น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030507 หนองแซงสรอยใต น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030508 น้ําพนพัฒนา น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
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41030509 หนองแซงสรอยเหนือ น้ําพน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030601 หนองบวับาน หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030602 หนองบวับาน หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030603 หนองบวับาน หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030604 สามขาสันติสุข หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030605 สามขาสันติสุข หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030606 หนองแซงนอย หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030607 หนองแซง หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030608 หนองออนอย หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030609 โพธ์ิวารี หนองบวับาน หนองวัวซอ อุดรธานี
41030701 โนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030702 พังคี โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030703 เสาเลา โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030704 หนองเม็ก โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030705 โนนหวายใต โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030706 โคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030707 ทุงหวยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030708 ศรีสวางอารมณแ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030709 โนนนาคํา โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030710 หนองเม็กพัฒนา โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
41030801 หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030802 หนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030803 หนองแวงยาวเหนือ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030804 โคกกอง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030805 ไรสวรรคแ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030806 หนองวัวซอกลาง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030807 หนองวัวซอใต หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41030808 หนองแวงยาวใต หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
41040101 ไผ ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040102 ตูมกลาง ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040103 ตูมใต ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040104 ตูมเหนือ ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040105 โนนจําปา ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040106 หวยกองสี ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี

-941-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
41040107 ดอนสวรรคแ ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040108 โนนสิมมา ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040109 เหลาสีเสียด ตูมใต กุมภวาปี อุดรธานี
41040201 พันดอน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040202 พันดอน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040203 หนองผ้ึง พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040204 วาปี พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040205 น้ําฆอง พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040206 ผือ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040207 พันดอน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040208 กงพาน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040209 นาหนองทุม พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040210 คําเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040211 ดงแคน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040212 ดอนแคน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040213 กงพาน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040214 หนองศรีเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040215 น้ําฆอง พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040216 น้ําฆอง พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040217 ใหมคําเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040218 หนองอุดม พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040219 ผือ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040220 พันดอน พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
41040301 นาแบก เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040302 ทาหนองเทา เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040303 ทามวง เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040304 เวียงคํา เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040305 สวนมอญ เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040306 หนิฮาว เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040307 คําไผ เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040308 โนนเหน็ เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040309 โนนสมบรูณแ เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040310 คําเลา เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040311 วังชัย เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
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41040312 ทามวงนอย เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040313 สวนมอญใต เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040314 นาแบกนอย เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040315 โปงุคอม เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040316 โนนงาม เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040317 นาแบก เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040318 ทาหนองเทา เวียงคํา กุมภวาปี อุดรธานี
41040401 แชแล แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040402 เหลาเชียงสม แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040403 เมืองพรึก แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040404 เหลาใหญ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040405 หนองแวงใหญ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040406 ยางหลอ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040407 เหลาหมากบา แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040408 เหลากกโพธ์ิ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040409 เหลากกเค็ง แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040410 ดอนเงิน แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040411 หนองแวงนอย แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040412 ดอนเงินใต แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040413 โนนน้ํายอย แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040414 โนนหนิลาด แชแล กุมภวาปี อุดรธานี
41040601 เชียงเเหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040602 เชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040603 หมากบา เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040604 นกขะบา เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040605 เดียม เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040606 สวนหมอน เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040607 เชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040608 เลา เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040609 เซียบ เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040610 เดียม เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040611 เชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040612 เชียงแหว เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
41040613 สวนหมอน เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
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41040701 โคกผักหวาน หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040702 โสกคูณ หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040703 ปาุกุง หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040704 หวยเกิ้ง หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040705 โพธ์ินิมิตร หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040706 โนนสําราญ หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040707 โนนรังษี หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040708 โนนวัฒนา หวยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
41040901 สงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040902 เสอเพลอ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040903 เหลาสวนกลวย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040904 โนนขี้เหล็ก เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040905 ทองอินทรแ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040906 สวนมอญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040907 โนนสวรรคแ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040908 โคกศรีสําราญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040909 สงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040910 โนนศรีสมพร เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040911 วังหนาผา เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040912 ดงสามสิบ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040913 ทองอินทรแ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040914 หนองนาคํา เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040915 โคกศรีสําราญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040916 สงเปอืย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040917 โคกศรีสําราญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040918 วังหนาผา เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41040919 สงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
41041001 สีออ สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041002 โคกสวาง สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041003 ศรีสวางวัฒนา สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041004 หนองกวาง สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041005 หนองหอย สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041006 หนองแดง สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041007 หนองอุดม สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
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41041008 โนนขวา สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
41041101 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041102 ดงนอย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041103 เหมือดแอ ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041104 บุงหมากลาน ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041105 ปาุหวาย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041106 หนองฮาว ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041107 หนองหญารังกา ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041108 นาทา ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041109 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041110 เกิ้งนัอย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041111 หวยขุมปนู ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041112 บุงหมากลาน ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041113 ดงนอย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041114 ทบัลอ ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041115 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041116 ปะโค ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041117 บุงหมากลาน ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
41041301 นาดี ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041302 ดงเรือง ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041303 ส่ีแจใหญ ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041304 สรางบง ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041305 ส่ีแจนอย ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041306 หนองแวง ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041307 หนองแวง ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041308 ดงเรือง ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041309 โนนผาสุก ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041310 ส่ีแจ ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี
41041401 นาเพ็ญ ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041402 กุดยาง ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041403 เหลาหมากจันทรแ ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041404 ทาล่ี ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041405 ทาแร ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041406 นาทนั ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
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41041407 คําลอง ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041408 โนนสวรรคแ ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041409 ราษฎรสมบรูณแ ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041410 ศรีสุข ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041411 โนนงาม ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041412 แสงสวาง ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041413 นาเพ็ญ ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041414 ทาล่ี ทาล่ี กุมภวาปี อุดรธานี
41041501 ดงเมือง กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041502 ดงเมือง กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041503 ดงเมือง กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041504 อากาศอํานวย กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041505 ดอนแกว กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041506 ปอ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041507 ดงเมือง กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041508 ดงแสนสุข กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041509 อากาศอํานวย กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041510 ดงเมือง กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041511 ทาเปอืย กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041512 โพธ์ิสงา กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041513 กุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041514 โพธ์ิสงา กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041515 ดอนแกว กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
41041601 กุดจิก หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041602 หวยบง หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041603 โนนมะขา หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041604 มวงหวาน หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041605 ทาสังขแ หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041606 ดงมะไฟ หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041607 หนองหวา หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041608 โนนยอ หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041609 หนองแวง หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041610 หนองเหี้ย หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
41041611 โนนมะขา หนองหวา กุมภวาปี อุดรธานี
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41050101 โนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050102 โนนสะอาด โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050103 หวัฝาย โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050104 มวงเฒา โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050105 หนองจาน โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050106 โสกรัง โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050107 โนนสวางพัฒนา โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050108 โนนหยาด โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050109 ฝายเจริญสุข โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
41050201 บุงแกว บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050202 กระเบื้อง บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050203 กุดขนวน บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050204 โคกลาม บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050205 หนองแปน บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050206 โนนสําราญ บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050207 หนองโก บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050208 บะยาว บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050209 บุงแกว บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050210 ทาลุมพู บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050211 โนนทงิ บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050212 โพนพิมาน บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050213 บุงแกวพัฒนา บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี
41050301 โพธ์ิศรีสําราญ โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050302 โคกผักชี โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050303 โพธ์ิชัย โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050304 กุดดอกคํา โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050305 เสาเลา โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050306 หวยแสง โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050307 แสงอรุณ โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050308 ศรีสวัสด์ิ โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050309 มวงศรีสมพร โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050310 เสาเลา โพธ์ิศรีสําราญ โนนสะอาด อุดรธานี
41050401 ทมนางาม ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050402 ทมปาุขา ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
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41050403 ทมปาุขา ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050404 ทมนาดี ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050405 หาดสถาพร ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050406 หวยหมากหลํ่า ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050407 คอนอย ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050408 หนองไผลอม ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050409 ทมนางาม ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050410 ทมนาดี ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41050501 หนองกุง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050502 โนนจําปา หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050503 โนนทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050504 โนนคําเจริญ หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050505 นาเหลา หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050506 หนองกุงศรี หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050507 นาเหลา หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050508 หนองกุงทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050509 ปาุไม หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050510 โนนสวรรคแ หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050511 นาเหลา หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
41050601 โคกกลาง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050602 หนองแวงใหญ โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050603 โคกสงา โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050604 มวงดง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050605 โนนน้ําเกล้ียง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050606 ตาดโตน โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050607 คําเตาแกว โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050608 หนองแสง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050609 หนิลาด โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050610 โคกกลาง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050611 แสงแกว โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050612 หนองมวง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41050613 โคกกลาง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
41060101 หนองง้ิว หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060102 หนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
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41060103 เชียงงาม หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060104 ยาง หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060105 มวง หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060106 หนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060107 หนองบอ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060108 โพนยอ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060109 โสกหมู หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060110 หนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060111 หนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060112 มวง หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060113 หวัเชียง หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060114 หนองบอนอย หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060115 เชียงงาม หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060116 โสกหมู หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060117 ยาง หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
41060201 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060202 โคกสูง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060203 เม็กใหญ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060204 หนองตาใกล หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060205 ตายสวรรคแ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060206 ดงเรือง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060207 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060208 หนองนกทา หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060209 หนองลาด หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060210 ดงหวาน หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060211 คําผักกูด หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060212 หนองลาด หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060213 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060214 หนองแปนู หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060215 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060216 หนองตาใกล หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060217 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060218 หนองลาด หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060219 โคกสูง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
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41060220 หนองเม็ก หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
41060501 พังงู พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060502 ตาลเด่ียว พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060503 ดอนกลาง พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060504 นาดี พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060505 เขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060506 พังซอน พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060507 เรืองชัย พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060508 มวง พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060509 หนองหญารังกา พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060510 โคกถาวร พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060511 พังงู พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060512 ทุงสวาง พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060513 คอนอยทรายงาม พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060514 คํายาง พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060515 มวงสวรรคแ พังงู หนองหาน อุดรธานี
41060601 ดอนนางคํา สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060602 สะแบง สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060603 ไรพัฒนา สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060604 บอปทัมแ สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060605 ดงวังพัง สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060606 นาสราง สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060607 สะแบง สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060608 โนนพัฒนา สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060609 โนนแสงจันทรแ สะแบง หนองหาน อุดรธานี
41060701 สรอยพราว สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060702 วังฮาง สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060703 โคกกอง สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060704 นาเยีย สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060705 โนนสวรรคแ สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060706 หงษาวดี สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060707 หมุน สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060708 เหลาหวัา สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060709 นาเยีย สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
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41060710 สรอยพราว สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060711 วังฮาง สรอยพราว หนองหาน อุดรธานี
41060901 เชียง บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060902 เชียง บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060903 ปลูู บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060904 ดงเย็น บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060905 ดูน บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060906 ดงยาง บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060907 คําออ บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060908 ออมแกว บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060909 ศรีเชียงใหม บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060910 ปลูู บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060911 เชียง บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060912 เชียง บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060913 พิพิธภัณฑแ บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060914 ดูนคํา บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41060915 เชียงพัฒนา บานเชียง หนองหาน อุดรธานี
41061001 ยา บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061002 หนองผือ บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061003 ธาตุ บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061004 หนั บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061005 ดอน บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061006 โนนตูม บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061007 โนนธาตุ บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061008 หนองบอ บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061009 ยา บานยา หนองหาน อุดรธานี
41061101 โพนงาม โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061102 นิคมหนองตาล โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061103 สระคาม โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061104 ทุงย้ัง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061105 โคก โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061106 หนองสองหอง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061107 ศาลา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061108 ดงคํา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
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41061109 ดอนบาก โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061110 ดอนยางเด่ียว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061111 นาง้ิว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061112 หนองดินจี่ โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061113 โคกสวางนาดี โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061114 นิคมหนองตาล โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061115 โพนงาม โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061116 ดงคํา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061117 โคกพัฒนา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061118 ศรีพัฒนา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061119 โพนงามใน โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061120 นิคมนอย โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061121 ศาลา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี
41061201 ผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061202 ผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061203 หนองบวันอย ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061204 หนองกอบง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061205 นาฮัง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061206 ปาุกาว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061207 กระพี้ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061208 หนองกุง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061209 หนองแหว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061210 ผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061211 ดอนแคน ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061212 ปาุกาว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061213 ผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี
41061401 หนองไผ หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061402 หนองขาม หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061403 หนองสะหนาย หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061404 หนองบวัแดง หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061405 หนองบวัแดง หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061406 หนองไผนอย หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061407 โนนสวรรคแ หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061408 ดงบาก หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
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41061409 เพ็ก หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061410 หายโศก หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061411 คําบาก หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061412 หนองคํายาง หนองไผ หนองหาน อุดรธานี
41061701 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061702 คํา ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061703 โนนสะอาด ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061704 หนองเตา ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061705 นาอุดม ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061706 หนองกลา ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061707 โคกสําราญ ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061708 ดอนหายโศก ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061709 หนองคอพัฒนา ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061710 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
41061801 ดงบงั หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061802 ดงบงั หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061803 หนองเขื่อน หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061804 หนองบวันอย หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061805 โคกสุวรรณ หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061806 หวับงึ หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061807 ตอง หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061808 หนองสระปลา หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41061809 โนนโพธ์ิศรี หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
41070101 ทุงฝน ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070102 โนนสะอาด ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070103 ธาตุนอย ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070104 กอสําราญ ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070105 โพนสูง ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070106 ทาชวง ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070107 กุดคา ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070108 ทุงฝน ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070109 โนนสะอาด ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070110 กุดคา ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070111 ทุงฝน ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
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41070112 ทุงพัฒนา ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070113 ศรีสงคราม ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี
41070201 ทุงใหญ ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070202 หนองกุง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070203 คําเจริญ ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070204 บญุมี ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070205 บญุมี ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070206 คําตานา ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070207 ศรีสวาง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070208 คําตานา ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070209 ไผสีทอง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070210 ทุงศรีทอง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี
41070301 โพธ์ิ นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070302 เหลาวิชา นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070303 คําสีดา นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070304 นาชุมแสง นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070305 โนนสมบรูณแ นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070306 นาชุมแสง นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070307 แสงสวาง นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070308 สันติธรรม นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี
41070401 นาทม นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41070402 นาทม นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41070403 โนนหนามแทง นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41070404 โนนสวรรคแ นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41070405 ชางใหญ นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41070406 ชางนอย นาทม ทุงฝน อุดรธานี
41080101 ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080102 ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080103 ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080104 หนองแซง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080105 หนองแวง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080106 คํายาง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080107 หนองตูม ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080108 เพียปูุ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
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41080109 หนองเรือ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080110 หนองแวง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080111 คายเสรี ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080112 ปาุตาล ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080113 ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080114 บอแกว ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080115 แกมหอม ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080116 หนองคูพัฒนา ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080117 ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
41080201 หนองหลัก หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080202 หนองแคน หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080203 สะงวย หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080204 นาปู หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080205 หวัหนองยาง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080206 หนองอิอู หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080207 สะงวย หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080208 โนนสวาง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080209 นากลาง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080210 หนองแดงชัยมงคล หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080211 หนองเหล็ก หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080212 หนองบวังาม หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
41080301 คําเลาะ คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080302 คํา คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080303 คําบอน คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080304 หนองแวงตาด คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080305 ดงพัฒนา คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080306 วังชมภู คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080307 โนนมวงหวาน คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080308 วังงามพัฒนา คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080309 หนองไมตาย คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080310 คํามี คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080311 น้ําทพิยแ คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
41080401 โพนสูง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080402 โนนสวรรคแ โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
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41080403 คํามวง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080404 หวยยาง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080405 ปาุกาว โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080406 โนนสมบรูณแ โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080407 โคกสงา โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080408 ปาุกาว โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080409 โพนสูง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080410 นพแกว โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41080411 ไชยพร โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
41090101 ศรีธาตุ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090102 ปาุเลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090103 คําดี ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090104 โคกศรี ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090105 หวยวังปลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090106 กอก ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090107 กุดน้ําใส ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090108 ศรีสงาเมือง ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090109 ศรีสุข ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090110 คําศรี ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090111 ศรีเจริญ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090112 ศรีนคร ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
41090201 ทาไฮ จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090202 โคกนอย จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090203 หนองแวง จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090204 สงเปลือย จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090205 โนนสูง จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090206 โนนมวง จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090207 หนองแวงจําปี จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090208 โคกผักชี จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090209 โนนสงเปลือย จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090210 ดูนเลา จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090211 ทาใฮใหม จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090212 โนนสวรรคแ จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090213 พรประจักษแ จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
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41090214 โคกเจริญ จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090215 ปาุปอแดง จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090216 โคกใหญ จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090217 ไทรทอง จําปี ศรีธาตุ อุดรธานี
41090301 โปรง บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090302 หวยผ้ึง บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090303 โคกลาม บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090304 สมดี บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090305 โคกขา บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090306 สามขา บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090307 โนนพัฒนา บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090308 โคกขา บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090309 ตะเคียนทอง บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090310 หวยผ้ึงนอย บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090311 โพธ์ิงาม บานโปรง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090401 หวันาคํา หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090402 กุดอี่เฒา หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090403 คําเมย หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090404 คํากุง หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090405 โคกกลาง หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090406 หนองทม หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090407 ปาุหวาย หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090408 คําคอ หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090409 โนนอํานวย หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090410 คําบอน หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090411 คําเจริญ หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090412 กุงเจริญ หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090413 พรนิมิตร หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090414 พรหมลิขิต หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090415 หวันาคํา หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090416 คําคอเหนือ หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090417 ชัยเจริญ หวันาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี
41090501 หนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090502 โคกกอง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
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41090503 นายาง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090504 คํามวง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090505 ปาุไร หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090506 ราษฎรแพัฒนา หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090507 บอแกว หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090508 คําน้ําบุน หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี
41090601 นายูง นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090602 นามวง นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090603 นาฮี นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090604 หนองกุงปาว นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090605 โคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090606 หนองอึ่ง นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090607 คําดอกไม นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090608 นาฮี นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090609 โคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090610 นายูงเหนือ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090701 ตาดอึ้ง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090702 ราษฎรแสมบรูณแ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090703 คําปลากั้ง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090704 ปาุหวาย ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090705 นาเรียง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090706 ไทรงาม ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090707 กุดนาคอ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090708 วังโปง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090709 โนนสําราญ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090710 ใหมไทรทอง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41090711 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี
41100101 หนองกุงทบัมา หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100102 หนองกุงนอยพัฒนา หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100103 นอยหาญใจ หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100104 วังสมบรูณแ หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100105 ไทยสมพร หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100106 วังใหญ หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100107 โนนสวาง หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
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41100108 กล่ินนารี หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100109 ภูเงิน หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100110 ชัยเจริญ หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100111 ทรัพยแสมบรูณแ หนองกุงทบัมา วังสามหมอ อุดรธานี
41100201 หนองหญาไซ หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100202 โคกสะอาด หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100203 หนองไผ หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100204 เลิงถอน หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100205 โนนสมบรูณแ หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100206 ไทรทอง หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100207 โพธ์ิงาม หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100208 พรเจริญ หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100209 เลิงถอน หนองหญาไซ วังสามหมอ อุดรธานี
41100301 บะยาว บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100302 นาแก บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100303 นานกชุม บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100304 นาตาด บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100305 โคกสวาง บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100306 โคกเลา บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100307 นาโปงุ บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100308 ดงงามนอย บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100309 นอยพัฒนา บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100310 ภูดิน บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100311 นาชุมพร บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100312 บะยาว บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
41100401 ผาสุก ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100402 คําไฮ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100403 คํายาง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100404 คํานอย ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100405 ดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100406 คําจวง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100407 นอยมาลีสถาพร ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100408 คํานอยใหมไทยเจริญ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100409 วังทอง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
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41100410 ผาทอง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100411 ดานใหญ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100412 คํายางนอย ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100413 สุมณฑา ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100414 คําไฮนอย ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100415 สมสวัสด์ิ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100416 ยางเจริญ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100417 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100418 ดงสวรรคแ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
41100501 คําโคกสูง คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100502 ดงงาม คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100503 ทาลาด คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100504 โคกใหญพัฒนา คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100505 นางาม คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100506 วังไชย คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100507 ทาสําราญ คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100508 แหลมทอง คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100509 นอยคําเม็ก คําโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี
41100601 หนองลุมพุก วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100602 หนองแวงโคก วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100603 โนนผักหอม วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100604 โนนสะอาด วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100605 หนองแวงเจริญ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100606 วังสามหมอ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100607 ทาเย่ียม วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100608 ศรีคูณเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100609 โนนเสถียร วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100610 หวันาคํา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100611 นาคูณ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100612 สมนรินทรแ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41100613 สามหมอพัฒนา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
41110101 ดงคํา ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110102 ดุงนอย ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110103 ดงแดนเมือง ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
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41110104 อาสาพัฒนา ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110105 ศรีสมบติั ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110106 ประดู ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110107 ศรีผดุง ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110108 ศรีสุทโธ ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110109 ศรีอุดม ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110110 หนองหนิเหนือ ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110111 หนองหนิใต ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110112 ศรีบรูพา ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี
41110201 ดุง บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110202 นาโฮง บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110203 ถอนคําหวด บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110204 โนนสวรรคแ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110205 หวยปลาโด บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110206 หนองสองหอง บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110207 หนองไฮ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110208 ปอพาน บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110209 ดุงเหนือ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110210 ศรีสามารถ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110211 สันติสุข บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110212 วังพระองคแ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110213 โนนสําราญ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110214 สระแกว บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110215 ปอพานใต บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110216 หนองสองหองใต บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110217 โนนธงชัย บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110218 หวยปลาโดเหนือ บานดุง บานดุง อุดรธานี
41110301 ดงเย็น ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110302 ปาุเปาู ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110303 ดงแสนสุข ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110304 ดงสงา ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110305 ดงสวรรคแ ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110306 ปาุเปาูนอย ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110307 โนนชัยศิลป ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
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41110308 ปาุเปาูทอง ดงเย็น บานดุง อุดรธานี
41110401 โพนสูงสวัสด์ิ โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110402 โพนสูงเหนือ โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110403 โพนสูงใต โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110404 ปากดง โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110405 หนองแต โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110406 โชคอํานวย โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110407 นาจาน โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110408 โนนสําราญ โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110409 ฝาง โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110410 ดงคาพัฒนา โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110411 ปากดงเหนือ โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110412 สุขสบาย โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110413 ทุงโพธ์ิทอง โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110414 โพนสูงนอย โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110415 โพนสูงสามัคคี โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110416 หนองแตเหนือ โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110417 หนองขา โพนสูง บานดุง อุดรธานี
41110501 ออมกอ ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110502 ดงดารา ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110503 โคกคําไหล ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110504 ไผลอม ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110505 โนนหอม ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110506 ศรีเจริญ ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110507 โนนสมบติั ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110508 เดชอุดม ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110509 โนนสมบรูณแ ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110510 โนนศรีทอง ออมกอ บานดุง อุดรธานี
41110601 จันทนแ บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110602 โนนศึกษา บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110603 ทรายมูล บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110604 ตูม บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110605 หนองกา บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110606 โนนสิมมา บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี

-962-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
41110607 หวัฝาย บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110608 ดงยาง บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110609 เหลาอุดม บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110610 บอศิลา บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110611 ดงหวาย บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110612 ทรัพยแสมบรูณแ บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110613 นาเจริญ บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110614 สายน้ําผ้ึง บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110615 ดงบาตร บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110616 นาสีทอง บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110617 ทรายทอง บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110618 โนนสิมมาเหนือ บานจันทนแ บานดุง อุดรธานี
41110701 ชัย บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110702 ทุง บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110703 กลวย บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110704 นาสีนวล บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110705 โนนสะอาด บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110706 คอเขียว บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110707 โนนสีทอง บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110708 ดงไพรวัลยแ บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110709 โนนสะอาดใต บานชัย บานดุง อุดรธานี
41110801 นาไหม นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110802 ผ้ึง นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110803 นาขี้นาค นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110804 กุดดู นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110805 ทาบอยาง นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110806 วังคางฮุง นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110807 นาคําวัง นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110808 สุวอ นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110809 เเสนอุดม นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110810 เมืองนาซํา นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110811 ศรีบญุทนั นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110812 โนนประเสริฐ นาไหม บานดุง อุดรธานี
41110813 ทุงกวางพัฒนา นาไหม บานดุง อุดรธานี
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41110901 ถอนนาลับ ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110902 นามั่ง ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110903 ทุงใหญ ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110904 หนองลาด ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110905 หนองแวง ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110906 โพธ์ิชัย ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110907 โพธ์ิทาเมือง ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41110908 เทพเทวี ถอนนาลับ บานดุง อุดรธานี
41111001 วังทอง วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111002 วังดารา วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111003 เหลาหลวง วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111004 คําเจริญ วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111005 คําแมด วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111006 วังแสนสุข วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111007 วังสมบติั วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111008 เหลาหลวงตา วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111009 วังชัย วังทอง บานดุง อุดรธานี
41111101 มวง บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111102 เมืองไพร บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111103 กมลศิลป บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111104 สามัคคี บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111105 ศรีเมือง บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111106 หนองสวาง บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111107 หนองสวรรคแ บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111108 ศรีวัฒนา บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111109 มวงเหนือ บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111110 มวงใต บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111111 โนนเมือง บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111112 หนองหวา บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111113 หนองซุมฮุม บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111114 ศรีเมืองใหม บานมวง บานดุง อุดรธานี
41111201 ตาด บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111202 โนนทองหลาง บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111203 โคกกลางเหนือ บานตาด บานดุง อุดรธานี
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41111204 โคกกลางใต บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111205 สมวิไล บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111206 โนนสวรรคแ บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111207 ง้ิว บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111208 มีชัย บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111209 คําภูเงิน บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111210 โนนผักหวาน บานตาด บานดุง อุดรธานี
41111301 นาคํา นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111302 พรสันติ นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111303 ดงคําบอน นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111304 คําสงา นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111305 หวัดงยาง นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111306 ดอนขี้เหล็ก นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111307 นาดี นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111308 ดงวัฒนา นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111309 โนนอุดม นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111310 โนนสมโภชนแ นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111311 โนนงาม นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111312 ดอนขี้เหล็กใต นาคํา บานดุง อุดรธานี
41111313 ดอนขี้เหล็กเหนือ นาคํา บานดุง อุดรธานี
41170101 หวัคู บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170102 ถอน บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170103 ผือ บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170104 พลับ บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170105 ภูดิน บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170106 แวง บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170107 ดง บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170108 ศรีสําราญ บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170109 โนนวารี บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170110 ศรีสะอาด บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170111 ภูทอง บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170112 ถอนใหม บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170113 ดงสําราญ บานผือ บานผือ อุดรธานี
41170114 จันทราราม บานผือ บานผือ อุดรธานี
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41170201 หายโศก หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170202 ธาตุ หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170203 นาคํา หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170204 โนนทนั หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170205 ดงหวาย หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170206 โคกสีแกว หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170207 หนองนกเขียน หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170208 หนองกุง หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170209 หลวงคํา หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170210 ดงขวาง หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170211 โนนอุดม หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170212 ดงหวาย หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170213 ธาตุทรายมูล หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170214 วังแสง หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170215 ดงหวาย หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170216 หายโศก หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170217 ดงหวาย หายโศก บานผือ อุดรธานี
41170301 เขือน้ํา เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170302 หลุมขาว เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170303 เทื่อม เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170304 โนนสะอาด เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170305 โคกลาน เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170306 นาสี เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170307 คอ เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170308 นาง้ิว เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170309 หนองปลาซิว เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170310 หนองแก เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170311 เทื่อม เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170312 เทื่อมนอย เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170313 เทื่อมนอย เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170314 นาสี เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170315 โนนสะอาด เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี
41170401 คําบง คําบง บานผือ อุดรธานี
41170402 เจริญสุข คําบง บานผือ อุดรธานี
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41170403 ดงหมู คําบง บานผือ อุดรธานี
41170404 ชัยเจริญ คําบง บานผือ อุดรธานี
41170405 นาลอม คําบง บานผือ อุดรธานี
41170406 นาลอม คําบง บานผือ อุดรธานี
41170407 โนนสมบรูณแ คําบง บานผือ อุดรธานี
41170408 คําแหน คําบง บานผือ อุดรธานี
41170409 ดงเย็นพัฒนา คําบง บานผือ อุดรธานี
41170410 คําบง คําบง บานผือ อุดรธานี
41170501 คู โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170502 ดง โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170503 โพน โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170504 โนนแดง โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170505 โนนดู โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170506 โนนทอง โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170507 ดอนตาล โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170508 ดงบงั โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170509 นาไฮ โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170510 นาเตย โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170511 โนนหวาย โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170512 ดอนตาล โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170513 ดงบงั โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170514 นาไฮ โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170515 นาเตย โนนทอง บานผือ อุดรธานี
41170601 เม็ก ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170602 ดอนขวาง ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170603 กุดเข็ง ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170604 ขาวสาร ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170605 หนิต้ัง ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170606 ดอนหอ ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170607 เม็ก ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170608 โคกกลาง ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170609 ทรายทอง ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170610 ขาวสาร ขาวสาร บานผือ อุดรธานี
41170701 จําปาโมง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
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41170702 นาอาง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170703 จําปาดง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170704 เหลาคราม จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170705 วังสวย จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170706 กลางนอย จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170707 โนนสวาง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170708 แดง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170709 ขัวลอ จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170710 ลาน จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170711 มวง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170712 เหลามะแงว จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170713 นาเจริญ จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170714 โนนสวาง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170715 มวง จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170716 ลาน จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170717 เหลาคราม จําปาโมง บานผือ อุดรธานี
41170801 กลางใหม กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170802 ผักบุง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170803 นาสีดา กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170804 ผักบุง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170805 กลางใหญ กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170806 โนนตาแสง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170807 นาสีดา กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170808 ผักบุง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170809 กลางใหญ กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170810 กลางใหญ กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170811 โนนตาแสง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170812 กลางใหญ กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170813 ผักบุง กลางใหญ บานผือ อุดรธานี
41170901 จอมศรี เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170902 ใหม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170903 โกม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170904 หนองกบ เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170905 กาลืม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
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41170906 ต้ิว เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170907 เมืองพาน เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170908 นาแมน เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170909 หนองกาลืม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170910 ไผลอม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170911 โคกกอง เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170912 ดอนขี้เหล็ก เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170913 ใหม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170914 ใหม เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170915 เมืองพาน เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41170916 ต้ิว เมืองพาน บานผือ อุดรธานี
41171001 คําดวง คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171002 คําดวง คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171003 สระคลองพัฒนา คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171004 นาหลวง คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171005 หวยศิลาผาสุข คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171006 ลาดหอคํา คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171007 คําเจริญ คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171008 ตาดน้ําพุ คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171009 นาง้ิว คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171010 คําดวง คําดวง บานผือ อุดรธานี
41171101 หนองหวัคู หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171102 สระคู หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171103 หนองหวัคู หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171104 โพธ์ิ หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171105 ยางโกน หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171106 กุดเม็ก หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171107 สระคุนอย หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171108 สระคุ หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171109 หนองหวัคู หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171110 ยางโกนนอย หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171111 หนองหวัคู หนองหวัคู บานผือ อุดรธานี
41171201 คอ บานคอ บานผือ อุดรธานี
41171202 หนองกอง บานคอ บานผือ อุดรธานี
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41171203 นารายณแ บานคอ บานผือ อุดรธานี
41171204 นาคูณ บานคอ บานผือ อุดรธานี
41171205 นอยนารายณแ บานคอ บานผือ อุดรธานี
41171206 คอนอย บานคอ บานผือ อุดรธานี
41171301 หนองแวงนอย หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171302 สันติสุข หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171303 คําบอนเวียงชัย หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171304 แหลมทองพัฒนา หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171305 โนนสงา หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171306 เทอเลอ หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171307 นางาม หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171308 หนองแวง หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171309 นางาม หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41171310 หนองแวง หนองแวง บานผือ อุดรธานี
41180101 นางัว นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180102 เจริญสุข นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180103 สันติสุข นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180104 ดงตอง นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180105 ดงพัฒนา นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180106 เจริญสุข นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180107 ไทยรุงเรือง นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180108 ศิริชัย นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180109 โนนผาแดง นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180110 ดงพัฒนา นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180111 สันติสุข นางัว น้ําโสม อุดรธานี
41180201 น้ําโสม น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180202 มวง น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180203 น้ําปด น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180204 โพน น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180205 เทพประทาน น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180206 โนนสวรรคแ น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180207 นาเมืองไทยเหนือ น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180208 โคกนอย น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180209 โนนสมบรูณแ น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
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41180210 นาเมืองไทย น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180211 กุดนาคํา น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180212 แสงทองพัฒนา น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180213 โนนสมบรูณแ น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180214 โนนบก น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180215 โนนภูทอง น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180216 ราชดําริ น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180217 นาเมืองไทย น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี
41180501 หนองแวง หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180502 น้ําซึม หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180503 นาเก็น หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180504 น้ําซึมนอย หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180505 โคกสะอาด หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180506 สาครพัฒนา หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180507 สามเหล่ียมพัฒนา หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180508 เก็นนอย หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180509 โสมสะอาด หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180510 น้ําซึมกลาง หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180511 นาเก็นใหม หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180512 หนองแวงนอย หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180513 สาครใหม หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี
41180601 หยวก บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180602 หยวกนอย บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180603 ทุง บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180604 ทาล่ี บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180605 น้ําปูุ บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180606 หนองน้ําขุน บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180607 จําปาทอง บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180608 โนนทองคํา บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180609 โนนสูง บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180610 แทน บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180611 โนนผางาม บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180612 น้ําปูุนอย บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180613 ทาล่ีนอย บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
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41180614 หยวกใหม บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180615 โนนสูงใหม บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180616 จําปาทองนอย บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180617 หยวกใหม บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี
41180701 โสมเย่ียม โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41180702 โนนสะอาด โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41180703 หวัชาง โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41180704 โนนพัฒนา โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41180705 โนนมวง โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41180706 ศรีวิราช โสมเย่ียม น้ําโสม อุดรธานี
41181001 ศรีสําราญ ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181002 นาจาน ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181003 ทาโสม ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181004 โสมใหม ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181005 โนนนาโพธ์ิ ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181006 น้ําทรง ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181007 โสมสุข ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181008 น้ําทรงนอย ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181009 โนนนาโพธ์ิเหนือ ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181010 ศรีละมัย ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181011 โสมเจริญ ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181012 โนนนาโพธ์ิ ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี
41181201 สามัคคี สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181202 โชคชัยสามัคคี สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181203 ผากลางนา สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181204 ผากลางนา สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181205 สวัสดี สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181206 โชคอํานวย สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181207 หวยเจริญ สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41181208 ศรีวิไล สามัคคี น้ําโสม อุดรธานี
41190101 เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190102 ใหม เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190103 นาสอน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190104 โพนงาม เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
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41190105 หนองตุ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190106 โพนทนั เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190107 เกาะแกว เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190108 เหลาสูง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190109 ดอนสวรรคแ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190110 ศรีสุวรรณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190111 สันปาุตอง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190112 หนองลุมพุก เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190113 วังบวัเหลือง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190114 โพนสวาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190115 ศรีสวางวงศแ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190116 ดงสัมพันธแ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190117 โนนยางพัฒนา เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
41190201 ธาตุ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190202 ยามกาใหญ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190203 นาคอม บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190204 โพน บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190205 ถิ่น บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190206 ดอนแกว บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190207 หมูมน บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190208 สังซา บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190209 ยามกานอย บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190210 ธาตุ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190211 นาดอกไม บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190212 สุขา บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190213 นิคม บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190214 นาพูนทรัพยแ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190215 โนนสมบรูณแ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190216 โนนสะอาด บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190217 โนนคํา บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190218 ธาตุโพธ์ิทอง บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190219 วังน้ําขาว บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190220 ธาตุศรีเจริญ บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
41190301 นาพู นาพู เพ็ญ อุดรธานี
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41190302 หวัสวย นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190303 หนองนกเขียน นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190304 ปาุกาว นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190305 หลวง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190306 ศรีบญุเรือง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190307 กิ่ว นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190308 ดอนหมากแกว นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190309 ดงมะไฟ นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190310 ดอนแตง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190311 มวง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190312 นาพู นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190313 ดอนยาง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190314 หลวง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190315 โพธ์ิตาก นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190316 ดงสวาง นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190317 เหลาพัฒนา นาพู เพ็ญ อุดรธานี
41190401 เชียงหวาง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190402 สรางหลวง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190403 ดงใหญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190404 นาดี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190405 ดาน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190406 โพนทนั เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190407 โพนเลา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190408 ดอนขา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190409 สรางลาน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190410 คําผักหนาม เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190411 สรางคํา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190412 ดงใหญพัฒนา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190413 หนองสระใคร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190414 โคกนอย เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190415 ดานนคร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190416 ดงเจริญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190417 โนนอุดม เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190418 สรางลานพัฒนา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
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41190419 โพนทนั เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190420 โพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190421 ดานเจริญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
41190501 สุมเสา สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190502 หนองนาไฮ สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190503 สงเปลือย สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190504 ดงปอ สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190505 หนองบวับาน สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190506 ดงยาง สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190507 หนองแสนตอ สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190508 หนองผือนอย สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190509 โนนหนามแทง สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190510 เจริญศรี สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190511 โนนสะอาด สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190512 สุมเสา สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190513 โนนสรางคํา สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190514 แพงศรี สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190515 หวยวังโตน สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190516 โนนทบัชาง สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190517 บญุทนัพัฒนา สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190518 ดงยาง สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190519 สุมเสา สุมเสา เพ็ญ อุดรธานี
41190601 นาบวั นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190602 ไผ นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190603 ยางซอง นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190604 ทาหลักดิน นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190605 ดอนกลอย นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190606 หนาด นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190607 นาทราย นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190608 นามวง นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190609 นาบวั นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190610 ยางซอง นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190611 ดอนอุดม นาบวั เพ็ญ อุดรธานี
41190701 หนองไชยวาน บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
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41190702 เหลา บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190703 ยาง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190704 นาพระ บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190705 หนองผง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190706 หนองกุง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190707 โคกสวาง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190708 ดอนแดง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190709 ศรีสําราญ บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190710 ดงขันทอง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190711 ดอนเงิน บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190712 โคกสวาง บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190713 ดอนเงิน บานเหลา เพ็ญ อุดรธานี
41190801 จอมศรี จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190802 นารายณแ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190803 ดงยาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190804 นาสะอาด จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190805 นาพัง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190806 ขา จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190807 จอมตาล จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190808 ทุงมวง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190809 โนนดู จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190810 หนองบอ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190811 โนนศรีสมบรูณแ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190812 โนนศรีสําราญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190813 จอมตาลใต จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190814 ศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190815 โนนแสงจันทรแ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190816 ดงยางพัฒนา จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190817 นารายณแทุงสวาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
41190901 เตาไห เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190902 นาพัง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190903 ดอนเลียบ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190904 หมอ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190905 คอนสวรรคแ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
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41190906 สินเจริญ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190907 โนนสวาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190908 สรางกวาง เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41190909 หมอ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
41191001 โคกกอง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191002 นาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191003 โคกโฮง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191004 ดอนจันทรแ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191005 โคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191006 นาจาน โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191007 ดอนแคน โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191008 โพนสวรรคแ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191009 คําเจริญ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191010 นาออง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191011 โคกเฮงพัฒนา โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191012 ทุงโคกกอง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
41191101 สรางแปนู สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191102 โนนพัฒนา สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191103 ทอน สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191104 ดอนยาว สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191105 หวาน สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191106 หนองแดน สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191107 ดอนเค็ง สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191108 หนองผือ สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41191109 โนนรัง สรางแปนู เพ็ญ อุดรธานี
41200101 สรางคอม สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200102 สรางคอม สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200103 โนนนกหอ สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200104 โพนฆอง สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200105 ดงผักเทยีม สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200106 โนนสาวเอ สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200107 ทาเสียว สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200108 โคกสวาง สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200109 ทาเสียว สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
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41200110 สรางคอม สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200111 ทุงโพธ์ิ สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200112 ไทยสวรรคแ สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200113 คําตระกลา สรางคอม สรางคอม อุดรธานี
41200201 เชียงดา เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200202 แมด เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200203 บงึสําราญ เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200204 โนนสมบรูณแ เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200205 เหลามวง เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200206 โคกคอย เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200207 โคกสําราญ เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200208 ทาแสนสุข เชียงดา สรางคอม อุดรธานี
41200301 ยวด บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200302 ยวด บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200303 นามงคล บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200304 นามั่ง บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200305 ชาด บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200306 ชาด บานยวด สรางคอม อุดรธานี
41200401 โคกสวาง บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200402 โพธ์ิ บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200403 ดอนบาก บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200404 ดอนเด่ือ บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200405 นาน้ําชุม บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200406 โนนสังวาลยแ บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200407 โคก บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200408 นาน้ําชุม บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200409 โพธ์ิชัย บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200410 หนองไผ บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200411 ดอนบาก บานโคก สรางคอม อุดรธานี
41200501 นาสะอาด นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200502 หายโศก นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200503 นาหวา นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200504 นาหงษแสา นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200505 ดอนเหมือดแกว นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี

-978-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
41200506 นาไชยฟอง นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200507 โปรงสวรรคแ นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200508 หนองมวง นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี
41200601 หนิโงม บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200602 น้ําเที่ยง บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200603 หนิโงม บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200604 สรางแกว บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200605 ตล่ิงชัน บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200606 ศรีชมชื่น บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41200607 ศิลาทอง บานหนิโงม สรางคอม อุดรธานี
41210101 หนองแสง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210102 โคกสวาง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210103 โนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210104 คําบอน หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210105 โคกสวาง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210106 แสงทอง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210107 ดงสําราญชัย หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210108 โสกปลาซิว หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
41210201 แสงสวาง แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210202 แสงสวาง แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210203 ทาสี แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210204 ทบัไฮ แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210205 ทายม แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210206 แสงสวาง แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210207 เเสงสวาง แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210208 ทายม แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี
41210301 นาฝาย นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210302 นาฝาย นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210303 โคกศรี นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210304 หนองบวั นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210305 หวยยาง นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210306 นางาม นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210307 โคกกลางนอย นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210308 นาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี
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41210309 หนองบวัทอง นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210310 นาดี นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210311 นาฝาย นาดี หนองแสง อุดรธานี
41210401 ทบักุง ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210402 โนนเชียงคํ้า ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210403 ทบักุง ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210404 สามเหล่ียม ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210405 หนองประเสริฐ ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210406 หนองหวา ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210407 คําหวาทอง ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210408 คําดินดํา ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210409 คําหวาทองนอย ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210410 หนองประเสริฐ ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41210411 ทบักุง ทบักุง หนองแสง อุดรธานี
41220101 นายูง นายูง นายูง อุดรธานี
41220102 สวาง นายูง นายูง อุดรธานี
41220103 หวยทราย นายูง นายูง อุดรธานี
41220104 ปากราง นายูง นายูง อุดรธานี
41220105 นาตอง นายูง นายูง อุดรธานี
41220106 นาสมนึก นายูง นายูง อุดรธานี
41220107 ชุมพล นายูง นายูง อุดรธานี
41220108 หวยเวียงงาม นายูง นายูง อุดรธานี
41220109 นายูงทอง นายูง นายูง อุดรธานี
41220110 นาคลัง นายูง นายูง อุดรธานี
41220201 กอง บานกอง นายูง อุดรธานี
41220202 หวยลาด บานกอง นายูง อุดรธานี
41220203 โนนเมือง บานกอง นายูง อุดรธานี
41220204 หวยไฮ บานกอง นายูง อุดรธานี
41220205 นาตูม บานกอง นายูง อุดรธานี
41220206 นาคํา บานกอง นายูง อุดรธานี
41220207 นาคํานอย บานกอง นายูง อุดรธานี
41220208 นาชมภู บานกอง นายูง อุดรธานี
41220209 ทุงศรีทอง บานกอง นายูง อุดรธานี
41220210 นาคํานอย บานกอง นายูง อุดรธานี
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41220211 ทุงศรีทอง บานกอง นายูง อุดรธานี
41220212 นาคํา บานกอง นายูง อุดรธานี
41220213 นาคํานอย บานกอง นายูง อุดรธานี
41220301 นาแค นาแค นายูง อุดรธานี
41220302 เพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี
41220303 วังแข นาแค นายูง อุดรธานี
41220304 คีรีวงกต นาแค นายูง อุดรธานี
41220305 วังบง นาแค นายูง อุดรธานี
41220306 โนนศิลา นาแค นายูง อุดรธานี
41220307 เพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี
41220308 คีรีวงกต นาแค นายูง อุดรธานี
41220401 วังเลา โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220402 โสมสวรรคแ โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220403 เชียงดี โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220404 กุดเชือม โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220405 ทาโปงุทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220406 ปากเจียง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220407 โนนทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220408 สมประสงคแ โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220409 โนนทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220410 โนนทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41220411 โนนทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี
41230101 แดง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230102 หนองผักแวน บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230103 ไชยวานนอย บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230104 ดงยาง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230105 โพธ์ิ บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230106 ดอนเขือง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230107 แดง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230108 โนนดู บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230109 โนนลือชัย บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230110 แดง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230111 แดง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230112 ไชยวานพัฒนา บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
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41230113 แดง บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230114 ดงไร บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230115 พรพิบลูยแ บานแดง พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230201 นาทราย นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230202 น้ํารอด นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230203 ดอนมวง นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230204 นานกหงษแ นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230205 เสรีพัฒนา นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230206 ถอนนาเพลิน นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230207 ถอนนาเพลิน นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230208 หนองไผ นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230209 นาทรายศรีวิไล นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230210 ใหมสามัคคี นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230211 มีชัยพัฒนา นาทราย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230301 ดอนกลอย ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230302 ไทย ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230303 หวาน ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230304 นายม ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230305 ดงยางนอย ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230306 หนองบวัสะอาด ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230307 ดอนกลอยศรีวิไล ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230308 โพธ์ิคํา ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230309 โนนตาล ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230310 นายม ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41230311 หวานใหญ ดอนกลอย พิบลูยแรักษแ อุดรธานี
41240101 ซําปาุรัง บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240102 จีต บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240103 ซําปาุหนั บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240104 จีต บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240105 จีต บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240106 จีต บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240107 กูแกว บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240108 ซําเจริญ บานจีต กูแกว อุดรธานี
41240201 ยาง โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
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41240202 เหลาสวนกลวย โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240203 หวัหนอง โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240204 โนนทองอินทรแ โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240205 วังแข โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240206 เหลาสวนกลวย โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240207 เหลาสวนกลวย โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240208 หวัหนอง โนนทองอินทรแ กูแกว อุดรธานี
41240301 คอใหญ คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240302 โนนจําปา คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240303 คอคํา คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240304 ดอนแคน คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240305 ไพจาน คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240306 โยธา คอใหญ กูแกว อุดรธานี
41240401 โนนถั่วดิน คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240402 โนนสะอาด คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240403 มวง คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240404 คอนสาย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240405 คอนอย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240406 ดอนสววรคแ คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240407 หนองชางคาว คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240408 คอนสาย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240409 คอนสาย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240410 คําแคน คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240411 คอนสาย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240412 หนองบง คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240413 คําแกนคูณ คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240414 มวง คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41240415 คอนสาย คอนสาย กูแกว อุดรธานี
41250101 นามวง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250102 ดอนคอ นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250103 ดอนมวง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250104 โนนสา นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250105 โคกกลาง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250106 หนองลุมพุก นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
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41250107 หนองหญามา นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250108 เชียงกลม นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250109 โนนทรายฟอง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250110 วังแสง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250111 โนนแสวง นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250112 โนนสา นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250113 หนองลุมพุก นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250114 เชียงกรม นามวง ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250201 หวยสามพาด หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250202 โนนคํามี หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250203 โนนสมบรูณแ หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250204 อีทยุ หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250205 โคกสงา หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250206 วังขอนกวาง หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250207 หนองแก หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250208 หนองแวงเหนือ หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250209 ปาุกาว หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250210 สะอาดนามูล หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250211 สังคม หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250212 โนนสมบรูณแ หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250213 อนามัยไทยเจริญ หวยสามพาด ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250301 ดอนกลาง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250302 ดอนดง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250303 เมืองปงั อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250304 หนองเม็ก อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250305 โพนทอง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250306 โพนทอง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250307 ลานเต อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250308 อุมจาน อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250309 น้ําเที่ยง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250310 อุมจาน อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250311 เมืองปงั อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250312 โพนทอง อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
41250313 อุมจาน อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
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41250314 อุมจานพัฒนา อุมจาน ประจักษแศิลปาคม อุดรธานี
42010201 กําเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย
42010202 ทาแพ เมือง เมืองเลย เลย
42010203 ปากภู เมือง เมืองเลย เลย
42010204 น้ําภู เมือง เมืองเลย เลย
42010205 หนองผักกาม เมือง เมืองเลย เลย
42010206 สามแยก เมือง เมืองเลย เลย
42010207 นอยสนามบนิ เมือง เมืองเลย เลย
42010208 เพชรเจริญ เมือง เมืองเลย เลย
42010209 โพนไทร เมือง เมืองเลย เลย
42010210 น้ําภู เมือง เมืองเลย เลย
42010211 กําเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย
42010212 กําเนิดเพชร เมือง เมืองเลย เลย
42010213 หนองผักกาม เมือง เมืองเลย เลย
42010301 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010302 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010303 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010304 ทามะนาว นาออ เมืองเลย เลย
42010305 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010306 โพนคาย นาออ เมืองเลย เลย
42010307 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010308 หนองมะผาง นาออ เมืองเลย เลย
42010309 นาออ นาออ เมืองเลย เลย
42010401 ลาดคอ กกดู เมืองเลย เลย
42010402 ตูบโกบ กกดู เมืองเลย เลย
42010403 กําพี้ กกดู เมืองเลย เลย
42010404 ทาเปบิ กกดู เมืองเลย เลย
42010405 โปงุปาุต้ิว กกดู เมืองเลย เลย
42010406 หวยเหล็ก กกดู เมืองเลย เลย
42010407 หวยหวาย กกดู เมืองเลย เลย
42010408 กกดู กกดู เมืองเลย เลย
42010409 กอไผโทน กกดู เมืองเลย เลย
42010410 กกดูใต กกดู เมืองเลย เลย
42010501 ไรมวง น้ําหมาน เมืองเลย เลย
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42010502 หวยลวงไซ น้ําหมาน เมืองเลย เลย
42010503 โปงุเบี้ย น้ําหมาน เมืองเลย เลย
42010504 สาน น้ําหมาน เมืองเลย เลย
42010505 หวยสีเสียด น้ําหมาน เมืองเลย เลย
42010506 ไรมวงใต น้ําหมาน เมืองเลย เลย
42010601 กอไรใหญ เส้ียว เมืองเลย เลย
42010602 เส้ียว เส้ียว เมืองเลย เลย
42010603 โพนปาุแดง เส้ียว เมืองเลย เลย
42010604 ภูสวรรคแ เส้ียว เมืองเลย เลย
42010605 น้ําคิว เส้ียว เมืองเลย เลย
42010606 เส้ียวใต เส้ียว เมืองเลย เลย
42010701 ติดตอ นาอาน เมืองเลย เลย
42010702 ขอนแดง นาอาน เมืองเลย เลย
42010703 แหลงควาย นาอาน เมืองเลย เลย
42010704 ฟากนา นาอาน เมืองเลย เลย
42010705 ไรทาม นาอาน เมืองเลย เลย
42010706 นาอาน นาอาน เมืองเลย เลย
42010707 นาซํา นาอาน เมืองเลย เลย
42010708 ภูกระแต นาอาน เมืองเลย เลย
42010709 ติดตอ นาอาน เมืองเลย เลย
42010710 ขอนแดง นาอาน เมืองเลย เลย
42010711 ฟากนา นาอาน เมืองเลย เลย
42010712 เกษตรสมบรูณแ นาอาน เมืองเลย เลย
42010801 หวยโตก นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010802 นาโปงุ นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010803 ถิ่น นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010804 ขอนแกน นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010805 ต้ิวนอย นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010806 ปาุขาวหลาม นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010807 หวันา นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010808 หนองบอน นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010809 น้ําฮวย นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010810 กกชุมแสง นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010811 บง นาโปงุ เมืองเลย เลย
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42010812 โนนกุดจับ นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010813 หวันาคํา นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010814 ต้ิวนอยพัฒนา นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010815 หวันาทอง นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010816 ขอนแกนสามัคคี นาโปงุ เมืองเลย เลย
42010901 นาดินดํา นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010902 หนองหญาไซ นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010903 หนองผํา นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010904 หวยมวง นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010905 หนองนาทราย นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010906 หนองทุม นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010907 ทรัพยแมงคล นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010908 เจริญสุข นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010909 หนองหญาไซ นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010910 หวยมวง นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010911 หนองฮี นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010912 หวยลึก นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010913 หวยมวง นาดินดํา เมืองเลย เลย
42010914 หวยลึก นาดินดํา เมืองเลย เลย
42011001 สูบ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011002 เพีย น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011003 นาน้ํามัน น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011004 สูบ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011005 หนองดอกบวั น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011006 สะอาด น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011007 วังแคน น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011008 ซําพุ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011009 นาสําราญ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011010 ศรีชมชื่น น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011011 ลายเหนือ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011012 ลายเหนือใต น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011013 บุงเจริญ น้ําสวย เมืองเลย เลย
42011101 ทาขาม ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011102 หวัฝาย ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
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42011103 กางปลา ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011104 กางปลา ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011105 นาบอน ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011106 โนนสวาง ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011107 นาบอน ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011108 กุดโงง ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011109 กางปลา ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011110 โพนสะอาด ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011111 นาบอน ชัยพฤกษแ เมืองเลย เลย
42011201 นาแขม นาแขม เมืองเลย เลย
42011202 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย
42011203 หวยทราย นาแขม เมืองเลย เลย
42011204 โปงุ นาแขม เมืองเลย เลย
42011205 โปงุ นาแขม เมืองเลย เลย
42011206 หวยทรายคํา นาแขม เมืองเลย เลย
42011207 นาแขม นาแขม เมืองเลย เลย
42011208 โปงุเจริญ นาแขม เมืองเลย เลย
42011209 หวยทรายทอง นาแขม เมืองเลย เลย
42011301 นอยนาซํา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011302 นาโคก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011303 ใหม ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011304 นามวง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011305 ทาบุง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011306 ปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011307 ปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011308 วังโปงุ ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011309 ทาวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011310 โคกสวาง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011311 ศรีสองรัก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
42011401 หวยกระทงิ กกทอง เมืองเลย เลย
42011402 หวยฮอม กกทอง เมืองเลย เลย
42011403 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย
42011404 กกทอง กกทอง เมืองเลย เลย
42011405 สวนกลวย กกทอง เมืองเลย เลย
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42020101 นาดวง นาดวง นาดวง เลย
42020102 ศรีประทมุ นาดวง นาดวง เลย
42020103 นาดวง นาดวง นาดวง เลย
42020104 แสงเจริญ นาดวง นาดวง เลย
42020105 แกวเมธี นาดวง นาดวง เลย
42020106 ปาุหวายพัฒนา นาดวง นาดวง เลย
42020107 โพนเขาแกว นาดวง นาดวง เลย
42020108 ราษฎรแประดิษฐแ นาดวง นาดวง เลย
42020109 หนองแคน นาดวง นาดวง เลย
42020110 วังบง นาดวง นาดวง เลย
42020111 แสงอรุณ นาดวง นาดวง เลย
42020112 เวียงไชย นาดวง นาดวง เลย
42020201 หวยเตย นาดอกคํา นาดวง เลย
42020202 นาดอกคํา นาดอกคํา นาดวง เลย
42020203 โพนสวาง นาดอกคํา นาดวง เลย
42020204 หวยตาด นาดอกคํา นาดวง เลย
42020205 พะเนียง นาดอกคํา นาดวง เลย
42020206 หวยปลาดุก นาดอกคํา นาดวง เลย
42020207 รมเย็น นาดอกคํา นาดวง เลย
42020208 ใหมสันติธรรม นาดอกคํา นาดวง เลย
42020209 โคกหนิใต นาดอกคํา นาดวง เลย
42020210 วังเย็น นาดอกคํา นาดวง เลย
42020211 อนามัย นาดอกคํา นาดวง เลย
42020212 ภูแผงมา นาดอกคํา นาดวง เลย
42020213 ศรีสะอาด นาดอกคํา นาดวง เลย
42020214 โนนตะวัน นาดอกคํา นาดวง เลย
42020215 เขาแกวพัฒนา นาดอกคํา นาดวง เลย
42020216 หนองเปด็กา นาดอกคํา นาดวง เลย
42020217 หวยตาดใต นาดอกคํา นาดวง เลย
42020301 ทาสะอาด ทาสะอาด นาดวง เลย
42020302 รักธรรม ทาสะอาด นาดวง เลย
42020303 น้ําสวยภักดี ทาสะอาด นาดวง เลย
42020304 ผาเจริญ ทาสะอาด นาดวง เลย
42020305 โนนปาุตอง ทาสะอาด นาดวง เลย
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42020306 ซําปาุซาง ทาสะอาด นาดวง เลย
42020307 ดงปาุยาง ทาสะอาด นาดวง เลย
42020401 ทาสวรรคแ ทาสวรรคแ นาดวง เลย
42020402 โนนสวาท ทาสวรรคแ นาดวง เลย
42020403 เทพมงคล ทาสวรรคแ นาดวง เลย
42020404 โนนศิลา ทาสวรรคแ นาดวง เลย
42020405 งามวงศแวาน ทาสวรรคแ นาดวง เลย
42030101 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030102 เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030103 คกมาด เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030104 นอย เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030105 โนนสวาง เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030106 ทานาจันทรแ เชียงคาน เชียงคาน เลย
42030201 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030202 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030203 น้ําออม ธาตุ เชียงคาน เลย
42030204 หวยหนิซา ธาตุ เชียงคาน เลย
42030205 หวยพอด ธาตุ เชียงคาน เลย
42030206 ผาพอด ธาตุ เชียงคาน เลย
42030207 สงเปอืย ธาตุ เชียงคาน เลย
42030208 ผากลางดง ธาตุ เชียงคาน เลย
42030209 พรมมานุสรณแ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030210 โนนภูทอง ธาตุ เชียงคาน เลย
42030211 สงเปอืย ธาตุ เชียงคาน เลย
42030212 ธาตุพัฒนา ธาตุ เชียงคาน เลย
42030213 หวยพอด ธาตุ เชียงคาน เลย
42030214 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030215 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030216 ธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย
42030301 นาซาว นาซาว เชียงคาน เลย
42030302 นาบอน นาซาว เชียงคาน เลย
42030303 โพน นาซาว เชียงคาน เลย
42030304 ใหมตาแสง นาซาว เชียงคาน เลย
42030305 ใหมศาลาเฟือง นาซาว เชียงคาน เลย
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42030306 แกงมี้ นาซาว เชียงคาน เลย
42030307 ศรีโพนแทน นาซาว เชียงคาน เลย
42030308 หนองขอนทอง นาซาว เชียงคาน เลย
42030309 นาบอน นาซาว เชียงคาน เลย
42030310 หนองสะพุง นาซาว เชียงคาน เลย
42030311 ศาลาเฟือง นาซาว เชียงคาน เลย
42030312 นาบอน นาซาว เชียงคาน เลย
42030313 ศรีโพนแทน นาซาว เชียงคาน เลย
42030314 นาซาว นาซาว เชียงคาน เลย
42030315 ใหมศาลาเฟือง นาซาว เชียงคาน เลย
42030401 โสกเกา เขาแกว เชียงคาน เลย
42030402 โสกใหม เขาแกว เชียงคาน เลย
42030403 นาเบน เขาแกว เชียงคาน เลย
42030404 นาปาุหนาด เขาแกว เชียงคาน เลย
42030405 วังอาบชาง เขาแกว เชียงคาน เลย
42030406 ตาดซอ เขาแกว เชียงคาน เลย
42030407 เขาแกว เขาแกว เชียงคาน เลย
42030408 ทาบม เขาแกว เชียงคาน เลย
42030409 ทาบม เขาแกว เชียงคาน เลย
42030410 โสกเกา เขาแกว เชียงคาน เลย
42030411 โสกใหม เขาแกว เชียงคาน เลย
42030412 นาปาุหนาด เขาแกว เชียงคาน เลย
42030413 ทาบม เขาแกว เชียงคาน เลย
42030501 นาจาน ปากตม เชียงคาน เลย
42030502 น้ําพร ปากตม เชียงคาน เลย
42030503 กลาง ปากตม เชียงคาน เลย
42030504 ทาดีหมี ปากตม เชียงคาน เลย
42030505 คกง้ิว ปากตม เชียงคาน เลย
42030506 พรเจริญ ปากตม เชียงคาน เลย
42030507 นาจาน ปากตม เชียงคาน เลย
42030508 กลาง ปากตม เชียงคาน เลย
42030601 บฮุม บฮุม เชียงคาน เลย
42030602 คกเลาเหนือ บฮุม เชียงคาน เลย
42030603 คกเลาใต บฮุม เชียงคาน เลย
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42030604 หวยซวก บฮุม เชียงคาน เลย
42030605 อุมุง บฮุม เชียงคาน เลย
42030606 ผาแบน บฮุม เชียงคาน เลย
42030607 วัฒนาภิรมยแ บฮุม เชียงคาน เลย
42030608 ผาแบน บฮุม เชียงคาน เลย
42030609 บฮุม บฮุม เชียงคาน เลย
42030610 อุมุง บฮุม เชียงคาน เลย
42030611 ผาแบน บฮุม เชียงคาน เลย
42030701 นาสี จอมศรี เชียงคาน เลย
42030702 จอมศรี จอมศรี เชียงคาน เลย
42030703 หนิต้ัง จอมศรี เชียงคาน เลย
42030704 แสนสําราญ จอมศรี เชียงคาน เลย
42030705 ศรีพัฒนา จอมศรี เชียงคาน เลย
42030706 หนิต้ัง จอมศรี เชียงคาน เลย
42030707 นาสี จอมศรี เชียงคาน เลย
42030708 จอมศรี จอมศรี เชียงคาน เลย
42030801 หาดทรายขาว หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42030802 ผามุม หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42030803 สาระแพ หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42030804 หวยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42030805 หวัแกง หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
42040101 ปากชม ปากชม ปากชม เลย
42040102 นาคอ ปากชม ปากชม เลย
42040103 ศรีภูธร ปากชม ปากชม เลย
42040104 หวยเทยีน ปากชม ปากชม เลย
42040105 หวยเปาู ปากชม ปากชม เลย
42040106 คกไผ ปากชม ปากชม เลย
42040107 หาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย
42040108 นาหงษแ ปากชม ปากชม เลย
42040109 โนนสมบรูณแ ปากชม ปากชม เลย
42040110 ปากชม ปากชม ปากชม เลย
42040111 วินัย ปากชม ปากชม เลย
42040112 นาคอ ปากชม ปากชม เลย
42040201 เชียงกลม เชียงกลม ปากชม เลย
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42040202 กลาง เชียงกลม ปากชม เลย
42040203 โพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย
42040204 คอนสา เชียงกลม ปากชม เลย
42040205 หวยนา เชียงกลม ปากชม เลย
42040206 ปางคอม เชียงกลม ปากชม เลย
42040207 ซําไฮ เชียงกลม ปากชม เลย
42040208 หวยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย
42040209 เหมืองทอง เชียงกลม ปากชม เลย
42040210 สาธร เชียงกลม ปากชม เลย
42040301 หาดคัมภีรแ หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040302 คกเวา หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040303 หวยขอบ หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040304 หวยเหยีม หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040305 ปากมั่ง หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040306 นาโม หาดคัมภีรแ ปากชม เลย
42040401 หวยบอซืน หวยบอซืน ปากชม เลย
42040402 เลิง หวยบอซืน ปากชม เลย
42040403 วังผา หวยบอซืน ปากชม เลย
42040404 หวยบอซืน หวยบอซืน ปากชม เลย
42040405 นานกปดิ หวยบอซืน ปากชม เลย
42040406 หวยบอซืน หวยบอซืน ปากชม เลย
42040501 หวยพิชัย หวยพิชัย ปากชม เลย
42040502 หวยหนิขาว หวยพิชัย ปากชม เลย
42040503 ปากปดั หวยพิชัย ปากชม เลย
42040504 สงาว หวยพิชัย ปากชม เลย
42040505 ปากเนียม หวยพิชัย ปากชม เลย
42040506 โปงุสําราญ หวยพิชัย ปากชม เลย
42040507 หวยทบัชาง หวยพิชัย ปากชม เลย
42040508 โนนสวรรคแ หวยพิชัย ปากชม เลย
42040509 โนนสวาง หวยพิชัย ปากชม เลย
42040510 ใหมพัฒนา หวยพิชัย ปากชม เลย
42040601 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย
42040602 ชมนอย ชมเจริญ ปากชม เลย
42040603 หวยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย
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42040604 แกงปลาปก ชมเจริญ ปากชม เลย
42040605 แกงปลาปก ชมเจริญ ปากชม เลย
42040606 ชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย
42050101 ดานซาย ดานซาย ดานซาย เลย
42050102 เหนือ ดานซาย ดานซาย เลย
42050103 เด่ิน ดานซาย ดานซาย เลย
42050104 นาหวา ดานซาย ดานซาย เลย
42050105 กางปลา ดานซาย ดานซาย เลย
42050106 น้ําพุ ดานซาย ดานซาย เลย
42050107 หนามแทง ดานซาย ดานซาย เลย
42050108 หนองฟูาแลบ ดานซาย ดานซาย เลย
42050109 นาเวียง ดานซาย ดานซาย เลย
42050110 นาสีเทยีน ดานซาย ดานซาย เลย
42050111 นาทุม ดานซาย ดานซาย เลย
42050112 นาเวียงใหญ ดานซาย ดานซาย เลย
42050113 หวยออย ดานซาย ดานซาย เลย
42050114 หวันายูง ดานซาย ดานซาย เลย
42050115 ศาลานอย ดานซาย ดานซาย เลย
42050201 นาทอง ปากหมัน ดานซาย เลย
42050202 เครือคู ปากหมัน ดานซาย เลย
42050203 หวยน้ํามี ปากหมัน ดานซาย เลย
42050204 ปากหมัน ปากหมัน ดานซาย เลย
42050205 นาขา ปากหมัน ดานซาย เลย
42050206 ปากโปงุ ปากหมัน ดานซาย เลย
42050207 หวยน้ําเมย ปากหมัน ดานซาย เลย
42050301 นาดี นาดี ดานซาย เลย
42050302 นาหมูมน นาดี ดานซาย เลย
42050303 หวยปลาฝา นาดี ดานซาย เลย
42050304 หนองทุม นาดี ดานซาย เลย
42050305 กกแหนเกา นาดี ดานซาย เลย
42050306 แกวตาว นาดี ดานซาย เลย
42050307 แกงมวง นาดี ดานซาย เลย
42050308 หวยลาด นาดี ดานซาย เลย
42050309 กกแหนใหม นาดี ดานซาย เลย
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42050401 โคกงาม โคกงาม ดานซาย เลย
42050402 หวยตาด โคกงาม ดานซาย เลย
42050403 นาเจียง โคกงาม ดานซาย เลย
42050404 หนองหลวง โคกงาม ดานซาย เลย
42050405 ชั่งส่ี โคกงาม ดานซาย เลย
42050406 หนองแซง โคกงาม ดานซาย เลย
42050407 หนองสนุน โคกงาม ดานซาย เลย
42050501 โพนสูง โพนสูง ดานซาย เลย
42050502 หวัฝาย โพนสูง ดานซาย เลย
42050503 หวยทอง โพนสูง ดานซาย เลย
42050504 กกโพธ์ิวังกํา โพนสูง ดานซาย เลย
42050505 กกเหี่ยน โพนสูง ดานซาย เลย
42050506 หนองอุมลัว โพนสูง ดานซาย เลย
42050507 นาหนิ โพนสูง ดานซาย เลย
42050508 หางนา โพนสูง ดานซาย เลย
42050509 นาลานขาว โพนสูง ดานซาย เลย
42050601 ตาดเส้ียว อิปุุม ดานซาย เลย
42050602 วังบอน อิปุุม ดานซาย เลย
42050603 ผักเนา อิปุุม ดานซาย เลย
42050604 หนิแลบ อิปุุม ดานซาย เลย
42050605 ปาุมวง อิปุุม ดานซาย เลย
42050606 หวยลาด อิปุุม ดานซาย เลย
42050607 ถ้ําพระ อิปุุม ดานซาย เลย
42050608 วังเปงุ อิปุุม ดานซาย เลย
42050609 ทบักี่ อิปุุม ดานซาย เลย
42050610 ปาุสะแข อิปุุม ดานซาย เลย
42050611 แกวตาว อิปุุม ดานซาย เลย
42050612 หวยไผ อิปุุม ดานซาย เลย
42050613 นา อิปุุม ดานซาย เลย
42050701 น้ําหมัน กกสะทอน ดานซาย เลย
42050702 น้ําเย็น กกสะทอน ดานซาย เลย
42050703 นาหวานอย กกสะทอน ดานซาย เลย
42050704 หมากแขง กกสะทอน ดานซาย เลย
42050705 หวยมุน กกสะทอน ดานซาย เลย
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42050706 ตูบคอ กกสะทอน ดานซาย เลย
42050707 กกจาน กกสะทอน ดานซาย เลย
42050708 หวยมุน กกสะทอน ดานซาย เลย
42050709 แกงครก กกสะทอน ดานซาย เลย
42050710 หวันา กกสะทอน ดานซาย เลย
42050711 หมันขาว กกสะทอน ดานซาย เลย
42050712 ตูบคอ กกสะทอน ดานซาย เลย
42050801 โปงุ โปงุ ดานซาย เลย
42050802 ดานดู โปงุ ดานซาย เลย
42050803 น้ําพุง โปงุ ดานซาย เลย
42050804 กกจําปา โปงุ ดานซาย เลย
42050805 ทุงเทงิ โปงุ ดานซาย เลย
42050806 วังกุม โปงุ ดานซาย เลย
42050807 ทุงน้ําใส โปงุ ดานซาย เลย
42050808 ปางคอม โปงุ ดานซาย เลย
42050809 โปงุชี โปงุ ดานซาย เลย
42050810 กกกะบาก โปงุ ดานซาย เลย
42050811 ทุงเทงิ โปงุ ดานซาย เลย
42050901 นากวย วังยาว ดานซาย เลย
42050902 ผ้ึง วังยาว ดานซาย เลย
42050903 วังยาว วังยาว ดานซาย เลย
42050904 ปากแดง วังยาว ดานซาย เลย
42050905 กกสะตี วังยาว ดานซาย เลย
42050906 วังเวิน วังยาว ดานซาย เลย
42050907 โพนสวาง วังยาว ดานซาย เลย
42051001 บุงกุม นาหอ ดานซาย เลย
42051002 นาหอ นาหอ ดานซาย เลย
42051003 หนองผือ นาหอ ดานซาย เลย
42051004 นาน้ําทวม นาหอ ดานซาย เลย
42051005 เกา นาหอ ดานซาย เลย
42051006 นาฮี นาหอ ดานซาย เลย
42051007 นาเบี้ย นาหอ ดานซาย เลย
42051008 โพนหนอง นาหอ ดานซาย เลย
42051009 หวันาแหลม นาหอ ดานซาย เลย
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42060101 นาแหวเกา นาแหว นาแหว เลย
42060102 นาโพธ์ิ นาแหว นาแหว เลย
42060103 เหมืองแพร นาแหว นาแหว เลย
42060104 โปงุกูด นาแหว นาแหว เลย
42060105 นาแหวใหม นาแหว นาแหว เลย
42060106 บุง นาแหว นาแหว เลย
42060107 หวยนาสี นาแหว นาแหว เลย
42060201 แสงภา แสงภา นาแหว เลย
42060202 ปาุกอ แสงภา นาแหว เลย
42060203 หวันา แสงภา นาแหว เลย
42060204 นาปอ แสงภา นาแหว เลย
42060205 บอเหมืองนอย แสงภา นาแหว เลย
42060206 หวยน้ําผัก แสงภา นาแหว เลย
42060301 นาพึง นาพึง นาแหว เลย
42060302 นาจาน นาพึง นาแหว เลย
42060303 นาพระ นาพึง นาแหว เลย
42060304 นาทอน นาพึง นาแหว เลย
42060305 เกล้ียง นาพึง นาแหว เลย
42060306 ลาด นาพึง นาแหว เลย
42060307 นาแซง นาพึง นาแหว เลย
42060308 กลาง นาพึง นาแหว เลย
42060401 นามาลา นามาลา นาแหว เลย
42060402 หวัดาน นามาลา นาแหว เลย
42060403 นาปนู นามาลา นาแหว เลย
42060404 ซําทอง นามาลา นาแหว เลย
42060405 หนองหวาย นามาลา นาแหว เลย
42060406 โคก นามาลา นาแหว เลย
42060407 หนองสิม นามาลา นาแหว เลย
42060408 โนนสวาง นามาลา นาแหว เลย
42060501 เหลากอหก เหลากอหก นาแหว เลย
42060502 นาเชื่อม เหลากอหก นาแหว เลย
42060503 นาล่ึง เหลากอหก นาแหว เลย
42060504 นาผักกาม เหลากอหก นาแหว เลย
42060505 นาซาก เหลากอหก นาแหว เลย
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42070101 หนองบวั หนองบวั ภูเรือ เลย
42070102 หนองเสือคราง หนองบวั ภูเรือ เลย
42070103 แกงไฮ หนองบวั ภูเรือ เลย
42070104 หนองบง หนองบวั ภูเรือ เลย
42070105 บวมหก หนองบวั ภูเรือ เลย
42070106 ปาุจันตม หนองบวั ภูเรือ เลย
42070107 ภูเรือ หนองบวั ภูเรือ เลย
42070108 สันติสุข หนองบวั ภูเรือ เลย
42070201 บง ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070202 แกงมวง ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070203 นานอย ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070204 โนนสวาง ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070205 ทาศาลา ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070206 ทอน ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070207 สําราญ ทาศาลา ภูเรือ เลย
42070301 แกง รองจิก ภูเรือ เลย
42070302 รองจิก รองจิก ภูเรือ เลย
42070303 นาคูณ รองจิก ภูเรือ เลย
42070304 นาขามปอูม รองจิก ภูเรือ เลย
42070305 กกโพธ์ิแสนเอื้อม รองจิก ภูเรือ เลย
42070306 แกงแลน รองจิก ภูเรือ เลย
42070307 ทามะนาว รองจิก ภูเรือ เลย
42070308 กกโพธ์ิริมน้ําสาน รองจิก ภูเรือ เลย
42070309 ขามปอูม รองจิก ภูเรือ เลย
42070310 โนนแสงแกว รองจิก ภูเรือ เลย
42070401 ปลาบา ปลาบา ภูเรือ เลย
42070402 สองคอน ปลาบา ภูเรือ เลย
42070403 กลาง ปลาบา ภูเรือ เลย
42070404 โปงุกวาง ปลาบา ภูเรือ เลย
42070405 ตาดสาน ปลาบา ภูเรือ เลย
42070406 หนิสอ ปลาบา ภูเรือ เลย
42070407 น้ําทบ ปลาบา ภูเรือ เลย
42070501 หวยผักเนา ลาดคาง ภูเรือ เลย
42070502 ไฮตาก ลาดคาง ภูเรือ เลย
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42070503 โคกหางวัง ลาดคาง ภูเรือ เลย
42070504 ลาดคาง ลาดคาง ภูเรือ เลย
42070505 หวยต้ิว ลาดคาง ภูเรือ เลย
42070506 แกงเกล้ียง ลาดคาง ภูเรือ เลย
42070601 สานตม สานตม ภูเรือ เลย
42070602 หนองแซง สานตม ภูเรือ เลย
42070603 หวยลาด สานตม ภูเรือ เลย
42070604 ถ้ํามูล สานตม ภูเรือ เลย
42070605 แสนสุข สานตม ภูเรือ เลย
42070606 โนนสะอาด สานตม ภูเรือ เลย
42070607 โนนสมบรูณแ สานตม ภูเรือ เลย
42070608 มวงไข สานตม ภูเรือ เลย
42070609 โคนผง สานตม ภูเรือ เลย
42080101 โนนสวาง ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080102 ทาล่ี ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080103 ทาล่ี ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080104 สวัสด์ิพัฒนา ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080105 ยาง ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080106 วังขาม ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080107 ชลประทาน ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080108 น้ํากระโทม ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080109 กกกานเหลือง ทาล่ี ทาล่ี เลย
42080201 หนองผือ หนองผือ ทาล่ี เลย
42080202 ปากคาน หนองผือ ทาล่ี เลย
42080203 หาดพระ หนองผือ ทาล่ี เลย
42080204 ขอนแกน หนองผือ ทาล่ี เลย
42080205 เมี่ยง หนองผือ ทาล่ี เลย
42080206 ปากหวย หนองผือ ทาล่ี เลย
42080207 ปากหวย หนองผือ ทาล่ี เลย
42080208 เมี่ยง หนองผือ ทาล่ี เลย
42080209 เมี่ยง หนองผือ ทาล่ี เลย
42080210 เพชรโสภณ หนองผือ ทาล่ี เลย
42080301 อาฮี อาฮี ทาล่ี เลย
42080302 หวยคัง อาฮี ทาล่ี เลย
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42080303 น้ําพาน อาฮี ทาล่ี เลย
42080304 นากระเซ็ง อาฮี ทาล่ี เลย
42080305 หนองปกติ อาฮี ทาล่ี เลย
42080306 อาฮี อาฮี ทาล่ี เลย
42080401 น้ําแคม น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080402 หวยผุก น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080403 น้ําแคม น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080404 หาดเจริญ น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080405 หวยดาย น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080406 ปากยาง น้ําแคม ทาล่ี เลย
42080501 โคกใหญ โคกใหญ ทาล่ี เลย
42080502 บวกอาง โคกใหญ ทาล่ี เลย
42080503 รองไผ โคกใหญ ทาล่ี เลย
42080504 หวยไค โคกใหญ ทาล่ี เลย
42080505 โคกใหญ โคกใหญ ทาล่ี เลย
42080601 น้ํามี น้ําทนู ทาล่ี เลย
42080602 หนองบง น้ําทนู ทาล่ี เลย
42080603 หวยเด่ือ น้ําทนู ทาล่ี เลย
42080604 แกงมวง น้ําทนู ทาล่ี เลย
42080605 วังเปงุ น้ําทนู ทาล่ี เลย
42090101 น้ําออม วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090102 เลา วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090103 บุงผักกาม วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090104 ปากเปงุ วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090105 บุงคลา วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090106 นาหลัก วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090107 นาอีเลิศ วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090108 เลิง วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090109 วังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090110 ศรีบญุเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090111 วังน้ําเย็น วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090112 นําเจริญ วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090113 เขตอุดมศักด์ิ วังสะพุง วังสะพุง เลย
42090114 หนองบวัทอง วังสะพุง วังสะพุง เลย
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42090201 บุงคอ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090202 ทรายขาวนอก ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090203 โพนงาม ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090204 กกซอ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090205 ทรายขาว ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090206 กลาง ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090207 นาวัว ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090208 เหวอ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090209 โพนทอง ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090210 ฟากเลย ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090211 โนน ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090212 น้ําคอ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090213 ฟากหวย ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090214 กุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090215 ดอนสําราญ ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090216 นาวัวพัฒนา ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090217 ทรายขาวกลาง ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090218 โพนงามพัฒนา ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090219 กกซอนอย ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090220 โพนทองพัฒนา ทรายขาว วังสะพุง เลย
42090301 กลาง หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090302 หนองปาดฟาน หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090303 เหมืองแบง หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090304 วังไห หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090305 วังกกเด่ือ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090306 ศรีอุบลพัฒนา หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090307 บงึสวรรคแ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090308 นาดอกไม หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090309 หนองนอ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090310 โคกฝาย หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090311 โนนสมบรูณแ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090312 ขัวแตะ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090313 หนองตาไก หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090314 วังทอง หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
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42090315 กุดสวรรคแ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090316 กลางใต หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090317 ทรัพยแไพศาล หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090318 โนนสําราญ หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090319 แสงดาว หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090320 ใหมศรีอุบล หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย
42090401 หนองง้ิว หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090402 ตากแดด หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090403 เลา หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090404 น้ําจันทรแ หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090405 กกบก หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090406 หนองหญาปลอง หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090407 เหลาแปน หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090408 กกกอก หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090409 หมากแขง หนองง้ิว วังสะพุง เลย
42090501 ปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย
42090502 บุงตาขาย ปากปวน วังสะพุง เลย
42090503 โนนสวาง ปากปวน วังสะพุง เลย
42090504 วังเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย
42090505 ปาุเปาู ปากปวน วังสะพุง เลย
42090506 กกเกลือ ปากปวน วังสะพุง เลย
42090507 ทาทศิเฮือง ปากปวน วังสะพุง เลย
42090508 ปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย
42090509 กุดโงง ปากปวน วังสะพุง เลย
42090510 ปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย
42090511 ปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย
42090512 ปาุเปาู ปากปวน วังสะพุง เลย
42090601 ผานอย ผานอย วังสะพุง เลย
42090602 กุดแก ผานอย วังสะพุง เลย
42090603 โนนวังแทน ผานอย วังสะพุง เลย
42090604 วังแทน ผานอย วังสะพุง เลย
42090605 หนองขาม ผานอย วังสะพุง เลย
42090606 โคกมน ผานอย วังสะพุง เลย
42090607 โคกแฝก ผานอย วังสะพุง เลย
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42090608 โนนกกจาน ผานอย วังสะพุง เลย
42090609 โนนฟากเลย ผานอย วังสะพุง เลย
42090610 ลุม ผานอย วังสะพุง เลย
42090611 โนนกกหาด ผานอย วังสะพุง เลย
42090612 โนนศรีสงคราม ผานอย วังสะพุง เลย
42090613 กลาง ผานอย วังสะพุง เลย
42090614 ปทมุวัน ผานอย วังสะพุง เลย
42090615 ศรีสุวรรณ ผานอย วังสะพุง เลย
42090616 กกเต็น ผานอย วังสะพุง เลย
42090617 เมตตา ผานอย วังสะพุง เลย
42090618 โนนงาม ผานอย วังสะพุง เลย
42090619 วังใหม ผานอย วังสะพุง เลย
42091001 นาแก ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091002 นาแกใต ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091003 หนองผํา ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091004 กกเกล้ียง ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091005 ผาบิ้ง ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091006 แกงสาคร ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
42091101 หวยผุก เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091102 กกสะทอน เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091103 นาหนองบง เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091104 แกงหนิ เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091105 นาซําแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091106 นาซําแซง เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091107 ขอนแกน เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091108 น้ําทบ เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091109 นาหลวง เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091110 ยางเด่ียว เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091111 โนนสวรรคแ เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091112 โนนผาพุงพัฒนา เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091113 ภูทบัฟูาพัฒนา เขาหลวง วังสะพุง เลย
42091201 โคกขมิ้น โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091202 กุดลัน โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091203 โคกนอย โคกขมิ้น วังสะพุง เลย

-1003-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
42091204 หนิเกิ้ง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091205 หนิเกิ้งใหม โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091206 โคกสวาง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091207 ลาด โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091208 โนนสวาง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091209 ขอนยาง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091210 ปาุบง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091211 ปาุไมงาม โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091212 หวยมวง โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091213 นิกรสุข โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091214 ศรีประทมุ โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091215 นอยคีรี โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091216 ลาดเหนือ โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091217 หนิเกิ้งพัฒนา โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091218 ลาดใต โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091219 ปาุบงใหม โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091220 โคกขมิ้นใหม โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
42091301 นอยนา ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091302 บุงไสล ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091303 โนนสวาง ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091304 ฟากเลย ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091305 นอยเหนือ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091306 บุงกกตาล ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091307 หวยทรายคํา ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091308 ดงนอย ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091309 โคกหนองแก ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091310 ไทยเจริญ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42091311 ศรีสงคราม ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
42100101 ศรีฐาน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100102 นาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100103 อีเลิศ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100104 วังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100105 พองหนีบ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100106 นาโก ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
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42100107 นานอย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100108 หวยเด่ือ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100109 นาแปนใต ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100110 หนองอีเลิง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100111 ทานตะวัน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100112 น้ําพอง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100113 อีเลิศใต ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100114 นาแปนเหนือ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100115 นาเจริญ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100116 แสนสุข ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
42100501 ผานกเคา ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100502 วังไผ ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100503 ศรีศักดา ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100504 ผาสามยอด ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100505 ชองฝาง ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100506 ศรีรักษา ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100507 หวยสมใต ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100508 วังลาน ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100509 หวยหมาก ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100510 ซําไฮ ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100511 หวยกองขาว ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100512 พลทอง ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100513 มะลิวัลยแ ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100514 วังทอง ผานกเคา ภูกระดึง เลย
42100701 ทุงใหญ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100702 หวยคะมะ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100703 วงเวียน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100704 นายางเหนือ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100705 นายางใต ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100706 สงปาุเปอืย ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100707 หนองตูม ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100708 ภูกระดึง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100709 หนองโสน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100710 ทายาง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
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42100711 ราชวิถี ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100712 หนองขอน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42100713 นายาง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
42101001 หวยสมเหนือ หวยสม ภูกระดึง เลย
42101002 นอยมีชัย หวยสม ภูกระดึง เลย
42101003 นอยสะพานยาว หวยสม ภูกระดึง เลย
42101004 หวยไผ หวยสม ภูกระดึง เลย
42101005 ซําบาง หวยสม ภูกระดึง เลย
42101006 หนองตูม หวยสม ภูกระดึง เลย
42101007 ผาฆอง หวยสม ภูกระดึง เลย
42101008 โนนสะอาด หวยสม ภูกระดึง เลย
42101009 โนนงาม หวยสม ภูกระดึง เลย
42101010 หวยไผ หวยสม ภูกระดึง เลย
42101011 โปงุวัวพัฒนา หวยสม ภูกระดึง เลย
42110101 หนองบวั ภูหอ ภูหลวง เลย
42110102 น้ําคู ภูหอ ภูหลวง เลย
42110103 หนองบวันอย ภูหอ ภูหลวง เลย
42110104 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย
42110105 วังมน ภูหอ ภูหลวง เลย
42110106 หนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย
42110107 หนองอีเกง ภูหอ ภูหลวง เลย
42110108 นาโพธ์ิ ภูหอ ภูหลวง เลย
42110109 นาฝาย ภูหอ ภูหลวง เลย
42110110 น้ําคอนอย ภูหอ ภูหลวง เลย
42110111 สามแยกพัฒนา ภูหอ ภูหลวง เลย
42110112 ศรีอุบล ภูหอ ภูหลวง เลย
42110113 หนองบง ภูหอ ภูหลวง เลย
42110201 หนองคัน หนองคัน ภูหลวง เลย
42110202 แกงบง หนองคัน ภูหลวง เลย
42110203 อุมมะนาว หนองคัน ภูหลวง เลย
42110204 หนองเอี่ยน หนองคัน ภูหลวง เลย
42110205 หวยหอม หนองคัน ภูหลวง เลย
42110206 โนนสวาง หนองคัน ภูหลวง เลย
42110207 หวันา หนองคัน ภูหลวง เลย
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42110208 ดอนหอ หนองคัน ภูหลวง เลย
42110209 ศรีภูหลวง หนองคัน ภูหลวง เลย
42110401 หวยสีเสียด หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110402 ทรัพยแเจริญ หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110403 น้ําพุพัฒนา หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110404 วังเดือนหา หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110405 นามูลตุน หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110406 นาเจริญ หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110407 ใหมศรีชมภู หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110408 นาหนองทุม หวยสีเสียด ภูหลวง เลย
42110501 เลยวังไสยแ เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110502 เลยตาวตาด เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110503 โคกหนองแหว เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110504 ไรสุขสันตแ เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110505 หวยสมปอุย เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110506 หวยทา เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110507 โนนพัฒนา เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110508 ศรีเจริญ เลยวังไสยแ ภูหลวง เลย
42110601 ฟากเลย แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110602 เทพนิมิตร แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110603 ใหมพัฒนา แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110604 แกงศรีภูมิ แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110605 นาดินดํา แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110606 หวยน้ําอุน แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110607 สวนปอ แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42110608 หนองขอนแกน แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย
42120101 ผาขาว ผาขาว ผาขาว เลย
42120102 สมศักด์ิพัฒนา ผาขาว ผาขาว เลย
42120103 แสนสุข ผาขาว ผาขาว เลย
42120104 ดงนอย ผาขาว ผาขาว เลย
42120105 หวัฝาย ผาขาว ผาขาว เลย
42120106 ซําเจริญ ผาขาว ผาขาว เลย
42120107 ซําใหญ ผาขาว ผาขาว เลย
42120108 หวยลาดใต ผาขาว ผาขาว เลย
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42120109 โนนยาง ผาขาว ผาขาว เลย
42120110 โคกผักหวาน ผาขาว ผาขาว เลย
42120111 หวยลาดเหนือ ผาขาว ผาขาว เลย
42120112 ธารทอง ผาขาว ผาขาว เลย
42120201 ทาชางคลอง ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120202 โนนภูทอง ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120203 พวยเดง ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120204 นาเหมือดแอ ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120205 หนองตานา ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120206 โนนสมบรูณแ ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120207 สมสะอาด ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120208 นาตาด ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120209 หนองแต ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120210 หวัขัว ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120211 หนองตานาใต ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120212 สันติสุข ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120213 หนองตานาเหนือ ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120214 โปรงสุวรรณ ทาชางคลอง ผาขาว เลย
42120301 โนนปอแดง โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120302 หนองอีเปี้ย โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120303 นาลอม โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120304 ทาสวนยา โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120305 โนนกกขา โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120306 หวยไคร โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120307 ซํากกคอ โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120308 พรสวรรคแ โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120309 ซําไคร โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120310 ซํานอย โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120311 ซําจําปา โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120312 หวยงา โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120313 นิยมไทย โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120314 ทรัพยแสมบรูณแ โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120315 วังบอน โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120316 ปอแดง โนนปอแดง ผาขาว เลย
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42120317 ศรีวิไล โนนปอแดง ผาขาว เลย
42120401 โนนปาุซาง โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120402 หวยยาง โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120403 หวยกาบเปลือย โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120404 โสกนกไกนา โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120405 หวยเด่ือเหนือ โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120406 ภูปาุไผ โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120407 หวยไฮ โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120408 โนนสวาง โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120409 สันติภาพพัฒนา โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120410 ปาุซาง โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120411 หวยยางคํา โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120412 โนนรัง โนนปาุซาง ผาขาว เลย
42120501 เพิ่ม บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120502 ซําพราว บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120503 ผาสวรรคแ บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120504 มอดินแดง บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120505 หนองไฮ บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120506 โนนสวาง บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120507 เพิ่มสุข บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120508 เพิ่มผล บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42120509 ภูเขาทอง บานเพิ่ม ผาขาว เลย
42130101 วังเลา เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130102 หวัฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130103 วังมวง เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130104 หวัฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130105 โคกสวรรคแ เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130106 โปงุศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130107 โคกรัง เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130108 พรประเสริฐ เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130109 วังประทมุ เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130110 เหลาใหญ เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130111 หวัฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130112 ทรัพยแเจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย
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42130113 โนนถาวร เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130114 พรสวาง เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130115 โปงุศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130116 หวัฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย
42130201 หนองใหญ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130202 ขัวไมแดง ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130203 เอราวัณ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130204 ผาอินทรแแปลง ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130205 ผานาง ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130206 ดงนกกก ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130207 เอราวัณ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130208 หนองน้ําใส ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130209 ผาซําบอน ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130210 เอราวัณ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130211 ซําทอง ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130212 เอราวัณ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130213 เอราวัณ ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130214 ซําขาม ผาอินทรแแปลง เอราวัณ เลย
42130301 หวยปาุน ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130302 หนองตูม ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130303 โนนสวรรคแ ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130304 นาอุดม ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130305 ซํามวง ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130306 ศูนยแพัฒนา ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130307 นาสมใจ ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130308 หวยสวรรคแ ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130309 หวยปาุน ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130310 หนองตูม ผาสามยอด เอราวัณ เลย
42130401 ซําบุน ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42130402 ผาสามยอด ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42130403 นาอางคํา ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42130404 ผาสะนา ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42130405 วังชมภู ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42130406 โนนดินแดง ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
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42130407 ใหมชัยเจริญ ทรัพยแไพวัลยแ เอราวัณ เลย
42140101 หนองหนิ หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140102 ภูหนิกอง หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140103 ไรศรีอุบล หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140104 ฟากนา หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140105 น้ําใส หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140106 หวยไผใต หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140107 รองปาุไผ หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140108 หวยเด่ือ หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140109 โคกสวาง หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140110 หลักรอยหกสิบ หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140111 หวยโจด หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140112 ภูทอง หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140113 สุขใจ หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140114 ลานมัน หนองหนิ หนองหนิ เลย
42140201 ตาดขา ตาดขา หนองหนิ เลย
42140202 นอยสามัคคี ตาดขา หนองหนิ เลย
42140203 โคกใหญ ตาดขา หนองหนิ เลย
42140204 ไรพวย ตาดขา หนองหนิ เลย
42140205 ซําทอง ตาดขา หนองหนิ เลย
42140301 ปวนพุ ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140302 นาเหลา ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140303 ผาหวาย ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140304 สวนหอม ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140305 หวยเด่ือนอย ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140306 หนองหมากแกว ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140307 หวยเปาู ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140308 หวยไผเหนือ ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140309 นาเหลานอย ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140310 ผางาม ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140311 ผาฝูาย ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140312 หนองจิก ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140313 จอมทอง ปวนพุ หนองหนิ เลย
42140314 ทุงศรีทอง ปวนพุ หนองหนิ เลย
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42140315 ทุงโพธ์ิ ปวนพุ หนองหนิ เลย
43010301 หนาด โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010302 คําแค โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010303 โนนสังขแ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010304 เนินพระเนาวแ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010306 หนองแดง โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010307 รองเม็ก โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010308 นาจันทรแ โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
43010312 มวงคํา

(อยูในเขตเทศบาล)
โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย

43010401 หนองบวั กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010402 สะเงียว กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010403 พราวเหนือ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010404 กวนวันนอย กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010405 กวนวันใหญ กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010406 เมืองหมีนอย กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010407 หนองบวัทอง กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
43010501 นาเหลา เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010502 เวียงคุกใต เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010503 เวียงคุกกลาง เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010504 เวียงคุกเหนือ เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010505 โนนสมบรูณแ เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010506 ไผสีทอง เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010507 เวียงชัย เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010508 เวียงแกว เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
43010601 เมืองบาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010602 เม็ก วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010603 เด่ือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010604 วังยาง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010605 ภู วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010606 เบดิใหญ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010607 เบดินอย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010608 โพนงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010609 นาคลอง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
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43010610 สรางประทาย วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010611 วังยางเหนือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010612 โพธ์ิงาม วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010613 หนองนาเมือง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010614 ทพิยแธานี วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010702 หาดคํา

(อยูในเขตเทศบาล)
หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย

43010703 หาดคํานอย หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010704 บอน หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010705 สามัคคี หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010706 เหลา หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010707 ฝูาย หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010708 ดอนซูด หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010711 จอมเสด็จ หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010712 วัดธาตุใต หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010713 หนองไผ หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010714 หาดทรายทอง หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010715 จอมเสด็จนอย หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010716 ยูงทอง หาดคํา เมืองหนองคาย หนองคาย
43010801 หนิโงม หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010802 หนิโงมเหนือ หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010803 ดงเจริญ หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010804 ศาลาคํา หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010805 ทาจาน หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010806 พราว หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010807 เจริญสุข หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010808 หนิโงมใต หนิโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
43010901 หมากกอง บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010902 เด่ือ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010903 เสริมสุข บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010904 หวัหาดใต บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010905 พวกใต บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010906 ปากสวย บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010907 หวัหาดเหนือ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
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43010908 เด่ือใต บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010909 พวกเหนือ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010910 หาดศรีทอง บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010911 พวกกลาง บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010912 หาดเจริญ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010913 เด่ืออุดม บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010914 ทุงสวาง บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010915 เด่ือเจริญ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43010916 ทาสําราญ บานเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011001 นาฮี คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011002 บกหวาน คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011003 โพนตาล คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011004 โคกสําราญ คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011005 หนองหมื่น คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011006 หนองสองหอง คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011007 คําโปงูเปงู คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011008 หนองสองหองนอย คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011009 ดอนกอก คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011010 หนองสองหอง คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011011 หนองสองหองใหญ คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011012 คายนคร คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011013 โพธ์ิเงิน คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011014 อนามัย คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011015 บญุเพียง คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011016 นาฮีนอย คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011101 สรางพอก โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011102 นาอาง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011103 โพนสวาง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011104 สวยหลง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011105 ดงเวน โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011106 ดาวเรือง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011107 สรางอาง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011108 ปาุตอง โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011109 สมสะอาด โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
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43011110 ใหญดงเจริญ โพนสวาง เมืองหนองคาย หนองคาย
43011301 บอแปบ พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011302 โคกคํา พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011303 พระธาตุบงัพวน พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011304 เกานอย พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011305 ดอนหมู พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011306 วังเทยีม พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011307 เชือก พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011308 หนองผือ พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011309 หมวย พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011310 โคกกอง พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011311 มะเขือ พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011312 หนองหญามา พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011313 โพธ์ิทอง พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011314 ทุงสวาง พระธาตุบงัพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
43011602 นาไก หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011603 คุยนางขาว หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011604 นาเหลาทอง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011605 นาทา หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011606 โนนธาตุ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011607 หนองเด่ิน หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011608 แจงสวาง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011609 หนองกอมเกาะ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011610 หนองขาม หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011611 ศรีเจริญ หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011612 โคกแมงเงา หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
43011701 ปะโค ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011702 ปะโคเหนือ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011703 โคกปาุฝาง ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011704 นาพิพาน ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011705 ไร ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011706 ไกแกว ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011707 หนองบอ ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
43011801 เมืองหมีใหญ เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
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43011802 ศรีชมชื่น เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011803 ทาดอกคํา เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011804 บุงเล เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011805 หนองแจง เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011806 หนองเดิด เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011807 บุงเลใหญ เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
43011901 จอมแจง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011902 สีกายใต สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011903 ฝายแตก สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011904 บง สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011905 ดงเวร สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011906 สีกายเหนือ สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011907 สันติสุข สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43011908 สังคมพัฒนา สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
43020101 ปาุง้ิว ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020102 ทาบอ ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020103 ทาบอ ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020104 ทาบอ ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020105 ทาบอ ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020106 สระแกว ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020107 นาชางน้ํา ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020108 ทาเสด็จ ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020109 แกวพิจิตร ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020110 เกษตรผล ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020111 สระแกว ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020112 สระแกว ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020113 นาดาว ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020114 ไทรทอง ทาบอ ทาบอ หนองคาย
43020201 น้ําโมง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020202 น้ําโมง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020203 ทุม น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020204 ฝาง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020205 อุมเย็น น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020206 ทาสําราญ น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
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43020207 หนองแวง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020208 ศรีชมภู น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020209 ทาเจริญ น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020210 สวาง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020211 โนนสวาท น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020212 ทาแดง น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020213 โนนสําราญ น้ําโมง ทาบอ หนองคาย
43020301 กองนาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020302 กองนาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020303 ปากมาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020304 ปาุสัก กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020305 หงษแทอง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020306 สามขา กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020307 นาบง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020308 ดอนหมี กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020309 ปาุสักใต กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020310 กองนาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020311 กองนาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020312 หวยมาง กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020313 หนองยางคํา กองนาง ทาบอ หนองคาย
43020401 โพนพระ โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020402 โพนพระ โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020403 ดอนเมือง โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020404 โคกคอน โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020405 โคกคอน โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020406 โคกคอน โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020407 หนองผือ โคกคอน ทาบอ หนองคาย
43020501 นอย บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020502 เด่ือ บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020503 โนนสวรรคแ บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020504 สรางหลวง บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020505 เส่ียน บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020506 กุดบง บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020507 เทวี บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
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43020508 ดอนขม บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020509 เส่ียน บานเด่ือ ทาบอ หนองคาย
43020601 โพนงาม บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020602 โนนศิลา บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020603 ถอนใต บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020604 ดอนแดง บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020605 ถอนเหนือ บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020606 หนองกก บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020607 ถอนโพธ์ิศรี บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020608 โพนเจริญ บานถอน ทาบอ หนองคาย
43020701 วาน บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020702 วาน บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020703 แสนสุข บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020704 ลําดวน บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020705 ผําไผ บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020706 โพนธาตุ บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020707 กลางนอย บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020708 เปาู บานวาน ทาบอ หนองคาย
43020801 กวด นาขา ทาบอ หนองคาย
43020802 โคกสวาง นาขา ทาบอ หนองคาย
43020803 โพนตาล นาขา ทาบอ หนองคาย
43020804 สมโฮง นาขา ทาบอ หนองคาย
43020805 พฤกษาหาร นาขา ทาบอ หนองคาย
43020806 นาขา นาขา ทาบอ หนองคาย
43020807 ปาุหมากโมง นาขา ทาบอ หนองคาย
43020808 โคกถาวร นาขา ทาบอ หนองคาย
43020901 โพนสา โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020902 โพนสา โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020903 ศรีวิไล โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020904 ทามะเฟือง โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020905 ดอนนอย โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020906 ศิลาเลข โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020907 ศิลาเลข โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020908 เทพมงคล โพนสา ทาบอ หนองคาย
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43020909 โพนสา โพนสา ทาบอ หนองคาย
43020910 ขามใหญ โพนสา ทาบอ หนองคาย
43021001 นาน้ําพาย หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021002 นาดง หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021003 หนองนาง หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021004 นาดุ หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021005 ดงนาคํา หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021006 สมสราง หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021007 ราษฎรแสามัคคี หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021008 สุวรรณภูมิ หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021009 โนนสดใส หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43021010 คําปาุกาว หนองนาง ทาบอ หนองคาย
43050101 จุมพล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050102 จอมนาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050103 เวิน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050104 เด่ือ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050105 รองถอน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050106 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050107 อางเก็บน้ํา จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050108 นาเพียงใหญ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050109 นาเพียงนอย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050110 ทุงธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050111 ปกัหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050112 อยูดีมีสุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050113 จอมทอง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050114 ดอนโพธ์ิ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050115 เมืองคลัง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050116 จอมนางเหนือ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050117 โปรงเย็น จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050118 เตาถาน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050119 เสริมสุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050120 หนองปลาไหล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050121 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050122 นาเพียงใหญ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
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43050123 นาเมือง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050124 หมูบานตัวอยาง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050125 พรพระธาตุ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050126 นาสมบรูณแ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
43050201 ดอนคง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050202 วัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050203 แดนเมือง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050204 ปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050205 ไผ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050206 ดงมวย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050207 ดงกําพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050208 ถอน วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050209 โคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050210 ถิ่นดุง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050211 สองแพ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050212 โนนศิลา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050213 ปากสวยกลาง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050214 สวยเสด็จ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050215 หนองเรือคํา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050216 โคกเจริญ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050301 หนองกุงใต กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050302 หนองกุงเหนือ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050303 ใหม กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050304 โนน กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050305 กุดบง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050306 ดงบงั กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050307 นาไมเฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050308 โนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050309 โพนสวรรคแ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050310 กลุมพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050311 นิคมดงบงั กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050312 โนนฤาษีใหม กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050313 กุดบงใหม กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
43050314 ใหมทรายทอง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
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43050401 ทาล่ี ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050402 ดอนกลาง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050403 โพนบก ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050404 ชุมชาง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050405 ของไก ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050406 โนนหนามแทง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050407 คุยลุมพุก ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050408 โพนทนั ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050409 บวั ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050410 หนองกุง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050411 คําเสน ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050412 น้ําโล ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050413 เอราวัณ ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050414 ทรายทอง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050415 โพนเงิน ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050416 โพนสวาง ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050417 โนนสงา ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050418 โพนบญุ ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050419 ตาดสําราญ ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย
43050601 ทุงหลวง ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050602 นาตาล ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050603 โนนสวาท ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050604 หนองแหวน ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050605 หนองอั้ว ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050606 รองโน ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050607 รองแกม ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050608 โนนทอง ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050609 ขาม ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050610 โนนรุงเรือง ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050611 ทรัพยแมงคล ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050612 โนนหวัชาง ทุงหลวง โพนพิสัย หนองคาย
43050701 เหลาตางคํา เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050702 ตางคํา เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050703 หวยน้ําเย็น เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
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43050704 เชียงอาด เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050705 สุขสําราญ เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050706 โนนตาล เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050707 นาเมย เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050708 โคกหวัภู เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050709 โคกคอย เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050710 เหลาเจริญ เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050711 โคกสวาง เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050712 มีสุข เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050713 เชียงอาดเหนือ เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050714 ตางคําวิทยา เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050715 โนนภูทอง เหลาตางคํา โพนพิสัย หนองคาย
43050801 นาหนัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050802 แปนู นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050803 ดงบงั นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050804 กุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050805 กองขันธแ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050806 ดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050807 ตอนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050808 หนองหอย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050809 นาหวา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050810 โคกพัฒนา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050811 ใหมโพธ์ิชัย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050812 โพธ์ิศรี นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050813 คําสวาง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050814 หวยคู นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050815 นาเจริญ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050816 สระพังคํา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050817 แปนูใหม นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
43050901 เซิม เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050902 โนนสงา เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050903 เซิมทุง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050904 โคกเสือดาว เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050905 ทาหนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย

-1022-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
43050906 โคกสงา เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050907 คําตอยูง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050908 สุขสําราญ เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050909 นามน เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050910 นาสวรรคแ เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43050911 โคกกลาง เซิม โพนพิสัย หนองคาย
43051301 โพธ์ิ บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051302 โพธ์ิใหม บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051303 คําเจริญ บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051304 ปกั บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051305 คําปะกั้ง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051306 คําจําปา บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051307 เหลาโพธ์ิทอง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051308 คําแสนสุข บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051309 โนนสีทอง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051310 ดงอาง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051311 คํารุงเรือง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051312 ไทรทอง บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43051313 ปกัใหม บานโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย
43052101 ผือ บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052102 เสริมสุข บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052103 วังสิม บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052104 โนนสวาง บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052105 คําอินทรแแปลง บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052106 หนองแอก บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052107 แสงพิสัย บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052108 คําพัฒนา บานผือ โพนพิสัย หนองคาย
43052201 เหลา สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052202 สรางนางขาว สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052203 โพธ์ิศรี สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052204 ดอนสนุก สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052205 หนองแคน สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052206 หาดส่ัง สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43052207 หาดทรายทอง สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
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43052208 คําบอน สรางนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
43070101 ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070102 ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070103 ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070104 เจียมปรางคแ พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070105 สะพานทอง พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070106 ยอยไฮ พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070107 โนนสงา พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070108 โนนสงาใต พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070109 หนองแวง พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070110 พานพราว พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070111 หวัทราย พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070112 หาดทรายทอง พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070113 ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070114 ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070115 โนนสงา พานพราว ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070301 หมอใต บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070302 บานหมอ บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070303 ปาุสัก บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070304 ทากฐิน บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070305 ทุงสวาง บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070306 ยางคํา บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070307 หมอ บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070308 หมอ บานหมอ ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070401 พระบาท พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070402 สะพานพุทธ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070403 โคกซวก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070404 ไทยเจริญ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070405 วังน้ํามอก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070406 ลุมพินี พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070407 ไทรงาม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070408 ปดุดู พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070409 หวยชางเผือก พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070410 หวยไฮ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย
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43070501 หนองปลาปาก หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070502 โนนสวรรคแ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070503 ดอนกอ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070504 นาโพธ์ิ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070505 ขุมคํา หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070506 ไทยสามัคคี หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070507 เสียว หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070508 ดงบงั หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070509 จําปาทอง หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43070510 ดอนกอ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม หนองคาย
43080101 โสกกลา แกงไก สังคม หนองคาย
43080102 นาขาม แกงไก สังคม หนองคาย
43080103 แกงไก แกงไก สังคม หนองคาย
43080104 เจื้อง แกงไก สังคม หนองคาย
43080105 สังกะสี แกงไก สังคม หนองคาย
43080106 หนองแสง แกงไก สังคม หนองคาย
43080201 ผาต้ัง ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080202 ปากโสม ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080203 ลําภูพาน ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080204 นาโคก ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080205 หวยไซงัว ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080206 ดงตอง ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080207 ไทยพัฒนา ผาต้ัง สังคม หนองคาย
43080301 ตาดเสริม บานมวง สังคม หนองคาย
43080302 มวง บานมวง สังคม หนองคาย
43080303 หนอง บานมวง สังคม หนองคาย
43080304 หวยคอ บานมวง สังคม หนองคาย
43080305 วังมน บานมวง สังคม หนองคาย
43080306 โนนสวาง บานมวง สังคม หนองคาย
43080307 ภูเขาทอง บานมวง สังคม หนองคาย
43080401 นาง้ิว นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080402 ซําเจียง นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080403 เทาใต นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080404 เทากลาง นาง้ิว สังคม หนองคาย
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43080405 นาบอน นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080406 ดงปาุเปอืย นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080407 นาง้ิว นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080408 นาบอน นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080409 เทพประทบั นาง้ิว สังคม หนองคาย
43080501 สังคม สังคม สังคม หนองคาย
43080502 สังคม สังคม สังคม หนองคาย
43080503 ผาแดง สังคม สังคม หนองคาย
43080504 แกงใหม สังคม สังคม หนองคาย
43080505 น้ําไพร สังคม สังคม หนองคาย
43080506 มวงน้ําไพร สังคม สังคม หนองคาย
43080507 ฟูาประทาน สังคม สังคม หนองคาย
43140101 น้ําสวย สระใคร สระใคร หนองคาย
43140102 หนองบวัเงิน สระใคร สระใคร หนองคาย
43140103 สระใคร สระใคร สระใคร หนองคาย
43140104 ไชยา สระใคร สระใคร หนองคาย
43140105 โพนสวรรคแ สระใคร สระใคร หนองคาย
43140106 โนนสงา สระใคร สระใคร หนองคาย
43140107 โพนหวาย สระใคร สระใคร หนองคาย
43140108 ดงนาเทา สระใคร สระใคร หนองคาย
43140109 ยางคํา สระใคร สระใคร หนองคาย
43140110 สระใครใต สระใคร สระใคร หนองคาย
43140111 น้ําสวยใต สระใคร สระใคร หนองคาย
43140112 นาไหม สระใคร สระใคร หนองคาย
43140113 โนนธงชัย สระใคร สระใคร หนองคาย
43140114 โนนอุดม สระใคร สระใคร หนองคาย
43140115 โพนสวรรคแเหนือ สระใคร สระใคร หนองคาย
43140201 คอกชาง คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140202 ดงแสนแผง คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140203 ดงหล่ี คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140204 นาทราย คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140205 เหมือดแอ คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140206 นากอ คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140207 สมสะอาด คอกชาง สระใคร หนองคาย
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43140208 ดงมุข คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140209 ใหมเอราวัณ คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140210 โนนเชียงคูณ คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140211 พลายงาม คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140212 โพธ์ิกลาง คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140213 โนนธาตุ คอกชาง สระใคร หนองคาย
43140301 ฝาง บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140302 เด่ือ บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140303 ตอแก บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140304 ขี้เหล็ก บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140305 สมสนุก บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140306 หนองบวั บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140307 โนนแดง บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140308 โนนดู บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140309 หมากหุง บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140310 ฝางนอย บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140311 หวยทราย บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140312 ทุงสวรรคแ บานฝาง สระใคร หนองคาย
43140313 ดงหนองบอน บานฝาง สระใคร หนองคาย
43150101 นาฮํา เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150102 เฝูาไร เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150103 จับไม เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150104 ทาหายโศก เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150105 นาฮําใหม เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150106 หนองยาง เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150107 ทาสําราญ เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150108 วังชมภู เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150109 ทรัพยแเจริญ เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150110 มีชัย เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150111 ภูเงิน เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150112 เกษตรเจริญ เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150113 เมืองทอง เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150114 เฝูาไรพัฒนา เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150115 เจริญศรี เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
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43150116 พรมงคล เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150117 นาฮําพัฒนา เฝูาไร เฝูาไร หนองคาย
43150201 นาดี นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150202 โนนยาง นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150203 เหลาเจริญ นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150204 โนนตอง นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150205 ดอนเม็ก นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150206 นาอุดม นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150207 เจริญสุข นาดี เฝูาไร หนองคาย
43150301 หนองหลวง หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150302 แบง หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150303 กุดแดน หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150304 โนนสมบรูณแ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150305 หนองจอก หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150306 หนองบวัเงิน หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150307 โนนมันปลา หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150308 โนนหวยทราย หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150309 เลิศไมตรี หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150310 วังไฮ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150311 โนนมีชัย หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150312 ศรีวิไล หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150313 ใหมวังไฮ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150314 หนองสวรรคแ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150315 รุงอรุณ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150316 สุขสําราญ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150317 หนองหลวงใหม หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150318 หนองบวัเงินเหนือ หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150319 หนองหลวงเกา หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150320 แบงใหม หนองหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150401 วังหลวง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150402 หนองควาย วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150403 หนองนาแพง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150404 โพนทอง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150405 ทาคําบง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
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43150406 ทาหลวง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150407 หนองวัวชุม วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150408 หนองแวงคําภู วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150409 พรประเสริฐ วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150410 โนนสําราญ วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150411 หนองบวัคํา วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150412 ไชยพัฒนา วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150413 โนนแสงทอง วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150414 คําศิลา วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150415 ศรีชมชื่น วังหลวง เฝูาไร หนองคาย
43150501 โคกอุดม อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150502 คําชิ อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150503 หนองบวัเงิน อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150504 นาดูน อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150505 โนนสะอาด อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150506 คําสะอาด อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150507 คําโคนสวาง อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150508 อุดมพร อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150509 โพธ์ิจุมพล อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150510 คําบญุมี อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150511 บรูพา อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150512 คําแกว อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150513 แสงสวาง อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43150514 ใหมพัฒนา อุดมพร เฝูาไร หนองคาย
43160101 น้ําเป รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160102 ทามวง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160103 ตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160104 หนองแกว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160105 นาชุมชาง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160106 โนนสวรรคแ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160107 เจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160108 หนองไผ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160109 วารีภิมุข รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160110 ดอนบก รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
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43160111 รัตนวาปี รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160112 หนองแกวเหนือ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
43160201 นาทบัไฮ นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160202 หนองเค็ม นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160203 โนนเรียง นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160204 โนนดู นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160205 ยางชุม นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160206 นาคํามูล นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160207 โนนภูทอง นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160208 ชมภูพร นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160209 โนนดูเหนือ นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160210 ยางชุมใต นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160211 โนนดูใต นาทบัไฮ รัตนวาปี หนองคาย
43160301 ตอนนอย บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160302 ตอนใหญ บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160303 ดอนเหมือด บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160304 ดงหอ บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160305 ดงเลา บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160306 ดอนบก บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160307 ตอนหวันา บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160308 เปงจานนคร บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160309 หนองลาด บานตอน รัตนวาปี หนองคาย
43160401 พระบาทนาหงษแ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160402 นาสิงหแ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160403 ตาดทอง พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160404 กุดลึก พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160405 สามัคคีชัย พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160406 โนนหงษแทอง พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160407 นายาง พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160408 โปรงสําราญ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160409 หงษแสาวดี พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160410 โนนประเสริฐ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160411 โนนสําราญ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160412 พรสวรรคแ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
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43160413 นาหงสแคํา พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160414 เตชะไพบลูยแ พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160415 กาญจนา พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160416 หวยหมากหาด พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160417 คลองสาร พระบาทนาสิงหแ รัตนวาปี หนองคาย
43160501 โพนแพง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160502 อาญา โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160503 ผักขะ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160504 ดงตาล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160505 หนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160506 ดงเย็น โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160507 ดงสาร โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160508 เบงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160509 โพนสวาง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160510 ดงมดแดง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160511 หนองบวัเงิน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160512 ดงตาลเหนือ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43160513 โนนโพธ์ิทอง โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
43170101 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170102 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170103 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170104 สาวแล (เหนือ) โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170105 สาวแล (ใต) โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170106 สาวแลกลาง โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170107 ศรีวิไล โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย
43170201 โพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170202 โพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170203 กาหม โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170204 ดอนไผ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170205 ไร โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170206 มวง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170207 นาฝาก โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170208 ดงเหลา โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170209 สันติสุข โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
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43170210 โพนทอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170211 โคกบญุสนอง โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย
43170301 ดานศรีสุข ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170302 น้ําทอน ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170303 ศูนยแกลาง ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170304 บางกอกนอย ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170305 ดอนขนุน ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170306 หวยหนิขาว ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170307 หวยหมากพริก ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170308 ภูพนังมวง ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
43170309 พรเจริญ ดานศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย
44010201 เขวา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010202 ดอนดู เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010203 เชียงเหยีน เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010204 หนั เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010205 เอียด เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010206 โนนสะพัง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010207 หนองต่ืน เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010208 หมี่ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010209 สงเปลือย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010210 เหลานอย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010211 หมอ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010212 ต้ิว เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010213 เขวาเกา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010214 เขวากลาง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010215 โนนเขวานอย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010216 เหลาวิไล เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010217 เขวา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010218 เชียงเหยีนใต เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010219 สันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010220 โพธ์ิสระแกว เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010221 หนัพัฒนา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010222 หมี่พัฒนา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010223 เชียงเหยีนนอย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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44010224 ต้ิวเหนือพัฒนา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010301 หนองโดน ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010302 กุดเวียน ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010303 ทาตูม ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010304 โปโล ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010305 หนองขา ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010306 ดอนเรือ ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010307 ออยชาง ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010308 หนองคู ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010309 ทาตูมวารินทรแ ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010310 หนองขา ทาตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010401 หนองแวง แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010402 หนิลาด แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010403 เกานอย แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010404 ดงนอย แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010405 หนองโพด แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010406 ดอนบม แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010407 หนิต้ัง แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010408 หนองแวง แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010409 หนองเส็ง แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010410 โนนเด่ือ แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010411 หนองเจริญ แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010412 โนนสําราญ แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010413 รวมใจ แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010414 โนนเพ็ก แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010415 โนนมวง แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010416 ดอนหนัพัฒนา แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010417 ดงนอย แวงนาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010501 โคกกอ โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010502 โรงบม โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010503 หนองหนิ โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010504 หนองหนิใต โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010505 ภูดิน โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010506 หนองแสง โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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44010507 สมศรี โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010508 หนองแวงนอย โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010509 หนองโจด โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010510 หวัชาง โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010511 ภูดินเหนือ โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010512 โคกกอใต โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010513 หนองโจดเหนือ โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010514 หนองสูง โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010515 ภูดินตักศิลา โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010516 หนองคาย โคกกอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010601 เหลาหนาด ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010602 หนองหลมนอย ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010603 หนองหลมใหญ ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010604 ดอนหวาน ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010605 ดอนหวาน ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010606 โนนทอง ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010607 ดอนหวาน ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010608 หวัหนอง ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010609 ดอนหวานพัฒนา ดอนหวาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010701 ดินดํา เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010702 โนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010703 ทาประทาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010704 วังยาว เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010705 เกิ้งใต เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010706 เกิ้งเหนือ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010707 โขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010708 ทุงนาเรา เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010709 โนนสมบรูณแ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010710 โนนสวรรคแ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010711 ดินดําพัฒนา เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010712 เจริญสุข เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010713 เกิ้งพัฒนา เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010714 วังน้ําเย็น เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010801 ดอนตูม แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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44010802 กุดเปลง แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010803 หนองใหญ แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010804 เมนใหญ แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010805 ทาแร แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010806 หนองจิก แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010807 เมนนอย แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010808 กลาง แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010809 ดอนโด แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010810 หนองจิก แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010811 หวัชาง แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010812 โนนหวัฝาย แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010813 แกงเลิงจาน แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010814 เมนใหญ แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010815 หนองจิกรวมใจ แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010816 ดอนตูมสามัคคี แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010817 ทาแรวัฒนา แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010901 ทาสองคอน ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010902 หนองกุงเตา ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010903 อุปราช ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010904 โนนแต ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010905 หนองงัวนอย ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010906 บอนอย ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010907 หนองเขื่อนชาง ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010908 หนิลาด ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010909 ดอนหนั ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010910 ดงเค็ง ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010911 สวาง ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010912 ทาสองคอน ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010913 หนองเขื่อนชาง ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010914 โนนตาล ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010915 โนนสะอาด ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010916 โนนแต ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010917 ทาสองคอน ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010918 ทาสองคอน ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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44010919 โนนตาล ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010920 หนองเขื่อนชางใต ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010921 ดอนหนั ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010922 หนองกุงเตา ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44010923 หนิลาดพัฒนา ทาสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011001 ลาดคุมทุง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011002 ลาดคุมนอก ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011003 ทางาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011004 ใตวังไผ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011005 ทาเจริญ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011006 ลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011007 วังไผ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011008 กุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011009 หนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011010 มวง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011011 บุงคลา ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011012 เลิงบอ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011013 คุยโพธ์ิ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011014 ทาคอ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011015 หนองนาแซง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011016 ปาุจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011017 กุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011018 วังไผพัฒนา ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011019 ลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011101 หวันาคํา หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011102 ปาุกุง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011103 หนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011104 จํานัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011105 โคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011106 หนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011107 โนนสมบรูณแ หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011108 ศรีวิลัย หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011201 ดอนไฮ หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011202 นาแพง หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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44011203 โด หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011204 ทางาม หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011205 โคกลาม หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011206 หมากหญา หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011207 ทาสําราญ หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011208 โนนแสนสุข หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011209 หวยแอง หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011210 โสทอน หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011301 หนองโน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011302 กุดแคนเหนือ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011303 หนองอีดํา หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011304 นานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011305 หนองโน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011306 กุดแคนใต หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011307 สวนมอน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011308 หนองโน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011401 บวัคอ บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011402 โนนมี้ บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011403 โคก บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011404 หนองบวั บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011405 หนองคอ บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011406 น้ําจั้น บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011407 หนองคูณ บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011408 สวนออย บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011409 โคก บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44011410 บวัคอ บวัคอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
44020101 แกดํา แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020102 หนองไขผํา แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020103 ขามหวาน แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020104 หวัขัว แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020105 โนนสีดา แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020106 โพธ์ิศรี แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020107 หมากคา แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020108 นาภู แกดํา แกดํา มหาสารคาม
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44020109 หนองเจริญ แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020110 เหลาจั่น แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020111 เหลาจั่น แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020112 หนองแต แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020113 บอน แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020114 หนองสิม แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020115 แกดํากลาง แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020116 หนองโพด แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020117 นาเจริญ แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020118 นาภู แกดํา แกดํา มหาสารคาม
44020201 วังแสง วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020202 คอนสาร วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020203 ขอนแกน วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020204 โนนเขวา วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020205 ตะคุ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020206 ดอนกอ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020207 หนองบวั วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020208 โนนศรีบญุเรือง วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020209 กกเหล่ียม วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020210 หนองขอน วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020211 โคกกลาง วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020212 หนองแวง วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020213 โนนสมบรูณแ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020214 แสงเจริญ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020215 โนนสวรรคแ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020216 โคกศรีสมเด็จ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020217 คําแกนคูณ วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020218 ดอนไทรทอง วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020219 สารพัฒนา วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020220 วังทองพัฒนา วังแสง แกดํา มหาสารคาม
44020301 หนองดุก มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020302 นกกระโดก มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020303 เสือกินวัว มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020304 หนองบวัดง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
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44020305 ตาหลุง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020306 ยาง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020307 หนองหลิูง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020308 โคกนอย มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020309 ปาุชาด มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020310 หนองขุน มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020311 กกกอก มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020312 ปาุขาง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020313 โนนลาน มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020314 โนนสวาง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020315 ปาุแดง มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020316 โนนสะอาด มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020317 หนองน้ําใส มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020318 มิตรภาพ มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020319 โคกเจริญ มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020320 เหลาอุดม มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020321 ประดู มิตรภาพ แกดํา มหาสารคาม
44020401 หนองกุง หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020402 โคกไร หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020403 คุมเหนือ หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020404 หนองบวั หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020405 โพนละออมใหญ หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020406 โพนละออมนอย หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020407 น้ําเที่ยง หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020408 ทาแร หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020409 หวันาคํา หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020410 คํามะมายใหญ หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020411 คํามะมายนอย หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020412 โพนสวาง หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020413 โพนสามัคคี หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020414 โคกสาย หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020415 หนองจันทรา หนองกุง แกดํา มหาสารคาม
44020501 โนนภิบาล โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020502 โนนศรี โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
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44020503 นาคูณ โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020504 โคกกลาง โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020505 โสกแดง โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020506 หนองคอ โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020507 โนนสระพัง โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020508 หนองไผ โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020509 โคกล่ิน โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020510 โคกกอง โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020511 โนนสําราญ โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020512 วงคแพัฒนา โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020513 ไผลอม โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44020514 โนนแกว โนนภิบาล แกดํา มหาสารคาม
44030101 คุมกลาง หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030102 คุมใต หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030103 คุมสังขแ หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030104 โชคชัย หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030105 ศรีสุข หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030106 ดอนกลอย หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030107 หนองยาง หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030108 แกงโกสุม หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030109 หนองยาง หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030110 คุมสังขแ หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030111 คุมใต หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030112 คุมสังขแ หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030113 คุมกลาง หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030114 ทางาม หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030115 คุยโพธ์ิ หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030116 แกงโกสุม หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030117 ดอนกลอย หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030118 แกงโกสุม หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030119 กุดน้ําใส หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030120 ดอนกลอย หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030121 พงษแพัฒนแธานี หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030122 คุมกลาง หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44030123 คุมสังขแ หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030124 คุมใต หวัขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030201 ยางนอย ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030202 ยางนอย ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030203 ยางใหญ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030204 ยางเหนือ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030205 ยางใหญ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030206 ผักหนอก ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030207 โนนนกหอ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030208 ดอนสุริเยศ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030209 โนนสุวรรณ ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030210 ปาุเปาู ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030211 ผักหนอก ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030212 หวัชาง ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030213 ผักหนอก ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030214 ยางนอย ยางนอย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030301 วังยาว วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030302 หนองโน วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030303 ขอนขวาง วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030304 บะหลวง วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030305 หนองไร วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030306 โนนเจริญ วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030307 วังยาว วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030308 หนองโน วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030309 หนองโสน วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030310 หนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030311 โนนทนั วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030312 วังยาว วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030401 หนองสระพัง เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030402 หนองเขื่อน เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030403 โนนสะอาด เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030404 โนนราษี เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030405 โคกลาม เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030406 วังโพน เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44030407 โนนพยอม เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030408 วังกุง เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030409 เหลาพอหา เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030410 ขิงแดง เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030411 หนองสิม เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030412 หนองเขื่อนนอย เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030413 เหลาพอทา เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030414 โคกสมบรูณแ เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030415 หนองสระพังเหนือ เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030416 โนนงาม เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030417 โคกกลางเหนือ เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030418 เหลาพอตา เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030419 วังทอง เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030420 โนนราษี เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030501 แพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030502 สองคอน แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030503 โนนเมือง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030504 หนองเหนือ แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030505 มวงนอย แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030506 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030507 หวันาคํา แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030508 หนองแสง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030509 แพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030510 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030511 แพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030512 โนนเมือง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030513 แพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030514 แพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030515 โนนเมือง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030516 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030601 แกงแก แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030602 โนนใหญ แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030603 แกงใหญ แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030604 หนองกุงนอย แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44030605 ของแดง แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030606 แกงนอย แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030607 หนองกุงนอย แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030608 หวัขัว แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030609 หนองกุงวันดี แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030610 สุขสวัสด์ิ แกงแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030701 โนนสะอาด หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030702 วังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030703 หนองหญามา หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030704 โคกหมากมาย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030705 ดูเหนือ หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030706 หนองแวง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030707 สวนกลวย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030708 โคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030709 นาลอม หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030710 โนนสูง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030711 ทนั หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030712 หนองเหล็ก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030713 โคกสวาง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030714 หนองเหล็กพัฒนา หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030715 สวางพัฒนา หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030716 ทนั หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030717 โพธ์ิทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030718 โนนสูง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030719 หนองสระพัง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030720 หนองหญามา หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030801 หนองผือ หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030802 กอก หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030803 คุยเชือก หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030804 คุยแพง หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030805 โนนเมืองนอย หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030806 โนนหนิแห หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030807 หนองปลาเข็ง หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030808 หนองปลาเข็ง หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44030809 คุยเชือกนอย หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030810 หนองผือ หนองบวั โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030901 แทน เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030902 เหลา เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030903 ยางสินไชย เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030904 หนองแคน เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030905 ดอนตูม เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030906 หนองหาด เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030907 โนนหนองคู เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030908 เขวา เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030909 เขวาบงึกุย เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030910 หนองแคนพัฒนา เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44030911 แทนนคร เหลา โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031001 เขื่อน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031002 เขื่อน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031003 เขื่อน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031004 โนนตุน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031005 โนนเนาวแ เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031006 เขื่อน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031007 เขื่อนสมบรูณแ เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031008 เขื่อนเหนือ เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031009 โนนตุน เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031010 เขื่อนใต เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031011 เขื่อนคํา เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031101 หนองบอน หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031102 ทาเด่ือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031103 หวัหนอง หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031104 โนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031105 เหลายาว หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031106 แหเหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031107 หนองบอน หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031108 แหเหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031109 หนองบอน หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031110 โนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44031111 ทามะเด่ือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031201 โพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031202 โพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031203 โพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031204 โพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031205 ดอนนอย โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031206 มวงใหญ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031207 ดอนจําปา โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031208 ดอนสวรรคแ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031209 หนองขนวน โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031210 โพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031211 มวงใหญ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031212 โพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031301 สําโรง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031302 ปลาเดิด ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031303 ปลาปดั ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031304 ศาลา ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031305 โนนเมือง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031306 สวาง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031307 ยางทาแจง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031308 หนองบวัเรียน ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031309 โนนเมือง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031310 ยางทาแจง ยางทาแจง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031401 แหใต แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031402 แหใต แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031403 แหศรีวิลัย แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031404 เหลาแดง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031405 คันจอง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031406 โพนทอง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031407 โนนคัดเคา แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031408 คุยกอก แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031409 คุยปอ แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031410 ดอนอีเอ็น แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031411 ดอนสวาง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44031412 สันติสุข แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031413 หวยมวง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031414 ดอนอิเอ็นเหนือ แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031415 โพนทอง แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031416 สันติสุข แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031417 ดอนสวางโพธ์ิไทร แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031418 ปาุปอ แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031419 โนนสะอาดนาแค แหใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031501 หนองกุง หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031502 หนองสวรรคแ หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031503 หนองกุงใต หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031504 เหลาโพธ์ิชัย หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031505 เหลาโพธ์ิ หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031506 ศาลา หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031507 หญาขาว หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031508 น้ําเที่ยง หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031509 หนองกุงพัฒนา หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031510 หญาขาวพัฒนา หนองกุงสวรรคแ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031601 โนนขอนหอย เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031602 โนนรัง เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031603 เลิงใต เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031604 เลิงบวั เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031605 เลิงใต เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031606 น้ําจอย เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031607 เลิงใต เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031608 เชียงสง เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031609 น้ําจอย เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031610 หนองหอย เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031611 หนองหอย เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031612 เลิงใต เลิงใต โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031701 ดอนกลาง ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031702 วังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031703 โนนสูง ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031704 ทพิโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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44031705 โนนอุดม ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031706 วังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031707 วังแคน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031708 หนิแห ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031709 เหลา ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031710 ทพิโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44031711 วังแคน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
44040101 โคกพระ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040102 โคกพระ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040103 ขนมจีน โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040104 หนองแวง โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040105 หนองลุมพุก โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040106 โนนคอ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040107 หนองไร โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040108 คอกมา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040109 เหลา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040110 เหลา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040111 สมศรี โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040112 หนองโก โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040113 เหลา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040114 โนนคอพัฒนา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040115 คอกมาพัฒนา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040201 คันธารแ คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040202 สระ คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040203 หนองขอน คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040204 สมปลอย คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040205 โนน คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040206 คันธารแพัฒนา คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040207 โนนเมือง คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040208 โคกกอง คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040209 ดอนดู คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040210 โพนงาม คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040211 สระนคร คันธารราษฎรแ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040301 มะคา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
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44040302 มะคา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040303 มะคาเหนือ มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040304 มะคาบรูพา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040305 ไผ มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040306 กุดเวียน มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040307 น้ําเที่ยง มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040308 ปาุยางหาง มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040309 โนนตาล มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040310 ใครนุน มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040311 หนองหญามา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040312 โขงใหญ มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040313 เปลือยน้ํา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040314 โนนทนัพัฒนา มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040315 ใครนุน มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040401 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040402 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040403 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040404 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040405 กุดรอง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040406 วังหวา ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040407 ดอนยม ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040408 ดอนเวียงจันทรแ ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040409 หวัขัว ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040410 ใครนุน ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040411 ทาขอนยาง ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040412 ดอนสวน ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040413 ดอนเวียงจันทนแ ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040414 ใครนุน ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040415 หวัขัว ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040501 นาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040502 ตําแย นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040503 หนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040504 หวาย นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040505 ทนั นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
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44040506 โพธ์ิมี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040507 หนองเม็ก นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040508 หนองอุม นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040509 แหยง นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040510 เขวาโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040511 แสน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040512 หนองอุม นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040513 ดอนกานตรง นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040514 นาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040515 หนองโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040516 โนนสะอาดพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040517 นาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040518 นาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040519 โพธ์ิมี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040520 หวายคํา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040521 เขวาโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040522 หนองอุมเหนือ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040523 หนองอุมพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040524 ตําแยใต นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040525 แหยงใต นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040526 ทนัพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040527 แสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040601 ขามเรียง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040602 โนนแสบง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040603 เขียบ ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040604 หนองแข ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040605 กอก ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040606 หวยชัน ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040607 ดอนนา ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040608 ดอนหนอง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040609 หนองขาม ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040610 หวัหนอง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040611 กุดหวัชาง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040612 มะกอก ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
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44040613 ดอนมัน ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040614 โขงกุดเวียน ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040615 ขามเรียง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040616 ดอนหนอง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040617 เขียบพัฒนา ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040618 มะกอก ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040619 กอก ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040620 ขามเรียง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040621 หนองแข ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040622 เขียบ ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040623 มะกอก ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040701 เขวาใหญ เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040702 เขวากลาง เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040703 เขวานอย เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040704 โนนเสียว เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040705 ขี เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040706 ดอนเงิน เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040707 คุยเพ็ก เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040708 คุยเชือก เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040709 บุงเบา เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040710 ขี้เหล็ก เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040711 สมโฮง เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040712 ดอนโพธ์ิ เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040713 ขีเหนือ เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040714 เขวาใหญ เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040715 หนองโน เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040716 เขวานอย เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040717 หนิปนู เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040718 โนนเสียว เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040719 ขีใต เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040720 คุยเพ็ก เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040721 เขวาใหญ เขวาใหญ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040801 ลาด ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040802 ดอนแดง ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
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44040803 ศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040804 นาดี ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040805 น้ําเที่ยง ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040806 ดอนอิจันทรแ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040807 ดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040808 หนองแคน ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040809 หนองหวา ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040810 หนองอิต้ือ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040811 ดอนหวาย ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040812 ดอนขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040813 ลาดบรูพา ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040814 ลาดใต ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040815 หนองอีต้ือใต ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040816 หนองแคนนอย ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040817 ลาดพัฒนา ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040818 ลาดสมบรูณแ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040819 ศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040820 หนองแคน ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040821 หนองหวา ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040822 ลาดเจริญ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040823 นาดีใต ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040824 ลาดสามัคคี ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040901 หนองคูพัฒนา กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040902 ดอนหนั กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040903 ขี้เหล็ก กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040904 กุดไสจอ กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040905 ดอนเปาู กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040906 ล้ินฟูา กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040907 ดงเค็ง กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040908 มวง กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040909 หวังัว กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040910 มวง กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44040911 ไสจอ กุดใสจอ กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041001 ขามเฒา ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
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44041002 ขามพัฒนา ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041003 วังบวั ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041004 โนนเขวา ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041005 ดอนเปลือย ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041006 ปอแดง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041007 น้ําใส ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041008 ยาง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041009 ยาง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041010 เปลือยดง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041011 มะแปป ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041012 วังบวัหลวง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041013 ขามเจริญ ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041014 เปลือยดง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041015 โนนขาพัฒนา ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041016 น้ําใส ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041017 วังบวั ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041018 ยางคําพัฒนา ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041019 ขามอุดม ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041020 ขามเฒาเมืองทอง ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44041021 ยางนอย ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
44050101 หมากหญา เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050102 โนนง้ิว เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050103 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050104 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050105 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050106 โคกสูง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050107 หนองมะเมา เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050108 สรางแกว เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050109 หนองแวง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050110 หนองศิริราษฎรแ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050111 เหลาศรีเชียงเหนือ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050112 โนนหนิแห เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050113 หนองโปงุ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050114 โคกสูง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
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44050115 โคกสูง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050116 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050117 สรางแกว เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050118 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050119 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
44050301 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050302 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050303 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050304 หนองเม็ก หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050305 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050306 ขี หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050307 กลางใหญ หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050308 หนองจิก หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050309 มะโม หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050310 มะโมเหนือ หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050311 กลางนอย หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050312 ราษฎรแพัฒนา หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050313 หนองจิกพัฒนา หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050314 มะโมใต หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050315 อุดมสุข หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050316 หนองมวงพัฒนา หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
44050501 ผํา ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050502 หวัหนอง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050503 หนองแวง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050504 โนนสําราญ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050505 ดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050506 แฝก ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050507 สะอาด ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050508 คอ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050509 หนองไมตาย ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050510 โนนสูงนอย ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050511 โนนศรีชัยสวาง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050512 แฝก ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050513 โนนดินแดง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
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44050514 ผําสามัคคี ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050515 โนนสวาง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
44050601 กูทอง กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050602 เมืองเพ็ง กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050603 ขามเปี้ย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050604 ขามเปี้ย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050605 หนองบญุชู กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050606 หนองขาด กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050607 หนองมันปลา กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050608 บวับาน กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050609 โจด กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050610 หนองมันปลานอย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050611 โจดนอย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050612 ขามเปี้ย กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050613 โจดใต กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050614 ใหมบวับาน กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050615 เมืองเพ็ง กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050616 กูทอง กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050617 หนองบญุชูพัฒนา กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050618 หนองมันปลาพัฒนา กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050619 ขามเจริญ กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050701 แบก นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050702 ทพัมา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050703 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050704 ดอนหนั นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050705 หนองแวง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050706 ทพัมาพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050707 แบก นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050708 แบกสามัคคี นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050709 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050710 ดอนหนัพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050711 วังน้ําใส นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44050801 จาน เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050802 โคกขา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
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44050803 ทากระเสริม เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050804 โนนสูง เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050805 โนนสวรรคแ เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050806 เสือเฒา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050807 เข็ง เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050808 หนองสระพัง เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050809 โนนศรีสวัสด์ิ เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050810 หนองเรือ เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050811 จานใต เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050812 เข็งพัฒนา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050813 จานพัฒนา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050814 เข็งใหมพัฒนา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050815 เสือเฒาพัฒนา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44050816 จานใหมพัฒนา เสือเฒา เชียงยืน มหาสารคาม
44051101 โพน โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051102 โพนทอง โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051103 โพน โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051104 สีดา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051105 สระแกว โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051106 นหนองไห โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051107 หนองคู โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051108 หนองคูใต โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051109 โพนใต โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051110 โพนพัฒนา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051111 หนองคูพัฒนา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051112 โพนบรูพา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
44051201 หนองลามใต เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051202 หนองบวั เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051203 เหลาใหม เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051204 เหลาบวับาน เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051205 ดอนโพธ์ิ เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051206 หนองลาม เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051207 หนองเด่ิน เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
44051208 หนองบวั เหลาบวับาน เชียงยืน มหาสารคาม
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44060101 บรบอื บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060102 ซําแฮด บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060103 โคกกลาง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060104 หนองแวง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060105 เหลาโงง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060106 นาดี บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060107 สนามชัย บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060108 โคกลาม บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060109 ซําแฮด บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060110 หนองคูณ บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060111 โคกลาม บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060112 โคกกลาง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060113 นาดี บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060114 บรบอื บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060115 ซําแฮด บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060116 หนองแวง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060117 หนองแวง บรบอื บรบอื มหาสารคาม
44060201 บอใหญ บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060202 บอใหญ บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060203 บอใหญ บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060204 หนองหญาปลอง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060205 บอใหญ บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060206 ดงเค็ง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060207 ดงเค็ง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060208 โนนทอง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060209 หนองหวา บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060210 เกาใหม บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060211 โนนสะอาด บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060212 หนองทุม บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060213 เกาใหม บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060214 บอใหญ บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060215 หนองหวา บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060216 หนองทุม บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060217 ดงเค็ง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
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44060218 ดงเค็ง บอใหญ บรบอื มหาสารคาม
44060401 โนนเกษตร วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060402 ดอนกอ วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060403 วังหนิ วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060404 โคกกอง วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060405 หวัหนอง วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060406 โนนมวง วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060407 โนนสําราญ วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060408 หนองกุงสวาง วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060409 ดอนดูใหญ วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060410 แกงสนาม วังไชย บรบอื มหาสารคาม
44060501 มวง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060502 ยานาง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060503 ขี้เหล็ก หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060504 ง้ิว หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060505 น้ําผ้ึง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060506 ดงมัน หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060507 โคกเสือเฒา หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060508 โนนมวง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060509 เขวานอย หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060510 โคกใหญ หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060511 โนนกลาง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060512 หนองแสง หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060513 ง้ิว หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060514 โคกใหญ หนองมวง บรบอื มหาสารคาม
44060601 กําพี้ กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060602 แดงนอย กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060603 เหลากา กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060604 ฮองไผ กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060605 เปาู กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060606 สองหอง กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060607 ฮองนอย กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060608 เหลายาว กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060609 เหลายาว กําพี้ บรบอื มหาสารคาม

-1057-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
44060610 คําบอน กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060611 เจริญศิลป กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060612 กําพี้ใหม กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060613 สุขสําราญ กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060614 ฮองไผ กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060615 เปาู กําพี้ บรบอื มหาสารคาม
44060701 โนนราษี โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060702 ฝาง โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060703 หวยทราย โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060704 โนนสวรรคแ โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060705 เหลาใหญ โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060706 ผักหวาน โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060707 หวัขัว โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060708 หนองบวั โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060709 บอหลุบ โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060710 โคกกลาง โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060711 แกนเทา โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060712 เชียงคํา โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060713 เหลาใหญ โนนราษี บรบอื มหาสารคาม
44060801 โนนแดง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060802 หวัหนอง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060803 หนองแวง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060804 ดอนพยอม โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060805 เหลาตามา โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060806 โคกกุง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060807 หนองทุม โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060808 โนนทอง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060809 โนนทอง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060810 ปาุกุงหนา โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060811 มะขามหวาน โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060812 อุดมศิลป โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060813 โนนสะอาด โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060814 โนนสวาง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060815 ศรีโพธ์ิทอง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
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44060816 อุดมชัย โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060817 โนนธรรม โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060818 นาเจริญ โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060819 โนนแดง โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44060820 ศาลา โนนแดง บรบอื มหาสารคาม
44061001 หนองจิก หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061002 ซองแมว หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061003 ดอนบม หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061004 หนองแก หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061005 เหลาโพธ์ิ หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061006 หวันา หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061007 ไชโย หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061008 คูแคน หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061009 คอ หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061010 โคกล่ี หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061011 หนองแปน หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061012 สวาง หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061013 โนนอุดม หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061014 โพธ์ิทอง หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061015 หนองแก 2 หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061016 ดอนบมเหนือ หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061017 โคกสําราญ หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061018 หนองอุดม หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061019 โนนทอง หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061020 หวันา หนองจิก บรบอื มหาสารคาม
44061101 บวัมาศ บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061102 บวัมาศ บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061103 หนองแวง บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061104 หนองตุ บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061105 กกกอก บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061106 ทุงสวาง บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061107 อุทยัทศิ บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061108 โนนทนั บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
44061109 ไทยเจริญ บวัมาศ บรบอื มหาสารคาม
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44061301 หนองคูขาด หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061302 โคกหมากเหล่ือม หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061303 หนองคูใหญ หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061304 หวันาไทย หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061305 โคกกู หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061306 นาเพียง หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061307 โสกภารา หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061308 ฝายปาุบวั หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061309 โนนรัง หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061310 ไพรวัลยแ หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061311 โคกหวัแจก หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061312 หนองขา หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061313 หวัฝาย หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061314 นาเจริญ หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061315 โสกภารา หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061316 โสกภารา หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061317 หนองคูขาด หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061318 หนองนกทาพัฒนา หนองคูขาด บรบอื มหาสารคาม
44061501 โนนทอง วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061502 หนองแซง วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061503 ศาลาทอง วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061504 หนองสมบรูณแ วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061505 ศรีวิชัย วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061506 วังใหมพัฒนา วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061507 วังปลาโด วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061508 วังไฮ วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061509 โนนทนั วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061510 วังทอง วังใหม บรบอื มหาสารคาม
44061601 ยาง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061602 แดง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061603 หนองหวา ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061604 สงเปลือย ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061605 หนองขาม ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061606 บกพราว ยาง บรบอื มหาสารคาม
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44061607 โพธ์ิทอง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061608 โคกสูง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061609 มะแงว ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061610 ดอนจันทรแ ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061611 โนนสมบรูณแ ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061612 กลาง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061613 หนองแวง ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061614 ยางใหม ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061615 แดงใหม ยาง บรบอื มหาสารคาม
44061801 หนองสิมใหญ หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061802 สมสนุก หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061803 ศรีพิลา หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061804 หนองตาใกล หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061805 พงโพด หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061806 โนนสะอาด หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061807 หนองโดน หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061808 หอกอง หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061809 หนองสิมนอย หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061810 พงสวาง หนองสิม บรบอื มหาสารคาม
44061901 หนองโก หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061902 หนองโก หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061903 หนองโก หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061904 โคกกลาง หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061905 เปลือย หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061906 หนองตูบ หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061907 หนองคลอง หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061908 เปลือย หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061909 หนองโก หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44061910 หนองตูบ หนองโก บรบอื มหาสารคาม
44062001 ดอนงัว ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062002 ดอนงัว ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062003 ดอนงัว ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062004 นอยบรูพา ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062005 หนองขาม ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
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44062006 หนองขาม ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062007 หนองขาม ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062008 แสบง ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062009 ดอนงัว ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44062010 หนองขาม ดอนงัว บรบอื มหาสารคาม
44070101 นาเชือก นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070102 กุดรัง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070103 หวยหนิ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070104 หวัหนอง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070105 หนองทศิสอน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070106 หวยทราย นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070107 โคกกลม นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070108 หวัชาง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070109 หนิต้ัง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070110 หนองมวง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070111 เหลาใหญ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070112 สันติสุข นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070113 คอธิ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070114 ดํารงพัฒนา นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070115 กุดรังพัฒนา นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070116 คอมวง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070117 สระแกว นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070118 มวงงาม นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
44070201 สําโรง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070202 โพนทราย สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070203 โนนสวาง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070204 หวัดง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070205 ดงมวง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070206 หนองบาก สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070207 โนนเหล่ียม สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070208 ชุมแสง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070209 เหลากวาง สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070210 ขี้ตุน สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070211 ขี้เหล็ก สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
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44070212 สําโรงใหม สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070213 สําโรงราษฎรแ สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070214 ขี้เหล็กใต สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070215 ชุมแสงเหนือ สําโรง นาเชือก มหาสารคาม
44070301 หนองแดง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070302 นาดาน หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070303 ดอนแฮด หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070304 เกาใหญ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070305 โนนสะอาด หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070306 วังหนิ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070307 โคกกอง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070308 โคกสูง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070309 หนองแต หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070310 หนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
44070401 เขวาไร เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070402 โกทา เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070403 หวัหนองคู เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070404 ดอนกลอย เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070405 เหด็ไค เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070406 หนองแสง เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070407 หวยหลาว เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070408 หนองคูนอย เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070409 หนองบวัแดง เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070410 ขิงแคง* เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070411 บตุรตะโคตร เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070412 หนองบวันอย เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070413 เขวาพัฒนา เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070414 หนองบวัเหนือ เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070415 หวยหลาวเหนือ เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070416 หนองแสงพัฒนา เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070417 โนนชัยศรี เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070418 ทาชาง เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070419 หวยใหม เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม
44070501 หนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
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44070502 หวัหนอง หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070503 หนองบงึ หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070504 หวัโสก หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070505 คึมบง หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070506 ส่ีเหล่ียม หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070507 โพธ์ิศรีเจริญ หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070508 บงึสามัคคี หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070509 หวัหนองสามัคคี หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070510 โพธ์ิเงิน หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070511 บงใหมสามัคคี หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม
44070601 ปอพาน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070602 ปอพาน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070603 หนองโน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070604 โนนแร ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070605 กุดหลวง ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070606 หนองสระ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070607 หนองบวั ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070608 เหลาคอ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070609 เหลาคา ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070610 หลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070611 แสงอรุณ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070612 เหลาคอใหม ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070613 สระใหมสามัคคี ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070614 ปอพานสาม ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070615 หนองโนใหม ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070616 เหลาคอ 2 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
44070701 กุดน้ําใส หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070702 หนองมะเขือ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070703 หนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070704 อุปโป หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070705 หนองแฮ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070706 หมากหมอ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070707 เหลาอีหมัน หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070708 หนองมวง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
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44070709 หนองเลา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070710 ชาดนอย หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070711 แฮดนอย หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070712 หนองแหน หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070713 โนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070714 เหลาเหนือ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070715 หนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070716 หนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070717 เม็กใหมพัฒนา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070718 หนองเลาพัฒนา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070719 หวยคอ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070720 หนองเลิง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
44070801 ตลาดมวง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070802 หนองปอ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070803 หวัเขาแตก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070804 หนองเรือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070805 ปาุโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070806 ปาุรังหนา หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070807 หนองกลางโคก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070808 หวัสระ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070809 โคกลาม หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070810 นางเล้ิง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070811 นาเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070812 นากลาง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070813 ตลาดเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
44070901 อีโต หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070902 หนองแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070903 มะอึ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070904 หนองกุง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070905 ปาุแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070906 หนองคู หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070907 หนองใหม หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070908 ปาุดู หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070909 หนองแสง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
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44070910 หนองหวาสามัคคี หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44070911 กลาง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
44071001 ปาุตอง สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071002 ตําแย สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071003 หนองงู สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071004 โนนสวัสด์ิ สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071005 กระตาย สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071006 โคกมน สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071007 โนนทอง สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071008 โนนยาง สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071009 ปลาขาว สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071010 โนนสูง สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071011 ทาศิลา สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44071012 รานหญา สันปาุตอง นาเชือก มหาสารคาม
44080101 ปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080102 ปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080103 หนองหาง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080104 เมืองแลง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080105 หนองเม็ก ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080106 หนองบวัทอง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080107 นอยโนนเจริญ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080108 เมืองเจีย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080109 ดงสมัด ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080110 โนนสูง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080111 ดงเค็ง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080112 โนนเมือง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080113 ปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080114 ปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080115 เมืองเกา ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080116 โนนเขวาคํา ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080201 โนนปอ กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080202 นาเลาะ กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080203 โนนรัง กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080204 หนองสนม กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44080205 ดอนแคน กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080206 หวัหมู กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080207 คูรัง กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080208 ดอนต้ิว กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080209 หนองขาม กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080210 หนองผือ กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080211 โนนสมบรูณแ กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080212 ไทยเจริญ กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080213 ดอนต้ิว กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080214 หวัหมู กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080215 หนองสนม กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080216 ไผทองพัฒนา กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080217 ดอนแคนใต กามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080301 โคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080302 โนนสวรรคแ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080303 หนองจาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080304 หนองหญาหวาย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080305 ดงยางนอย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080306 ดงเหมา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080307 โนนยาง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080308 ดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080309 โนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080310 หวัดงนาคาย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080311 ขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080312 หนองแคนลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080313 สาวเอ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080314 โนนสวาสด์ิ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080315 คายพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080316 โนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080317 ดงน้ํากิน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080318 ขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080319 หนองหลวง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080320 ดอนหมีพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080321 ลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44080401 เม็กดํา เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080402 แกนทาว เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080403 เหลา เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080404 หารฮี เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080405 ตาลอก เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080406 พยอม เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080407 ตาลอก เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080408 ดอนไผงาม เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080409 หนองดินสอ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080410 หนองไผ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080411 สําโรง เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080412 โคกจันหอม เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080413 มะเหบ็ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080414 เหลาง้ิว เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080415 หวันาเจริญ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080416 ดงหนองไผ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080417 เม็กนอย เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080418 ดอนแคน เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080419 โนนสําราญ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080420 ดงดวน เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080421 นอยพัฒนา เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080422 เหลาหนองขาม เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080501 นาสนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080502 เขวาเตา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080503 หนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080504 น้ําสราง นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080505 หนองแฝก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080506 เตาบา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080507 เหลานอย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080508 หนองแก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080509 โนน นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080510 แกนคํา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080511 นาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080512 ปาุชาด นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44080513 โพธ์ิเงิน นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080514 หนองแดนพัฒนา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080901 ดงเย็น ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080902 ดงเย็น ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080903 คายนุน ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080904 โนนทา ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080905 โนนมวง ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080906 ใหมพัฒนา ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080907 ทพัปาุจิก ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080908 โนนแคน ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080909 ลําพลับพลา ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080910 โนนมวง ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080911 ไทยพิทกัษแ ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080912 โนนทาใหม ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080913 คายนุน ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44080914 โนนทรายงาม ราษฎรแเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081001 ส่ีเหล่ียม หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081002 เกานอย หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081003 สระแคนใต หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081004 หนองแสง หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081005 หนองบวัแกว หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081006 หนองบวั หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081007 หนองสองหอง หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081008 หนองคู หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081009 ดอนหล่ี หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081010 โนนสูง หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081011 ปาุชาด หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081012 หนองทุมยาว หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081013 โนนลําเตา หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081014 โนนเพ็กพัฒนา หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081015 ดอนกลาง หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081016 หนองบวัแกวใหม หนองบวัแกว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081201 เมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081202 ยานาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

-1069-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
44081203 โนนยูง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081204 โคกสาย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081205 หนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081206 น้ําออม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081207 โนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081208 ผักส่ัง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081209 โนนบอ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081210 กางกี่ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081211 เมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081212 ศรีนครเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081213 โนนยาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081214 เมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081215 หนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081216 ดอนกวาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081217 หนองเลิง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081218 เมืองทอง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081219 ริมบงึ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081220 โพธ์ิชัย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081221 โนนยูง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081222 โนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081223 โพธ์ิทอง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081224 แสนสุข เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081225 ศรีนครเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081226 น้ําออมพัฒนา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081501 สระส่ีเหล่ียม ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081502 หนองไผ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081503 คลองจอบ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081504 หนองบวั ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081505 หนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081506 ดอนยูง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081507 หนองสิม ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081508 มะโบ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081509 หนองแคน ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081510 หนองยาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44081511 ปาุยาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081512 โนนมวง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081513 หนองยางใหม ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081514 มะโบ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081515 หนองยางใตพัฒนา ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081516 สนามชัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081517 หนองสิมใหม ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081518 เจริญราษฎรแ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081519 หนองไผนอย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081601 ตะโงน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081602 ยางพันชาด เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081603 หนองลุมพุก เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081604 หนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081605 หนองไผ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081606 โนนใหญ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081607 โนนมวง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081608 จอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081609 โนนสังขแ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081610 หนองสระ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081611 ยางเจริญ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081612 หวัหนอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081613 หนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081614 หนองบวัทอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081701 หนองบวักาเหรียญ หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081702 หนองนาใน หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081703 หวัชาง หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081704 หนองกระทุม หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081705 ขามเรียน หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081706 โคกสวาง หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081707 หวัคู หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081708 โคกเล่ือน หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081709 หนองหวาเฒา หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081710 โคกลาม หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081711 โนนอุดม หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44081712 โคกลาม หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081713 หนองบงึ หนองบวั พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081801 ราษฎรแเจริญพัฒนา ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081802 ยางนอย ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081803 หนองหญารังกา ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081804 นาตัง ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081805 นามอง ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081806 สระแคน ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081807 โนนเหล่ียม ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081808 อีเมง ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081809 ปาุแถม ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081810 สระบาก ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081811 หนองฮู ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081812 ตากลา ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081813 ราษฎรแเจริญ ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081814 ราษฎรแพัฒนา ราษฎรแพัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081901 หนองกก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081902 เมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081903 หนองอีเข็ม เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081904 หนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081905 หนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081906 บลุาน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081907 โนนศรีสุวรรณ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081908 หนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081909 เมืองอุดม เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081910 หนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44081911 หนองยาวเหนือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082001 ดงบาก ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082002 โนนมันแกว ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082003 ภารแอน ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082004 เขวาทุง ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082005 มะชม ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082006 โนนไทย ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082007 โนนสงา ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
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44082008 หนองตาเต็น ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082009 หนองกลางดง ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44082010 เขวาใต ภารแอน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
44090101 วาปี หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090102 หนองแสง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090103 สําโรง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090104 หนองคู หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090105 ดอนบม หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090106 จอกขวาง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090107 หวังัว หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090108 หนองโน หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090109 สองหอง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090110 โพธ์ิ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090111 โนนทอน หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090112 แดง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090113 บมทุง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090114 ปลาบู หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090115 โสกยาง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090116 หนองเด่ิน หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090117 กระยอม หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090118 หนองคูไชย หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090119 หนองขาม หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090120 โพธ์ิ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090121 สองหองเหนือ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090122 สองหองกลาง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090123 ไชยทอง หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090124 ดอนบมพัฒนา หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090125 เมืองใหม หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090126 จอกขวางเหนือ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090127 เด่ินคํา หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090128 งัวเจริญ หนองแสง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090201 ขามปอูม ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090202 โนนง้ิว ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090203 โนน ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44090204 โนน ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090205 หนองใต ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090206 หนองแวง ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090207 โนนแดง ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090208 หนองบก ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090209 ไผลอม ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090210 โนนจาน ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090211 โนนรัง ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090212 โนน ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090213 หนองงอง ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090214 โนนทอง ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090215 โนนใหญ ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090216 หนองแวงพัฒนา ขามปอูม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090301 ศาลา เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090302 สนาม เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090303 บรูพาประชาราษฎรแ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090304 สารคามพัฒนา เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090305 หนองกุง เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090306 ดงนอย เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090307 ไกนา เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090308 หนองผือ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090309 ไกนากลาง เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090310 เสือโกก เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090311 เสือโกก เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090312 หวัฝาย เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090313 โนนเกานอย เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090314 ปาุเรไร เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090315 ดอนสวรรคแ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090316 ธาราทพิยแ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090317 ไกฟูา เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090318 เครือวัลยแ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090319 ประชารวมใจ เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090320 รักษแพัฒนา เสือโกก วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090401 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44090402 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090403 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090404 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090405 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090406 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090407 ดอนเจริญพัฒนา ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090408 กุดแคน ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090409 ทบัครัว ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090410 กอ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090411 หนองโน ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090412 ดอนหนั ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090413 หนองนกเขียน ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090414 หนองน้ําโจก ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090415 ดงใหญ ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090416 กอนอย ดงใหญ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090501 เหลากางปลา โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090502 หนองแวง โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090503 หนองสระพัง โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090504 โพธ์ิชัย โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090505 โพธ์ิชัย โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090506 แกนเทา โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090507 ตําแย โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090508 ตําแยนอย โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090509 สระแกว โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090510 โพธ์ิทอง โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090511 ตําแยนคร โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090512 เหลานาดี โพธ์ิชัย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090601 ชาดใหญ หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090602 ชาดใหญ หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090603 ชาดนอย หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090604 หวัเรือ หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090605 ฝาง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090606 กอก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090607 กุดออ หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44090608 หนองบวั หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090609 ยาง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090610 โคก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090611 หนองแก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090612 นาฝาย หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090613 ซองแมว หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090614 เหลาหุง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090615 ดอนเม็ก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090616 ดงเค็ง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090617 ดอนฝาง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090618 วังประทมุ หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090619 หนองบวัทอง หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090620 ไกเฒา หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090621 ดอนกอก หวัเรือ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090701 แคน แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090702 ตําแย แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090703 แวงชัย แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090704 หนองโจด แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090705 โคกกลาง แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090706 เขวาคอ แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090707 เกานอย แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090708 ดูง้ิว แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090709 ดู แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090710 แวงเหลา แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090711 โคกชาง แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090712 โคกใหญ แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090713 ปาุจิก แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090714 หวันาไทย แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090715 แคนเหนือ แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090716 โคกสะอาด แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090717 โคกใหญใต แคน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090801 งัวบา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090802 งัวบา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090803 งัวบา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44090804 สระแกว งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090805 แวงตอน งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090806 โคกไรนอย งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090807 โคกไรใหญ งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090808 หนองคู งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090809 หนองหวา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090810 โนนหนอง งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090811 หนองหวา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090812 โนนทนั งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090813 หนองหวา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090814 คูขาด งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090815 หนองหวา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090816 สระแกวพัฒนา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090817 โคกไรพัฒนา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090818 สระแกวใต งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090819 สันติภาพพัฒนา งัวบา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090901 นาขา นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090902 โคกเตา นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090903 ดงยาง นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090904 วังจาน นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090905 โคกสูง นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090906 หนองเสียว นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090907 หนองขี นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090908 น้ําเกล้ียง นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090909 ดอนแดง นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090910 ลอมคอม นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090911 เวียงชัย นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090912 ประชาพิทกัษแ นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090913 วังใหม นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090914 นาเมือง นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090915 นาเสียว นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44090916 วังเหนือ นาขา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091001 หนองแต บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091002 ตลาด บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44091003 โนนโพธ์ิ บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091004 หวาย บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091005 หนองคลอง บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091006 เปลือย บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091007 หนองไผ บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091008 โนนสําราญ บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091009 มะแซว บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091010 หนองโงง บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091011 หวายนอย บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091012 หวันาคํา บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091013 ดอนมันน้ํา บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091014 วังทอง บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091015 โนนแคน บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091016 หนองไผใต บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091017 คลองใหม บานหวาย วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091101 หนองไฮ หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091102 หนองไฮ หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091103 โคกใหญ หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091104 ขามปอูมนอย หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091105 นาเลา หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091106 หนองพุก หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091107 นาเลา หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091108 หนองคูมวง หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091109 โคกสีไฮ หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091110 หนองหวานอย หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091111 บรูพาสามัคคี หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091112 คลองเกษตรพัฒนา หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091113 หนองไฮพัฒนา หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091114 นาเจริญ หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091115 ชาติพัฒนา หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091116 นาอุดม หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091117 หนองคีม หนองไฮ วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091201 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091202 ประแหยง ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44091203 โคกสะอาด ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091204 หนองอีหมัน ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091205 หนองเหลา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091206 หนองสระ ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091207 ประชาอาสา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091208 หนองขา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091209 น้ําเหล้ียง ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091210 ประชาสามัคคี ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091211 เหลาราษฎรพัฒนา ประชาพัฒนา วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091301 โนนเขวา หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091302 หนองตาไก หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091303 หนองเผือก หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091304 มวง หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091305 หนองทุม หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091306 หนองทุม หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091307 หนองเสือ หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091308 หนองแสงนอย หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091309 หนองทุมพัฒนา หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091310 หนองทุม หนองทุม วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091401 ทาสะอาด หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091402 หนองแสน หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091403 หนองแสน หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091404 หนองเคน หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091405 กุดนาดี หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091406 โนนลาน หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091407 หนองดู หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091408 หนองโก หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091409 หนองแสนใต หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091410 โนนสมบรูณแ หนองแสน วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091501 ทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091502 ทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091503 ทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091504 โคกสี โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091505 โคกสี โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
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44091506 บรูพาพัฒนา โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091507 โคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091508 หนองเหลือม โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091509 ศรีเจริญ โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091510 โคกสี โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44091511 มิตรภาพพัฒนา โคกสีทองหลาง วาปปีทมุ มหาสารคาม
44100101 นาดูน นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100102 หนองโงง นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100103 หนองกลางโคก นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100104 หนองเม็ก นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100105 โสกมวง นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100106 หนองบวัพัฒนา นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100107 หนองโนใต นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100108 โนนสะอาด นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100109 จัมปาศรี นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100110 หนองโคกกลาง นาดูน นาดูน มหาสารคาม
44100201 หนองไผ หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100202 ล้ินฟูา หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100203 เหด็โค หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100204 หนองบวัคู หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100205 ดามขวาน หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100206 หนองนกคู หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100207 หนองบวันอย หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100208 อิเล้ิง หนองไผ นาดูน มหาสารคาม
44100301 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100302 หนองแตนอย หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100303 โนนมะเกลือ หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100304 หนองปาูน หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100305 เหลาจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100306 หนองโนทบัมา หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100307 โนนชาด หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100308 ขี้เถา หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100309 รวมใจ 2 หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100310 นอยหนองแวง หนองคู นาดูน มหาสารคาม
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44100311 โนนเขวา หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100312 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100313 เหลาจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100314 หนองปาูน หนองคู นาดูน มหาสารคาม
44100401 หนองปลิง ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100402 ยางสะอาด ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100403 วังดู ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100404 เกานอย ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100405 ดงบงั ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100406 โนนเขวา ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100407 หนองพอก ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100408 ดงบงั ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100409 โนนเขวา ดงบงั นาดูน มหาสารคาม
44100501 แดงโพง ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100502 หนองบวันอย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100503 หนองยางนอย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100504 หนองจิก ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100505 โคกยาว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100506 นาฝาย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100507 เหลาสมลม ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100508 คําแกว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100509 โคกยาว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100510 นาเจริญ ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
44100601 หวัดง หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100602 หนองซํา หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100603 โนนหลิูง หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100604 หนองขา หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100605 โคกกลาง หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100606 โคกเพิ่ม หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100607 ดอนดู หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100608 โคกงู หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100609 วังบอน หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100610 หนองหนิ หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100611 หนองสิม หวัดง นาดูน มหาสารคาม
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44100612 หนองฝาง หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100613 หนองยางนอย หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100614 โคกกลาง หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100615 หนองหนิ หวัดง นาดูน มหาสารคาม
44100701 ดงยาง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100702 หนองโปรง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100703 หนองแคน ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100704 ยางดินเหลือง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100705 โคกเครือ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100706 หวัฝาย ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100707 โนนตาล ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100708 หนองผง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100709 เครือซูด ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100710 หลุบควัน ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100711 เมืองหงษแ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
44100801 ยางอิไล กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100802 กู กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100803 ดงสวรรคแ กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100804 หนองแคนนอย กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100805 หนองทุม กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100806 สระบวั กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100807 หนองเปอืยนอย กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100808 ดอนกอ กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100809 โนนเมือง กูสันตรัตนแ นาดูน มหาสารคาม
44100901 โพธ์ิทอง พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100902 โกทา พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100903 นาหาด พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100904 ดงนอย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100905 ดงนอย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100906 ปอพาน พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100907 หนองจิก พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44100908 โตน พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
44110101 ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110102 สนาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
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44110103 หนองกอก ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110104 กุดตะเข ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110105 แวงยาง ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110106 หนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110107 หนองดุม ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110108 หนองหนอง ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110109 ยางตลาด ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110110 โพธ์ิชัย ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110111 หนองวัด ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110112 แวงใหม ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110113 ศรีสวัสด์ิ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110201 นาภู นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110202 เหลาหมากคํา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110203 สะเดาหวาน นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110204 นาเลิง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110205 หนองบวัชุม นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110206 ปาุจิก นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110207 สวาง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110208 ศาลา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110209 โนนสวรรคแ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110210 ปาุโพธ์ิ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110211 ปาุแดง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110212 เหลาหมากคํา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110213 สะเดาหวาน นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110214 โนนทองพัฒนา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110215 เหลาเม็ก นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110216 โนนสวน นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110217 หนองบวั นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110301 แวงดง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110302 หนองแหน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110303 หนองยาง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110304 นกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110305 ดงแคน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110306 โดน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
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44110307 โนนสะอาด แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110308 โคกสะทอน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110309 บุงงาว แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110310 เปลง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110311 หวัเรือ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110312 โนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110313 โนนสมบรูณแ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110314 ดงจาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110315 หนองมวง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110316 โนนลาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110317 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110318 บวัทอง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110319 ดงใหม แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110401 กู บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110402 โนนรัง บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110403 ปาุตอง บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110404 หวัชาง บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110405 โนนแห บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110406 หนองหญาปลอง บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110407 หนองจิก บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110408 โคกมวง บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110409 กูนอย บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110501 ดงเมืองนอย ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110502 ดงเมืองใหม ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110503 ปาุขาม ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110504 หนองเหล็ก ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110505 โนนจาน ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110506 สวาง ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110507 ดงบาก ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110508 สุขสําราญ ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110509 โพธ์ิงาม ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110601 หนองบวัแปะ สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110602 สะตือ สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110603 ฉนวน สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
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44110604 หนองบวันอย สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110605 สรางแซง สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110606 ตาพวน สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110607 หลิูง สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110608 หวัเสือ สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110609 พังคี สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110610 โนนสวรรคแ สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110611 เจริญผล สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110612 หนองโสน สรางแซง ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110701 หนองบวัสันตุ หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110702 เจริญสุข หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110703 หนองบวัใต หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110704 หนองรูแขเหนือ หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110705 หนองรูแขใต หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110706 หนองขุน หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110707 หนองแวงเหนือ หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110708 หนองแวงใต หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110709 หนองพุก หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110710 เหลาง้ิว หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110711 หนองทุม หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44110712 หนองกุงศรี หนองบวัสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
44120101 กุดรัง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120102 หนองบวั กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120103 หนองปาูน กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120104 หวัชาง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120105 โคกล่ี กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120106 หนองคลอง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120107 ดอนโมง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120108 กุดเม็ก กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120109 หวัขัว กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120110 โสกขุน กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120111 สวาง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120112 หนองน้ําใส กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120113 ศรีวิไล กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
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44120114 หวัชาง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120115 หนองบวั กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120116 กุดรัง กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
44120201 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120202 หนองโดน นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120203 คูชัย นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120204 โนนทนั นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120205 ไพศาล นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120206 โนนสมบรูณแ นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120207 หนองแหน นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120208 หวันาคํา นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120209 โนนสะอาด นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120210 หนองกุง นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120211 โนนสมบติั นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120212 พัฒนา นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120213 ปทมุทอง นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120214 โนนถาวร นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120215 ธรรมพัฒนา นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120216 โนนเกษตร นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120217 หวยมะเขือ นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120218 ใหมหนองจาน นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120219 โนนงาม นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120220 หนองคูณทอง นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120221 คูชัย นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
44120301 เลิงแฝก เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120302 ปอแดง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120303 บวัแกว เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120304 บอแก เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120305 ปราสาท เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120306 โสกกาว เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120307 พรสวรรคแ เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120308 หนองบอน เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120309 โสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120310 บอแก เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
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44120311 ดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120312 โสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120313 เลิงแฝก เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120314 บวัแกว เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120315 พรสวรรคแ เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
44120401 หนองแวงใหญ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120402 โนนสวรรคแ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120403 ศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120404 โนนสูง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120405 หวยแคน หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120406 โนนสูง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120407 หนองแวง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120408 จอมทอง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120409 หวยแคน หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120410 โชคชัยศรี หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120411 หนองแวงใต หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120412 โนนสมบรูณแ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120413 หนองแวง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120414 โนนสูง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
44120501 โชคชัย หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120502 หนองแสง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120503 วังโจด หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120504 หนองแคน หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120505 หวันา หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120506 สําโรง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120507 วังทอง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120508 โนนจันทรแหอม หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120509 โนนงาม หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120510 สําโรงเหนือ หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120511 หนองแสง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120512 หวยเตย หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120513 หนองแสน หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120514 สําโรง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120515 วังโจด หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
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44120516 หนองแสง หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120517 หวันา หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120518 สําโรงเหนือ หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44120519 โนนงาม หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม
44130101 หนองหวา ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130102 ศรีสวัสด์ิ ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130103 หนองหวา ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130104 ดอนนา ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130105 จอมศรี ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130106 น้ําจั้น ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130107 โคกกลาง ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130108 โนนสําลี ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130109 ลําดวน ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130110 ชื่นชม ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130111 เจริญสุข ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
44130201 กุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130202 ศรีนวล กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130203 ศรีสวาง กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130204 หนองแสง กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130205 นาฝาย กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130206 หนองนาไรเดียว กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130207 ดอนสวรรคแ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130208 โนนทนั กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130209 คําเกิ่ง กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130210 หนองกุงใต กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130211 นาอุดม กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130212 กุดปลาดุกใต กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130213 นาสมบรูณแ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130214 นาเจริญ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130215 กุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
44130301 นาคํานอย เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130302 สมกบ เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130303 ผักแวน เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130304 ผักแวน เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
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44130305 กระบากเหนือ เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130306 หนองคู เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130307 กระบากใต เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130308 เหลาดอกไม เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130309 เหลาเหนือ เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130310 กระบาก เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130311 ผักแวนใต เหลาดอกไม ชื่นชม มหาสารคาม
44130401 กุดจอก หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130402 โคกอินทนิล หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130403 หลุบแซง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130404 หนองกุง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130405 โนนพิมาย หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130406 โสกรัง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130407 ผือ หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130408 โนนสอาด หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130409 ผือเหนือ หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
44130410 หนองกุงใต หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
45010201 หนองหญามา รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010202 เขวา รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010203 หวัแฮด รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010204 รอบเมือง รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010205 ทุงนาหลวง รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010206 เหลาขี้เหล็ก รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010207 หนองทุงมน รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010208 นอยหวัฝาย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010209 เปลือย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010210 เปลือย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010211 เปลือย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010212 เปลือยหวัสะพาน รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010213 แคนนอย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010214 แกนทราย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010215 แกนทรายนอย รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010216 เหลาเรือ รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010217 หนองหญามา รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45010218 มารินทรแ รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010219 หนองทุงมน รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010220 สันติภาพ รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010301 นอยในเมือง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010302 สามแยก เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010303 หนองแก เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010304 หนองผักแวน เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010305 นา เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010306 เหลากลวย เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010307 โนนสวาง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010308 แดง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010309 หนองเรือ เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010310 หนองนาสราง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010311 หนองตากลา เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010312 หนองมวง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010313 หนองบวัทอง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010314 หาแยกกกโพธ์ิ เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010315 โนนงาม เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010316 โนนเมือง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010317 ไทยอุดม เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010318 หนองไผ เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010319 โนนสวาง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010320 แดง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010321 ปาุมวง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010322 นอยในเมือง เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010323 หนองผักแวน เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010401 ปาุบาก ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010402 ขอนแกนใต ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010403 ขอนแกนเหนือ ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010404 หนองพุก ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010405 ตับเตา ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010406 โนนสะอาด ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010407 แคนเหนือ ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010408 แคนใต ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45010409 ปาุยาง ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010410 หนองหุง ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010411 ขอนแกน ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010412 หนองคูขาด ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010413 ขอนแกน ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010414 แคน ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010501 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010502 หนองหลุบ นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010503 ตําแย นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010504 กอกนายูง นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010505 ดอนไฮ นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010506 หนองแสง นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010507 หวัฝาย นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010508 โนนสวาง นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010509 หนองนาใหญ นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010510 โนนสวรรคแ นาโพธ์ิ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010601 ดอนทอง สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010602 กาหลง สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010603 แมต สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010604 แมต สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010605 แมต สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010606 สะอาดสมบรูณแ สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010607 สงยาง สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010608 สังขแ สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010609 ดงเค็ง สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010610 ขี้เหล็ก สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010611 ปาุเพิ่ม สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010612 ดอนศรีวิไล สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010613 หนองผือ สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010614 หนองแข สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010615 สังขแ สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010616 สงยาง สะอาดสมบรูณแ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010801 สีแกว สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010802 ดงยาง สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45010803 สีแกว สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010804 สีแกว สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010805 สีแกว สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010806 เหลาตําแย สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010807 เหลาขาม สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010808 สังขแ สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010809 โนน สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010810 หวัหนอง สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010811 คานหกั สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010812 หนองตุ สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010813 เปลือยนอย สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010814 ดงคุย สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010815 ดงสวอง สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010816 หนองตาไก สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010817 หนองตาไก สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010818 หนองสูบ สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010819 เหลาขาม สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010820 พิมพิสาร สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010821 คานหกั สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010822 เหลาตําแย สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010901 ดงเค็งนอย ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010902 โคกกอง ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010903 โคกพิลา ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010904 เขียดเหลือง ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010905 โคกสงา ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010906 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010907 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010908 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010909 ดงเค็งสะแบง ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010910 คุยมาตยแ ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010911 หนองโสกหวานไฟ ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010912 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010913 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45010914 ปอภาร ปอภาร (ปอพาน) เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45011001 โนนรัง โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011002 โนนรัง โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011003 ส้ัน โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011004 หนิต้ัง โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011005 คอ โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011006 คอ โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011007 หนองคัน โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011008 หนองแค โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011009 โนนสวรรคแ โนนรัง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011701 ซง หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011702 หนองแกว หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011703 เลา หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011704 เลา หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011705 ดอนกอ หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011706 ดูนอย หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011707 หนองผํา หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011708 หนองบอน หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011709 หนองคู หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011710 เหลาโนนทนั หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011711 หนองแวง หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011712 หนองบวัโนน หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011713 โนนนอย หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011801 แวง หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011802 บวั หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011803 โนนแทน หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011804 เกล็ดล่ิน หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011805 ดู หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011806 หนองเทงิ หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011807 หนองยูง หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011808 จอมศรี หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011809 ขี้เหล็ก หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011810 เขวา หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011811 หนองหนิ หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011812 ฝาง หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45011813 แวง หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011814 โคกสาย หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45011815 พลาญชัย หนองแวง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012001 สนามมา ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012002 เหลาใหญ ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012003 อน ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012004 ดงลาน ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012005 หนองจิก ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012006 โคกสูง ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012007 เหลาสมบรูณแ ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012008 เกษตรสําราญ ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012009 หนองจิกนอย ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012010 สันติสุข ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012011 ตําแย ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012012 หนองจิก ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012013 โคกสูง ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012014 หนองจิก ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012301 แคน แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012302 แคน แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012303 หนองดง แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012304 หนองโทน แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012305 หนองเขวา แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012306 หนองพานแย แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012307 หนองบวัหาว แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012308 เปลือยนอย แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012309 เหลา แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012310 หนองแคน แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012311 หนองมวง แคนใหญ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012401 หนองบวั โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012402 หวัโนนตาล โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012403 โนนมวง โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012404 หนองผือ โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012405 โพนศรี โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012406 โนนเหล่ียม โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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45012407 อีเมง โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012408 หนองผือ โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012409 ปาุยาง โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012410 หวัโนนตาลนอย โนนตาล เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012501 เมืองทองใหญ เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012502 เมืองทองใหญ เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012503 เมืองทองนอย เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012504 หนองอุม เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012505 สงเปลือย เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012506 โนนสําราญ เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012507 หนองพาดเส้ือ เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012508 อุมเมา เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012509 หนองพาดเส้ือนอย เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45012510 เมืองทอง เมืองทอง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
45020101 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020102 คุมใต เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020103 หนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020104 ปาุยาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020105 หนองสาว เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020106 สะแบง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020107 โพนโพธ์ิ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020108 คุมใต เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020109 หนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020110 คุมโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020111 หนองสระพัง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020112 หวางาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020113 คุมโรงฆาสัตวแ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020114 คุมนอย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020115 ปาุยาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020116 คุมกลาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020117 โพนโพธ์ิทอง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020118 ประชาชื่น เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020201 เมืองบวั เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020202 สมโฮง เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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45020203 สําราญ เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020204 โพนเงิน เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020205 เมืองบวั เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020206 เมืองบวั เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020207 หวัดงกําแพง เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020208 ดอนกลาง เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020209 เหลางาม เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020210 เมืองบวั เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020211 เมืองบวั เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020212 หวัดงกําแพง เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020213 โพนทอง เมืองบวั เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020301 อุมเมา เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020302 สระหลวง เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020303 เหลาหลวงพัฒนา เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020304 สิงหแไคล เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020305 คุยผง เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020306 ดอนดู เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020307 เหลาเสือ เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020308 หนองสังขแ เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020309 โพนสะอาด เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020310 โพนสําราญ เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020311 ดงนอย เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020312 สนามชัย เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020313 เขื่อนคํา เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020314 สิงหแทอง เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020315 อุมเมา เหลาหลวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020401 สิงหแโคก สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020402 ดอนกลาง สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020403 ดงมัน สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020404 หนองตาด สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020405 จานทุง สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020406 หนองไผ สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020407 ขี้เหล็กซาย สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020408 ดอนแตง สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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45020409 โนนสังขแ สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020410 สิงหแโคก สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020411 ขี้เหล็กซาย สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020412 หวัหนอง สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020413 ดงมัน สิงหแโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020501 ดงคร่ังใหญ ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020502 ปาุฝูาย ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020503 ดงคร่ังใหญ ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020504 นกเหาะ ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020505 โพนทนั ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020506 โพนผุ ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020507 แจมอารมณแ ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020508 โพนเงินนอย ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020509 นอยพัฒนา ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020510 โนนสบาย ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020511 ไรออยพัฒนา ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020512 โพนทอง ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020513 หนองกลาง ดงคร่ังใหญ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020601 ฝาง บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020602 หนองแปน บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020603 หนองตาแสง บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020604 หวัดอนชาด บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020605 หนองเปลือย บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020606 ตลาดไชย บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020607 หนองเซียงแกว บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020608 ดอนแคน บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020609 หนองกุง บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020610 โนนจําปา บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020611 พระจันทรแ บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020612 กูพัฒนา บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020613 ศรีโพนทอง บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020614 ใหมไชยเจริญ บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020615 ฝางดง บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020616 ดอนประปา บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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45020617 โชคชัย บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020701 หวัหนองแวง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020702 เหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020703 สิงหแไคล หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020704 อีเมง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020705 หนองชาง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020706 หนองฮี หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020707 หนองผ้ึง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020708 หนองโตน หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020709 หวัหนอง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020710 เหลา หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020711 หนองสะพัง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020712 เหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020713 ดอนกลอย หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020714 ปาุมวง หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020715 เหลาดอกไม หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020801 หนองอาง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020802 ดอกรัก กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020803 ไทรทอง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020804 ฮองทราย กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020805 ตลาดมวง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020806 สระหงษแ กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020807 ดอกรักนอย กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020808 หนองพระบาง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020809 ดอกรักใหม กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020810 ทุงสวรรคแ กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020811 หนองอาง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020812 สระทอง กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020901 นกูกาสิงหแ กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020902 หนองเมืองแสน กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020903 กูกาสิงหแนอย กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020904 หนองอีดํา กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020905 ตองตอน กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020906 สงแคน กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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45020907 หนองเบญ็ กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020908 มวย กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020909 หนองสิม กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020910 มวย กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020911 ไตรตรึง กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020912 นอยพัฒนา กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45020913 สงแคนนอย กูกาสิงหแ เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021001 ยางจอง น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021002 น้ําออม น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021003 โนนจาน น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021004 น้ําออม น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021005 หนองแวงนอย น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021006 น้ําออม น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021007 สวางธรรมวิเศษ น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021008 คุมหนองบวัพัฒนา น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021009 สมโฮพัฒนา น้ําออม เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021101 หนองแคน โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021102 สมโฮง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021103 เขวาใหญ โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021104 ผํา โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021105 โนนสวาง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021106 สองหอง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021107 โพนศรีทอง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021108 อาลาง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021109 เขวานอย โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021110 เขวาคํา โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021111 หนองสิม โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021112 ใหมพัฒนา โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021113 สระพังทอง โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021114 ราษฎรแสามัคคี โนนสวาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021201 โพนหนิ ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021202 เขวาตะคลอง ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021203 เขวาตะคลอง ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021204 เขวาหรดี ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
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45021205 โพนตูม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021206 ซึกวึก ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021207 หนองแวงยาว ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021208 โพนขอย ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021209 โนนไผลุม ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021301 ดงคร่ังนอย ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021302 ดงคร่ังนอย ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021303 โพนทอน ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021304 แสนสี ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021305 โพนแทน ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021306 ขิงแคง ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021307 สําโรง ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021308 โพนแทนนอย ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021309 ดงคร่ังนอย ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021310 แสนสีนอย ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021311 เสริมสุข ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021312 โพนฮาด ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45021313 หนองหวัโนน ดงคร่ังนอย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด
45030101 บวัแดง บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030102 โคกทม บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030103 จานเหนือ บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030104 หนองบงึ บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030105 คุยแต บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030106 โนนรัง บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030107 หนองขาม บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030108 ดอนดู บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030109 ตลาด บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030110 โคกทม บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030111 บวัแดง บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030112 ตลาด บวัแดง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030201 ดอกลํ้า ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030202 โพนงาม ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030203 หนองคู ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030204 โคกเพ็ก ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
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45030205 โนนสะอาด ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030206 หนองแต ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030207 มวง ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030208 หนองกุลา ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030209 โนนนอย ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030210 โนนส้ัน ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030211 แสนสี ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030212 ตาจอย ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030213 หนองสระ ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030214 คอ ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030215 สระแกว ดอกลํ้า ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030301 หนองแคน หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030302 หนองบวับาน หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030303 ดูใหญ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030304 ฝายใหญ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030305 สําราญ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030306 สวนปอ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030307 ดูโปู หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030308 โคกกลาง หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030309 แดนสวรรคแ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030310 หนองบาก หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030311 เหลาปาุแคน หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030312 สวนปอ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030313 ฝายใหญ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030314 ดูใหญ หนองแคน ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030401 โพนสูง โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030402 สามขา โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030403 ทามวง โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030404 จานใต โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030405 โคกกอง โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030406 โพธ์ินอย โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030407 โพธ์ิศรีสวัสด์ิ โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030408 ขานอย โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030409 จานใต โพนสูง ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
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45030501 โนนสวรรคแ โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030502 บกัตู โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030503 น้ําคํา โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030504 ฮองแฮ โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030505 สมโฮง โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030506 หวัชาง โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030507 โนน โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030508 สวายโดด โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030509 ดูน โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030510 โนนตาแสง โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030511 หนองมวง โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030512 พยอม โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030513 โนนใหม โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030514 โนนสวรรคแ โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030515 เริงแก โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030516 โนนสวรรคแพัฒนา โนนสวรรคแ ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030601 สระบวั สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030602 สะแบง สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030603 อิถุน สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030604 หนองหญารังกา สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030605 ดอนดู สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030606 บวัขาว สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030607 เขวาโคก สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030608 เขวาทุง สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030609 หนองมะเขือ สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030610 ภูดิน สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030611 โนนทอน สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030612 ศรีไสล สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030613 หนองบวัแดงนอย สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030614 ปอภาร สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030615 สระบวั สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030616 บวัขาว สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030617 เขวาพัฒนา สระบวั ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030701 ดงชาง โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
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45030702 ดงชาง โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030703 โนนสงา โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030704 โนนทนั โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030705 โนนโพธ์ิ โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030706 ขนวน โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030707 โนนจาน โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030708 หนองสวย โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030709 ดงชาง โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030710 โนนเจริญ โนนสงา ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030801 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030802 สมโฮงนอย ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030803 พิลา ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030804 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030805 โพนทอง ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030806 ขามปอูม ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030807 นาแค ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45030808 โนนหนามแทง ขี้เหล็ก ปทมุรัตตแ รอยเอ็ด
45040101 หวัชาง หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040102 คุมตลาด หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040103 คุมเหนือ หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040104 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040105 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040106 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040107 หนองตอ หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040108 หนองกุง หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040109 โตน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040110 หนองตอ หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040111 หนองตอ หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040112 หนองตอ หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040113 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040114 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040115 อน หวัชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040201 หนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040202 อุมจาน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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45040203 ขาใหญ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040204 ขานอย หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040205 หนองแอก หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040206 หนองหอย หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040207 หนองแวง หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040208 หนองหวัคน หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040209 หนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040210 ขาใหญ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040211 หนองผือ หนองผือ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040301 เมืองหงสแ เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040302 เมืองหงสแ เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040303 หนองคู เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040304 หนองสระพัง เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040305 โคกกลาง เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040306 โคกชาด เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040307 ดอนมะหร่ี เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040308 โนนขมิ้น เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040309 ไมลาว เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040310 หวัหนอง เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040311 หวัฝาย เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040312 คายเสรี เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040313 วังโดน เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040314 ใหมประสาทพร เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040315 เมืองหงสแ เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040316 เมืองหงสแ เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040317 ไมลาว เมืองหงสแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040401 โคกลาม โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040402 โคกลาม โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040403 หนองสิม โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040404 หนองผือนอย โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040405 หนองคูบอน โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040406 เหลายูง โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040407 เหลายูง โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040408 หนองคลอง โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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45040409 หนองกระเดา โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040410 หนองคูบอน โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040411 หนองพวง โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040412 หนองผือนอย โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040413 หนองบวัเลิง โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040414 โคกลาม โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040415 หนองคูบอน โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040416 หนองโพน โคกลาม จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040501 น้ําใส น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040502 เที่ยมแข น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040503 ยางเครือ น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040504 ขุมดิน น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040505 หางกุด น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040506 น้ําใส น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040507 สวางอารมณแ น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040508 ดอนแหน น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040509 ขุมดิน น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040510 เที่ยมแข น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040601 ดงแดง ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040602 ผือฮี ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040603 เขวา ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040604 กอก ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040605 งูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040606 หนองเพียขันธแ ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040607 เหลาจั่น ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040608 ดงแดง ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040609 เหลาจั่น ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040610 เขวา ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040611 ผือฮี ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040612 งูเหลือม ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040613 ดงแดง ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040614 ดงแดง ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040615 กอก ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040616 ดงแดง ดงแดง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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45040701 ดงกลาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040702 กุดแคน ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040703 ดงยาง ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040704 หวันาคํา ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040705 นางงาม ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040706 พานมูล ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040707 หวังัว ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040708 เกานอย ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040709 หนองอี่กุม ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040710 หวันาคํา ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040801 ปาุสังขแ ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040802 ดอนแคน ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040803 รองคํา ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040804 ดงเค็ง ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040805 หนองบวัเลิง ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040806 โคกมอน ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040807 หนองทุม ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040808 ดอนดู ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040809 ปาุมวง ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040810 หนองคู ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040811 โนนเมือง ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040812 เหลาสวนมอญ ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040813 ดอนแคน ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040814 ปาุสังขแ ปาุสังขแ จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040901 กุดจอก อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040902 คอ อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040903 อีงอง อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040904 สวนมอญ อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040905 หนองหนอง อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040906 หนองผง อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040907 หนองบั่ว อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040908 สวนมอญ อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45040909 หนองหนองพัฒนา อีงอง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041001 ล้ินฟูา ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
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45041002 ล้ินฟูา ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041003 สวนมอญ ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041004 หวาย ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041005 หนองแซว ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041006 ปาุดวน ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041007 โนนสําราญ ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041008 หนองโล ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041009 หนองแก ล้ินฟูา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041101 ดงยาง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041102 ดงยาง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041103 ดงยาง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041104 ต้ิว ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041105 โนนสูง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041106 หนองชาด ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041107 ดูนอย ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041108 หนองสิม ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041109 ชางอีแกว ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041110 โนนไทย ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041111 หนองตอนอย ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041112 หนองฮู ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041113 ปาุแดง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041114 ดงยาง ดูนอย จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041201 อีโคตร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041202 คอนอย ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041203 เหลาลอ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041204 หนองหนิ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041205 ดอนแคน ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041206 ดงเมืองจอก ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041207 สําโรง ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041208 ดงเมืองจอก ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45041209 น้ําสราง ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด
45050101 นิเวศนแ นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050102 จอมพล นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050103 เหลาแถม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
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45050104 ทาเย่ียม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050105 นิคม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050106 ชัยคาม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050107 ประตูชัย นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050108 โนนชี้ชาง นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050109 หนองบวั นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050110 ดอนไผ นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050111 ตาเสือ นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050112 หนองเดิด นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050113 ตะโมม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050114 ธวัชชัย นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050115 นิเวศนแ นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050116 ประตูชัย นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050117 นิคม นิเวศนแ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050201 ธวัชบรีุ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050202 ธวัชบรีุ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050203 ธวัชบรีุ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050204 หนองดู ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050205 ง้ิวเหนือ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050206 ง้ิวใต ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050207 ธวัชบรีุ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050208 เสาธง ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050209 หนองดู ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050210 ธวัชบรีุ ธงธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050301 หนองทบัไทย หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050302 หวับอ หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050303 หนองกู หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050304 อุดม หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050305 หลุบเลา หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050306 กางปลา หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050307 หนองแข หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050308 หนองเตา หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050309 หนองโสน หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050310 เปลือยนอย หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
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45050311 ดอนกลอย หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050312 ดอนพยอม หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050313 โพธ์ิชัย หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050314 หนองฮูนอย หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050315 นาสมบรูณแ หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050316 หนองเตา หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050317 หนองแขใต หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050318 กางปลา หนองไผ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050401 หวัโนน ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050402 หวัโนน ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050403 ดูอีโต ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050404 แต ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050405 คางฮุง ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050406 โนนดู ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050407 โพธ์ิราษฎรแ ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050408 พูนสวัสด์ิ ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050409 หวัโนน ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050410 รวมมิตร ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050411 ดู ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050412 คางฮุง ธวัชบรีุ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050601 อุมเมา อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050602 อุมเมา อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050603 ขี้เหล็ก อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050604 นาคํา อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050605 จันทรแสวาง อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050606 ฝ่ังแดง อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050607 ปาุสุม อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050608 คางฮุงนอย อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050609 ฮางฮะ อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050610 ยางนอย อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050611 หนองหญาหวาย อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050612 มะโก฿ก อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050613 เขียวไพรวัลยแ อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050614 อุมเมา อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
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45050615 คําเจริญ อุมเมา ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050701 ดอนแคน มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050702 ดงบานนา มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050703 เขตขันตแ มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050704 กู มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050705 โนนเด่ือ มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050706 ยางกู มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050707 กู มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050708 มะอึ มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050709 ปรางคแกู มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45050710 ดอนศรีเมือง มะอึ ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051001 หนองบั่ว เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051002 เขวาทุง เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051003 เหลาใหญ เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051004 หนองบวันอย เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051005 หนองสวม เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051006 หนองชาง เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051007 โพธ์ิแกว เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051008 หนองตาย เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051009 ดอนแคน เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051010 พรหมจรรยแ เขวาทุง ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051501 เพ็ก ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051502 ดู ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051503 หวับอ ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051504 ดอนงัว ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051505 ทาบอ ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051506 เกานอย ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051507 โนนสะอาด ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051508 ดู ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051509 ดอนงัว ไพศาล ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051701 เมืองนอย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051702 สวนออย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051703 หนองดินแดง เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051704 มะยาง เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
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45051705 หนองมะแซว เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051706 ยางสินไชย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051707 หนองเบดิ เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051708 หนองไผนอย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051709 หนองลาดควาย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051710 โนนตังหมอง เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051711 หนองมันปลา เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051712 เมืองนอย เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45051713 มะยาง เมืองนอย ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052001 ขามเหนือ บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052002 ขามใต บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052003 ขาม บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052004 สองพี่นอง บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052005 อีเต้ีย บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052006 สังขแ บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052007 โนนราษี บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052008 ไผ บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052009 ไผ บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052010 สังขแ บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052011 สองพี่นอง บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052012 อีเต้ีย บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052013 ขาม บงึนคร ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052201 ราชธานี ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052202 อีหมุน ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052203 หนองเทา ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052204 อีหลุบ ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052205 เหลาออย ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052206 โพธ์ิสวาง ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052207 หนองปงิ ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052208 ราชใหม ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052209 ดอนสวรรคแ ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052210 ราชเกา ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052211 อีหมุน ราชธานี ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052401 คัดเคา หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด

-1111-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
45052402 มะเหล่ือม หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052403 ดอนชัย หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052404 ชาด หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052405 หนองพอก หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052406 ไกปาุ หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052407 ปาุเปาู หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052408 ไชยอุดม หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45052409 แสงทอง หนองพอก ธวัชบรีุ รอยเอ็ด
45060101 คุมแก พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060102 คุมโผ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060103 ศิลาเลข พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060104 คุมใต พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060105 คุมสวาง พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060106 คุมกลาง พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060107 สุวรรณวารี พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060108 ทาสะอาด พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060109 เทพารักษแ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060110 เหลาบงึแกว พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060111 ชะโด พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060112 ไทยเจริญ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060113 ดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060114 ดอนพระจันทรแ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060115 อุดมศิลป พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060116 รัตนวารี พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060117 เกษตรสมบรูณแ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060118 ทาสะอาด พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060119 ถนนเรียบ พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด
45060201 ดอนแดง แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060202 ทาลาด แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060203 ทาเสียว แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060204 นาชม แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060205 ดอนกลาง แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060206 แสนสุข แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060207 โพธ์ินอย แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
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45060208 หงษแทอง แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060209 นาชม แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060210 ทาวารี แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060211 นาชม แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060212 โพธ์ินอย แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060213 ดอนแดง แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060214 แสนสุข แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060215 ชีเฒา แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060216 นาชมตะวันออก แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060217 ทาเจริญ แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060218 โพธ์ินอยเหนือ แสนสุข พนมไพร รอยเอ็ด
45060301 กุดน้ําใส กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060302 กุดน้ําใส กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060303 ดงมัน กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060304 ทาสะพาน กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060305 คูฟูา กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060306 โคกนอย กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060307 ดงแจง กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060308 โคกศรี กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060309 กลาง กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060310 เจริญสุข กุดน้ําใส พนมไพร รอยเอ็ด
45060401 หนองทพัไทย หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060402 หนองทพัไทย หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060403 หนองบวัทอง หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060404 โพธ์ิงาม หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060405 หนองลุมพุก หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060406 หวันา หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060407 หนองปกัษา หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060408 ทุงหมื่น หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060409 ทุงแสน หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060410 หนองบวันอย หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060411 โนนสะอาด หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060412 ปกัษาโนนสะอาด หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060413 หนองคู หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
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45060414 ทุงหมื่น หนองทพัไทย พนมไพร รอยเอ็ด
45060501 โพธ์ิใหญ โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060502 หนองแคน โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060503 โพธ์ิใหญ โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060504 ยางเด่ียว โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060505 คําสุข โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060506 โนนชัยศรี โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060507 หนองกุงนอย โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060508 หนองกุงใหญ โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060509 หนองแวง โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060510 บวังาม โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060511 ทาโพธ์ิ โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060512 โนนขวาว โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060513 ทาไฮ โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060514 โนนชัยศรี โพธ์ิใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45060601 วารีสวัสด์ิ วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060602 ทุงยาว วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060603 สมสะอาด วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060604 ดอนดู วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060605 หนองน้ําขุน วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060606 หนองขานก วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060607 หวัหนอง วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060608 กุดหลด วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060609 วารีอุดม วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060610 วารีสมบรูณแ วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060611 นอยดอนเจริญ วารีสวัสด์ิ พนมไพร รอยเอ็ด
45060701 คําบอ โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060702 คําไหล โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060703 โคกสวาง โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060704 หนองบวัใหญ โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060705 หนองบวันอย โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060706 คําสูง โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060707 หนองฟูา โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060708 ขุมเงิน โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
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45060709 หนองโสน โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060710 คําแดง โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060711 ดอนมะหร่ี โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060712 หนองแคน โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060713 คําเม็ก โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060714 หนองแคนนอย โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060715 ยางตาก โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45060716 โนนเจริญ โคกสวาง พนมไพร รอยเอ็ด
45061101 โพธ์ิชัย โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061102 หนองผือ โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061103 หนองเหล็ก โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061104 คําแดง โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061105 หนองสมบรูณแ โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061106 หนองศรีทอง โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061107 สวาง โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061108 ดอนบอ โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061109 ดอนแฮด โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061110 หนองผือ โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061111 หนองศรีทอง โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061112 ทานตะวัน โพธ์ิชัย พนมไพร รอยเอ็ด
45061201 นานวล นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061202 คําพระ นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061203 โนนมวง นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061204 ราษฎรแนิยม นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061205 ชาติเจริญ นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061206 โนนจิก นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061207 หนองคู นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061208 ขยอม นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061209 คําพระ นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061210 ชาติเจริญ นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061211 ราษฎรแนิยม นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061212 นานวลใหม นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061213 มุจรินทรแ นานวล พนมไพร รอยเอ็ด
45061301 คําไฮ คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
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45061302 คําไฮ คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061303 นางเต้ีย คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061304 โปง คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061305 โปง คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061306 โนนศิลา คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061307 ไศลทอง คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061308 สําโรง คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061309 ดอนคํา คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061310 คําไฮ คําไฮ พนมไพร รอยเอ็ด
45061401 เจริญศิลป สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061402 สระแกว สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061403 สระแกว สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061404 สระแกว สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061405 สระแกว สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061406 โนนทราย สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061407 สระทอง สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061408 โพธ์ิศรี สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061409 สระแกวนอยพัฒนา สระแกว พนมไพร รอยเอ็ด
45061501 คอ คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061502 กลาง คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061503 มะเขือ คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061504 หนองศรีไฟ คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061505 โนนสมบรูณแ คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061506 โพธ์ิไทร คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061507 หนองเขื่อน คอใหญ พนมไพร รอยเอ็ด
45061701 ชานุวรรณ ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061702 หนองหนิ ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061703 หนองเรือ ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061704 ศาลา ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061705 พนัส ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061706 พนัส ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45061707 ดงสวาง ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด
45070101 แวงเหนือ แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070102 แวงใต แวง โพนทอง รอยเอ็ด
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45070103 โนนสวรรคแ แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070104 เด่ือ แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070105 โพยเงิน แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070106 คําแข แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070107 คําแวง แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070108 หนองแสงทุง แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070109 หนองแสงทา แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070110 ดอนมวย แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070111 เกษตร แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070112 ทุงแสงทอง แวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070201 โคกกกมวง โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070202 โนนสนามชัย โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070203 โนนชัยศรี โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070204 พรหมจรรยแ โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070205 หนองหมอ โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070206 ดงกลาง โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070207 โนนเชียงหวาง โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070208 คําบอน โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070209 โคกกกมวงพัฒนา โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070210 หนองบุง โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070211 ดงกลาง 2 โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070212 โนนสามัคคี โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070213 พรมจรรยแสามัคคี โคกกกมวง โพนทอง รอยเอ็ด
45070301 นาแพง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070302 โพธ์ิสวาง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070303 หนองกุง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070304 โนนสวาง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070305 โคกสะอาด นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070306 หนองมวง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070307 โคกกลาง นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070308 ถนนชัย นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070309 บงึอุดม นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070310 ส่ีแยก นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070311 โนนสามัคคี นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
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45070312 สะอาดเจริญ นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070313 โนนศึกษา นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070314 นาอุดม นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070315 บงึคํา นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070316 ใหมสามัคคี นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070317 มวงคํา นาอุดม โพนทอง รอยเอ็ด
45070401 สวาง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070402 ทาสําราญ สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070403 บงึกานตง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070404 หนองกุง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070405 สองพี่นอง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070406 คําพระ สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070407 คําอุปราช สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070408 โคกกง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070409 คําสะอาด สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070410 คําเจริญ สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070411 ใหมสถานี สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070412 สวาง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070413 สองพี่นอง สวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070501 หนองใหญ หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070502 โนนโพธ์ิ หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070503 หนองแวงแห หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070504 กุดแห หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070505 ดงดิบ หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070506 บะตากา หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070507 โนนลาด หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070508 ดอนชาด หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070509 หนองทบัครัว หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070510 โคกลาม หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070511 หนองแมวโพรง หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070512 ไผคํา หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070513 ใหมสามัคคี หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070514 ดอนชาด 2 หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
45070515 โคกสนามชัย หนองใหญ โพนทอง รอยเอ็ด
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45070601 โพธ์ิรอยตน โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070602 โพนทองนอย โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070603 โสกแดง โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070604 หนองแวง โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070605 นาทม โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070606 หนองไฮ โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070607 รองเตย โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070608 นาอุม โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070609 หนองแวงนอย โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070610 บะเค โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070611 โคกกอง โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070612 หนองเขื่อน โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070613 โพนทองหลาง โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070614 วังสําราญ โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070615 ดอนยานาง โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070616 โนนไร โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070617 โพธ์ิงาม โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070618 วังทองพัฒนา โพธ์ิทอง โพนทอง รอยเอ็ด
45070701 โนนชัยศรี โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070702 โคกสมบรูณแ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070703 น้ําคํา โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070704 หนองขี้มา โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070705 ง้ิว โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070706 หวาน โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070707 ดอนหวาย โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070708 คําสมศรี โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070709 โนนศิริ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070710 ง้ิวเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070711 วังชัย โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070712 สายฝน โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070713 ไชยบรีุ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070714 ศรีสวัสด์ิ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070715 สายไผคํา โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070716 โนนสะอาด โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
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45070717 คําสมศรีเหนือ โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070718 สนามเปาู โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด
45070801 โพธ์ิศรี โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070802 ปอูง โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070803 สรางบุ โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070804 หวังัว โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070805 โพธ์ิศรีสวาง โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070806 โพธ์ิเงิน โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070807 ปอูง 2 โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070808 หนองโก โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070809 คําผักกูด โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070810 คําผักกูด 2 โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070811 หนองสิม โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070812 หนองโก โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070813 คําผักกูด โพธ์ิศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด
45070901 อุมเมา อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070902 โคกสีดา อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070903 กระพี้ อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070904 หนองโพน อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070905 ดอนชาด อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070906 มลชัยศรี อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070907 จุมจัง อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070908 บะยาว อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070909 นอยชลประทาน อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070910 โคกนาคํา อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070911 จุมจัง อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45070912 อุมเมาใต อุมเมา โพนทอง รอยเอ็ด
45071001 คํานาดี คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071002 หนองขอนแกน คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071003 ราษฎรแดําเนิน คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071004 ดงมัน คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071005 คําบวัใน คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071006 ชุมแสงชัย คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071007 บวั คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
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45071008 ปากชอง คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071009 ลาดคอ คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071010 บงึงาม คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071011 สุขสมบรูณแ คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071012 ราษฎรแดําเนิน 2 คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071013 บวั คํานาดี โพนทอง รอยเอ็ด
45071101 พรมสวรรคแ พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071102 สวางอารมยแ พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071103 นาสีใส พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071104 หนองหิ่งหาย พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071105 หนองผือ พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071106 นาสีนวล พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071107 วารีสวัสด์ิ พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071108 หนองหอย พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071109 สุขสําราญ พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071110 สมสนุก พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071111 หนองน้ําแดง พรมสวรรคแ โพนทอง รอยเอ็ด
45071201 หนองนกเปด็ สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071202 หนองนกเปด็ใต สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071203 โนนสวาง สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071204 นาหวัรัตนแ สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071205 มะอึ สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071206 โนนเพชร สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071207 กุดสระ สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071208 ขมิ้น สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071209 โนนแกว สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071210 โคกวัฒนา สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071211 โนนคํา สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071212 เมืองใหมพูลทอง สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071213 กุดสระนอย สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071214 สระแกว สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071215 โนนทอง สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071216 หนองนกเปด็พัฒนา สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด
45071301 วังมวยเหนือ วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
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45071302 โคกสะอาด วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071303 วังมวยใต วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071304 กุดกวง วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071305 เหลานอย วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071306 ใหมโชคชัย วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071307 หนองสิม วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071308 วังยาว วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071309 วังมวยพัฒนา วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071310 ใหมทุงทอง วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071311 ทาแสงจันทรแ วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071312 ใหมย่ิงเจริญ วังสามัคคี โพนทอง รอยเอ็ด
45071401 ศรีวิไล โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071402 หนองดง 2 โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071403 หนองหนิ โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071404 แฝกคําพัฒนา โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071405 หนองตอ โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071406 แฝก โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071407 หนองดง โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071408 หนองสองหอง โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071409 โคกสูง โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071410 หนองสิม โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071411 แฝกนคร โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071412 แฝกคําพัฒนา 2 โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45071413 สองหอง โคกสูง โพนทอง รอยเอ็ด
45080101 ขามเปี้ย ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080102 ชัยวารี ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080103 หนองแวงใหญ ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080104 พระอุย ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080105 โคกกุง ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080106 โพธ์ิชัย ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080107 หนองบวั ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080108 จําปา ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080109 หนองไฮ ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080110 หนองนาโท ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด

-1122-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
45080111 หนองหงษแ ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080112 ศรีโพธ์ิชัย ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080113 ศรีวิไล ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080114 สนามมา ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080115 หนองแวงใหญ ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080116 ศรีโพธ์ิคํา ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080117 ชัยวารี ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080118 หนองบวั ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080119 จําปา ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080120 หนองแวงใหญ ขามเปี้ย โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080201 เชียงใหม เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080202 หนองหลิูง เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080203 พานลุย เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080204 หนองอึ่ง เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080205 เชียงใหม เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080206 เทวาประสิทธ์ิ เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080207 หนองหลิูง เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080208 เชียงใหมพัฒนา เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080209 สุขสําราญ เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080210 ศรีษะเกษเหนือ เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080211 เชียงใหม เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080212 โนนสวาง เชียงใหม โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080301 โคกหนองบวั บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080302 บวัคํา บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080303 หนองไฮ บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080304 เหลากลาง บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080305 หนองแสง บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080306 เกาง้ิว บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080307 บวัทอง บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080308 บวัคําใต บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080309 เหลากลาง บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080310 หนองแสง บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080311 โคกหนองบวั บวัคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080401 อัคคะ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
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45080402 นาเลา อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080403 โพนเฒา อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080404 อัคคะ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080405 อัคคะ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080406 น้ําเกล้ียง อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080407 เทพประสิทธ์ิ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080408 โนนสะอาด อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080409 พิบลูยแชัย อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080410 อวยศรี อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080411 ศรีสมเด็จ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080412 โพนเฒา อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080413 อัคคะ อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080414 พิบลูยแชัย อัคคะคํา โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080501 ทาเสียว สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080502 ทุงมน สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080503 ปากบุง สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080504 สะอาด สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080505 ตําแย สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080506 ดอนควาย สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080507 คุยจั่น สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080508 ทาเสียว สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080509 ตะวันสีทอง สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080510 ดอนสามัคคี สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080511 บอแกว สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080512 สวนสวรรคแ สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080513 ดอนกลาง สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080514 ทาเสียว สะอาด โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080601 โนนใหญ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080602 ธาตุจอมศรี คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080603 คําพอุง คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080604 โคกใหญ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080605 ภูเขาทอง คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080606 โคกสําราญ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080607 บงึบรูพา คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
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45080608 คําพอุง คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080609 ภูเขาทอง คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080610 เกษตรสมบรูณแ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080611 นางาม คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080612 โคกสมบรูณแ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080613 คําเจริญ คําพอุง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080701 หนองแสงเหนือ หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080702 หนองตาไก หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080703 หนองอิโล หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080704 หนองน้ําลึก หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080705 หนองพอก หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080706 โคกนางาม หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080707 หนองแสง หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080708 ไผสีทอง หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080709 บอทอง หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080710 ราษฎรชุมพร หนองตาไก โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080801 ดอนเรือ ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080802 ดอนเจริญ ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080803 ปากปลาคาว ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080804 ดงยาง ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080805 ดอนโอง ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080806 คุยโพธ์ิ ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080807 โปโล ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080808 หนองบวัทอง ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080809 ดอนบรูพา ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080810 ดอนชัย ดอนโอง โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080901 ราษฎรถาวร โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080902 พลไทย โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080903 หนองนกทา โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080904 รุงแสงทอง โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080905 เหลาสูง โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080906 โพธ์ิศรี โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080907 โพธ์ิทอง โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
45080908 หนองขุมเงิน โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย รอยเอ็ด
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45090101 หนองพอก หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090102 หนองพอก หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090103 ปลาโด หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090104 ฉวะ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090105 ฉวะ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090106 โคกเลาะ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090107 โคกนาคํา หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090108 หนองพอก หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090109 ปลาโด หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090110 ฉวะ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090111 หนองพอก หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090112 โคกสวางอารมณแ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090113 สันติสุขพัฒนา หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090114 ศรีทุงเจริญ หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด
45090201 บงึงาม บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090202 หนองแวงดง บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090203 หนองแข บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090204 หนองแขดง บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090205 โนนสะอาด บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090206 หนองแขพัฒนา บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090207 บงึฉวะแข บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090208 นาคําขา บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090209 บงึพัฒนา บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090210 ใหมรุงเจริญ บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090211 ใหมสามัคคี บงึงาม หนองพอก รอยเอ็ด
45090301 ภูเขาทอง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090302 หนองคําใหญ ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090303 หนองคํานอย ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090304 หนองไฮ ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090305 โนนสวาง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090306 หนองแสง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090307 โนนปลาแข็ง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090308 เหลาโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090309 โนนสมบรูณแ ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
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45090310 หนองคําใหญ ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090311 โนนสวาง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090312 ใหมพัฒนา ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090313 บรูพา ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090314 อุดรชัย ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090315 หนองไฮเงิน ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090316 โนนสวาง ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090317 หนองคําใหม ภูเขาทอง หนองพอก รอยเอ็ด
45090401 คําโพนสูง กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090402 บะยาว กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090403 กุดเตา กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090404 วังใหญ กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090405 บุงโงง กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090406 หนองหวา กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090407 หนองบวั กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090408 หนองผักแวน กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090409 โพนวิลัย กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090410 โชคอํานวย กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090411 กุดทรายดี กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090412 วังใหม กกโพธ์ิ หนองพอก รอยเอ็ด
45090501 นาโคก โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090502 แกง โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090503 หาญไพรวัลยแ โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090504 หนองเม็ก โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090505 เหลาหมอ โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090506 โนนพระ โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090507 ศรีสวาง โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090508 โคกสวาง โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090509 หนองหนิ โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090510 นาชมภู โคกสวาง หนองพอก รอยเอ็ด
45090601 หนองขุน หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090602 หนองบก หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090603 กกตาล หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090604 ดงบงั หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
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45090605 หวยนาคํา หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090606 ดงบงั หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090607 หนองขุน หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090608 โพนงาม หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090609 ดงทรายงาม หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090610 ดงบงัใหม หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090611 หนองน้ํากิน หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090612 ตาลเด่ียว หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090613 ทุงประเสริฐ หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด
45090701 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090702 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090703 กุดขุน รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090704 โนนสวาสด์ิ รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090705 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090706 กกโพธ์ิ รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090707 หนองโน รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090708 หนองโน รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090709 หนองพอก รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090710 ประชาสามัคคี รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090711 กุดขุน รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090712 กกโพธ์ิ รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090713 นอยหนองโน รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090714 โพธ์ิไทรทอง รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090715 อางทอง รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090716 เมืองใหม รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090717 มอกกแดง รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090718 หนองลุมพุก รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090719 ใหมน้ําพุ รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด
45090801 โคกกลาง ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090802 โคกกลาง ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090803 ดงขี้นาค ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090804 หวยคอ ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090805 เหลาขุมมัน ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090806 ทาสะอาด ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
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45090807 เหลาขุมมัน ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090808 นอยคําเม็ก ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090809 ผาน้ํายอย ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090810 ทาสมปอุย ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090811 โนนมาลี ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090812 วังน้ําวน ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090813 วังน้ําเย็น ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด
45090901 ทาสะอาด ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090902 คูเมือง ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090903 นาสมบรูณแ ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090904 ทรายทอง ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090905 ทาสีดา ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090906 คําหวัคู ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090907 โนนหาด ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090908 ทาทรัพยแเจริญ ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090909 หนองไฮงาม ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090910 โนนหาดพัฒนา ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45090911 ทาอุดม ทาสีดา หนองพอก รอยเอ็ด
45100101 ทาไคร กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100102 โคกกอง กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100103 เหนือ กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100104 คุมวัดศรีทอง กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100105 คุมใต กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100106 สรางกกพอก กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100107 โคกสะอาด กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100108 เมืองใหม กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100109 สรางหนิ กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100110 โคกกองนอย กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100111 โคกกองนอย กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100201 โนนโพธ์ิ นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100202 กุดแข นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100203 พันขาง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100204 พันขาง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100205 โพธ์ิชัน นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
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45100206 โพธ์ิตาก นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100207 กุดเรือ นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100208 สําโรง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100209 หนองจอก นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100210 น้ําเที่ยง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100211 นาเรียง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100212 กุดแข นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100213 กุดเรือ นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100214 โพธ์ิชัน นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100215 พันขาง นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100216 โพธ์ิชัน นางาม เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100301 เมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100302 เมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100303 เมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100304 ดอนน้ําสราง เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100305 นางเหลง เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100306 โนนคํา เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100307 ดอนนอย เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100308 โนนสนาม เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100309 เมืองไพร เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100310 ตาลม เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100311 ตาลมเหนือ เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100312 ทาแห เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100313 ขี้เหล็ก เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100314 โนนคํา เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100401 นาแซง นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100402 นาแซง นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100403 โนนปลาขาว นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100404 บุงเบา นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100405 ไคนุน นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100406 หนองสิม นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100407 หนองบวับาน นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100408 หวยเจริญ นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100409 ใหมสามัคคี นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
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45100410 โนนสวรรคแ นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100411 นาแซง นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100412 ใหมสามัคคี นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100413 นาแซง นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100414 คําสรางเสือ นาแซง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100501 ขวาง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100502 ยาง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100503 ลาด นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100504 นาคํา นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100505 หนองหวา นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100506 นาเมือง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100507 นาเมือง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100508 หนองหงษแ นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100509 โจด นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100510 โนนสะอาด นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100511 หนองแปนู นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100512 ปาุขี นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100513 ทรายขาว นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100514 โสกมวง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100515 ขวาง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100516 นาสีนวน นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100517 ทุงสําราญ นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100518 เมืองทอง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100519 ทรายขาว นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100520 โจดรุงเรือง นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100601 นาดี วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100602 คอกควาย วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100603 หนองแหว วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100604 ทาทางเกวียน วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100605 ทาเย่ียม วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100606 ทาโพธ์ิ วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100607 ทางาม วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100608 กกทนั วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100609 ดอนแกว วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด

-1131-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
45100610 หนองขาม วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100611 ทาบอ วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100612 หนองขุน วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100613 หนองเทา วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100614 บาก วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100615 กกกอก วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100616 คอกควาย วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100617 บาก วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100618 หนองขามพัฒนา วังหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100701 หนองสิม ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100702 ทามวง ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100703 ทามวง ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100704 ทามวง ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100705 หนองแดง ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100706 ดอนหาด ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100707 นากระตึบ ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100708 นาเจริญ ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100709 ทาใหม ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100710 หนองสิม ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100711 นากระตึบ ทามวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100801 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100802 โนนแพง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100803 สะทอน ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100804 ทรายมูล ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100805 หนั ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100806 หนอง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100807 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100808 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100809 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100810 โนนยาง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100811 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100812 หนอง ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100813 หนั ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100814 สะทอน ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
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45100815 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100816 ขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100901 หนองฟูา โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100902 นาโพธ์ิ โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100903 นอยสามัคคี โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100904 นาโพธ์ิ โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100905 หนองฟูา โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100906 ประชาศึกษา โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100907 หนองแหงน โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100908 หนองสิม โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100909 หนองผักแวน โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100910 สันติสุข โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100911 โนนเกษตร โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100912 นาโพธ์ิกลาง โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100913 หนองฟูา โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45100914 หนองผักแวน โพธ์ิทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101001 หวาย ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101002 มะหร่ี ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101003 หนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101004 หนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101005 หนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101006 นาเจริญ ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101007 บาโค ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101008 หวาย ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101009 นาทม ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101010 นาทมใต ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101011 หวาย ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101012 มะหร่ี ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101013 ผักแพงพวย ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101014 นาทม ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101015 หนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101016 หวายใต ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101017 มะหร่ี ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101018 หวาย ภูเงิน เสลภูมิ รอยเอ็ด

-1133-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
45101101 ตลาดคอ เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101102 นิคมพัฒนา เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101103 ทาสี เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101104 โคกกุง เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101105 ดงกลาง เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101106 เหลาแขม เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101107 โสกแสง เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101108 ดงหวาย เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101109 โคกกลาง เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101110 ดอนกอก เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101111 หนองเม็ก เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101112 ดงสวาง เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101113 หนองสําราญ เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101114 เหลาไพรงาม เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101201 แห นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101202 แห นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101203 ผักกาดหญา นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101204 ผักกาดหญา นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101205 คุงสะอาด นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101206 นาเลิง นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101207 ไชยวาน นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101208 แหเหนือ นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101209 แหใต นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101210 แหนอย นาเลิง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101301 ทาลาด เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101302 โคกกอง เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101303 หนองผักตบ เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101304 วังเข เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101305 หนองจอก เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101306 หนองจอก เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101307 ดงแจง เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101308 โนนสูง เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101309 หนองแคน เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101310 ทากลาง เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด
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45101401 สีเสียด ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101402 หวยสามัคคี ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101403 นาวี ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101404 โนนหนามแทง ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101405 โพนสวาง ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101406 โสกเตย ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101407 หนองฝูายน้ํา ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101408 หนองหวา ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101409 โคกสมบรูณแ ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101410 นอยสามัคคี ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101411 หนองไผ ศรีวิลัย เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101501 บะหลวง หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101502 หนองแคน หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101503 ดอนสีสุก หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101504 หนองสําราญ หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101505 หนองเรือ หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101506 หนองงู หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101507 หนองยาง หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101508 หนองทุงชุม หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101509 ทุงสนาม หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101601 สะอาดนาดี พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101602 สะอาดนาดี พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101603 สะอาดนาดี พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101604 สุวรรณคํา พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101605 พรสวรรคแ พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101606 นาแพง พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101607 พรประเสริฐ พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101608 นางาม พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101609 นางคํา พรสวรรคแ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101701 คําหมากเว ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101702 ดงประเสริฐ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101703 หนองฮาง ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101704 สนามมา ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101705 ทาไครกลาง ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
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45101706 โคกคําเจริญ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101707 คุมโรงพยาบาล ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101708 พานทอง ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101709 ดงประเสริฐ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101710 ดงประเสริฐเหนือ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101711 ทุงเจริญ ขวัญเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101801 น้ําจั่นใหญ บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101802 โนนสวาง บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101803 โนนสวรรคแ บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101804 หวัคู บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101805 บอแกนอย บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101806 นางเลา บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101807 บอแก บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101808 น้ําจั่นนอย บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45101809 หวัคู บงึเกลือ เสลภูมิ รอยเอ็ด
45110101 คุมกลางเมืองใหม สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110102 คุมหลังศาล สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110103 คุมวัดเหนือ สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110104 คุมวัดสวาง สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110105 คุมใต สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110106 น้ําคํานอย สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110107 เหมา สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110108 แวง สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110109 โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110110 สนาม สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110111 หนองตอกแปนู สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110112 กู สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110113 ดอนยาง สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110114 หนองหวา สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110115 หนองมั่ง สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110116 ดอนพิมาน สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110117 หนองขา สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110118 ดอนสังขแ สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110119 โพนครกนอย สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45110120 คุมกลางเมืองใหม สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110121 กูนอยพัฒนา สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110201 ดอกไม ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110202 ไร ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110203 หมอตา ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110204 ภูงา ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110205 ยางเลิง ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110206 ยางเลิง ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110207 โคกทพัเกา ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110208 เปลือย ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110209 โคก ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110210 คอ ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110211 ใหมหมอตา ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110212 ยางเลิง ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110213 ดอกไม ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110214 ยางเลิง ดอกไม สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110301 นาใหญ นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110302 นานอย นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110303 หนองจอก นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110304 ตาแหลว นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110305 เม็ก นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110306 หางเหย นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110307 งูเหลือม นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110308 ดงหวัเรือ นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110309 โพนยานาง นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110310 ปาุมวง นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110311 ตาแหลว นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110312 ปาุยางชุม นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110313 ตาแหลวใหญ นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110314 ตาแหลว นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110315 นาใหญ นาใหญ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110401 หนิกอง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110402 เลาขาว หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110403 สองชั้น หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45110404 ตังหมอง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110405 โพนผอุง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110406 ขัดเคา หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110407 สมโฮง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110408 โพนดวน หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110409 หนองสระ หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110410 หนองอีเข็ม หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110411 สมโฮงเหนือ หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110412 โพนละมั่ง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110413 สองชั้น หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110414 หนิกอง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110415 โพนผอุง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110416 สมโฮง หนิกอง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110501 หนองควายอีนอย เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110502 ยางเครือ เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110503 หนองโคง เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110504 ดานนอย เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110505 หนองสิม เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110506 หนองพันมูล เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110507 ดงเมือง เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110508 ยางสวรรคแ เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110601 หวัโทนเหนือ หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110602 ตากแดด หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110603 หนองพังคี หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110604 โคก หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110605 สําโรง หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110606 หาญหก หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110607 เกานอย หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110608 คําบอน หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110609 หวัโทนใต หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110610 ดอนหอ หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110611 ตากแดด หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110612 ตากแดด หวัโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110701 เปลือยนอย บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45110702 หนองยาง บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110703 หนองหลิูงนอย บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110704 สอง บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110705 แคน บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110706 หนองไผ บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110707 เหลาต้ิว บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110708 สุขสวัสด์ิ บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110709 เหลาต้ิว บอพันขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110801 ตาหยวก ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110802 ตาหยวกนอย ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110803 รานหญา ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110804 โพนเด่ือ ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110805 โนนสวรรคแ ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110806 คูดินทราย ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110807 ทุงทรายทอง ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110808 สระโพนทอง ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110809 โนนสมบรูณแ ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110810 ตาหยวกกลาง ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110811 คูดินทราย ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110812 สระโพนทอง ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110813 ตาหยวกนอย ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110814 โนนสะอาด ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110815 ตาหยวกใหม ทุงหลวง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110901 หางหวา หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110902 หนองงอม หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110903 หนองใหญ หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110904 หวัชาง หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110905 ทุงนอย หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110906 สําราญ หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110907 ลําโกน หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110908 น้ําเกล้ียง หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110909 น้ําคํานอย หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110910 หนองยางนอย หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45110911 ดอนดู หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45110912 โนนพัฒนา หวัชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111001 น้ําคํา น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111002 หนองบวั น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111003 กวางโตน น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111004 ผักเผ็ด น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111005 จอกอ น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111006 เหวอ น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111007 โนนหมากแงว น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111008 สวนมอญ น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111009 โนนสะพังยาง น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111010 ดงสวนผ้ึง น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111011 เกานอย น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111012 นอยคูขาม น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111013 น้ําคําใหญ น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111014 หนองบวัลอง น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111015 น้ําคํา น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111016 ผักเผ็ด น้ําคํา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111101 หนองแลง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111102 ขี้เหล็ก หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111103 หนองขุมเหล็ก หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111104 หนองแวง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111105 คําแมแสง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111106 หนองบวั หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111107 เหลา หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111108 น้ําเที่ยง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111109 โนนมวง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111110 ใหมโพธ์ิชัย หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111111 ขี้เหล็กเหนือ หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111112 หนองแลง หวยหนิลาด สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111201 เปลือย ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111202 แดง ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111203 ชางเผือก ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111204 ขี้กา ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111205 หนองบั่ว ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45111206 คอ ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111207 คําพรินทรแ ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111208 โนนสวาง ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111209 ไทยเจริญ ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111210 โนนมวง ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111211 หวัฝาย ชางเผือก สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111301 สาหราย ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111302 ดอนแคน ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111303 สังขแนอย ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111304 ฮองสังขแ ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111305 จาน ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111306 เตย ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111307 โนนตาด ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111308 โนนมวง ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111309 ขวาว ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111310 สังขแใหญ ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111311 โนนสวาง ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111312 เตย ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111313 เตย ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111314 จาน ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111401 หนองเม็ก ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111402 ผือโปดู ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111403 ทาสมอ ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111404 หวาน ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111405 หนองหลิูง ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111406 หนองตอ ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111407 ดงใหม ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111408 แสบง ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111409 ดอนกอ ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111410 หนองมะเขือ ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111411 ไผเงิน ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111412 หนองเม็ก ทุงศรีเมือง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111501 โคกสมบรูณแ จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111502 โพนทนั จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
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45111503 ปลาคาว จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111504 โคกฮัง จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111505 ตําแย จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111506 ตาเณร จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111507 หนองจาน จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111508 หญาหนอง จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111509 หนองมะดุม จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111510 หนองมะเหยีะ จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111511 หวัดง จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45111512 หนองโสน จําปาขัน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด
45120101 หนองผือ หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120102 ปาุยาง หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120103 หนองเม็ก หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120104 เหลาฮก หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120105 ปาุมวง หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120106 โนนคอ หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120107 วนาทพิยแ หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120108 หนองผือใต หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120109 เหลาฮก หนองผือ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120201 หนองหนิ หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120202 ขอย หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120203 หนองพุก หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120204 เมืองแกว หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120205 ปาุแถม หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120206 หนองหนินอย หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120207 ดงเค็ง หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120208 หนองเรือ หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120209 ดอนกอ หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120210 ดอนง้ิว หนองหนิ เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120301 คูเมือง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120302 บวัปาุ คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120303 โนนคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120304 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120305 พังหาด คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
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45120306 ดงเกลือ คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120307 สูงยาง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120308 ปาุดวน คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120309 ศรีคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120310 ดงเกลือ คูเมือง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120401 กกกุง กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120402 สีสุก กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120403 เหลาหวัภู กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120404 หวันา กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120405 หนองยาง กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120406 ยางคํา กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120407 บวัสูง กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120408 บวัเงิน กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120409 ดอนดู กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120410 สนามชัย กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120411 กกกุง กกกุง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120501 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120502 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120503 ผํา เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120504 หนองหมู เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120505 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120506 เมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120507 ผํา เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120508 ผํา เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45120509 ผํา เมืองสรวง เมืองสรวง รอยเอ็ด
45130101 โพนทราย โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130102 โพนทราย โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130103 ดอนหมวย โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130104 หนองยาง โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130105 หนองสรวง โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130106 หนองบวับาน โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130107 หนองบวัหลวงพัฒนา โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130108 หนองบวัดอนตอน โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130109 แหลมทรายทอง โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
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45130110 หนองซํา โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130111 หนองครก โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130112 ทรายเงิน โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130113 หนองบวัทอง โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130114 สุขเกษม โพนทราย โพนทราย รอยเอ็ด
45130201 สามขา สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130202 หนองทุม สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130203 สําโรง สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130204 หมากยาง สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130205 ดวนสําราญ สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130206 เกาะแกว สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130207 หงษแแกวกระด่ิงทอง สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130208 สามขา สามขา โพนทราย รอยเอ็ด
45130301 โพนดวน ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130302 สะแบงตาก ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130303 ดอนขาม ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130304 สวาง ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130305 ดงหมากไฟ ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130306 หวัดง ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130307 โนนเจริญ ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130308 โนนพยอม ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130309 โนนสะอาด ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130310 ศรีสวาง ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130311 บอแกว ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130312 หวัดง ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130313 ทุงสระแก ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130314 โพนนางาม ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130315 แสงสวาง ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด
45130401 ยางคํา ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130402 ขี้เหล็ก ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130403 เหลาขาว ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130404 ดอนสําราญ ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130405 ทางาม ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130406 ดอนจิก ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
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45130407 ดอนไร ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130408 หนองฝ่ังแดง ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130409 กูคันธนาม ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130410 หนองเหล็ก ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด
45130501 ปลาคูณ ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130502 มวงนอย ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130503 ดอนสัมพันธแ ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130504 ศรีโพนทอง ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130505 ดอนโมง ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130506 โพนทอง ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130507 โนนสูง ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130508 หนองพลับ ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130509 ปลาคูณ ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45130510 หนองพลับใหม ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด
45140101 ส้ัน อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140102 หนองขี้เหล็ก อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140103 บุงเบา อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140104 สําราญ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140105 รองคํา อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140106 หงษแทอง อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140107 ชูชาติ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140108 อนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140109 สอง อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140110 ศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140111 ยางโง฿ะ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140112 โนนสะอาด อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140113 อาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140114 ใหมพัฒนา อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140115 ชูชาติ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140116 ดอนกลาง อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140117 สองใหม อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140201 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140202 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140203 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
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45140204 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140205 ดงบงั โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140206 กอก โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140207 เหลา โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140208 น้ําคํา โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140209 น้ําคํา โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140210 ธาตุ โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140211 โนน โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140212 โนน โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140213 สามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140214 หนองแขน โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140215 บาก โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140216 โพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140217 สนามชัย โพนเมือง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140301 แจง บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140302 กุดเขียว บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140303 โนนยาง บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140304 ทาคอ บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140305 หวันา บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140306 ชีโหลน บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140307 ชีโหลน บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140308 โนนขาม บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140309 ชีโหลน บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140401 หนอม หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140402 ฟูาเล่ือม หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140403 หวยแกว หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140404 โนนแฮด หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140405 เปลือย หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140406 หวัดอน หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140407 มันเหลือง หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140408 จอกอ หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140409 แมด หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140410 กลอย หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140411 โนนสมบรูณแ หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
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45140412 หวยสําราญ หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140413 หนอมเหนือ หนอม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140501 สีสวาด หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140502 หนองผือ หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140503 เล็บขาว หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140504 หนองยาง หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140505 หนองหมื่นถาน หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140506 หนองหวัคน หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140507 ทองหลาง หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140508 เหลาสูง หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140509 กระจาย หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140510 มะกอก หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140511 แขม หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140512 แขมเหนือ หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140513 หนองหมื่นถาน หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140514 มะกอก หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140515 หนองหวัคนใต หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140516 กระจาย หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140517 ทองหลางใต หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140601 หนองขาม หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140602 แวง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140603 ดงสวาง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140604 เมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140605 ล้ินฟูา หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140606 หนองฮาง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140607 เปาู หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140608 หวัดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140609 หนองมอง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140610 หนองแซง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140611 แวง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140612 หนองยางนอย หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140613 หนองแฮด หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140614 หนองขามใต หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140615 หนองแคน หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
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45140616 น้ําพระทยั หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140617 ไทยเจริญ หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140618 หนองฮางเหนือ หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140619 แวง หนองขาม อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140701 น้ําเงิน โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140702 โหรา โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140703 แคน โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140704 รวมไทย โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140705 หนองหวา โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140706 หนองยางงัว โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140707 หนองมวงสม โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140708 หนองเตา โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140709 โนนนารี โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140710 โนนหาด โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140711 หนองนาหลา โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140712 หนองเสือ โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140713 แคนใหม โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140714 โนนตูม โหรา อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140801 หนองบวั หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140802 หนองบวั หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140803 หนองเรือ หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140804 หวัหนอง หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140805 โนนชัย หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140806 อีเมง หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140807 ขุมเงิน หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140808 หนองกอง หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140809 เหลา หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140810 หนองบวั หนองบวั อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140901 จิก ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140902 หนองตาโฮม ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140903 โนนสังขแ ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140904 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140905 โนนคอ ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140906 เหลางาว ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
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45140907 ยางเฌอ ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140908 เปลือย ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140909 โนนสีดา ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140910 โนนหงษแ ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140911 หนองโฮง ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45140912 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141001 ดู บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141002 ดู บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141003 หนองอาราม บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141004 เหลาลิง บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141005 ดงเมืองจอก บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141006 ดงเมืองจอก บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141007 สําโรง บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141008 หวานไฟ บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141009 ล้ินฟูา บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141010 โหง บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45141011 ล้ินฟูา บานดู อาจสามารถ รอยเอ็ด
45150101 หนองสองหอง เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150102 หนองนกเขียน เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150103 สวางเหนือ เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150104 หนองเมย เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150105 หนองสําราญ เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150106 ใหมสถานี เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150107 ใหมพัฒนา เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150108 ราษฎรสามัคคี เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150109 ใหมสามัคคี เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150110 คํามวงหวาน เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150111 ทุงนาทอง เมยวดี เมยวดี รอยเอ็ด
45150201 ชุมพร ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150202 โคกคําแวง ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150203 หนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150204 นาเจริญ ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150205 หนองแวงหวยทราย ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150206 โคกสี ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
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45150207 หนองแวงใหม ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150208 ชุมพรใต ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150209 ศรีสวาง ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150210 หนองเด่ิน ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150211 โคกศิริ ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150212 ชุมพรใหม ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150213 วังแกว ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150214 ศรีพัฒนา ชุมพร เมยวดี รอยเอ็ด
45150301 บุงเลิศ บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150302 ใหมไฟฟูา บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150303 โปงุ บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150304 คําอุดม บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150305 คํานางตุม บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150306 โนนสวรรคแ บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150307 บุงเลิศเหนือ บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150308 หนองมา บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150309 เลิศสมบรูณแ บุงเลิศ เมยวดี รอยเอ็ด
45150401 ชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150402 ศรีสะอาดพัฒนา ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150403 สะอาดสามัคคี ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150404 ศรีบรูพา ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150405 หนองสะเดา ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150406 หนองโน ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150407 ศรีอุดม ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150408 ปากชองสามัคคี ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45150409 ชัยเจริญ ชมสะอาด เมยวดี รอยเอ็ด
45160101 ศรีโพธ์ิทอง โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160102 เขวานอย โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160103 หนองไหล โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160104 เหลาใหญ โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160105 เหลายาว โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160106 เหลากาชาด โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160107 หนองเจริญ โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160201 พิมพแพัฒนา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
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45160202 หนองสองหอง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160203 กอ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160204 เหลาลอ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160205 โคกขา ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160206 หนองโก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160207 เหลาลอ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160208 หนองเม็ก ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160209 หนองสะแบง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160210 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160211 ปาุกุง ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160212 บมุะเขือ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160213 กอ ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160301 เมืองเปลือย เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160302 ปาุเมาเหนือ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160303 ปาุเมาใต เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160304 ทาแร เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160305 ดงเมือง เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160306 ไมลาม เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160307 เมืองเกา เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160308 เหลาดอนไฮ เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160401 หนองใหญ หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160402 ดอนทราย หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160403 กลาง หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160404 โนนสีดา หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160405 หนองมวง หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160406 เหลากลาง หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160407 โนนขวาง หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160408 ดงขวาง หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160409 หนองใหญ หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160410 หนองใหญ หนองใหญ ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160501 สวนจิก สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160502 หนองแวงยาว สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160503 หนองไฮ สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160504 กลวย สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
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45160505 ปาุแหน สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160506 เหลากุด สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160507 ปาุเวอ สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160508 เหลาอาราง สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160509 หนองคูคํา สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160510 ดอนน้ําคํา สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160511 หนองไร สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160512 กอก สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160513 สนามชัย สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160514 หวัหนองแวง สวนจิก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160601 โพธ์ิสัยนอย โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160602 โนนสมบรูณแ โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160603 หนองแสง โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160604 โพธ์ิสัย โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160605 หนองหญาคา โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160606 โคกกลาง โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160607 โสกเชือก โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160608 โนนโพธ์ิ โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160609 โพนทอง โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160610 โสกเชือกนอย โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160701 หนองแวงเหนือ หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160702 หนองแวงใต หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160703 หนองคูโคก หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160704 โคกไพรี หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160705 หนองแวงนอย หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160706 หนองแวงควง หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160707 หนองหาง หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160708 คูโคก หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160709 หนองขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160710 ส่ีมุม หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160711 โนนน้ําเงิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160712 หนองขุมดิน หนองแวงควง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160801 หนองผักตบ บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160802 โนนทนั บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
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45160803 โนนเหล่ียม บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160804 หนองคูยาง บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160805 โดนนอย บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160806 หนองแซง บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160807 บาก บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45160808 หนองแดง บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด
45170101 ดอนหวาย ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170102 ดอนแคน ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170103 พยอม ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170104 พยอม ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170105 จานทุง ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170106 คุยคอ ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170107 ขมิ้น ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170108 เลิงคา ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170109 ดินดํา ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170110 หนองบวัรอง ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170111 คอนอย ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170112 เลิงคา ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170113 สะแบง ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170114 ดงยาง ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170115 ขมิ้น ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170116 ดอนแคน ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170117 คุยคอ ดินดํา จังหาร รอยเอ็ด
45170201 มวงน้ํา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170202 มวงน้ํา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170203 มวงน้ํา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170204 เหลากลวย ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170205 เหลากลวย ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170206 ดอนเกษม ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170207 ปาฝา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170208 ปาฝา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170209 ดูน้ํา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170210 ปาฝา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170211 เหลากลวย ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
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45170212 มวงน้ํา ปาฝา จังหาร รอยเอ็ด
45170301 แจง มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170302 แจง มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170303 แจงขา มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170304 ทาลาด มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170305 มวงลาด มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170306 มวงลาด มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170307 มวงลาด มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170308 หนองแค มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170309 ทาลาด มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170310 แจง มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170311 แจง มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170312 แจง มวงลาด จังหาร รอยเอ็ด
45170401 เหลาง้ิว จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170402 เหลาง้ิว จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170403 จังหาร จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170404 จังหาร จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170405 ตลาดคอ จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170406 โตน จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170407 จาเหลา จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170408 นา จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170409 แคน จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170410 โนนขาม จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170411 หวังัว จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170412 ง้ิวงาม จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170413 เม็ก จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170414 ลอมคอม จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170415 เหลาง้ิว จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170416 เหลาง้ิว จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170417 จังหาร จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170418 จังหาร จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170419 โนนขาม จังหาร จังหาร รอยเอ็ด
45170501 ดงสิงหแ ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170502 กอกแกว ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
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45170503 ดินแดง ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170504 หนองเข็ง ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170505 เปลือยตาล ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170506 ปาุน ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170507 โคกลาม ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170508 หนองออ ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170509 หนองตอ ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170510 นาดี ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170511 แพง ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170512 ดงหวาย ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170513 หวัดง ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170514 เทพประทาน ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170515 ดงสิงหแ ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170516 เปลือยตาล ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170517 ปาุน ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170518 โคกลาม ดงสิงหแ จังหาร รอยเอ็ด
45170601 ตลาด ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170602 โพน ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170603 โนนสูง ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170604 ยางใหญ ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170605 หวันายาง ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170606 ทางาม ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170607 น้ําเค็ม ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170608 โนนเสถียร ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170609 หวันายาง ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170610 ทางาม ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด
45170701 คางฮุง ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170702 อนามัย ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170703 ไขนุน ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170704 โนนเชียงบงั ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170705 หาด ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170706 บาก ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170707 ดงเครือวัลยแ ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170708 ผักแวน ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
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45170709 ดงเค็ง ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170710 โนนศึกษา ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170711 ดอนสวรรคแ ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170712 ผักแวน ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170713 คางฮุง ผักแวน จังหาร รอยเอ็ด
45170801 เขวาชี แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170802 เขวาชี แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170803 เขวาชี แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170804 แสนชาติ แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170805 บงึโดน แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170806 แซงแหลม แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170807 แซงแหลม แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170808 โนนสวรรคแ แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45170809 บงึโดน แสนชาติ จังหาร รอยเอ็ด
45180101 แมด เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180102 แมด เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180103 โพธ์ิกลาง เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180104 ดอนแดง เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180105 ดอนเงิน เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180106 ไผลอม เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180107 คุยขนวน เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180108 คุยขนวน เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180109 โพธ์ิทอง เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180110 เชียงขวัญ เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180111 ศรีอุดม เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180112 โพธ์ิศรี เชียงขวัญ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180201 พลับพลา พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180202 ง้ิวเหนือ พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180203 โพธ์ิศรี พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180204 หงษแทอง พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180205 เกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180206 หนองเตา พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180207 หนองก่ํา พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180208 หนองแกง พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
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45180209 วังยาว พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180210 วังเจริญ พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180211 เกษมสุข พลับพลา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180301 ปากบุง พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180302 ดอนยาง พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180303 บุงคา พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180304 ดอนวิเวก พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180305 โนนกานเหลือง พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180306 ดอนสําราญเหนือ พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180307 ดอนสําราญใต พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180308 แกงขา พระธาตุ เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180401 หวายหลึม พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180402 หนองปงิ พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180403 ปาุสุมนอย พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180404 ดงบงั พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180405 ดงพิกุล พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180406 ดอนขี พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180407 หนองลุมพุก พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180408 พระเจา พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180409 พระเจา พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180410 เหลาสามัคคี พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180411 ดงพิกุลใต พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180412 ศรีมหาธาตุ พระเจา เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180501 หมูมน หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180502 หมูมน หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180503 ไผ หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180504 ไผ หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180505 มีชัย หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180506 ธาตุประทบั หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180507 โนนสะอาด หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180508 หมูมน หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180509 หมูมน หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180510 ไผ หมูมน เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180601 เขืองนอย บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
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45180602 เขืองใหญ บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180603 เขืองใหญ บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180604 พยอมนอย บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180605 โนนขา บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180606 หวายหลึม บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180607 หวัดง บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180608 ดอนสวรรคแ บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180609 ศรีจันทรแ บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180610 นอยศรีจันทรแ บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180611 โพธ์ิศรี บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180612 ทุงสวางสามัคคี บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45180613 ดงเย็น บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด
45190101 ศาลางาม หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190102 หนองฮี หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190103 หวัชาง หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190104 ปาุกุง หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190105 ขวาว หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190106 ดอนกลอย หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190107 โคกสะอาด หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190108 โคกกลาง หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190109 หนองงาม หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190110 เหลามุง หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190111 ตองตอน หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190112 หวัชาง หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190113 ดอนกลอย หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190114 สวนหมอน หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190115 หนองชมภู หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190116 ขวาวนคร หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190117 หนองตาไกล หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด
45190201 สาวแห สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190202 สาวแห สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190203 หนองแคน สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190204 ดอนแดง สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190205 สาวแห สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
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45190206 ดอนสุข สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190207 ใหมดอนเจริญ สาวแห หนองฮี รอยเอ็ด
45190301 ดูกอึ่ง ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190302 วารีเกษม ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190303 หนองแหว ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190304 ธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190305 สีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190306 หนองบวัแดง ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190307 หนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190308 หนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190309 โนนสะอาด ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190310 หนองแซง ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190311 ศรีเจริญ ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190312 ราษฎรรังษี ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190313 หนองบวัทอง ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190314 เปด็กา ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190315 ธาตุพัฒนา ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190316 ไรพัฒนา ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190317 หนองแคเจริญสุข ดูกอึ่ง หนองฮี รอยเอ็ด
45190401 กอกแกว เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190402 ขมิ้น เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190403 ผ้ึง เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190404 ดงเย็น เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190405 หนองเหล็ก เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190406 เดนราษฎรแ เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190407 หนองคูณ เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190408 หนองคูณนอย เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190409 หนองแคน เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190410 หนองคูกลาง เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190411 เดนราษฎรแ เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190412 มวงหวาน เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45190413 ขมิ้น เดนราษฎรแ หนองฮี รอยเอ็ด
45200101 ผักกาม ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200102 จานเหนือ ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
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45200103 หวายนอย ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200104 จานใต ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200105 อุดมสุข ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200106 จาน ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200107 ทาโพธ์ิ ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200201 เทอดไทย เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200202 ตลาดใหญ เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200203 ปอหู เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200204 ยางดอ เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200205 ขมิ้น เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200206 ยางใต เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200207 ยางโทน เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200208 หนาด เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200209 อีโกม เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200210 เปลือยนอย เทอดไทย ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200301 นาแพง บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200302 ทาคอ บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200303 มะบา บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200304 นางาม บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200305 วังทอง บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200306 ดอนแกว บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200307 มะแว บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200308 โนนราษี บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200309 ดอนโมง บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200310 ดอนเกลือ บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200311 คอชา บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200312 โนนยาง บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200313 หนองไชยวาน บงึงาม ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200401 เขวานอย มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200402 ขวางใหญ มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200403 หวายหลึม มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200404 ทาสะแบง มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200405 ขวางใหญ มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200406 หวายหลึม มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
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45200407 ธารสวรรคแ มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200408 ขวางใหญ มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200409 อุดมสุข มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200410 สหชัยพัฒนา มะบา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200501 หวยสนุก เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200502 สะพานทอง เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200503 บวัหลวง เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200504 เหลา เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200505 เหลาหาด เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200506 ยางกลาง เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200507 ซองแมว เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200508 หนองหลม เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200509 บวัหลวง เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200510 สหราษฎรแ เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
45200511 หวยสมบรูณแ เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด
46010201 โนนสําราญ เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010202 สิมลี เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010203 หนาดใต เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010204 สะอาดใต เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010205 หนาด เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010206 ตอนเหนือ เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010207 ตอนใต เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010208 หนองสาหราย เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010209 สะอาดสมศรี เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010210 เหล็ก เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010211 กกกอก เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010212 เหล็กใต เหนือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010301 คอนเรียบ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010302 กุดออ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010303 โคกกลาง หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010304 เตาไห หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010305 ชางอียอ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010306 หลุบ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010307 หลุบ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
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46010308 ดอนนาแก หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010309 ดอนสนวน หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010310 หนองคอนชัย หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010311 คอนเรียบ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010312 โนนสวาง หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010313 ดอนเจาปูุ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010314 สุขสวัสด์ิ หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010315 ไผทอง หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010316 โตน หลุบ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010401 หนองโพน ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010402 หนองไผ ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010403 โคกลาม ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010404 คําเม็ก ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010405 โนนสะอาด ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010406 เริงนาแก ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010407 โคกกวาง ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010408 ดอนสวรรคแ ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010409 โนนทอง ไผ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010501 โคกกลาง ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010502 หนองสอใต ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010503 หนองสอเหนือ ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010504 มวงเฒา ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010505 หนองสอกลาง ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010506 ใหมพัฒนา ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010507 หนองใหญ ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010508 โนนอุดม ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010509 โนนสะอาด ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010510 ปาุกลวย ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010511 โนนสมบรูณแ ลําปาว เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010601 ทาอุดม ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010602 วังเกาะเหล็ก ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010603 ฝายแตก ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010604 กุดออ ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010605 วังยูง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ

-1162-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
46010606 โนนแพง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010607 ทาแสง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010608 ทาสิน ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010609 ทาสีดา ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010610 ดงเมือง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010611 หนองทุม ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010612 โคกคอน ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010613 ดงเมือง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010614 นอยดอนกระตาย ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010615 โนนยาง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010616 ทุงสวาง ลําพาน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010701 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010702 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010703 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010704 เหลาคอ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010705 แกเปะใหญ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010706 แกเปะนอย เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010707 แกเปะ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010708 แกเปะใต เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010709 แซงอุดม เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010710 แกนอย เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010711 เหลากลาง เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010801 หนองทุม บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010802 นาสัมพันธแ บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010803 สวางนาโพธ์ิ บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010804 บงึวิชัย บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010805 บงึวิชัย บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010806 หนองแสงจันทรแ บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010807 ทาไคร บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010808 โนนหวับงึ บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010809 ลาดสมบรูณแ บงึวิชัย เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010901 โหมน หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010902 โหมน หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010903 ดงนอย หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
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46010904 เหลาสูง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010905 ดงสวาง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010906 ดงสวาง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010907 ดอนปอแดง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010908 ดงพยอม หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010909 ดอนมวง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010910 กลางดง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010911 ดงบงัเกา หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010912 ดอนปอแดง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010913 ดงนอย หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010914 ใหมคํา หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010915 โพธ์ิทอง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010916 โหมนคํา หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010917 ดงสวาง หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46010918 ดงสมบรูณแ หวยโพธ์ิ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011101 หวยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011102 สะอาดสมศรี ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011103 โนนสวรรคแ ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011104 ปาุนกขาบ ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011105 หนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011106 โจด ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011107 โจด ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011108 หนองแวงใหญ ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011109 หวยแสงกลาง ภูปอ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011301 สวาง ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011302 คายลูกเสือ ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011303 ถิ่นพัฒนา ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011304 คําใหญ ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011305 โนนหวัเขื่อน ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011306 คําดอกไม ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011307 พักสุขใจ ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011308 เหลาหลวง ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011309 นาขาม ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011310 โคกนางาม ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
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46011311 เหลาหลวงใต ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011312 เหลาหลวงกลาง ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011313 โนนศาลา ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011314 ภูทอง ภูดิน เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011501 นาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011502 คําไผ หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011503 โนนสงา หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011504 หนองกุงเหนือ หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011505 หนองกุงใต หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011506 โคกสําราญ หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011507 ทาลําดวน หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011508 กุดลาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011601 กลางหมื่น กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011602 หนองกลางโคก กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011603 หนองหวัชาง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011604 หวันาคํา กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011605 หวยตูมเหนือ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011606 หวยตูม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011607 คําบอน กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011608 น้ําปุูน กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011609 เหลากลาง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011610 โคกอุดม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011611 วังแสนคํา กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011612 ทาสําราญ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011701 ขมิ้น ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011702 เหลาเหนือ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011703 หนองแวงใต ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011704 นาโก ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011705 นาอินทรแแปลง ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011706 โคกใหญ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011707 คําปลาฝา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011708 โนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011709 โนนทอง ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011710 โนนนคร ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
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46011711 ไผคําบอน ขมิ้น เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011901 หามแห โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011902 โพนทอง โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011903 โคกน้ําเกล้ียง โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011904 หนองบวั โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011905 หนองบวันอย โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011906 หวยสีทน โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011907 โพนทอง โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011908 มอดินแดง โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011909 หามแห โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46011910 โคกน้ําเกล้ียง โพนทอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012001 สวนปาุ นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012002 นาจารยแ นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012003 นาจารยแ นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012004 นาจารยแ นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012005 แกงนาขาม นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012006 คําโพน นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012007 โนนคํามวง นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012008 ศรีบรูพา นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012009 นาจารยแ นาจารยแ เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012101 สะอาดนาทม ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012102 หนองสองหอง ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012103 หาดทอง ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012104 โนนตูม ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012105 ปลาเคาใหญ ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012106 ปลาเคานอย ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012107 อัมพวัน ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012108 มิตรสัมพันธแ ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012109 สะอาดใต ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46012110 หนองมวง ลําคลอง เมืองกาฬสินธุแ กาฬสินธุแ
46020101 นามน นามน นามน กาฬสินธุแ
46020102 โนนเที่ยง นามน นามน กาฬสินธุแ
46020103 นามน นามน นามน กาฬสินธุแ
46020104 คําย่ิงหมี นามน นามน กาฬสินธุแ
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46020105 โนนสามัคคี นามน นามน กาฬสินธุแ
46020106 ดอนสวรรคแ นามน นามน กาฬสินธุแ
46020107 นาขวัญเมือง นามน นามน กาฬสินธุแ
46020108 โนนเที่ยง นามน นามน กาฬสินธุแ
46020109 โนนจันทรแหอม นามน นามน กาฬสินธุแ
46020110 ศรีเพชรพัฒนา นามน นามน กาฬสินธุแ
46020111 นามนพัฒนา นามน นามน กาฬสินธุแ
46020112 โนนเที่ยง นามน นามน กาฬสินธุแ
46020113 นาสมบรูณแ นามน นามน กาฬสินธุแ
46020114 ดงสยาม นามน นามน กาฬสินธุแ
46020115 โนนเที่ยงศิริมงคล นามน นามน กาฬสินธุแ
46020201 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020202 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020203 แห ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020204 พัฒนาอนามัย ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020205 หนองโพนสูง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020206 หนองหญาปลอง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020207 โนนศรีสวัสด์ิ ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020208 โนนสําราญ ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020209 โนนศรีเจริญ ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020210 หวยแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020211 ศรีพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020212 ประชาพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020213 หนองโพนพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020214 ศรีสุข ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020215 ประสานสามัคคี ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020216 จิตรประชา ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020217 หนองโพนสามัคคี ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020218 สระวังทอง ยอดแกง นามน กาฬสินธุแ
46020301 สงเปลือย สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020302 สงเปลือย สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020303 หนองหญาโยน สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020304 หวังัว สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020305 หวังัว สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
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46020306 ดงสวาง สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020307 หนองนอย สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020308 หนองแวง สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020309 สงเปลือย สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020310 อุดมศิลป สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020311 ดอนจะหราย สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020312 โพธ์ิทอง สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020313 นาใต สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020314 นาเหนือ สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020315 จันทรแเจริญ สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020316 ทางาม สงเปลือย นามน กาฬสินธุแ
46020401 หลักเหล่ียม หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020402 สังคมพัฒนา หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020403 หนองคอนเตรียม หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020404 หลักเหล่ียม หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020405 อุทยัวัน หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020406 โนนเหล่ียม หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020407 โนนขี้ตุน หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020408 สังคมพัฒนา หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020409 หนองคอนเตรียม หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020410 ทรัพยแ.เจริญ หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุแ
46020501 โนนย่ิงสันตแ หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020502 หนองบวักลาง หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020503 หนองบวันอก หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020504 หนองบวัใน หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020505 โนนหนองเบญ็ หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020506 หนองบวัศรีวิลัย หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020507 หนองบวัทอง หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46020508 โนนสมบรูณแ หนองบวั นามน กาฬสินธุแ
46030101 ในเมือง กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030102 ขาวหลาม กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030103 สงยาง กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030104 วังหนิ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030105 สระบวั กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
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46030106 ดอนยาง กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030107 น้ําจั้น กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030108 สะอาดชัยศรี กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030109 ดอนยูง กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030110 โปโล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030111 ดอนสวรรคแ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030112 ปากน้ํา กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030113 โปโล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030114 ฟากปาว กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030115 เมืองใหม กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030116 ขาวหลาม กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030117 ดอนยูง กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030118 นอยพัฒนา กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030201 ในเมือง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030202 คุมใต หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030203 กุดกวาง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030204 บงึไฮ หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030205 โนนสวาง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030206 เลา หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030207 ลาด หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030208 หวัขวา หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030209 สวาง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030210 บงึ หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030211 หวัหนอง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030212 หวัขวา หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030213 ลาด หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030214 บงึไฮ หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030301 โพนงาม โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030302 ดานเหนือ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030303 หนองเตา โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030304 โคกสี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030305 ธนบรีุ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030306 โนนไฮ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030307 ดอนหนั โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
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46030308 โพนงาม โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030309 ดงไทรทอง โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030310 โพนงาม โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030311 โพนชัย โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030312 ธนบรีุ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030313 ดอนหนั โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030401 สวนโคก ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030402 โคกลาม ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030403 โคกสี ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030404 สีถาน ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030405 เมย ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030406 แวง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030407 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030408 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030409 ดอนหวาย ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030410 สีถาน ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030411 เมย ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030412 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030413 สวนโคก ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030414 ดอนสวรรคแ ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030415 ศรีลําดวน ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030416 โคกลาม ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030417 ดอนหวาย ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030501 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030502 บอ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030503 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030504 โนนมะคํ้า ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030505 สะอาดสมศรี ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030506 จิกงาม ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030507 สงเปลือย ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030508 โนนคอ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030509 บอ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030510 หวัแฮด ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030511 สมโฮง ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
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46030512 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030513 บอ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030514 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030515 สะอาดสมศรี ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030801 หนองแปน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030802 หนองแปน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030803 หนองแปน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030804 โนนสูง หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030805 นาเชือก หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030806 โนนโพธ์ิศรี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030807 เสมา หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030808 นาปงิ หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46030809 โนนสูง หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031001 ทาเพลิง เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031002 เหมือดแอ เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031003 เกานอย เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031004 หวัโนนรัง เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031005 หนองมะเกลือ เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031006 ทาใหม เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031007 แจงจม เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031008 ทากลาง เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031009 หนองบวั เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031010 โจด เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031011 ดงลิง เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031012 เหมือดแอ เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031013 ทาสามัคคี เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031014 หนองบวั เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031015 ทาเพลิง เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031016 โจด เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031101 นามล โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031102 นามล โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031103 ง้ิวงาม โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031104 ดอนสวรรคแ โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031105 คําโพนทอง โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
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46031106 หนองไผ โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031107 หนองอีกุม โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031108 ราษฎรแสําราญ โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46031109 หนองไผพัฒนา โคกสมบรูณแ กมลาไสย กาฬสินธุแ
46040101 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040102 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040103 รองคํา รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040104 กกมะคา รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040105 สองหอง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040106 กกมะคา รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040107 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040108 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040109 รองคํา รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040110 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040111 สองหอง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040112 กุดลิง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040113 ศรีเมือง รองคํา รองคํา กาฬสินธุแ
46040201 โนนสามัคคี สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040202 โคกสําราญ สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040203 นาเรียง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040204 นาเรียง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040205 เหลาเขือง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040206 โนนเสียว สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040207 โคกสําเริง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040208 โนนศรีสวัสด์ิ สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040209 นาเรียง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040210 นาเรียง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040211 ทรัพยแเจริญ สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040212 นาเรียง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040213 นาคํา สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040214 คําไผ สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040215 โคกสําเริง สามัคคี รองคํา กาฬสินธุแ
46040301 ดงเมือง เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040302 หนองคู เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
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46040303 คอพัฒนา เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040304 ดานใต เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040305 ดานใต เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040306 ดานใต เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040307 เหลาออย เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040308 กระยอม เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040309 เหลาออย เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040310 ดานใต เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040311 ทุงเจริญ เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46040312 คอพัฒนา เหลาออย รองคํา กาฬสินธุแ
46050101 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050102 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050103 หนองหลิูง บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050104 กกตาล บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050105 บุงคลา บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050106 บุงคลา บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050107 ดอนสวรรคแ บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050108 ดอนอุมรัว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050109 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050110 โนนสวรรคแ บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050111 หวันาคํา บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050112 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050113 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050114 โนนสําราญ บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050115 บวัขาว บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050116 หนองหลิูง บวัขาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050201 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050202 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050203 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050204 หนองฟูาเล่ือน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050205 หนองฟูาเล่ือน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050206 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050207 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050208 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
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46050209 หนองฟูาเล่ือน แจนแลน กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050301 เหลาใหญ เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050302 ดงเหนือ เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050303 มะนาว เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050304 คํากั้ง เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050305 จอมทอง เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050306 กุดฝ่ังแดง เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050307 เหลาใหญ เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050308 เหลาใหญ เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050309 โนนบปุผา เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050310 คํากั้ง เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050311 เลิศสวรรคแ เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050312 มะนาว เหลาใหญ กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050401 จุมจัง จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050402 จุมจัง จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050403 หนองแข จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050404 นาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050405 นาสีนวล จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050406 โคกกลาง จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050407 หนองหวัแฮด จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050408 นอยเจริญ จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050409 สันติสุข จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050410 โคกประสิทธ์ิ จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050411 นอยเจริญ จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050412 โคกกลาง จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050413 สุขสวัสด์ิ จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050414 อางแกว จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050415 หนองแข จุมจัง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050501 เหลาไฮงาม เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050502 เหลาไฮงาม เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050503 โนนยาง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050504 สวนผ้ึง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050505 หนองเม็ก เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050506 กลาง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
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46050507 กลาง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050508 สวนผ้ึง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050509 เหลาไฮงาม เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050510 ไชยสวาง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050511 โนนยาง เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050512 หนองเม็ก เหลาไฮงาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050601 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050602 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050603 วังมน กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050604 ขุมขี้ยาง กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050605 โคกโกง กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050606 หวยแดง กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050607 นาไคร กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050608 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050609 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050610 หวยแดง กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050611 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050612 ขุมขี้ยาง กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050613 กุดหวา กุดหวา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050701 ราษฎรแนิคม สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050702 สุขแสงทอง สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050703 สามขา สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050704 หนองแสงสวาง สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050705 โนนสมบรูณแ สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050706 คุย สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050707 คําโพนทอง สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050708 แกงเด่ือ สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050709 บงึทอง สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050710 แสนสําราญ สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050711 หนองแวงศรี สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050712 คุย สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050713 คําโพนทอง สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050714 สุขกิ่งเพชร สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050715 สามขา สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
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46050716 คุย สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050717 สามขา สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050718 แสนสําราญ สามขา กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050801 คําอีหงษแ นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050802 นาขาม นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050803 โนนฟองแกว นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050804 คําปาุหวาน นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050805 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050806 โนนสวาง นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050807 สุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050808 สุขสมบรูณแ นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050809 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050810 นาขาม นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050811 คําปาุหวาน นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050812 คําอีหงษแ นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050813 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050814 โนนสวาง นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050815 นาขาม นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050816 คําปาุหวาน นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050817 สุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050901 หนองหาง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050902 หนองหาง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050903 หนองสระพัง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050904 หวยมวง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050905 หนองกะตัน หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050906 หนองหาง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050907 หนองหาง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050908 หนองหาง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46050909 หวยมวง หนองหาง กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051001 นาโก นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051002 นาโก นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051003 นาโก นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051004 นาโก นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051005 หวาย นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
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46051006 ชาด นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051007 นาโก นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051008 ชาด นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051009 หวาย นาโก กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051101 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051102 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051103 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051104 ดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051105 หนองบวัทอง สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051106 หนองบวัทอง สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051107 สมสะอาด สมสะอาด กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051201 หนองโงง กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051202 คอ กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051203 กุดคาว กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051204 แสนสุข กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051205 ทุงคลองไผ กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051206 หนองโงง กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051207 กุดคาว กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46051208 คอ กุดคาว กุฉินารายณแ กาฬสินธุแ
46060101 คุมเกา คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060102 คุมเกา คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060103 คุมเกา คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060104 ดอนแกว คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060105 มวงไข คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060106 นอยนาเจริญ คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060107 โนนสูง คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060108 ดอนแกวใหม คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060109 หนองสําราญ คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060110 กุดตอแกน คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060111 ดงหมู คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060112 โนนสวรรคแ คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060113 แดนสามัคคี คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060114 แสนสุข คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060115 ดอนแกวสามัคคี คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
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46060116 สายนาเวียง คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060117 ดอนแกวพัฒนา คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060118 โพธ์ิทอง คุมเกา เขาวง กาฬสินธุแ
46060201 ดอนไมคุม สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060202 หนองแสง สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060203 หนองหญาโยย สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060204 กุดบอด สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060205 ดอนฮูฮา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060206 นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060207 นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060208 ดอนสวรรคแ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060209 ดอนสวาง สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060210 อุดมศิลป สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060211 ดอนจราบ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060212 โชคชัยพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060213 โชคพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060214 ดอนเจาปูุ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060215 นาคํา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060216 หนองตากไห สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุแ
46060301 หนองผือ หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060302 โพธ์ิไทร หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060303 โพนวิสัย หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060304 โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060305 นาตาหล่ิว หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060306 โพนวิสัย หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060307 หนองกวาง หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060308 มวงหวาน หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060309 หนองผือพัฒนา หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060310 โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุแ
46060601 กุดสิมคุมใหม กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060602 กุดสิมคุมใหม กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060603 กุดกวาง กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060604 กุดสิมคุมใหม กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060605 โนนสําราญ กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
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46060606 โพนสวาง กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060607 โพนวิมาน กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060608 สมสนุก กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060609 กุดสิมพัฒนา กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060610 ดอนจันทรแ กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060611 โนนศิวิไล กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060612 โพนสวรรคแ กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060613 โนนเจริญ กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุแ
46060801 ดงหวาย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060802 โคกมะลิ สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060803 โนนสะอาด สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060804 สมปอุย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060805 กุดกอก สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060806 โพธ์ิศรี สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46060807 โนนพิกุล สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุแ
46061101 กุดปลาคาว กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061102 สุขเกษม กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061103 กุดตูม กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061104 ซง กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061105 ทุงกระเดา กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061106 กุดปลาคาวพัฒนา กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46061107 สันติสุข กุดปลาคาว เขาวง กาฬสินธุแ
46070101 ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070102 ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070103 คอ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070104 โคก ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070105 เปลือย ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070106 ยางนอย ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070107 หวังัว ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070108 หวังัวเหนือ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070109 อรามมงคล ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070110 ดงบอ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070111 สวางอารมณแ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070112 ดอนยูงนอย ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46070113 ฮองฮี 1 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070114 ฮองฮี 2 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070115 จอมศรี ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070116 ดอนยูง ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070117 ดอนยูงสวรรคแ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070118 ไทยเจริญ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070119 ดงบอใต ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070120 ดอนปอแดง ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070201 เสียว 1 หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070202 เสียว 2 หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070203 ลาดสระบวั หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070204 กุดสังขแ หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070205 เสียว 3 หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070206 เสียว 4 หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070207 หนองโจด หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070208 หนองลุมพุก หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070209 หนองกุง หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070210 หนองแต หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070211 โคกคันจอง หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070212 หนองกุงนอย หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070213 หนองกุง หวังัว ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070301 อุมเมา อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070302 ดอนดู อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070303 โคกเครือ อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070304 โคกศรี อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070305 โคกศรี อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070306 โคกศรี อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070307 โคกศรีทุง อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070308 อุมเมาเหนือ อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070309 ทางาม อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070310 หวัขัว อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070311 คํามวง อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070312 ดอนขี้เหล็ก อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070401 โคกใหญ บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46070402 เวอ บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070403 แดง บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070404 ตูม บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070405 เหลา บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070406 เชียงงาม บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070407 โคกกอง บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070408 โปรงแค บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070409 เชียงสา บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070410 โพธ์ิศรี บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070411 ดงยาง บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070412 คําขันอาสา บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070413 คําแมด บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070414 โนนนาค บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070415 รมเย็น บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070416 เชียงสานอย บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070417 ดอนอุดม บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070418 โคกคํา บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070419 ตูมเหนือ บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070420 โนนแดง บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070421 โคกกองใต บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070422 เชียงงาม บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070423 โพธ์ิชัย บวับาน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070501 หนองเสือ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070502 หวยเตย เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070503 หวยเตยใต เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070504 หวยเตยเหนือ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070505 หวยเตยกลาง เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070506 หวยเตยคํา เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070507 โคกสําราญ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070508 ปาุต้ิว เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070509 ศรีสําราญ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070510 คําเจริญ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070511 หวยเตยหลานปูุ เวอ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070601 แก อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46070602 แก อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070603 แกใต อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070604 แกเหนือ อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070605 ดอนขี อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070606 ดอนสวรรคแ อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070607 ยางคํา อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070608 หนองแวงบอแกว อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070609 ดอนลําดวน อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070610 หนองแวงใต อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070611 คําขอนแกน อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070612 ยางคําเหนือ อิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070701 หวันาคํา หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070702 หวันาคํา หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070703 โคกคาย หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070704 โคกใหญ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070705 สรางหนิ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070706 หนองหวัชาง หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070707 โพนสิม หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070708 ดอนกลาง หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070709 ดงบงั หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070710 โคกใหญ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070711 หวันาคําใต หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070712 ดงบงัใหม หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070713 หวันาคํานอย หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070714 โพนสิมเหนือ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070715 ดงบงั หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070716 คําเจริญ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070717 โพนสิมใต หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070718 หวันาคําเหนือ หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070719 หวันาคําใหม หวันาคํา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070801 หนองอิเฒา หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070802 หนองอิเฒา หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070803 โนนชาด หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070804 ดงนอย หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46070805 ดงนอย หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070806 ดอนกลอย หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070807 คํามะยาง หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070808 โนนสวรรคแ หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070809 หนองอิเฒาใหม หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070810 ปาุหญาคา หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070811 หลักดาน หนองอิเฒา ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070901 ดอนยานาง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070902 ปาุแดง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070903 หนองขาม ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070904 ดงเค็ง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070905 ดอนยานาง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070906 ดอนยานาง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070907 ดาวเหนือ ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070908 สามัคคี ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070909 ศรีสังคม ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070910 โนนสามัคคี ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070911 โนนสมบรูณแ ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070912 นาสมบรูณแ ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070913 ชุมชนปาุแดง ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46070914 หนองขาม ดอนสมบรูณแ ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071001 นาเชือกใต นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071002 นาเชือกเหนือ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071003 ทาเรือ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071004 แสนสําราญ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071005 หนองกาว นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071006 นาแก นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071007 เลิงทุม นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071008 วังฝ่ังแดง นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071009 โนนภักดี นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071010 โนนลาน นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071011 นาเชือกใหม นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071012 โนนสวรรคแ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071013 โนนหวัชาง นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46071014 นาแกใต นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071101 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071102 หนองบวัหนวย คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071103 ขามเหนือ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071104 หนองบวั คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071105 โตน คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071106 โคกสี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071107 สา คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071108 บงึอราม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071109 ดงอัคคะ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071110 หนองหลม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071111 หนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071112 หนองแวงฮีเหนือ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071113 หนองบวัคํา คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071114 สาสุข คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071115 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071116 หนองบวัหนวย คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071117 สา คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071118 โคกสีใต คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071119 หนองบวัใหม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071201 หนองกุง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071202 หนองกุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071203 หนองแวง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071204 พุทธรักษา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071205 โคกแง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071206 นากุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071207 หนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071208 นากุง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071209 หนองกุงใหมพัฒนา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071301 ปอแดง นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071302 ปอแดง นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071303 ปอแดง นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071304 ชัยศรี นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071305 ขมิ้น นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
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46071306 คลองคู นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071307 หลุมขาว นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071308 นาดี นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071309 นาดี นาดี ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071401 หนองจาน โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071402 สรางมิ่ง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071403 หนองไผ โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071404 ดอนเงิน โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071405 โนนสูง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071406 นางาม โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071407 โนนสูงเหนือ โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071408 โนนสูงใต โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071409 โนนสูงใหม โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071410 หนองขามเหนือ โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071411 โพนสวาง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071412 สรางมิ่งใต โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071501 คําไฮ หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071502 คําไฮ หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071503 หนองบวันอย หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071504 โนนตูม หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071505 หนองตอกแปนู 2 หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071506 โคกสาย หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071507 หนองบวันาดี หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071508 หนองตอกแปนู หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071509 หนองหมากฟัด หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46071510 คําไฮ หนองตอกแปนู ยางตลาด กาฬสินธุแ
46080101 หวยเม็ก หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080102 พานสุวรรณ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080103 หนอคํา หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080104 พิทกัษแ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080105 ปาุยาง หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080106 กุดทาลือ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080107 พนมทอง หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080108 หวัดง หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
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46080109 เนินลาด หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080110 จันทรแสองหลา หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080111 หวยเม็ก หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080112 กุดทาลือ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080113 หวยเม็ก หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080114 รุงอรุณ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080115 ธาตุ หวยเม็ก หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080201 หวัสนาม คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080202 คําเจริญ คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080203 ชัยศรี คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080204 นาดี คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080205 หวยยาง คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080206 หวยมวง คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080207 คําใหญ คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080208 คําถาวร คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080209 โพธ์ิทอง คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080210 โคกปาุกุง คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080211 คําใหญ คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080212 คําเจริญ คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080301 กุดโดน กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080302 หนองไผ กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080303 หนองแวงมวง กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080304 หนองแวงดง กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080305 นาคอ กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080306 หนองปะโอ กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080307 หนองแวงศรีสวัสด์ิ กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080308 มิตรหนองเรียง กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080309 คําปะโอ กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080310 กุดโดน กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080311 นาคํา กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080312 หนองแวงดง กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080313 กุดโดน กุดโดน หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080401 นอยนางนวล บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080402 นาสีนวล บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
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46080403 ยางเนียม บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080404 แสงจันทรแ บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080405 หนองแสง บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080406 หนองบวั บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080407 บงึนาเรียง บงึนาเรียง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080501 โคกลาม หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080502 หวยมะทอ หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080503 หนองโน หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080504 โคกกลาง หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080505 โคกกลางเหนือ หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080506 โนนสมบรูณแ หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080507 หนองโน หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080508 โคกอุดม หวัหนิ หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080601 เดชอุดม พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080602 พิมูล พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080603 โนนพิมาน พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080604 หาดทรายมูล พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080605 หาดทรายมูล พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080606 หาดทรายมูล พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080607 พิมูล พิมูล หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080701 คําเหมือดแกว คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080702 โนนศิลาอาสนแ คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080703 คําเหมือดแกว คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080704 ปาุหวาย คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080705 ปาุกุง คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080706 คํามันปลา คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080707 คํามะโฮ คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080708 หนองรัง คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080709 โนนศิลาอาสนแ คําเหมือดแกว หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080801 โนนสวัสดี โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080802 โนนสวรรคแ โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080803 โนนขี้ควง โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080804 หนองกุงไทย โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080805 ทาวัด โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
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46080806 หนองกุงไทย โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080807 โนนสะอาด โนนสะอาด หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080901 โนนเตาไห ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080902 ทรายงาม ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080903 ทรายเงิน ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080904 คลองทรัพยแ ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080905 ทรายทอง ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46080906 หนองแก ทรายทอง หวยเม็ก กาฬสินธุแ
46090101 โนนสมบรูณแ ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090102 โนนอุดม ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090103 ดอนดู ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090104 ดงนอย ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090105 หนองฝาย ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090106 ทาศรี ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090107 คําชมภู ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090108 โนนปลาขาว ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090109 ทาเรือภูสิงหแ ภูสิงหแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090201 คําลือชา สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090202 โนนศรีสวัสด์ิ สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090203 ถ้ําปลา สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090204 นาคูณ สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090205 นาสีนวล สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090206 สิงหแสะอาด สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090207 หวยเตย สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090208 โสกทราย สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090209 นาสมบรูณแ สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090210 ขวัญเมือง สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090211 ถ้ําปลา สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090212 คําตาใกล สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090213 สิงหแสะอาด สหสัขันธแ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090301 นามะเขือ นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090302 โคกเจริญ นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090303 โปงุเชือก นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090304 โพนสวาง นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
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46090305 โพนคําพุทธคีรี นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090306 คําน้ําแซบ นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090307 คําดอกซอน นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090308 โนนศรทอง นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090309 ดอนจันทรแ นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090310 โนนอุดม นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090311 ไทรทอง นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090312 นามะเขือ นามะเขือ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090401 โนนศิลา โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090402 มวงคํา โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090403 คําคา โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090404 โคกกอง โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090405 แก โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090406 มวงกุญชร โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090407 ดงสวาง โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090408 โนนเมือง โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090409 มวงเหนือ โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090410 โคกกองเหนือ

บานขอนชางใหญ
โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ

46090411 หนองขามพัฒนา โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090412 แกนาเรียง โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090413 คําคาเหนือ โนนศิลา สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090501 เสริมชัยศรี นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090502 ตาดดงเค็ง นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090503 คําเชียงยืน นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090504 ศรีสมบรูณแ นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090505 คําแคน นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090506 คําประถม นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090507 แกงนคร นิคม สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090601 คอนผ้ึง โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090602 โนนศรีสวัสด์ิ โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090603 ดงไร โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090604 โปงุแดง โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090605 โคกใส โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
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46090606 นามน โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090607 คําเชียงวัน โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090608 โคกสะอาด โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090609 โนนศาลาทอง โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090610 โนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090611 คําแหลม โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090612 คําเชียงวัน โนนแหลมทอง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090701 โนนบรีุ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090702 โนนบรีุ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090703 โนนบรีุ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090704 โนนสามัคคี โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090705 สิงหแบรีุ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090706 โนนสวาท โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090707 วังมะพลับ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090708 นาแกว โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090709 โนนวิเศษ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090710 โนนบรีุ โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090711 โนนศึกษา โนนบรีุ สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090801 โนนน้ําเกล้ียง โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090802 หวยเสือเตน โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090803 โคกไมงาม โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090804 โนนปาุง้ิว โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090805 โคกสงา โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090806 โคกศาลาทอง โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090807 โนนทอง โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46090808 ปาุกลวย โนนน้ําเกล้ียง สหสัขันธแ กาฬสินธุแ
46100101 ทุงคลอง ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100102 โนนสะอาด ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100103 คําพิมูล ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100104 คํามวง ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100105 คํามวง ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100106 เกาเด่ือ ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100107 เกาเด่ือ ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100108 สันเมือง ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
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46100109 คํามวงใต ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100110 คํามวงเหนือ ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100111 คําพิมูลพัฒนา ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100112 ทุงคลอง ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100113 คํามวงใต ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุแ
46100201 โพน โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100202 โพน โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100203 โพน โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100204 โพนงาม โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100205 คลองเตย โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100206 โพนนาเรียง โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100207 โคกนอย โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100208 ใหมชัยมงคล โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100209 หนองซองแมว โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100210 หนองบอน โพน คํามวง กาฬสินธุแ
46100501 ดินจี่ ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100502 ดินจี่ ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100503 โคกสนาม ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100504 โพนแพง ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100505 โพนแพง ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100506 หวยสมอทบ ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100507 โนนหนามแทง ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100508 ทุงสวางพัฒนา ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100509 ทานาเลา ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100510 โพนแพง ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100511 ดินจี่ ดินจี่ คํามวง กาฬสินธุแ
46100601 นาบอน นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100602 นาบอน นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100603 สะพานหนิ นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100604 คําสมบรูณแ นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100605 คําเมย นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100606 หวันาคํา นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100607 โนนศรีสวัสด์ิ นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100608 ทุงมน นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
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46100609 บะเอียด นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100610 นาอุดม นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100611 นาเจริญ นาบอน คํามวง กาฬสินธุแ
46100701 นาทนั นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100702 หนองสระพัง นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100703 หนองสระพัง นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100704 โจด นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100705 นาตาล นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100706 นาไรเดียว นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100707 ดงสวนพัฒนา นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100708 โนนคอ นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100709 โนนคอ นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100710 สรางแข นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100711 โนนคอเหนือ นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100712 โนนคอใหม นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100713 นาทนั นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100714 โนนคอ นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100715 ดงสวนพัฒนาเหนือ นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100716 นาไรเดียว นาทนั คํามวง กาฬสินธุแ
46100901 หนองยางใต เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100902 หนองมวง เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100903 สูงเนินใต เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100904 หนองยางเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100905 สูงเนินเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100906 โคกเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100907 หนองยางคํา เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100908 เนินยางเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100909 หนองมวงเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46100910 สูงเนินเหนือ เนินยาง คํามวง กาฬสินธุแ
46110101 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110102 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110103 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110104 ทาเมือง ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110105 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
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46110106 โนนสําราญ ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110107 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110108 ทาคันโท ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110109 นอยคําดี ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110201 กุงเกา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110202 สรางแกว กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110203 โนนมะคา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110204 กุดขอนแกน กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110205 กุดขอนแกน กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110206 กุงเกา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110207 คําแคน กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110208 กุงเกา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110209 กุดขอนแกน กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110210 กุงเกา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110211 กุงเกา กุงเกา ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110301 ยางอูม ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110302 ยางอูม ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110303 คําบอน ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110304 ยางอูม ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110305 คําบอน ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110306 ชัยศรีสุข ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110401 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110402 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110403 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110404 นาหมู กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110405 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110406 โคกกลาง กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110407 เเสนสุข กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110408 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110409 โคกกลาง กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110410 กุดจิก กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110411 ภูเจริญ กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110501 นาตาล นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110502 นาตาล นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
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46110503 นาตาล นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110504 หนองแซง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110505 เกิ้ง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110506 หนองแซง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110507 หนองแซง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110508 โนนอํานวย นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110509 โนนอํานวย นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110510 ดานชาง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110511 หนองแซง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110512 นาตาล นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110513 นอยนามูล นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110514 หนองแซง นาตาล ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110601 ดงสมบรูณแ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110602 ดงสมบรูณแ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110603 ดงกลาง ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110604 ดงกลาง ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110605 ดงบงั ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110606 ดงสวรรคแ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110607 ดงสวรรคแ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110608 ไทยเจริญ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46110609 ไทยเจริญ ดงสมบรูณแ ทาคันโท กาฬสินธุแ
46120101 หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120102 หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120103 โคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120104 โนนศิลา หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120105 สะอาดนาดี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120106 นาสาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120107 สระแกว หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120108 คําไฮ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120109 หนองหวา หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120110 โคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120111 คําไฮ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120112 หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120113 สะอาดนาดี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
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46120201 ศรีสวาง หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120202 พรมลี หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120203 คําศรี หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120204 หนองบวั หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120205 หนองสามขา หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120206 ไชยวาร หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120207 โคกใหญ หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120208 หนองบวั หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120209 ไชยวาร หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120210 หนองบวั หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120211 ไชยวาร หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120212 ศรีสวาง หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120213 คําศรี หนองบวั หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120301 โคกเครือ โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120302 หนองไมตาย โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120303 หวยยางดง โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120304 นางาม โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120305 หนองโน โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120306 หนองกบ โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120307 โคกเครือ โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120308 หวยยางดง โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120309 หนองกบ โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120310 หนองกบ โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120311 น้ําพองพัฒนา โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120312 ศรีสุพรรณพัฒนา โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120313 หนองโน โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120314 หวยยางดง โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120315 หนองไมตาย โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120401 หนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120402 หนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120403 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120404 หนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120405 นาอวน หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120406 คําโอง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
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46120407 ทบัปลา หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120408 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120409 คําแคน หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120410 หนองสรวง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120411 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120501 คําถาวร เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120502 หนองโนทอง เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120503 หนองไผ เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120504 หนองแฝก เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120505 ศรีบญุเรือง เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120506 นาศรีนวล เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120507 โนนสมบรูณแ เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120508 หนองหวา เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120509 โนนสวาง เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120510 โนนมีกิจ เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120511 นาโก เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120512 คํานอยดอนหมวย เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120513 นอยศรีสุข เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120514 หนองไผ เสาเลา หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120601 หนองใหญ หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120602 หนองบวัแดง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120603 นามูล หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120604 โนนสมบรูณแ หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120605 หนองชุมแสง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120606 คํานอย หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120607 หนองชุมแสง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120608 หนองชุมแสง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120609 คํานอย หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120610 คํานอย หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120611 เอราวัณ หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120612 นาคลองแสน หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120613 หนองชุมแสง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120614 หนองชุมแสง หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120615 คํานอย หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
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46120701 คําขาม ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120702 หนองแข ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120703 ภูฮัง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120704 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120705 ภูฮัง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120706 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120707 หนองแข ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120708 หวยหนิลาด ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120709 โนนศรีสวัสด์ิ ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120710 ไทรทอง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120711 ดงมูล ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120712 ประชาสามัคคี ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120713 คําขาม ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120714 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120801 หนองริวหนัง ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120802 หนองหอไตร ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120803 หนองกุงเผือก ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120804 หนองกุงเผือก ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120805 หนองริวหนัง ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120806 หนองกุงเผือก ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120807 หนองมันปลา ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120808 หนองหอไตร ลําหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120901 หนองหนิ หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120902 หนองบวัชุม หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120903 สวางศรีมงคล หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120904 หนองหนิ หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120905 โคกครึม หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120906 หนองหนินอย หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120907 หนองหนิ หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120908 หนองหนิ หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120909 หนองบวัชุม หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46120910 หนองหนิ หนองหนิ หนองกุงศรี กาฬสินธุแ
46130101 หนองบวัโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130102 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
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46130103 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130104 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130105 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130106 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130107 หนองบวัโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130108 หนองกุง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130109 โนนสวรรคแ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130110 ส่ีแยก สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130111 หนองบวัโดนกลาง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130112 หนองบวัโดน สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130113 หนองกุง สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130201 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130202 หนองขาม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130203 สรางแกว หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130204 โคกกลาง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130205 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130206 คําไผ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130207 หนองผาออม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130208 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130209 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130210 พรสวรรคแ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130211 ดงคําพัฒนา หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130212 หนองผาออม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130213 สรางแกว หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130214 ประชาสามัคคี หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130215 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130216 หนองแวง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130301 แซงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130302 บาก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130303 บงึบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130304 เหลาภูพาน แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130305 หนองแหว แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130306 บวัสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130307 คําเม็ก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
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46130308 คําบก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130309 โพธ์ิคํา แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130310 หนองหญาปลอง แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130311 โนนชายสําราญ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130312 บวัสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130313 คําเม็ก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130314 บาก แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130315 โปงุนกแซว แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130401 โคกกวาง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130402 มหาไชย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130403 มหาไชย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130404 อู มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130405 คําหมวย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130406 ดงบงั มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130407 โคกใหม มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130408 นาแกว มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130409 มหาไชยคุมใหม มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130410 โคกกวาง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130501 หมูมน หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130502 หมูมน หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130503 เม็ก หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130504 นาทนั หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130505 หนองไผ หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130506 บงึ หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130507 แกงพฤาชัย หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130508 ดงแหลม หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130509 โนนน้ําเกล้ียง หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130510 หมูมน หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130511 หมูมน หมูมน สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130601 หนองบวั ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130602 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130603 โคกกลาง ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130604 หนองแสงนอย ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130605 หนองไผนพคุณ ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
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46130606 แกงกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130607 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130608 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130609 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130610 แกงกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130611 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130701 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130702 หนองแสง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130703 โนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130704 คํากั้ง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130705 คํากุง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130706 หนองอีดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130707 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130708 หนองแสง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130801 หนองปาุออย ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130802 สรางแสน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130803 บอน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130804 คอ ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130805 โนนสมบรูณแ ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130806 บอน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130807 บอน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130808 บอน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130809 สรางแสน ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46130810 คอ ลําหวยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุแ
46140101 คําบง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140102 โคกศรี คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140103 โคกศรี คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140104 หนองมะงง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140105 คํามวง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140106 ปลาขาว คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140107 วังน้ําเย็น คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140108 คําบง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140109 โนนสวนแกว คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140110 น้ําคํา คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
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46140111 คําบง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140112 รองคําหมี คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140113 ดงอุดม คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140114 คํามวง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140115 คําบง คําบง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140201 ไคนุน ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140202 ไคนุน ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140203 อุปรียแ ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140204 ผ้ึง ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140205 เหลาสีแกว ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140206 นิคมหมู 4 แปลง 1 ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140207 นิคมหมู 7 แปลง 2 ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140208 ไคนุน ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140209 เหลาสีแกว ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140210 สันปาุแดง ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140211 ไคนุน ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140212 ไคนุน ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140213 เหลาสีแกว ไคนุน หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140301 นิคมหมู 1 แปลง 2 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140302 นิคมหมู 2 แปลง 2 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140303 หวยผ้ึง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140304 หวยผ้ึง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140305 นิคมหมู 6 แปลง 2 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140306 หนองแสง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140307 หวยผ้ึง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140308 หนองแสง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140309 นิคมหมู 1 แปลง 1 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140310 นิคมหมู 2 แปลง 1 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140311 นิคมหมู 3 แปลง 1 นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140312 โนนสมควร นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140313 หวยฝา นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140314 หนองแสง นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140315 รองแกนคูณ นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140316 โนนสวรรคแ นิคมหวยผ้ึง หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
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46140401 หนองอีบตุร หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140402 หนองอีบตุร หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140403 หนองอีบตุร หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140404 หนองอีบตุร หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140405 นิคมหมู 3 แปลง 2 หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140406 นิคมหมู 5 แปลง 2 หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140407 นาหวัเมย หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46140408 หนองขอนแกน หนองอีบตุร หวยผ้ึง กาฬสินธุแ
46150101 หนองกุงใหญ สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150102 หนองสิม สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150103 หนองสิมใหม สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150104 สามชัย สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150105 หนองแซง สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150106 ทางาม สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150107 โคกกลาง สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150108 หนองกุงกลาง สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150109 หนองแซงเหนือ สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150110 โนนแต สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150111 คําน้ําใส สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150112 ดานเม็ก สําราญ สามชัย กาฬสินธุแ
46150201 โคกสําราญ สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150202 หนองแสง สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150203 หนองแสงใหม สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150204 คําเขื่อนแกว สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150205 กุดแห สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150206 คําหุง สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150207 หนองกุงนอย สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150208 ทาชาง สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150209 หนองกุงนอย สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150210 โพนทอง สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150211 คําปาุหวาย สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150212 คําอุดม สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150213 หนองไผ สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150214 หนองแสงใต สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
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46150215 โนนศาลาทอง สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150216 คําเขื่อนแกวเหนือ สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150217 หนองแสงเหนือ สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150218 โนนหนองไฮ สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150219 โนนทนั สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150220 สันติสุข สําราญใต สามชัย กาฬสินธุแ
46150301 คําสรางเที่ยง คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150302 นอยนาไรเดียว คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150303 คําแคน คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150304 ทานาจาน คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150305 โนนสมบรูณแ คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150306 คําแคนใต คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150307 ทาสะอาด คําสรางเที่ยง สามชัย กาฬสินธุแ
46150401 คอ หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150402 จาน หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150403 หนองชาง หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150404 หวยยาง หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150405 หนองแกนทราย หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150406 นาดูน หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150407 ดงตาว หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46150408 พรเจริญ หนองชาง สามชัย กาฬสินธุแ
46160101 นาคูเหนือ นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160102 นาคูใต นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160103 นาสีนวล นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160104 ชาดใต นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160105 ชาดเหนือ นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160106 วังเวียง นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160107 นาคลอง นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160108 ชาดพัฒนา นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160109 สายนาคํา นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160110 นาคู นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160111 นาคู นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160112 นาคูพัฒนา นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160113 ชาดกลาง นาคู นาคู กาฬสินธุแ
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46160114 ชาดพัฒนา นาคู นาคู กาฬสินธุแ
46160201 จอมศรี สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160202 หนองขามปอูม สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160203 นากุดสิม สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160204 กุดตาใกล สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160205 นากระเดา สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160206 นากระเดาพัฒนา สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160207 กุดตาใกลพัฒนา สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160208 นากุดสิมพัฒนา สายนาวัง นาคู กาฬสินธุแ
46160301 จาน โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160302 นายอ โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160303 ดอนง้ิว โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160304 หนองหาง โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160305 มวงนาดี โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160306 โคกยาว โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160307 โนนสูง โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160308 นาขาม โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160309 จานพัฒนา โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุแ
46160401 บอแกว บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160402 หนิลาด บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160403 นางาม บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160404 ดอนแคน บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160405 หวาน บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160406 มวงกุล บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160407 หวานพัฒนา บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160408 หนิลาดใหม บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160409 หนิลาดพัฒนา บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160410 ทุงนางาม บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160411 โนนพัฒนา บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160412 บอแกวสามัคคี บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160413 มวงกุลโนนสะอาด บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160414 ดอนศิลา บอแกว นาคู กาฬสินธุแ
46160501 ภูแลนชาง ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160502 คุมหวัเมือง ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
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46160503 โนนศาลา ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160504 น้ําปุูน ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160505 โนนนาคํา ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160506 น้ําคํา ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160507 โพธ์ิแสง ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160508 พรมสวาง ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160509 เมืองภู ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46160510 น้ําปุูน ภูแลนชาง นาคู กาฬสินธุแ
46170101 หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170102 หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170103 หนองแคน ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170104 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170105 ดานแตเหนือ ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170106 หนองแวงเกษตร ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170107 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170108 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170109 ดานแต ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170201 หนองพอก สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170202 หนองพอก สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170203 สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170204 สายปาุแดง สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170205 สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170206 โนนกกโพธ์ิ สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170207 อางคํา สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170208 ภูเงิน สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170301 ดงพยุงใต ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170302 ดงพยุงเหนือ ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170303 ดอนหนองแซง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170304 ดงเย็น ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170305 หวัคูดิน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170306 โนนกกจิก ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170307 แกงนาง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170308 โนนเมืองทอง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170309 ปาุไผ ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ

-1205-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
46170310 ดงเจริญ ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170311 คําหอม ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170312 ดงอุดม ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170313 โนนทนั ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170401 มวงกลาง มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170402 มวงเหนือ มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170403 มวงใต มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170404 นาใหญ มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170405 นานอย มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170406 นาเหนือ มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170407 หนองเขื่อนชาง มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170408 หนองมั่ง มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170409 มวงใหมพัฒนา มวงนา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170501 โพนสวรรคแ นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170502 หนองแวงแสน นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170503 หนองโพน นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170504 ดงเย็น นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170505 โนนสมบรูณแ นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170506 ง้ิวงาม นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170507 โนนสามัคคี นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170508 นาจําปา นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46170509 โนนหนามแทง นาจําปา ดอนจาน กาฬสินธุแ
46180101 ทาแห ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180102 ดอนแคน ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180103 กุดฆอง ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180104 โนนเขวา ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180105 โนนเขวา ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180106 เหลาใหญ ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180107 เหลาแดง ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180108 กุดฆองชัย ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180109 นอยสามเชียง ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180110 ทาแห ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180111 ชาด ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180201 ตูม เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
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46180202 ตูม เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180203 คุยโพธ์ิ เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180204 หวันาคํา เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180205 หวัโนนเปลือย เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180206 กระเดา เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180207 หวัหนอง เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180208 โนนทนั เหลากลาง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180301 โนนชัย โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180302 สะอาด โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180303 หนองบวั โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180304 หนองเม็ก โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180305 โคกประสิทธ์ิ โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180306 ดอนขา โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180307 นอย โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180308 หนองมะทอ โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180309 หนองเรือ โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180310 โคกประสิทธ์ิ โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180311 หนองบวั โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180312 โคกประสิทธ์ิ โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180401 โนนศิลา โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180402 สวาง โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180403 นาสีนวล โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180404 วังเดือนหา โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180405 หนองคู โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180406 สีสุก โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180407 โนนศิลา โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180408 ดอนมวง โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180409 สวาง โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180501 โนนแดง ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180502 โนนแดง ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180503 กุดเชื่อม ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180504 หนองหวาย ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180505 วังยาง ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180506 ทาเย่ียม ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
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46180507 หนองคลา ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
46180508 สะดําศรี ลําชี ฆองชัย กาฬสินธุแ
47010201 ดงมะไฟ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010202 ขมิ้น ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010203 ผักขะยา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010204 โคกเลาะใหญ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010205 โคกเลาะนอย ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010206 โพนบก ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010207 โนนหวัดู ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010208 พาน ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010209 ประชาสุขสันตแ ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010210 พานพัฒนา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010211 นาเรือง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010212 ดงมะไฟพัฒนา ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010213 ดงมะไฟสามัคคี ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010214 โคกเลาะกลาง ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
47010301 ง้ิวดอน ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010302 ทบัสอ ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010303 คูสนาม ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010304 พังเม็ก ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010305 ดอนหมู ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010306 ดอนจอกอ ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010307 โพธ์ิศรี ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010308 นายอ ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010309 โพนงาม ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010310 นามน ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010311 เหลาพังผือ ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010312 กกกอก ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010313 ใหญนายอ ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010314 กกกอกใหม ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010315 ธาตุดุมดอนเหลาทบั ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010316 ง้ิวดอนใหม ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร
47010401 ทาเย่ียม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010402 โนนหอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
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47010403 ไผลอม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010404 หวยปลาใย โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010405 โพนนาไก โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010406 ดงตอง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010407 แคมพุง โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010408 หนองจี่เตา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010409 คําผักแพว โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010410 โพนยางคํา โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010411 โนนหอมใหม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
47010601 เชียงเครือ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010602 โพนสวาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010603 ดอนเชียงบาล เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010604 หนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010605 ดอนเชียงคูณ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010606 หนองสนม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010607 ปาุหวาน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010608 ทุงมน เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010609 โคกสวาง เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010610 นาคําไฮ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010611 โนนเบญ็ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010612 โนนศาลา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010613 ดอนเชียงบาลใหญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010614 เชียงเครือวัดใหญ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010615 ทุงมนพัฒนา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010616 ปาุหวานทุงพัฒนา เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010617 หนองหอยใหม เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
47010701 ทาแร ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010702 พะโค ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010703 ทาแรเหนือ ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010704 หนองบวัทอง ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010705 ปาุพนาวัลยแ ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010706 ทาแรสามัคคี ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010707 ทาแรพัฒนา ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
47010708 สรางแกวสมานมิตร ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร
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47010901 นาลาย มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010902 ดอนแกว มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010903 อีเลิศ มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010904 หนองหาง มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010905 กุดจิก มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010906 ดอนเปลือย มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010907 มวงลาย มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010908 โคกลาย มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47010909 มวงลาย มวงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
47011101 เหลามะแงว ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011102 ดงชน ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011103 แมด ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011104 กุดแข ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011105 ทามไฮ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011106 หนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011107 เหลาละโมง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011108 โพนปอหู ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011109 ปาุแพง ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011110 ใหมหนองมะเกลือ ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
47011201 ศรีวิชา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011202 หวยยาง หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011203 นาขาม หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011204 นาคํา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011205 บอน หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011206 เหลา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011207 พะเนาวแ หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011208 ลาดกะเฌอ หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011209 มวง หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011210 นานกเคา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011211 หนองบวัทอง หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011212 ลาดสมบรูณแ หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011213 คลองไผพัฒนา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011214 หนองแฝกพัฒนา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011215 ทาวัดนอยทุงพัฒนา หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
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47011216 ลาดสมบรูณแใหม หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011301 พังขวางใต พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011302 พังขวางเหนือ พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011303 ดงขุมขาว พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011304 หวยทราย พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011305 หนองยาง พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011306 ดงยอ พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011307 โนนชลประทาน พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011308 โนนสวรรคแ พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011309 หนองปลาดุก พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011310 ดงสมบรูณแ พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011311 หนองบวัสามัคคี พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011312 กลาง พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011313 โนนสูง พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011314 ดงขุมขาวใต พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011501 ดงมะไฟ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011502 โพนกางปลา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011503 ดงขวาง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011504 นาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011505 นากับแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011506 เหลานกยูง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011507 หนองไผ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011508 โพนแดง ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011509 ดงนอย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011510 โนนสมบรูณแ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011511 ดงมะไฟประชาพัฒนา ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011512 หนองไผ ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
47011601 หนองบวัใหญ ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011602 โคกสวาง ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011603 รุงพัฒนา ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011604 ดงพัฒนา ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011605 มะขามปอูม ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011701 หนองแคน เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011702 หนองแดง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
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47011703 ทาวัดเหนือ เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011704 กกสมโฮง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011705 หนองสระ เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011706 เหลาปอแดง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011707 หนองปลานอย เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011708 ดอนยาง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011709 ทาวัดใต เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011710 ดอนกกยาง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011711 ดอนยางใต เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011712 กกกะพุง เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
47011801 นาหมาโปู หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011802 ทามวง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011803 ทุงมั่ง หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011804 ดอนแคน หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011805 สายปลาหลาย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011806 หนองลาดนอย หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011807 หนองลาด หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011808 หนองลาดใต หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011809 ดอนสัมพันธแ หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47011810 ดอนแคนใต หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
47012001 ดอนเสาธง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012002 ชะโนด ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012003 หนองกุง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012004 นอยจอมศรี ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012005 ฮางโฮง ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012006 นาดอกไม ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012007 ดอนตาลโง฿ะ ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012008 ดอนกะเล็น ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012009 หนองศาลา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012010 นอยจอมศรีใหม ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012011 หนองแหวนพัฒนา ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012101 หนองฮูดัง โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012102 โคกกอง โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012103 หนองใส โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
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47012104 ดงแต โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012105 โคกสูง โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012106 บงึแดง โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012107 ยางอาด โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47012108 โคกกองใหญ โคกกอง เมืองสกลนคร สกลนคร
47020101 กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020102 อีกุด กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020103 กกสมโฮง กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020104 หนองหอย กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020105 นิรมัย กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020106 กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020107 โนนสะอาด กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020108 กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020109 นาลอม กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020110 กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020111 โนนหอม กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020112 นิรมัย กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020113 อีกุด กุสุมาลยแ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020201 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020202 โคกมวง นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020203 บอน นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020204 โคกสวาง นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020205 มวง นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020206 ขาไก นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020207 นาโพธ์ินอย นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020208 เมืองเกา นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020209 หนองผือนอย นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020210 มวง นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020211 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020212 โคกสวาง นาโพธ์ิ กุสุมาลยแ สกลนคร
47020301 กุงศรี นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020302 นาเพียงเกา นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020303 นาเพียงใหม นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020304 นาเพียงใหม นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
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47020305 ศรีคงคํา นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020306 ซงเตา นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020307 หนองปลาตอง นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020308 หนองปลาตอง นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020309 กุงศรี นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020310 นาเพียงใหม นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020311 นาเพียงใหม นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020312 โคกอางทอง นาเพียง กุสุมาลยแ สกลนคร
47020401 นาดี โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020402 โพนทอง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020403 โพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020404 กุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020405 หนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020406 โพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020407 กุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020408 หวยกอก โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020409 โพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020410 โนนคํา โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020411 โพนมวง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020412 โคกหนองผือ โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020413 โคกกลาง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020414 โนนรุงเรือง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020415 โพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020416 กุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020417 กุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลยแ สกลนคร
47020501 อุมจาน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020502 บอพังแคน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020503 แกงทาลับ อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020504 โคกสะอาด อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020505 ง้ิว อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020506 แสนพัน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020507 หนองบวัสราง อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020508 สนามบนิ อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020509 คํากั้ง อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
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47020510 คําสรางถอ อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020511 แสนพัน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020512 หนองบวัสราง อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020513 อุมจาน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020514 แสนพัน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020515 บอพังแคน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020516 ง้ิว อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47020517 แสนพัน อุมจาน กุสุมาลยแ สกลนคร
47030101 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030102 กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030103 หนองสองหาง กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030104 กุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030105 บวั กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030106 ทรายแกว กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030107 กุดแฮดสามัคคี กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030108 บวั กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030109 กุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030110 บวั กุดบาก กุดบาก สกลนคร
47030301 นามอง นามอง กุดบาก สกลนคร
47030302 หนองคา นามอง กุดบาก สกลนคร
47030303 นาขาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030304 หนองสะไน นามอง กุดบาก สกลนคร
47030305 โพนงาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030306 เชิงดอย นามอง กุดบาก สกลนคร
47030307 ดงนิมิต นามอง กุดบาก สกลนคร
47030308 กุดน้ําใส นามอง กุดบาก สกลนคร
47030309 นาขาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030310 โนนทรายคํา นามอง กุดบาก สกลนคร
47030311 หนองสะไน นามอง กุดบาก สกลนคร
47030312 หนองคาพัฒนา นามอง กุดบาก สกลนคร
47030313 โพนงาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030314 หนองสะไน นามอง กุดบาก สกลนคร
47030315 นาขาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030316 หนองคา นามอง กุดบาก สกลนคร
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47030317 โพนงาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030318 หนองสะไน นามอง กุดบาก สกลนคร
47030319 นาขาม นามอง กุดบาก สกลนคร
47030501 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030502 ง้ิว กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030503 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030504 คอใหญ กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030505 คอนอย กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030506 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030507 คอใหญ กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030508 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030509 คอนอย กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030510 กลาง กุดไห กุดบาก สกลนคร
47030511 กุดไห กุดไห กุดบาก สกลนคร
47040101 มวงไข พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040102 พรรณา พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040103 วังปลาปอูม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040104 นาหวัชาง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040105 บะทอง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040106 โคกสุวรรณ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040107 เม็ก พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040108 โคกชุมพร พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040109 หนองทุม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040110 นอยโนนจํานงคแ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040111 หนองแวง พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040112 บะทองใหม พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040113 หนองออ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
47040201 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040202 เปอืย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040203 ขมิ้น วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040204 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040205 บงึ วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040206 วังยางใน วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040207 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
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47040208 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040209 บงึ วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040210 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040211 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040212 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040213 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
47040301 พอกนอย พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040302 สูงเนิน พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040303 ดอนตนมวง พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040304 บดมาด พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040305 สมสะอาด พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040306 คางฮุง พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040307 พอกใหญ พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040308 พอกนอยพัฒนา พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040309 เจริญศิลป พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040310 พอกใหญสามัคคี พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040311 บดมาด พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040312 สามแยกสูงเนิน พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร
47040401 นาหวับอ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040402 หนองดินดํา นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040403 โนนเรือ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040404 บวัหวยทราย นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040405 ตอเรือ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040406 หนองไผ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040407 นาดี นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040408 หนองเม็ก นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040409 นาสาวนาน นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040410 กลาง นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040411 หนองไผนอย นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040412 ภูเพ็ก นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040413 โนนเรือ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040414 นาดี นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040415 นาหวับอ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040416 นาดี นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
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47040417 นาสาวนาน นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040418 โนนสูง นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040419 หนองไผ นาหวับอ พรรณานิคม สกลนคร
47040501 ไร ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040502 ไฮ ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040503 คําแหว ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040504 คําขา ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040505 โคก ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040506 เสาขวัญ ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040507 กุดกอม ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040508 หนิแตก ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040509 โนนอุดม ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040510 ทดิไทย ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040511 คําขานอย ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040512 โคกสะอาด ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040513 โคกพัฒนา ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040514 คําเจริญ ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040515 ไร ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040516 ไฮนอย ไร พรรณานิคม สกลนคร
47040601 ชางมิ่ง ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040602 หนองเด่ิน ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040603 ตาลเลียน ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040604 หนองโดก ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040605 อุมไผ ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040606 ดอนมวย ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040607 โนนคํา ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040608 โนนคอ ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040609 ดอนขาว ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040610 หนองหวาย ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040611 โนนธาตุ ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040612 ชางมิ่งพัฒนา ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040613 ศรีวงคแทอง ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040614 นาคํา ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040615 ไผทอง ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
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47040616 ตาลเลียนใต ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040617 ชางมิ่งสามัคคี ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040618 หนองโดกสามัคคี ชางมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
47040701 อูนดง นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040702 หนองผือ นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040703 หวยบุน นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040704 นาเลา นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040705 นาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040706 ผักคําภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040707 นาทนั นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040708 หนองผือนอย นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040709 ผักคําภูใหม นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040710 หนองไชยวาลยแ นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040711 ผักคําภู นาใน พรรณานิคม สกลนคร
47040801 สวาง สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040802 ดอนกอย สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040803 บวัใหญ สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040804 คําประมง สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040805 บวันอย สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040806 นาซอน สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040807 โนนทรายคํา สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040808 โนนทรายทอง สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040809 บวัใหมพัฒนา สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040810 สวางพัฒนา สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040811 บวัทอง สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040812 โนนสําราญ สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040813 บวัหลวง สวาง พรรณานิคม สกลนคร
47040901 ทาสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040902 บะหวัเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040903 สรางหนิ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040904 นาตากาง บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040905 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040906 ผาอินทรแ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040907 หลักเจ็ด บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
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47040908 บะฮีเหนือ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040909 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47040910 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
47041001 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041002 ถอน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041003 กุดน้ําขุน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041004 หนองครอง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041005 สายรองขา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041006 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041007 นาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041008 ถอนพัฒนา เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041009 ถอน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47041010 ถอน เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
47050101 พังโคน พังโคน พังโคน สกลนคร
47050102 นาเหมือง พังโคน พังโคน สกลนคร
47050103 นาเหมืองนอย พังโคน พังโคน สกลนคร
47050104 โนนสูง พังโคน พังโคน สกลนคร
47050105 ดอนตาล พังโคน พังโคน สกลนคร
47050106 สรางขุย พังโคน พังโคน สกลนคร
47050107 หนองหญาปลอง พังโคน พังโคน สกลนคร
47050108 โพธ์ิชัย พังโคน พังโคน สกลนคร
47050109 ศรีจําปาชนบท พังโคน พังโคน สกลนคร
47050110 นาเหมืองใหญ พังโคน พังโคน สกลนคร
47050111 ดอนตาล พังโคน พังโคน สกลนคร
47050112 คําน้ําเย็น พังโคน พังโคน สกลนคร
47050113 นาเหมืองนอย พังโคน พังโคน สกลนคร
47050201 มวงไข มวงไข พังโคน สกลนคร
47050202 ดง มวงไข พังโคน สกลนคร
47050203 มวงคํา มวงไข พังโคน สกลนคร
47050204 ผาขาว มวงไข พังโคน สกลนคร
47050205 โพนแพง มวงไข พังโคน สกลนคร
47050206 นาแยง มวงไข พังโคน สกลนคร
47050207 ดอนหวาย มวงไข พังโคน สกลนคร
47050208 อาง มวงไข พังโคน สกลนคร
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47050209 คําเจริญ มวงไข พังโคน สกลนคร
47050210 ผาขาวใหม มวงไข พังโคน สกลนคร
47050211 มวงไข มวงไข พังโคน สกลนคร
47050301 แร แร พังโคน สกลนคร
47050302 สมสะอาด แร พังโคน สกลนคร
47050303 หนองไฮใหญ แร พังโคน สกลนคร
47050304 หนองบวั แร พังโคน สกลนคร
47050305 บะแต แร พังโคน สกลนคร
47050306 โคกสะอาด แร พังโคน สกลนคร
47050307 หนองไฮนอย แร พังโคน สกลนคร
47050308 หนองแคน แร พังโคน สกลนคร
47050309 นาเชือก แร พังโคน สกลนคร
47050310 ดานพัฒนา แร พังโคน สกลนคร
47050311 หนองบวัหลวง แร พังโคน สกลนคร
47050312 ปากแร แร พังโคน สกลนคร
47050313 เจริญสุข แร พังโคน สกลนคร
47050314 แร แร พังโคน สกลนคร
47050401 ไฮหยอง ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050402 ไฮหยอง ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050403 หนองโจด ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050404 สงเปลือย ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050405 หนองเบน็ ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050406 อุมเหมา ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050407 ฝ่ังแดงใหญ ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050408 ฝ่ังแดงนอย ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050409 ทาลาด ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050410 หนองนกกด ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050411 ดงสวรรคแ ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050412 สุขเกษม ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050413 ภูเงิน ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050414 โพธ์ิชัย ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050415 อุมเหมา ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050416 เชียงแสน ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050417 ฝ่ังแดงกลาง ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
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47050418 ไฮหยอง ไฮหยอง พังโคน สกลนคร
47050501 ตนผ้ึง ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050502 นาถอน ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050503 โพนสวาง ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050504 โนนขมิ้น ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050505 ขัวขอนแคน ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050506 ดอนดู ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050507 นาลอม ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050508 โคกสามัคคี ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050509 โนนสะอาด ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050510 โพธ์ิทอง ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050511 กลางเจริญ ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050512 ตนผ้ึงใหมพัฒนา ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47050513 นาสําราญ ตนผ้ึง พังโคน สกลนคร
47060101 วาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060102 วาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060103 ธาตุ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060104 หวยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060105 กุดตะกาบ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060106 เหลา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060107 กุดพราว วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060108 ขอนขวาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060109 หนองแวง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060110 โพนไผ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060111 ภูแฉะ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060112 โพนทอง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060113 ดงศรีชมภู วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060114 หวยบาง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060115 ดงนอย วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060116 นอยจอมศรี วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060117 กุดตะกาบทุง วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060118 ตาดโพนไผ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060119 หนองแวงคํา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
47060120 ธาตุพัฒนา วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
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47060201 พังฮอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060202 ง้ิว ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060203 ดอนยานาง ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060204 ปลาโหล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060205 ไฮ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060206 นาบอ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060207 ผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060208 โคกศาลา ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060209 ดงเชียงเครือ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060210 ปลาโหลนอย ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060211 ดงคําโพธ์ิ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060212 หนองทม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060213 พรสวรรคแ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060214 โนนอุดม ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060215 โคงปาุกลวย ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060216 ผักตบ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
47060301 หนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060302 คอ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060303 ดอนยาวใหญ หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060304 ขาว หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060305 จําปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060306 ดอนยาวนอย หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060307 หนองแวงนอย หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060308 หนองบาก หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060309 หนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060310 จําปาทอง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060311 จําปา หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
47060401 คําบอ คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060402 โคกโพนยาง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060403 ภูวง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060404 หนองกุง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060405 มวงคัน คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060406 คําบดิ คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060407 หนองแปน คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
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47060408 ทุงเชือก คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060409 ปาุมวง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060410 ภูวงนอย คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060411 คําบอ คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060412 หนองกุงนอย คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060413 คําปูุตา คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060414 สนามชัย คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060415 นอยขุนไกร คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060416 ภูวงใหมพัฒนา คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060417 หนองกุงกลาง คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060418 โนนนาคํา คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร
47060501 คอเขียว คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47060502 ดอนสมโฮง คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47060503 ดงบงั คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47060504 ปาุโจด คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47060505 โคกตาดทอง คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47060506 ดอนสมโฮง คอเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
47070101 หวยเหล็กไฟ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070102 หนองแคน นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070103 นิคมพัฒนา นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070104 ชัยมงคล นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070105 หนองเบญจ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070106 หนองหลวง นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070107 ดงสวาง นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070108 สูงเนิน นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070109 นาคํา นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070110 ไทยเจริญ นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070201 หนองผักเทยีม หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070202 โคกมะนาว หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070203 ทนัสมัย หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070204 ทรายคํา หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070205 หนองปลิง หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070206 โนนสมบรูณแ หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070207 ศรีเมือง หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
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47070208 หนองปลิงใหม หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070301 อูนโคก หนองบวั นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070302 โคกสมบรูณแ หนองบวั นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070303 หนองบวับาน หนองบวั นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070304 โคกสูง หนองบวั นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070401 หนองปลิงนอย สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070402 โนนอางทอง สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070403 หนองปลิงพุม สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070404 เวฬุวัน สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070405 สุวรรณคาม สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070406 โนนสุวรรณ สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47070407 ดงภูทอง สุวรรณคาม นิคมน้ําอูน สกลนคร
47080101 วานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080102 สรางเม็ก วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080103 หลักเมือง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080104 วานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080105 ปาุต้ิว วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080106 หนิเหบิ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080107 ปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080108 ดอนสวรรคแ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080109 โพธ์ิชัย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080110 นางามเลา วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080111 วังบงนอย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080112 วังบง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080113 แหลมทอง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080114 หวยโทง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080115 สุวรรณคีรี วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080116 แหลมทองพัฒนา วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080117 หนิกอง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
47080201 ยางคํา เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080202 เด่ือศรีคันไชย เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080203 โพธ์ิตาก เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080204 โนนแพง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080205 ขุนภูมิ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
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47080206 ทาแร เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080207 โคกกอง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080208 โคกสําราญ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080209 โคกไพศาล เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080210 ปานเจริญ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080211 เนินโพธ์ิทอง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080212 ขุนเจริญ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080213 คําหมูน เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080214 สระพังทอง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080215 ทาเด่ือ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080216 คําเจริญ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080217 ขุนภูมิ เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
47080301 ขัวกาย ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080302 โคกผักหวาน ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080303 โนนสวาง ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080304 ขาม ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080305 วังเวิน ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080306 โนนง้ิว ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080307 หนองนาแซง ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080308 โคกถาวร ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080309 สงเปลือย ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080310 ขัวกายสอง ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080311 หนองแวง ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080312 สงเปลือยสอง ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080313 สงเปลือยสาม ขัวกาย วานรนิวาส สกลนคร
47080401 บะนกทา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080402 ตาดโตน หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080403 น้ําบุน หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080404 บะปาุคา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080405 หนองสนม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080406 โพนแพง หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080407 นาจาร หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080408 โนนชนะสังคม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080409 ทุงโพธ์ิ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
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47080410 โนนสะอาด หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080411 กอ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080412 เชียงเพ็ง หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080413 นาคอย หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080414 นาสวรรคแ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080415 กอใต หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080416 โนนสวรรคแ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080417 ทุงโพธ์ิ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080418 ใหมพัฒนา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080419 โพนแพง หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080420 นาจารใหมพัฒนา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080421 ตาดโตนใหมพัฒนา หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
47080501 คูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080502 หนองปลาหมัด คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080503 หาดทรายมูล คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080504 คําเจริญ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080505 โคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080506 สามแยกขันอาสา คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080507 หนองบวังาม คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080508 แสงอรุณ คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
47080601 ธาตุ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080602 ตาลเด่ียว ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080603 หนองตากวย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080604 ทาเย่ียม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080605 โนนคอม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080606 โนนแต ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080607 ทาศรีไคล ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080608 นาอวนนอย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080609 หนองฮาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080610 วังหวา ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080611 โคกสวาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080612 โคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080613 หวยไร ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080614 ธาตุใหมพัฒนา ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
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47080615 หนองฮางนอย ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080616 ทาศรีไคลใหม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080617 นาสมบรูณแ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080618 วังน้ําเย็น ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080619 วังใหม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080620 หนองนาแซง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080621 โคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080622 นาอวนใหญ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
47080701 หวยหนิ หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080702 หวยหนิลาด หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080703 หวยแสง หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080704 หวยหนิสอง หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080705 คําเจริญ หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080706 หวยหนิ หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
47080801 ศรีวิชัย ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080802 โนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080803 แกง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080804 หวันา ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080805 ขัวสูง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080806 ดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080807 โคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080808 หวยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080809 โนนสวาท ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080810 ดอนแดงนอย ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080811 รมเย็นพัฒนา ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080812 นาเกษตร ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080813 ขัวสูงสวรรคแ ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080814 ชัยเจริญ ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080815 แกง ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080816 โนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
47080901 นาซอ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080902 กุดเรือใหญ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080903 กุดเรือนอย นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080904 ดอนดู นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
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47080905 หนองนาหาร นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080906 ดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080907 สมสนุก นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080908 หนองแวงนอย นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080909 หนองแสงคํา นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080910 นาซอ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47080911 หนองแสงคํา นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
47081001 ดอกนอ อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081002 อินทรแแปลง อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081003 หวันา อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081004 โคกกอง อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081005 นายม อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081006 วังโพน อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081007 โนนสําราญ อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081008 แสงเจริญ อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081009 โพธ์ิทอง อินทรแแปลง วานรนิวาส สกลนคร
47081101 นาคํา นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081102 หนองขุน นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081103 กุดจิก นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081104 ดอนมุย นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081105 หนองแฝก นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081106 หนองมวง นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081107 เหลาสิมมา นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081108 หนองมวงพัฒนา นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081109 กุดจิก นาคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081201 คอนสวรรคแ คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081202 คอนสาย คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081203 คอนศรี คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081204 บะสะแบง คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081205 นาโพธ์ิ คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081206 หนองสะโน คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081207 โพธ์ิทอง คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081208 หนองมะเกลือ คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
47081209 โพธ์ิเงิน คอนสวรรคแ วานรนิวาส สกลนคร
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47081301 กุดเรือคํา กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081302 พัฒนา กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081303 สันติสุข กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081304 สามัคคี กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081305 จําปาดง กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081306 จําปาดงเหนือ กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081307 หวยน้ําเที่ยง กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081308 ดงปาุแดง กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081309 ฮองไร กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร
47081401 หนองแวง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081402 นาบวั หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081403 ดอนกลอย หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081404 โพนสวาง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081405 โคกกอง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081406 วังเย่ียม หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081407 บะทอง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081408 โนนทบัชาง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081409 ศรีสวาง หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081410 รุงพนาไพร หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081411 นาบวัพัฒนา หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081412 โนนเจริญศิลป หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081413 โนนจําปาหอม หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081414 โนนสามเคียร หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47081415 หนองแวงใต หนองแวงใต วานรนิวาส สกลนคร
47090101 คําตากลา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090102 โคกอุดม คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090103 หนองบก คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090104 หนองพอกนอย คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090105 ดงน้ําเย็น คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090106 ทุงคู คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090107 หนองเหมียดเมี่ยง คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090108 วังเวิน คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090109 สรางคํา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090110 หวยดินดํา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
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47090111 บอคํา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090112 ศรีดอกแกว คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090113 ผาศักด์ิ คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090114 แสนสุข คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090115 นาคํา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090116 ฉางบวัพา คําตากลา คําตากลา สกลนคร
47090201 หนองบวัสิม หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090202 โคกทรายขาว หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090203 นาถอน หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090204 ทางาม หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090205 ปากโนต หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090206 เพีย หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090207 โพนกอ หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090208 ดอนต้ิว หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090209 หนองผามเรือ หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090210 โพธ์ิชัย หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090211 บงึบรูพา หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090212 หนองบวัใต หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090213 หวันาคํา หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090214 เพียใต หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090215 ทาสาวเอ หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090216 นาลอม หนองบวัสิม คําตากลา สกลนคร
47090301 นาแต นาแต คําตากลา สกลนคร
47090302 ดอนคํา นาแต คําตากลา สกลนคร
47090303 หนองพอกใหญ นาแต คําตากลา สกลนคร
47090304 ไทยสมบรูณแ นาแต คําตากลา สกลนคร
47090305 หนองแสง นาแต คําตากลา สกลนคร
47090306 วนาสวรรคแ นาแต คําตากลา สกลนคร
47090307 สันติสุข นาแต คําตากลา สกลนคร
47090308 โพนทอง นาแต คําตากลา สกลนคร
47090309 ดงอีบาง นาแต คําตากลา สกลนคร
47090310 ไทยเจริญ นาแต คําตากลา สกลนคร
47090311 สระแกว นาแต คําตากลา สกลนคร
47090312 หนองเม็ก นาแต คําตากลา สกลนคร
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47090401 แพด แพด คําตากลา สกลนคร
47090402 ตาด แพด คําตากลา สกลนคร
47090403 ดอนกลาง แพด คําตากลา สกลนคร
47090404 ดงอีดอย แพด คําตากลา สกลนคร
47090405 สามแยกพัฒนา แพด คําตากลา สกลนคร
47090406 ฝาง แพด คําตากลา สกลนคร
47090407 กุดจาน แพด คําตากลา สกลนคร
47090408 โนนสะอาด แพด คําตากลา สกลนคร
47090409 ดงบงั แพด คําตากลา สกลนคร
47090410 โนนไทรทอง แพด คําตากลา สกลนคร
47090411 วังชมพู แพด คําตากลา สกลนคร
47090412 ประชาสามัคคี แพด คําตากลา สกลนคร
47090413 พรสวรรคแ แพด คําตากลา สกลนคร
47090414 นานิยม แพด คําตากลา สกลนคร
47090415 ดงบงัใต แพด คําตากลา สกลนคร
47090416 โนนคะนึง แพด คําตากลา สกลนคร
47090417 ตาดเหนือ แพด คําตากลา สกลนคร
47100101 มวง เขต ท.ต. มวง บานมวง สกลนคร
47100102 โพนไค มวง บานมวง สกลนคร
47100103 โพธ์ิศิลา มวง บานมวง สกลนคร
47100104 โพนสมุทรชัย มวง บานมวง สกลนคร
47100105 จาร มวง บานมวง สกลนคร
47100106 ดงยาง มวง บานมวง สกลนคร
47100107 ประชาสามัคคี มวง บานมวง สกลนคร
47100108 นาดอกไม มวง บานมวง สกลนคร
47100109 กําแพงเมือง มวง บานมวง สกลนคร
47100110 อางหวยไร มวง บานมวง สกลนคร
47100111 จาร 2 มวง บานมวง สกลนคร
47100201 มาย มาย บานมวง สกลนคร
47100202 จาน มาย บานมวง สกลนคร
47100203 โพธ์ิทอง มาย บานมวง สกลนคร
47100204 กลวยนอย มาย บานมวง สกลนคร
47100205 ดู มาย บานมวง สกลนคร
47100206 ดานไชโย มาย บานมวง สกลนคร
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47100207 สมานสามัคคี มาย บานมวง สกลนคร
47100208 หนองบอ มาย บานมวง สกลนคร
47100209 โนนสวาง มาย บานมวง สกลนคร
47100210 มาย มาย บานมวง สกลนคร
47100301 ขี้เหล็ก ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100302 หนองลาด ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100303 นาขา ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100304 หนองหมทากระดัน ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100305 ดงหวยเปลือย ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100306 ซอมดู ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100307 ดงหวยเปลือย ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100308 ทากระดัน ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100309 ดงหมอทอง ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100310 โนนแสงทอง ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100311 ดงหวยเปลือย ดงหมอทอง บานมวง สกลนคร
47100401 โนนไทย ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100402 หนองแอก ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100403 น้ําจั้น ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100404 ดอนสวรรคแ ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100405 ดอนแดง ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100406 ดงเหนือ ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100407 คําออ ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100408 คํายาง ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100409 คําปลาฝา ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100410 ทาชาง ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100411 นาทวี ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100412 เจริญไพศาล ดงเหนือ บานมวง สกลนคร
47100501 โคกสงา ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100502 ดงหมอทอง ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100503 วังน้ําขาว ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100504 นาสมบรูณแ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100505 เหลาสมบรูณแ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100506 ดงหมอทอง ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100507 นาเจริญ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
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47100508 ดงหมอทอง ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100509 ดงหมอทอง ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100510 เหลา.สมบรูณแ ดงหมอทองใต บานมวง สกลนคร
47100601 หวยทราย หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100602 หวยหลัว หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100603 เหลาผักใส หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100604 พนาสวรรคแ หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100605 เทพพิทกัษแ หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100606 ประชาสรร หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100607 สามขา หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100608 เหลาเจริญ หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100609 ไชยยานนทแ หวยหลัว บานมวง สกลนคร
47100701 โนนสะอาด โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100702 นาเหมือด โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100703 นาเตา โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100704 โนนสวรรคแ โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100705 พุทธรักษา โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100706 สามแยกพิทกัษแ โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100707 สุขสําราญ โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100708 ไทยเสรี โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100709 สามแยกพิทกัษแใต โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100710 ไทยประสงคแ โนนสะอาด บานมวง สกลนคร
47100801 หนองกว่ัง หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100802 นาดูน หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100803 โพธ์ิชัย หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100804 คําลอดพื้น หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100805 บอแดง หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100806 โนนแสบง หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100807 หนองกรุงศรี หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100808 ใหมคําศรีชมชื่น หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100809 นาดี หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100810 คําสมบรูณแ หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100811 โพธ์ิชัย หนองกว่ัง บานมวง สกลนคร
47100901 บอแกว บอแกว บานมวง สกลนคร
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47100902 ดงมะไฟ บอแกว บานมวง สกลนคร
47100903 ลึมบอง บอแกว บานมวง สกลนคร
47100904 สรางแกว บอแกว บานมวง สกลนคร
47100905 หวาน บอแกว บานมวง สกลนคร
47100906 หนองลุมพุก บอแกว บานมวง สกลนคร
47100907 คําภูทอง บอแกว บานมวง สกลนคร
47100908 สรศรี บอแกว บานมวง สกลนคร
47100909 ทางาม บอแกว บานมวง สกลนคร
47100910 อางคําคอ บอแกว บานมวง สกลนคร
47100911 หวาน บอแกว บานมวง สกลนคร
47100912 หนองแคน บอแกว บานมวง สกลนคร
47100913 สรศรี บอแกว บานมวง สกลนคร
47100914 บอแกว บอแกว บานมวง สกลนคร
47110101 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110102 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110103 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110104 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110105 ดอนแดง อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110106 นายอ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110107 เมนใหญ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110108 นาเมืองใหญ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110109 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110110 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110111 หนองตาไก อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110112 นาเมืองนอย อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110113 นายอใต อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110114 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110115 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110116 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110117 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110118 อากาศ อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110119 โพธ์ิไทรทอง อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร
47110201 แพงนอย โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110202 แพงใหญ โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
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47110203 เซือม โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110204 กลาง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110205 นาโน โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110206 คึม โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110207 เซือม โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110208 กลาง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110209 โพนแพง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110210 คึม โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110211 เซ่ือม โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110212 กลาง โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร
47110301 กุดจอกนอย วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110302 วาใหญ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110303 วานอย วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110304 กุดจอกใหญ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110305 โคกไมลม วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110306 หนองบวัแดง วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110307 ขาวแปงู วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110308 บง วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110309 วาใหญ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110310 ดอนกลาง วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110311 หนองบวัแดงเหนือ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110312 วาใหญเหนือ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110313 โคกไมลม วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110314 วาใหญ วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร
47110401 โพนงาม โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110402 โพนงาม โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110403 ดงเสียว โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110404 ทาแร โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110405 ดงสาร โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110406 เสาวัด โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110407 ดงมะกุม โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110408 ชุมชนพัฒนา โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110409 เกษมสมบรูณแ โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110410 โพนงาม โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
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47110411 พลังใหม โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110412 อากาศอํานวย โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110413 ดงเสียว โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร
47110501 ทากอน ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110502 ทาควาย ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110503 นาหวาย ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110504 ดอนแดง ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110505 ดอนปอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110506 โพนกอ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110507 ทาควาย ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110508 ทากอนเหนือ ทากอน อากาศอํานวย สกลนคร
47110601 นาฮี นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110602 นากะทาด นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110603 สงเปอืย นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110604 โนนสวรรคแ นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110605 บะมะเกลือ นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110606 โนนสมบรูณแ นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110607 ทุงพัฒนา นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110608 นาฮี นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110609 นากะทาด นาฮี อากาศอํานวย สกลนคร
47110701 วังมวง บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110702 บะหวา บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110703 บะยาวใหญ บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110704 เมนนอย บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110705 บะยาวนอย บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110706 ส่ีแยกบริบรูณแ บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110707 บะหวา บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110708 วังมวง บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110709 บะหวา บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร
47110801 ถํ้าเตา สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110802 โนนจําปา สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110803 ดอนทอย สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110804 หนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110805 นาดอกไม สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
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47110806 หนองสนุก สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110807 หนองสามขา สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110808 นาดอกไม สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110809 สามัคคี สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47110810 โนนจําปา สามัคคีพัฒนา อากาศอํานวย สกลนคร
47120101 หนั สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120102 งอน สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120103 สนามชัย สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120104 หวาย สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120105 ดอนวังเวิน สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120106 โนนคอ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120107 หนองไผ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120108 เปอืย สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120109 หนองทุม สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120110 หนองชาด สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120111 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120112 โคกสวาง สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120113 ดงสวรรคแ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120114 หนองพะเนาวแ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120115 ดอนธงชัย สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120116 นอยหนองบวั สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120117 หนองทุมนอย สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120118 โนนสวรรคแ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120119 นาเจริญ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120120 โคกสวางเหนือ สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120121 ทานตะวัน สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120122 ดงพระเจา สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120123 หนองชาดทรายทอง สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120124 สรางแกวพัฒนา สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120125 หนองทุมพัฒนา สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120126 งอนใหม สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120127 โนนสีทอง สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร
47120301 คําสะอาด คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120302 ดงจันทู คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
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47120303 หนองหมากแซว คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120304 ปลวก คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120305 ยางคํา คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120306 นาดินจี่ คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120307 หนองไผ คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120308 คําสะอาด 2 คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120309 แสงตะวัน คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120310 หนองหมากแซว คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120311 ธาตุโสภา คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120312 คําสะอาดพัฒนา คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120313 ปลวก คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120314 ปลวก คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร
47120401 ตาย บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120402 นาทม บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120403 นาคูณ บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120404 คําบอน บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120405 คําไชยวาน บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120406 ดอนมวงไข บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120407 ตายใหมพัฒนา บานตาย สวางแดนดิน สกลนคร
47120601 บงเหนือ บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120602 ดอนหนั บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120603 จําปา บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120604 บาก บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120605 ขาว บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120606 โคกสวัสดี บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120607 นาถอน บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120608 หนองกุง บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120609 โนนสะอาด บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120610 พิมพแพัฒนา บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120611 บงเหนือนอก บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120612 นาถอน บงเหนือ สวางแดนดิน สกลนคร
47120701 โพนสูง โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120702 คําชน โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120703 ยางชุม โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
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47120704 โพนสวาง โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120705 คอ โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120706 ดงตอง โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120707 ดอนเชียงยืน โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120708 คําบก โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120709 ดอนเจริญ โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร
47120801 โคกสี โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120802 โคกคอน โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120803 โคกสวาง โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120804 หนองไผ โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120805 บงึโน โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120806 ดอนมวย โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120807 บงึโนนอก โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120808 ทาสะอาด โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120809 สามแยก โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120810 ตาล โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120811 ปาุรักน้ํา โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120812 ตาลสอง โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120813 สุขเกษม โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47120814 โคกคอน 2 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร
47121001 หนองหลวง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121002 โคกดินแดง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121003 หนองหลวงนอย หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121004 หนองผือ หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121005 โคกสําราญ หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121006 หนองยางชิ้น หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121007 นาออม หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121008 โคกน้ําเกล้ียง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121009 โคกกอง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121010 หนองหลวงพัฒนา หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121011 หนองเม็ก หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121012 ไผหลวง หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121101 กุดจิก บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121102 บงใต บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
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47121103 บอราง บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121104 ยางงาม บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121105 โนนรัง บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121106 นาดอกไม บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121107 หนองกุง บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121108 คํานาดี บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121109 ตอเขต บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121110 ชุมชัย บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121111 โคกสีนวล บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121112 บงใตพัฒนา บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121113 บอราง บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121114 กุดจิกสามัคคี บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121115 หวยไรสามัคคี บงใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121201 คอใต คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121202 หนองแค คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121203 ขาม คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121204 ชุมพล คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121205 คําเจริญ คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121206 หนองโขย คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121207 ทาวัด คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121208 นาสมบรูณแ คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121209 ขามพัฒนา คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121210 หนองแคสอง คอใต สวางแดนดิน สกลนคร
47121301 พันนา พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121302 โมน พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121303 ถอน พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121304 ง้ิว พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121305 แย พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121306 คําตานา พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121307 หนองหอยคัน พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121308 หนองปลาเข็ง พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121309 หนองไผยาว พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121310 พันนาใต พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121311 เมืองทอง พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
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47121312 พันนานคร พันนา สวางแดนดิน สกลนคร
47121401 แวง แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121402 โนนเสาขวัญ แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121403 ตาลเด่ียว แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121404 สรางแปนู แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121405 โคกสีไค แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121406 สรางดู แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121407 โนนเรือ แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121408 นางัว แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121409 โพนงาม แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121410 ดอนเขือง แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121411 โนนแสนสุข แวง สวางแดนดิน สกลนคร
47121501 ทรายมูล ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121502 มา ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121503 เตาไห ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121504 สรางแกว ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121505 คําเม็ก ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121506 ดอนยานาง ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121507 หนองกุง ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121508 หนองหวา ทรายมูล สวางแดนดิน สกลนคร
47121601 ตาลโกน ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121602 โคกพุทรา ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121603 โคกกลาง ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121604 เลา ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121605 โคกสุวรรณ ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121606 หนองตอกแปนู ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121607 หนองแสนแปน ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121608 หนองดินดํา ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121609 หนองแสง ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121610 ตาลโกน ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121611 โคกพุทธา ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร
47121701 ตาลเนิ้ง ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121702 หนองหลักชาง ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121703 นาเตียง ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
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47121704 หนองหวาย ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121705 ดงมีชัย ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121706 หนองผือ ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121707 ดงสวรรคแ ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121708 โนนตูม ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47121709 ตาลเนิ้ง ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร
47122001 ธาตุทอง ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122002 หนิโงม ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122003 โนนสรางไพร ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122004 หนองหอย ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122005 คันชา ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122006 โคกหลวง ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122007 เดิด ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122008 เด่ือ ธาตุทอง สวางแดนดิน สกลนคร
47122101 ถอน บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122102 หนามแทงใหญ บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122103 หนองตาล บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122104 หนามแทงนอย บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122105 คําเจริญ บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122106 ทุงปลากัด บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122107 หนองบวัแพ บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122108 ทุงปลากัดนอย บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122109 โพธ์ิชัย บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47122110 โคกเจริญ บานถอน สวางแดนดิน สกลนคร
47130101 สองดาว สองดาว สองดาว สกลนคร
47130102 ธวัชชัย สองดาว สองดาว สกลนคร
47130103 หนองกุง สองดาว สองดาว สกลนคร
47130104 โคกกลาง สองดาว สองดาว สกลนคร
47130105 หนองใส สองดาว สองดาว สกลนคร
47130106 พรเจริญ สองดาว สองดาว สกลนคร
47130107 ทนัสมัย สองดาว สองดาว สกลนคร
47130108 ไทยเจริญ สองดาว สองดาว สกลนคร
47130109 โนนสะอาด สองดาว สองดาว สกลนคร
47130110 หนองแดง สองดาว สองดาว สกลนคร
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47130111 หนองแซง สองดาว สองดาว สกลนคร
47130112 รักษาดินแดน สองดาว สองดาว สกลนคร
47130201 ทาศิลา ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130202 ภูตะคาม ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130203 ชัยชนะ ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130204 คํากาว ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130205 สีสุก ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130206 ทาวารี ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130207 หนองลุมพุก ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130208 อุดมพัฒนา ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130209 เจริญชัย ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130210 หวยโมง ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130211 ทุงอินทรแแปลง ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130212 ทาดินแดงพัฒนา ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130213 ทุงสวรรคแ ทาศิลา สองดาว สกลนคร
47130301 ดงแสนตอ วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130302 เหลาใหญ วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130303 โคกสะอาด วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130304 วัฒนา วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130305 นาสีนวล วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130306 กุดแสง วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130307 ทุงบอ วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130308 โพนศรี วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130309 เหลาสุขสันตแ วัฒนา สองดาว สกลนคร
47130401 ทาวัด ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130402 ถ้ําต้ิว ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130403 หนองมวง ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130404 บอแกนอย ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130405 บอแกใหญ ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130406 ปทมุวาปี ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130407 โพนสวาง ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130408 หนองแวง ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130409 หนองเจริญ ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130410 โนนฉิม ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
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47130411 ทรายทอง ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47130412 ดงสรางคํา ปทมุวาปี สองดาว สกลนคร
47140101 เตางอย เตางอย เตางอย สกลนคร
47140102 เตางอยเหนือ เตางอย เตางอย สกลนคร
47140103 โคกงอย เตางอย เตางอย สกลนคร
47140104 นางอย เตางอย เตางอย สกลนคร
47140105 โพนปลาโหล เตางอย เตางอย สกลนคร
47140106 นํ้าพุงสามัคคี เตางอย เตางอย สกลนคร
47140107 เตางอยใต เตางอย เตางอย สกลนคร
47140201 บงึทวาย บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140202 บงึนอย บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140203 หนองน้ําคํา บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140204 ตากแดด บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140205 หนองบวั บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140206 นาเลา บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140207 ดงหลวง บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140208 โนนสะอาด บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140209 หนองสลาม บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140210 เหลาสามัคคี บงึทวาย เตางอย สกลนคร
47140301 นาอาง นาตาล เตางอย สกลนคร
47140302 คําขา นาตาล เตางอย สกลนคร
47140303 นาตาล นาตาล เตางอย สกลนคร
47140304 มวงคํา นาตาล เตางอย สกลนคร
47140305 โคกสะอาด นาตาล เตางอย สกลนคร
47140306 โนนเจริญ นาตาล เตางอย สกลนคร
47140307 อางคํา นาตาล เตางอย สกลนคร
47140401 จันทรแเพ็ญ จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140402 จันทรแเพ็ญ จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140403 บงึสา จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140404 หวยหวด จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140405 กวนบุน จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140406 โคกกลาง จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140407 สามัคคี จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
47140408 นาหลวง จันทรแเพ็ญ เตางอย สกลนคร
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47150101 ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150102 โคก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150103 นาสีนวล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150104 นามน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150105 หนองแข ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150106 หวยหบี ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150107 หวยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150108 ตองโขบนอย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150109 หวยแคนนอย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150110 ใหมศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150111 หวยหบีเหนือ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150112 ใหมพัฒนา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150113 หนองบวังาม ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150114 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150115 ตองโขบเหนือ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150116 ใหมนามน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150117 นาคอย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150118 หวยหบีรุงอรุณ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150201 โพนคอ เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150202 โพนไฮ เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150203 ดง เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150204 หนองเหยีน เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150205 เหลา เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150206 หวยยาง เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150207 เหลาเหนือ เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150208 ดงนอย เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150209 หวยยางเหนือ เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150210 โพนสูง เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150211 นอยหนองไผสวน เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150301 ดานมวงคํา ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150302 กลาง ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150303 ลาดคอ ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150304 ลาดดู ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150305 มวงไข ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
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47150306 หนองนางกอม ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150307 ปาุขาว ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150308 ปาุปอ ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150309 มวงไขนอย ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150310 ลาดดูโคก ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150311 นอยหนองกอม ดานมวงคํา โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150401 แมด แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150402 นาทม แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150403 หนองสระพัง แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150404 โพนทอง แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150405 โนนมาลา แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150406 โคกนาดี แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150407 ปาุไร แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150408 โนนน้ําคํา แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150409 พรหมศรีธาตุ แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150410 นอยดอนปอ แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150411 โพนทองวัฒนา แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150412 แมดนอย แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47150413 แสงจันทรแ แมดนาทม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
47160101 เหลา บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160102 ดงบงั บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160103 ถอน บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160104 คําเม็ก บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160105 หนองแวง บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160106 ดงบาก บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160107 โพนบก บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160108 หนองผือ บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160109 คําเม็กใหม บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160110 หนองแวง บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160111 โพนใหม บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160112 ดงบากนอย บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160113 เหลาอุดม บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160114 ดงบากวังแสง บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160115 ดงบงัใหม บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

-1247-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
47160116 หนองแวง บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160117 เหลาพัฒนา บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร
47160201 เจริญศิลป เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160202 เจริญศิลป เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160203 ทุงคํา เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160204 หนองฮังแหลว เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160205 แกดํา เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160206 นาดี เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160207 สรางฟาก เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160208 กุดนาขาม เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160209 กุดนาขามใหม เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160210 โนนคําพัฒนา เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160211 สรางฟากใหม เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160212 เจริญศิลป เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร
47160301 ดอนสรางไพร ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160302 ทุงแก ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160303 หนองนอย ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160304 โคกไชยวาน ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160305 หนองแสง ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160306 หนองจาน ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160307 ทุงมน ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160308 โสก ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160309 โคกไชยวานนอย ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160310 วังออยหนู ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160311 ทุงมน ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร
47160401 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160402 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160403 หนองทุม โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160404 คําบอน โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160405 หนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160406 ปลวก โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160407 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160408 โคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร
47160501 หนองแปน หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
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47160502 ทุง หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160503 คําเจริญ หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160504 ดงสงา หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160505 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160506 นาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160507 ดงพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160508 ทรายทอง หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160509 นาสีนวลนอย หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160510 หนองแปนนอย หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47160511 นาสีนวลใต หนองแปน เจริญศิลป สกลนคร
47170101 ออมแกว บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170102 โพนนอย บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170103 ปูุฟื้ม บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170104 โพนใหญ บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170105 วังปลาเซือม บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170106 นาจาน บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170107 ออมแกวนอย บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170108 ใหมไชยา บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170109 นาจานใหม บานโพน โพนนาแกว สกลนคร
47170201 นาแกว นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170202 นาเด่ือ นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170203 กลาง นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170204 หนองผือ นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170205 หนองกระบอก นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170206 โคกแกว นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170207 เทพนิมิต นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170208 ใหมหนองผือ นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170209 นาแกวนอย นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170210 กลางใหม นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170211 นาเด่ือนอย นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170212 ใหมหนองกระบอก นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170213 นาแกวเหนือ นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170214 นาแกวสามัคคี นาแกว โพนนาแกว สกลนคร
47170301 นาตงใหญ นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
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47170302 โพนแคใหญ นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170303 ดอนดู นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170304 ปุุงนอย นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170305 ปุุงใหญ นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170306 นาตงนอย นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170307 ปาุผาง นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170308 บงึศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170309 โพนแคนอย นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170310 ปุุงวัฒนา นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170311 โพนแคกลาง นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170312 โพนนาแกว นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร
47170401 ทาศาลา บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170402 โพนงามโคก บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170403 โพนงามทา บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170404 น้ําพุ บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170405 แปนู บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170406 โพนบก บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170407 จอมแจง บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170408 โพนงามโคกใหม บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170409 โพนงามโคกใหม บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170410 แปนูใหม บานแปนู โพนนาแกว สกลนคร
47170501 เชียงสือ เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170502 เชียงสือนอย เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170503 โนนกุง เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170504 ทาสาวคอย เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170505 อุดมวัฒนา เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170506 โนนสามัคคี เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170507 โนนประดู เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47170508 โนนกุงพัฒนา เชียงสือ โพนนาแกว สกลนคร
47180101 สรางคอ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180102 สรางคอ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180103 ตอน สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180104 นายอ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180105 สรางแกว สรางคอ ภูพาน สกลนคร
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47180106 นาคํากลาง สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180107 ใหมพัฒนา สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180108 โนนหวัชาง สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180109 ภูพานทอง สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180110 ชมภูพาน สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180111 ดอนแคน สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180112 สรางคอ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180113 สะพานสาม สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180114 จัดสรร สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180115 เชียงแสนพัฒนา สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180116 ชมภูพานเหนือ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180117 ไทรทอง สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180118 โนนสวนปาุ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180119 โนนสําราญ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180120 โพธ์ิชัยพัฒนา สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180121 อุดมทรัพยแ สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180122 ชมภูพานกลาง สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180123 ถ้ําศรีแกว สรางคอ ภูพาน สกลนคร
47180201 หลุบเลาใหญ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180202 หลุบเลานอย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180203 ฮองสิม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180204 ดานตึง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180205 หลม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180206 จัดระเบยีบ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180207 กกแต หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180208 นอยโนนสวรรคแ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180209 ฮองสิมพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180210 หลุบเลาพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180211 นอยตาจี หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180212 ภูนอยพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180213 ชลประทาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180214 เสียวพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180215 หลุบเลานาจาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
47180301 โคกภูเกา โคกภู ภูพาน สกลนคร
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47180302 โคกภูใหม โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180303 ยางโลน โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180304 นางเต่ิง โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180305 หนองสาน โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180306 คําเพิ่ม โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180307 สวนสวรรคแ โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180308 โนนคอกวัว โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180309 ทาเจริญ โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180310 บอเดือนหา โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180311 หนองสาน โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180312 ยางโลนสามัคคี โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180313 นางเต่ิงสามัคคี โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180314 หนองสานพัฒนา โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180315 ภูพาน โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180316 ยางโลนพัฒนา โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180317 โคกภูสามัคคี โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180318 คําเพิ่มใหม โคกภู ภูพาน สกลนคร
47180401 กกปลาซิว กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180402 นาขี้นาค กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180403 หนองครอง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180404 กกโด กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180405 นาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180406 โพนแพง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180407 นาเจริญ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180408 โพนบก กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
47180409 โนนเจริญ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
48010301 ดอนยานาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010302 นามูลฮ้ิน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010303 โพนงาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010304 นาคํากลาง นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010305 อางคํา นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010306 หวัโพน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010307 โนนขาม นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010308 โคกทรายคํา นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
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48010309 นามูลฮ้ิน นาทราย เมืองนครพนม นครพนม
48010401 หนองบวั นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010402 นาคู นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010403 สรางหนิ นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010404 ซอง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010405 นาราชควายนอย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010406 นาราชควายกลาง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010407 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010408 เนินสะอาด นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010409 หนองแวง นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010410 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010411 นาราชควาย นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
48010501 หนองบวั กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010502 ดาน กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010503 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010504 นาโปงุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010505 ไทยสามัคคี กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010506 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010507 หนองหญาไซ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010508 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010509 กุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010510 พระยอดเมืองขวาง กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
48010601 ผ้ึง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010602 ผ้ึง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010603 วังกระแส บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010604 วังกระแส บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010605 นาโพธ์ิ บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010606 นามน บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010607 ดงสวาง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010608 เทพพนม บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010609 ดอนมวง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010610 สุขเจริญ บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010611 หนองปลาดุก บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010612 นาโพธ์ิ บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
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48010613 ผ้ึง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010614 เทพพนม บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010615 ผ้ึง บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010616 วังกระแส บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010617 นาโพธ์ิ บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010618 หนองปลาดุก บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010619 นอยนาคํา บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010620 หนองปลาดุก บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010621 หนองปลาดุก บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010622 หนองปลาดุก บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010623 หนองเด่ินพัฒนา บานผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
48010701 หอม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010702 สําราญเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010703 สําราญใต อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010704 ไผลอม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010705 อาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010706 อาจสามารถ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010707 นาหวับอ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010708 คําเกิ้ม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010709 นาสมดี อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010710 ไผลอมเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010711 หอม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
48010801 ขามเฒา ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010802 ขามเฒา ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010803 กุดขาวปุูน ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010804 นาโดน ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010805 ชะโงม ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010806 ชะโงม ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010807 กลวย ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010808 ชะโนด ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010809 ชะโนดนอย ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010810 ใหมศรีปทมุ ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010811 นาโดน ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม
48010901 หนาด บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
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48010902 หนาด บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010903 กลาง บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010904 กลาง บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010905 ดงต้ิว บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010906 ดงต้ิว บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010907 กลางนอย บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010908 ดงยอ บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010909 ดงต้ิว บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010910 กลาง บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010911 หนาด บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010912 ดงต้ิว บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48010913 กลองใหญ บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
48011001 หนองจันทรแ ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011002 เมืองเกา ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011003 ทาคอเหนือ ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011004 ทาคอใต ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011005 หนองเซา ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011006 โคกไกเซา ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011007 ดอนมวง ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011008 นาหลวง ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011009 บุงเวียน ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011010 ดงหมู ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011011 ใหมแสงอรุณ ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011012 นาหลวง ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011013 หนองจันทรแ ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011014 หนองจันทรแ ทาคอ เมืองนครพนม นครพนม
48011101 หนองดินแดง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011102 โพนสวรรคแ คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011103 วังไฮ คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011104 คําเตย คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011105 คําเตย คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011106 คําเตย คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011107 โพนปาุหวาน คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011108 ทุงมน คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
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48011109 ดอนแดง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011110 โพนคอ คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011111 หนองยาว คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011112 หนองกุง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011113 ดอนแดง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011114 เจริญทอง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011115 ดอนแดง คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011116 คําเตย คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011117 ทุงมน คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011118 โพนสวรรคแ คําเตย เมืองนครพนม นครพนม
48011201 ดงโชค หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011202 หนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011203 ภูเขาทอง หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011204 ดอนโมง หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011205 นาจอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011206 หนองญาติ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011207 เหลาภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011208 คําธาตุ หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011209 คําพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011210 หนองบวั หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011211 คําพอก หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011212 ภูเขาทอง หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011213 เหลาภูมี หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
48011301 โพนทา ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011302 นาคอกควาย ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011303 บวั ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011304 บวั ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011305 ดงขวาง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011306 บงึหลม ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011307 ดงตอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011308 ดงตอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011309 หนองสระพัง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011310 กําไฮ ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
48011311 โพนทอง ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม
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48011401 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011402 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011403 โชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011404 โนนชมภู วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011405 คําสวางนอย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011406 คําสวาง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011407 พรเจริญ วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011408 หนองแซง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011409 วังตามัว วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011410 คําสวาง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011411 โชคอํานวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
48011501 หนองบวั โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011502 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011503 โคกกุง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011504 โคกกอง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011505 หนองคา โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011506 หนาฐานบนิ โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011507 สุขเกษม โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011508 สุขเกษม โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011509 โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48011510 โคกกอง โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
48020101 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020102 ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020103 ปลาปากนอย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020104 นาขาม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020105 กอก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020106 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020107 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020108 หนองบวั ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020109 ใหมวังเชื่อม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020110 วังยาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020111 โนนคูณ ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020112 ศรีวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020113 ปลาปากทุง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
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48020114 นาขาม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020115 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020116 หนองบวั ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
48020201 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020202 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020203 โพนทนั หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020204 จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020205 ผักอีตู หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020206 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020207 หนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020208 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020209 โพนทนั หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020210 กรุงใหม หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020211 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020212 หนองฮี หนองฮี ปลาปาก นครพนม
48020301 นางงาม กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020302 โพนทา กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020303 ดอนดู กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020304 กุตาไก กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020305 กุตาไก กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020306 วังโพธ์ิ กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020307 นาเรียง กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020308 นาดอกไม กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020309 โคกสะอาด กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020310 กุตาไก กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020311 นาดอกไม กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020312 ดอนดู กุตาไก ปลาปาก นครพนม
48020401 โคกสวาง โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020402 โพนสวาง โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020403 สีทน โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020404 วังกะเบา โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020405 นาสีนวน โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020406 วังกระเบานอย โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020407 สีทน โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
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48020408 โคกสวาง โคกสวาง ปลาปาก นครพนม
48020501 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020502 มวง โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020503 สวางสําราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020504 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020505 นกเหาะนอย โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020506 ฮองโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020507 สวางภูมี โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020508 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020509 โคกสูง โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020510 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม
48020601 หวยไหล มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020602 มหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020603 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020604 หนองบวั มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020605 วังมวง มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020606 ถาวร มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020607 ทนัสมัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020608 นาอุดม มหาชัย ปลาปาก นครพนม
48020701 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020702 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020703 แหลมทอง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020704 หนองตีนต่ัง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020705 หนองแสง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020706 หนองไผ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020707 โพนสวาง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020708 หนองบวัคํา นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020709 นาง้ิว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020710 แสนสําราญ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020711 หนองบวัคํา นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
48020801 หนองเทาใหญ หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020802 หนองเทานอย หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020803 นาเชือกนอย หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020804 นาเชือกใหญ หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
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48020805 ตับเตา หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020806 หนองดู หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020807 หนองหมากแกว หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48020808 ตับเตา หนองเทาใหญ ปลาปาก นครพนม
48030101 ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030102 ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030103 ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030104 ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030105 ทาอุเทน ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030106 นอยหวับงึ ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030107 นาเหนือ ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม
48030201 กลาง โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030202 ตาล โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030203 นาผักปอด โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030204 กุดกุมนอย โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030205 กุดกุมใหญ โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030206 กระเสริม โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030207 กุดสะกอย โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030208 โพน โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030209 ธาตุ โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030210 คําฮาก โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030211 นอยทวย โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030212 ดงยาง โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030213 ธาตุชุมทาง โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030214 ธาตุหวับงึ โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030215 กลาง โนนตาล ทาอุเทน นครพนม
48030301 ทาจําปา ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030302 ทาจําปา ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030303 คําพอก ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030304 คําพอก ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030305 ทาดอกแกว ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030306 ทาดอกแกว ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030307 คําเตย ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030308 ดอนแดง ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
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48030309 หวยพระ ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030310 ดอนต้ิว ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030311 ทาแต ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030312 นาดอกไม ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030313 ปุุงแก ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030314 หวยพระ ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030315 ดอนแดงนอย ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030316 คําเตยนอย ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม
48030401 ไชยบรีุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030402 ตาลปากน้ํา ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030403 ไชยบรีุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030404 นาหนองบก ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030405 หาดกวน ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030406 นาเพียง ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030407 ไชยบรีุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030408 วังโพธ์ิ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030409 แกวปดัโปงุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030410 ดอนดู ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030411 ตาลปากน้ํา ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030412 วังโพธ์ิ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030413 หาดกวน ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030414 หนองบวัหลวง ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030415 แกวปดัโปงุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030416 มวงเหลาหลวง ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030417 แกวปดัโปงุ ไชยบรีุ ทาอุเทน นครพนม
48030501 พนอม พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030502 หนองสาหราย พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030503 พนอม พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030504 พนอมทุง พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030505 พนอมเหนือ พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030506 โหนโห พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030507 เหลาศรี พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030508 เหลาหนาด พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030509 ดง พนอม ทาอุเทน นครพนม
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48030510 นากระเสิม พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030511 ดงนอย พนอม ทาอุเทน นครพนม
48030601 แกงพง พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030602 โนนสวรรคแ พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030603 พะทาย พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030604 พะทาย พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030605 พะทาย พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030606 หนองแวง พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030607 นาขาทา พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030608 นาขาทา พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030609 โคกสวาง พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48030610 ดงเย็น พะทาย ทาอุเทน นครพนม
48031101 เวินพระบาท เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031102 ยางนกเหาะ เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031103 นาโสกใต เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031104 เชียงยืน เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031105 ปากทวย เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031106 นาสีดา เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031107 มวง เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031108 นาแค เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031109 นอยชลประทาน เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031110 นาโสก เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม
48031201 รามราช รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031202 รามราช รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031203 แพง รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031204 โพนคอ รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031205 หนองไฮ รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031206 โพนกอ รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031207 สะพัง รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031208 โพนแดงนอย รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031209 โพนแดงใหญ รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031210 บะหวา รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031211 บุง รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031212 หนิแฮ รามราช ทาอุเทน นครพนม
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48031213 มวงไข รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031214 รามราช รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031215 หนองบาก รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031216 เนินบอทอง รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031217 รามราช รามราช ทาอุเทน นครพนม
48031401 หนองเทา หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031402 แกง หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031403 ทาหนามแกว หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031404 เหลาสวนกลวย หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031405 หาดทรายเพ หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031406 ตาลทา หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031407 หนองเทา หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48031408 นอยลวงมอง หนองเทา ทาอุเทน นครพนม
48040101 แพงใต บานแพง บานแพง นครพนม
48040102 แพงกลาง บานแพง บานแพง นครพนม
48040103 แพงเหนือ บานแพง บานแพง นครพนม
48040104 แพงวิทยา บานแพง บานแพง นครพนม
48040105 เนินคนึง บานแพง บานแพง นครพนม
48040106 นายาง บานแพง บานแพง นครพนม
48040107 ดอนแพง บานแพง บานแพง นครพนม
48040108 ดอนต้ิว บานแพง บานแพง นครพนม
48040109 ทาลาด บานแพง บานแพง นครพนม
48040110 แพงกลางใต บานแพง บานแพง นครพนม
48040111 แพงใต บานแพง บานแพง นครพนม
48040112 หวัหาด บานแพง บานแพง นครพนม
48040113 แพงกลาง บานแพง บานแพง นครพนม
48040114 ทาลาดทุง บานแพง บานแพง นครพนม
48040201 ไผลอม ไผลอม บานแพง นครพนม
48040202 โพธ์ิไทร ไผลอม บานแพง นครพนม
48040203 นาโพธ์ิ ไผลอม บานแพง นครพนม
48040204 ไผลอม ไผลอม บานแพง นครพนม
48040205 บงึใต ไผลอม บานแพง นครพนม
48040206 ไผลอม ไผลอม บานแพง นครพนม
48040207 ทุงสวาง ไผลอม บานแพง นครพนม
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48040208 โพธ์ิทอง ไผลอม บานแพง นครพนม
48040301 โพนทอง โพนทอง บานแพง นครพนม
48040302 นาดีหวัภู โพนทอง บานแพง นครพนม
48040303 โคกพะทาย โพนทอง บานแพง นครพนม
48040304 มวงชี โพนทอง บานแพง นครพนม
48040305 ดอนสะฝาง โพนทอง บานแพง นครพนม
48040306 โคกสวาท โพนทอง บานแพง นครพนม
48040307 ปาุหวาน โพนทอง บานแพง นครพนม
48040308 โพนทองเหนือ โพนทอง บานแพง นครพนม
48040309 ปาุหวาน โพนทอง บานแพง นครพนม
48040310 โคกยาว โพนทอง บานแพง นครพนม
48040401 คํานกกก หนองแวง บานแพง นครพนม
48040402 หนองแวง หนองแวง บานแพง นครพนม
48040403 นากระแต หนองแวง บานแพง นครพนม
48040404 นาขา หนองแวง บานแพง นครพนม
48040405 โนนสูง หนองแวง บานแพง นครพนม
48040406 ดอนกลาง หนองแวง บานแพง นครพนม
48040407 นาพระชัย หนองแวง บานแพง นครพนม
48040408 ดอนกลาง หนองแวง บานแพง นครพนม
48040409 อวนนอย หนองแวง บานแพง นครพนม
48040410 คําพอก หนองแวง บานแพง นครพนม
48040411 หนองแวง หนองแวง บานแพง นครพนม
48040412 ไชยศรี หนองแวง บานแพง นครพนม
48040413 คํานกกกเหนือ หนองแวง บานแพง นครพนม
48040414 นาพระชัยตะวันออก หนองแวง บานแพง นครพนม
48040415 นอยทองคํา หนองแวง บานแพง นครพนม
48040416 หนองแวงเหนือ หนองแวง บานแพง นครพนม
48040417 คําเจริญ หนองแวง บานแพง นครพนม
48040801 นางัวเหนือ นางัว บานแพง นครพนม
48040802 นางัว นางัว บานแพง นครพนม
48040803 นางัวใต นางัว บานแพง นครพนม
48040804 พืชผล นางัว บานแพง นครพนม
48040805 พืชมงคล นางัว บานแพง นครพนม
48040806 ดอนบาก นางัว บานแพง นครพนม
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48040807 แพงโคก นางัว บานแพง นครพนม
48040808 นาเรียง นางัว บานแพง นครพนม
48040809 ทุงเจริญ นางัว บานแพง นครพนม
48040810 นางัวทุง นางัว บานแพง นครพนม
48040811 รมโพธ์ิทอง นางัว บานแพง นครพนม
48040901 นาเขเหนือ นาเข บานแพง นครพนม
48040902 ปากหวยมวง นาเข บานแพง นครพนม
48040903 นาเขทา นาเข บานแพง นครพนม
48040904 นาเขนอย นาเข บานแพง นครพนม
48040905 โคกสายทอง นาเข บานแพง นครพนม
48040906 นาเขทุง นาเข บานแพง นครพนม
48050101 ธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050102 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050103 หวัดอนนอย ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050104 โพธ์ิทอง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050105 ดอนกลางเหนือ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050106 เกษตรสมบรูณแ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050107 ดอนกลาง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050108 หวัดอน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050109 ดอนกลางทุง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050110 สระพังทอง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050111 ธาตุพนมใต ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050112 ดงขุนคราม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050113 ธาตุเจริญ ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050114 ธาตุพนมกลาง ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
48050201 ตองเหนือ ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050202 ฝ่ังแดงเกา ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050203 สอนคอน ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050204 โพนสวาง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050205 ตองใต ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050206 หนองเปง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050207 โปรุง ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050208 ฝ่ังแดงใหม ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050209 ฝ่ังแดงพัฒนา ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
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48050210 ใหมจําปา ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050211 ตองใหม ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
48050301 โพนแพง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050302 โพนแพง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050303 ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050304 ยางเด่ียว โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050305 หวยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050306 โนนสมบรูณแ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050307 ไทยเจริญ โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050308 ตาลกุดใต โพนแพง ธาตุพนม นครพนม
48050401 พระกลางทุง พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050402 พระกลางทุง พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050403 บุงฮี พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050404 หลักศิลา พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050405 ธาตุนอย พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050406 นาทาม พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050407 โพนแพง พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050408 หนองกุดแคน พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050409 เหลานอย พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050410 หลักศิลาใต พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050411 ศรีบญุเรือง พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050412 หลักศิลาเหนือ พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050413 พระกลางใต พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050414 เหลากกตาล พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050415 หนองกุดแคนเหนือ พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050416 ศิลามงคล พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม
48050501 นาถอนทุง นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050502 นาถอนทุง นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050503 นาถอนทา นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050504 หวัขัว นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050505 โพนบก นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050506 ดงยอ นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050507 ดงยอใต นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050508 ดงกอม นาถอน ธาตุพนม นครพนม
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48050509 ดงปาุยูง นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050510 หนองหญามา นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050511 หนองบวัโคง นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050512 นาถอนเหนือ นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050513 ถอนใต นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050514 นาถอน นาถอน ธาตุพนม นครพนม
48050601 ดงขวาง แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050602 แสนพัน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050603 หมันหยอน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050604 แสนพันทา แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050605 แสนพันเหนือ แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050606 ดงขวางทา แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050607 พันธคีรี แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050608 ศรีนคร แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
48050701 นาแก ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050702 บงึเหล็ก ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050703 ดอนนางหงสแ ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050704 ดอนนางหงสแ ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050705 โคกสวาง ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050706 หนองสะโน ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050707 ดอนหงสแทา ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050708 โนนสะอาด ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050709 หนองเบญ็ ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050710 บรุภา ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050711 นวลพัฒนา ดอนนางหงสแ ธาตุพนม นครพนม
48050801 น้ําก่ํากลาง น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050802 แกงโพธ์ิ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050803 น้ําก่ําใต น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050804 คับพวง น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050805 นาคํา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050806 ทู น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050807 ทรายมูล น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050808 คําผักแพว น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050809 ดอนขาวหลาม น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
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48050810 น้ําก่ําเหนือ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050811 โนนสังขแ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050812 สระพังทอง น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050813 นาคําเจริญ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050814 สันติสุข น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050815 โคกนอย น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050816 ดอนขาวหลามเหนือ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050817 นอยน้ําก่ําเหนือ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050818 น้ําก่ําใหมพัฒนา น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050819 เหลาเจริญ น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050820 ใหมทรายมูล น้ําก่ํา ธาตุพนม นครพนม
48050901 อุมเหมา อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050902 โสกแมว อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050903 ดอนสวรรคแ อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050904 แดนสวรรคแ อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050905 โนนงาม อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050906 ยางคํา อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050907 ชาติพัฒนาชาติไทย อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050908 นิคมทหารผานศึก อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48050909 โชคอํานวย อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
48051001 ขอนกอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051002 นาหนาดใหญ นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051003 นาหนาดนอย นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051004 ขอนขวางใหญ นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051005 ขอนขวางนอย นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051006 ใหมโพธ์ิศรี นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051007 ศาลา นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051008 คําชะอี นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051009 โพนทอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051010 ขอนกองใหม นาหนาด ธาตุพนม นครพนม
48051101 กุดฉิมกลาง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051102 กุดฉิมพัฒนา กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051103 สรางแหทุง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051104 แสนพันทุง กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
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48051105 กุดฉิมนอย กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051106 กุดฉิม กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051107 ดงเจริญ กุดฉิม ธาตุพนม นครพนม
48051201 หวับงึทุงเหนือ ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051202 ธาตุพนมสามัคคี ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051203 หวับงึทุง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051204 หวับงึทา ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051205 หนองหอยทุง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051206 หนองหอยทา ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051207 โคกสวางพัฒนา ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48051208 ดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
48060101 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060102 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060103 โพนสาวเอ เรณู เรณูนคร นครพนม
48060104 โนนสังขแ เรณู เรณูนคร นครพนม
48060105 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060106 อภัยวงคแ เรณู เรณูนคร นครพนม
48060107 ศรีบญุเรือง เรณู เรณูนคร นครพนม
48060108 โคกสาย เรณู เรณูนคร นครพนม
48060109 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060110 คําผาสุก เรณู เรณูนคร นครพนม
48060111 โพนสาวเอ เรณู เรณูนคร นครพนม
48060112 โนนทอง เรณู เรณูนคร นครพนม
48060113 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060114 เรณู เรณู เรณูนคร นครพนม
48060201 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060202 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060203 เหลาสําราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060204 หวัขัวเหนือ โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060205 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060206 ดงมะเอก โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060207 หนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060208 เหลาสําราญ โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060209 โพนทอง โพนทอง เรณูนคร นครพนม
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48060210 หนองลาดควาย โพนทอง เรณูนคร นครพนม
48060301 ทาลาด ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060302 ลาดศรีชมภู ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060303 โนนสวาง ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060304 ทาลาด ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060305 วังยาง ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060306 สรางเม็ก ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060307 สรางเม็ก ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060308 โนนจันทรแ ทาลาด เรณูนคร นครพนม
48060401 โนนสวรรคแ นางาม เรณูนคร นครพนม
48060402 นายอนอย นางาม เรณูนคร นครพนม
48060403 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม
48060404 นางามใต นางาม เรณูนคร นครพนม
48060405 สรางแปนู นางาม เรณูนคร นครพนม
48060406 นายอ นางาม เรณูนคร นครพนม
48060407 ดอนกกโพธ์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม
48060408 โนนคํา นางาม เรณูนคร นครพนม
48060409 คายเสรี นางาม เรณูนคร นครพนม
48060410 ดอนสวัสด์ิ นางาม เรณูนคร นครพนม
48060411 สรางแปนู นางาม เรณูนคร นครพนม
48060412 นอยพัฒนา นางาม เรณูนคร นครพนม
48060413 นางาม นางาม เรณูนคร นครพนม
48060414 นายอนอย นางาม เรณูนคร นครพนม
48060501 โคกหนิแฮ โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060502 ตองนอย โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060503 นามวงทุง โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060504 นามวงทา โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060505 นาบวั โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060506 หนองกุง โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060507 นาโดนใหม โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060508 หนองแซง โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060509 โคกหนิแฮ โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060510 เนินนํ้าคํา โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060511 โคกอนามัย โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
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48060512 โคกพัฒนา โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060513 นาบวั โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060514 นาบวั โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060515 ชลประทาน โคกหนิแฮ เรณูนคร นครพนม
48060701 หวัขัวใต หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060702 หนองยางชิ้น หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060703 นาดี หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060704 โนนสะอาด หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060705 นาคอย หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060706 โคกเจริญ หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060707 หนองยางชิ้นใต หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060708 หนองยางชิ้น หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม
48060801 นาบั่ว เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060802 หนองไมงอย เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060803 ทุงสวาง เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060804 หนองมะแปบ เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060805 บอสะอาด เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060806 นาโดนเกา เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060807 โคกกลาง เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060808 นาบั่ว เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060809 ทุงสวาง เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060810 โนนอนามัย เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060811 โนนหนิทอง เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060812 หนองมะแปบนอย เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060813 โนนพัฒนา เรณูใต เรณูนคร นครพนม
48060901 เหบิ นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060902 นาขาม นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060903 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060904 ดอนยม นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060905 นางามใต นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060906 ยอดโพธ์ิ นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060907 หนองแต นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060908 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม
48060909 นาขาม นาขาม เรณูนคร นครพนม

-1271-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
48070101 ตนแหน นาแก นาแก นครพนม
48070102 โคกสะอาด นาแก นาแก นครพนม
48070103 นาแก นาแก นาแก นครพนม
48070104 นาแก นาแก นาแก นครพนม
48070105 ซง นาแก นาแก นครพนม
48070106 นาปงุครอง นาแก นาแก นครพนม
48070107 สรางต้ิว นาแก นาแก นครพนม
48070108 โพนแดง นาแก นาแก นครพนม
48070109 ตนผ้ึง นาแก นาแก นครพนม
48070110 แกงนอย นาแก นาแก นครพนม
48070111 กลางนอย นาแก นาแก นครพนม
48070112 ดอนสาวดอย นาแก นาแก นครพนม
48070201 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม
48070202 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม
48070203 พระซองเหนือ พระซอง นาแก นครพนม
48070204 พระซองนอย พระซอง นาแก นครพนม
48070205 นาสีนวล พระซอง นาแก นครพนม
48070206 นาเหนือ พระซอง นาแก นครพนม
48070207 ดงต้ิว พระซอง นาแก นครพนม
48070208 บอดอกซอน พระซอง นาแก นครพนม
48070209 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม
48070210 สองคอน พระซอง นาแก นครพนม
48070211 ดงอินํา พระซอง นาแก นครพนม
48070212 ทาจําปา พระซอง นาแก นครพนม
48070213 ทาเจริญ พระซอง นาแก นครพนม
48070214 ทาวัด พระซอง นาแก นครพนม
48070215 โนนแพง พระซอง นาแก นครพนม
48070216 นาทุงทอง พระซอง นาแก นครพนม
48070301 หนองสังขแ หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070302 หนองสังขแใต หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070303 คําเม็ก หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070304 หนองหาง หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070305 หนองกุง หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070306 สมปอุย หนองสังขแ นาแก นครพนม
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48070307 หนองสังขแ หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070308 หนองสังขแ หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070309 คําเม็ก หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070310 หนองสังขแใต หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070311 หนองไผพัฒนา หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070312 ดอนสักทอง หนองสังขแ นาแก นครพนม
48070401 หนองหอยนอย นาคู นาแก นครพนม
48070402 นาคูกลาง นาคู นาแก นครพนม
48070403 คําออม นาคู นาแก นครพนม
48070404 แขนนาง นาคู นาแก นครพนม
48070405 นาฉันทะ นาคู นาแก นครพนม
48070406 นํ้าบอ นาคู นาแก นครพนม
48070407 นาคูใต นาคู นาแก นครพนม
48070408 นาคูเหนือ นาคู นาแก นครพนม
48070409 นาคูนอย นาคู นาแก นครพนม
48070410 หนองหอยนอย นาคู นาแก นครพนม
48070411 นาคู นาคู นาแก นครพนม
48070501 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม
48070502 ปากบงั พิมาน นาแก นครพนม
48070503 พิมาน พิมาน นาแก นครพนม
48070504 จอมมณี พิมาน นาแก นครพนม
48070505 แสงสวาง พิมาน นาแก นครพนม
48070506 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม
48070507 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม
48070508 พิมานทา พิมาน นาแก นครพนม
48070509 ดงนอย พิมาน นาแก นครพนม
48070510 คลองเจริญ พิมาน นาแก นครพนม
48070511 สุขเกษม พิมาน นาแก นครพนม
48070601 พุมแก พุมแก นาแก นครพนม
48070602 พุมแก พุมแก นาแก นครพนม
48070603 โพนดู พุมแก นาแก นครพนม
48070604 หนองหอยใหญ พุมแก นาแก นครพนม
48070605 นางเลิศ พุมแก นาแก นครพนม
48070606 นางเลิศ พุมแก นาแก นครพนม
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48070607 ตับเตา พุมแก นาแก นครพนม
48070608 โนนจันทรแ พุมแก นาแก นครพนม
48070609 โคกสวัสด์ิ พุมแก นาแก นครพนม
48070610 หนองกุง พุมแก นาแก นครพนม
48070611 นอยคําเจริญ พุมแก นาแก นครพนม
48070612 นายาง พุมแก นาแก นครพนม
48070613 โพนแพง พุมแก นาแก นครพนม
48070614 หนองหอไตร พุมแก นาแก นครพนม
48070615 ตับเตา พุมแก นาแก นครพนม
48070616 นางเลิศ พุมแก นาแก นครพนม
48070701 หนองแคน กานเหลือง นาแก นครพนม
48070702 จอมศรี กานเหลือง นาแก นครพนม
48070703 ดอนคราม กานเหลือง นาแก นครพนม
48070704 โพนตูม กานเหลือง นาแก นครพนม
48070705 ดอนโทน กานเหลือง นาแก นครพนม
48070706 ดอนโทน กานเหลือง นาแก นครพนม
48070707 กานเหลือง กานเหลือง นาแก นครพนม
48070708 จําปาทอง กานเหลือง นาแก นครพนม
48070709 จําปา กานเหลือง นาแก นครพนม
48070710 ดอนขาวหลาม กานเหลือง นาแก นครพนม
48070711 โคกสีทอง กานเหลือง นาแก นครพนม
48070712 จําปาศรี กานเหลือง นาแก นครพนม
48070713 จอมศรี กานเหลือง นาแก นครพนม
48070714 ดอนคราม กานเหลือง นาแก นครพนม
48070801 หนองบอ หนองบอ นาแก นครพนม
48070802 หนองบอ หนองบอ นาแก นครพนม
48070803 โนนสังขแ หนองบอ นาแก นครพนม
48070804 ยางคํา หนองบอ นาแก นครพนม
48070805 ดงขวาง หนองบอ นาแก นครพนม
48070806 โพนงาม หนองบอ นาแก นครพนม
48070807 ดินดํา หนองบอ นาแก นครพนม
48070808 หมากเฟือง หนองบอ นาแก นครพนม
48070809 ดงบงั หนองบอ นาแก นครพนม
48070810 นากุง หนองบอ นาแก นครพนม
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48070811 โพนดู หนองบอ นาแก นครพนม
48070812 หนองบอนอย หนองบอ นาแก นครพนม
48070901 นาเลียง นาเลียง นาแก นครพนม
48070902 นาฮุม นาเลียง นาแก นครพนม
48070903 นามน นาเลียง นาแก นครพนม
48070904 หนองกระบี่ นาเลียง นาแก นครพนม
48070905 หนองคอง นาเลียง นาแก นครพนม
48070906 นาอุดม นาเลียง นาแก นครพนม
48070907 โพนสวรรคแ นาเลียง นาแก นครพนม
48070908 นาเลียงนอย นาเลียง นาแก นครพนม
48070909 นาสามัคคี นาเลียง นาแก นครพนม
48070910 นาเจริญ นาเลียง นาแก นครพนม
48070911 โพนทอง นาเลียง นาแก นครพนม
48070912 ทุงตะวัน นาเลียง นาแก นครพนม
48071201 นาแกนอย บานแกง นาแก นครพนม
48071202 แกง บานแกง นาแก นครพนม
48071203 นาโสกนอย บานแกง นาแก นครพนม
48071204 นาโสกใหญ บานแกง นาแก นครพนม
48071205 โพธ์ิศรี บานแกง นาแก นครพนม
48071206 นาทุงมั่ง บานแกง นาแก นครพนม
48071207 หนองเรือทอง บานแกง นาแก นครพนม
48071208 ทางหลวง บานแกง นาแก นครพนม
48071209 โนนสามัคคี บานแกง นาแก นครพนม
48071210 ทาสีลารมยแ บานแกง นาแก นครพนม
48071211 แกง บานแกง นาแก นครพนม
48071301 คําพี้ คําพี้ นาแก นครพนม
48071302 มูลอน คําพี้ นาแก นครพนม
48071303 นาผือ คําพี้ นาแก นครพนม
48071304 บอน คําพี้ นาแก นครพนม
48071305 คําพี้นอย คําพี้ นาแก นครพนม
48071306 กลาง คําพี้ นาแก นครพนม
48071307 มูลอนนอย คําพี้ นาแก นครพนม
48071308 นาผือ คําพี้ นาแก นครพนม
48071309 คําพี้ คําพี้ นาแก นครพนม
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48071501 สีชมพู สีชมพู นาแก นครพนม
48071502 โพนสนุก สีชมพู นาแก นครพนม
48071503 เหลาทุง สีชมพู นาแก นครพนม
48071504 เหลาทุง สีชมพู นาแก นครพนม
48071505 หนองหญาปลอง สีชมพู นาแก นครพนม
48071506 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม
48071507 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม
48080101 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080102 หนองบาทาว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080103 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080104 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080105 ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080106 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080107 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080108 ปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080109 ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080110 ยางงอย ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080201 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080202 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080203 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080204 นาโอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080205 นาอินทรแ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080206 นาคอย นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080207 จอมศรี นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080208 ใหมนิรมิต นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080209 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080210 อีอูด นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080211 นาชุม นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080212 นาเด่ือ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม
48080301 เอื้อง บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080302 กอ บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080303 นาดี บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080304 หนองผือ บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080305 ดอนถอน บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
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48080306 ดงขวาง บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080307 เซียงเซา บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080308 นาจาน บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080309 นาจาน บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080310 เซียงเซา บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080311 หนองผือ บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080312 ดอนถอน บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080313 กอ บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080314 นาจาน บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080315 เซียงเซา บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080316 หนองผือ บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม
48080401 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080402 แค สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080403 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080404 ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080405 ดงนอย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080406 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080407 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080408 ไทยเจริญ สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080409 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080410 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080411 ไทยสบาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080412 ดงนอย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080413 ศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080414 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080415 สามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080416 ดงนอย สามผง ศรีสงคราม นครพนม
48080501 ดอนสมอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080502 ดอนมะจาง ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080503 ดอนแดง ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080504 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080505 นาเพียง ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080506 ทาบอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
48080507 ดอนสมอ ทาบอสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
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48080601 ขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080602 ขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080603 ขามเปี้ยใหญ บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080604 ขามเปี้ยนอย บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080605 ดอนมงคล บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080606 ดงหนองบวั บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080607 นาหนองยาว บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080608 ทาโขง บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080609 ขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080610 ขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080611 ขามเปี้ยใหญ บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080612 ขา บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080613 ขามเปี้ยนอย บานขา ศรีสงคราม นครพนม
48080701 โพนงาม นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080702 คําสวาง นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080703 อุมไผ นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080704 เหลา นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080705 นาคํา นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080706 โพนกอ นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080707 ภูกระแต นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080708 โนนรัง นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080709 คําสะอาด นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080710 โพนงาม นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080711 นาคํา นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080712 ภูกระแต นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080713 ภูกระแต นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080714 เหลา นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080715 คําสะอาด นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080716 โพนกอ นาคํา ศรีสงคราม นครพนม
48080801 นาโพธ์ิ โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080802 โพนสวาง โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080803 โพนขาว โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080804 โคกกลาง โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080805 หนองนกทา โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
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48080806 นาโพธ์ิ โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080807 โพนสวาง โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080808 ทา โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080809 นาโพธ์ิใต โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080810 นาโพธ์ิทอง โพนสวาง ศรีสงคราม นครพนม
48080901 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080902 คําไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080903 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080904 อวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080905 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080906 เสียวสงคราม หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080907 อวน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080908 คําไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48080909 หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
48090101 นาหวา นาหวา นาหวา นครพนม
48090102 นาหวา นาหวา นาหวา นครพนม
48090103 นาหวา นาหวา นาหวา นครพนม
48090104 นาหวา นาหวา นาหวา นครพนม
48090105 นาหวา นาหวา นาหวา นครพนม
48090106 นาพระ นาหวา นาหวา นครพนม
48090107 ตาลนอย นาหวา นาหวา นครพนม
48090108 ตาลใหญ นาหวา นาหวา นครพนม
48090109 ตาลใหญ นาหวา นาหวา นครพนม
48090110 หนองบวั นาหวา นาหวา นครพนม
48090111 อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม
48090112 อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม
48090113 อูนยางคํา นาหวา นาหวา นครพนม
48090114 โนนหวยแคน นาหวา นาหวา นครพนม
48090115 ตาล นาหวา นาหวา นครพนม
48090201 นางัว นางัว นาหวา นครพนม
48090202 นางัว นางัว นาหวา นครพนม
48090203 อูนนา นางัว นาหวา นครพนม
48090204 นากระทมื นางัว นาหวา นครพนม
48090205 นาคอย นางัว นาหวา นครพนม
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48090206 กุดน้ําใส นางัว นาหวา นครพนม
48090207 สามัคคี นางัว นาหวา นครพนม
48090208 นางัว นางัว นาหวา นครพนม
48090209 โนนกุง นางัว นาหวา นครพนม
48090210 นาคอย นางัว นาหวา นครพนม
48090211 อูนนา นางัว นาหวา นครพนม
48090212 โนนสะอาด นางัว นาหวา นครพนม
48090213 นาคอย นางัว นาหวา นครพนม
48090301 หนองโอง บานเสียว นาหวา นครพนม
48090302 ดอนพะธาย บานเสียว นาหวา นครพนม
48090303 เสียว บานเสียว นาหวา นครพนม
48090304 ดอนแดง บานเสียว นาหวา นครพนม
48090305 ดอนแดง บานเสียว นาหวา นครพนม
48090306 เสียว บานเสียว นาหวา นครพนม
48090307 โคกสะอาด บานเสียว นาหวา นครพนม
48090308 โคกสะอาด บานเสียว นาหวา นครพนม
48090309 โคกสะอาด บานเสียว นาหวา นครพนม
48090310 เสียว บานเสียว นาหวา นครพนม
48090401 มวง นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090402 นาคูณใหญ นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090403 นาคูณทุง นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090404 นาคูณนอย นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090405 หนองหวังัว นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090406 นาคูณนอย นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090407 มวง นาคูณใหญ นาหวา นครพนม
48090501 ดอนศาลา เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090502 ดอนปอ เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090503 นานอย เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090504 นานอย เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090505 เหลาพัฒนา เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090506 หนองดุด เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090507 ดอนปอ เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090508 หนองดุด เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090509 เหลาพัฒนา เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
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48090510 ทาคําไฮ เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090511 ดอนศาลา เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090512 นานอย เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090513 นานอย เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090514 ดอนปอ เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090515 หนองดุด เหลาพัฒนา นาหวา นครพนม
48090601 ทาเรือ ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090602 ทาเรือ ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090603 นาซอม ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090604 นาซอม ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090605 บะหวา ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090606 สามแยก ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090607 บะหวา ทาเรือ นาหวา นครพนม
48090608 ทาเรือ ทาเรือ นาหวา นครพนม
48100101 โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100102 เสาเลาใหญ โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100103 เสาเลานอย โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100104 โคกกอง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100105 โพธ์ิศรี โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100106 หนองหญาปลอง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100107 หนองสะโน โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100108 หนองนางเลิง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100109 ทาเรือ โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100110 เสาเลาเหนือ โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100111 โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100112 โพธ์ิศรี โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100113 เสาเลาทุง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100114 โพธ์ิทอง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100115 หนองนางเลิง โพนสวรรคแ โพนสวรรคแ นครพนม
48100201 โพนเพ็ก นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100202 นาลอม นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100203 นาหวับอ นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100204 หนองผักตบ นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100205 หนองแสง นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
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48100206 โพนตูม นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100207 หนองบวัแดง นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100208 เจริญศิลป นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100209 หนองผักตบ นาหวับอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100301 ออ นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100302 ดอนยาง นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100303 นาขมิ้น นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100304 ขามเต้ียใหญ นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100305 ขามเต้ียนอย นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100306 โคกนาดี นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100307 ทุงนอย นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100308 ดง นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100309 นาน้ําคํา นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100310 ทาศาลา นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100311 วังหมากเหบ็ นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100312 ขามเต้ียนอย นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100313 โคกปากดง นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100314 ดอนสวรรคแ นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100315 ขามเต้ียพัฒนา นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100316 ขามเต้ียเหนือ นาขมิ้น โพนสวรรคแ นครพนม
48100401 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100402 โพนบก โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100403 แมด โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100404 ทุงโพธ์ิ โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100405 เหลาบะดา โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100406 ทาสะอาด โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100407 โพนบกนอย โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100408 โนนอุดม โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100409 โพนพัฒนา โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100410 โพนเจริญ โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100411 โพนบก โพนบก โพนสวรรคแ นครพนม
48100501 คอ บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100502 คอ บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100503 สมบรูณแ บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
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48100504 หวยไห บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100505 นาคํา บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100506 นาเตา บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100507 ขวางคลี บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100508 ง้ิว บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100509 หนองทม บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100510 ขวางคลี บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100511 หวยไห บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100512 สรางแกว บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100513 หนองชูชาติ บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100514 สมบรูณแ บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100515 คอพัฒนา บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100516 นาคํา บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100517 หวยไหพัฒนา บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100518 คอรุงเรือง บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100519 ขวางคลี บานคอ โพนสวรรคแ นครพนม
48100601 นาซอ โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100602 โพนจาน โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100603 บงคํา โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100604 ตาย โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100605 กลางจาน โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100606 กุดตระกลา โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100607 ทรายคํา โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100608 หนองกม โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100609 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100610 โพนเจริญ โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100611 นอยศรีวิลัย โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100612 ตาย โพนจาน โพนสวรรคแ นครพนม
48100701 นาใน นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100702 นาผักหม นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100703 นาหมากแงว นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100704 หนองดู นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100705 นาหมากมี้ นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100706 โนนขาม นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
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48100707 หนองดูใต นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48100708 โชคชัย นาใน โพนสวรรคแ นครพนม
48110101 นาทม นาทม นาทม นครพนม
48110102 ดอนแดง นาทม นาทม นครพนม
48110103 พันหาว นาทม นาทม นครพนม
48110104 นาทมใต นาทม นาทม นครพนม
48110105 ดอนดู นาทม นาทม นครพนม
48110106 โพธ์ิศรี นาทม นาทม นครพนม
48110107 นาโด นาทม นาทม นครพนม
48110108 เหลาสมปอุย นาทม นาทม นครพนม
48110109 ทาพันโฮง นาทม นาทม นครพนม
48110110 นาทมกลาง นาทม นาทม นครพนม
48110111 นาทมเหนือ นาทม นาทม นครพนม
48110112 นาสามัคคี นาทม นาทม นครพนม
48110113 พันหาวใต นาทม นาทม นครพนม
48110114 ทาพันโฮง นาทม นาทม นครพนม
48110115 นาทมใต นาทม นาทม นครพนม
48110201 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม
48110202 คําแมนาง หนองซน นาทม นครพนม
48110203 นานอ หนองซน นาทม นครพนม
48110204 สามแยก หนองซน นาทม นครพนม
48110205 นาดี หนองซน นาทม นครพนม
48110206 นาดีใต หนองซน นาทม นครพนม
48110207 ชัยมงคล หนองซน นาทม นครพนม
48110208 หนองซน หนองซน นาทม นครพนม
48110209 เทพนิมิตร หนองซน นาทม นครพนม
48110210 แสนสําราญ หนองซน นาทม นครพนม
48110211 โนนสวาท หนองซน นาทม นครพนม
48110212 โนนสะอาด หนองซน นาทม นครพนม
48110213 นาดี หนองซน นาทม นครพนม
48110301 ดอนเตย ดอนเตย นาทม นครพนม
48110302 ดอนเตยเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม
48110303 ดอนแฮด ดอนเตย นาทม นครพนม
48110304 หมูมน ดอนเตย นาทม นครพนม
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48110305 หมูมนเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม
48110306 โนนอุดมดี ดอนเตย นาทม นครพนม
48110307 ดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม
48110308 โคกสี ดอนเตย นาทม นครพนม
48110309 หมูมน ดอนเตย นาทม นครพนม
48120101 วังยาง วังยาง วังยาง นครพนม
48120102 หนองนางดอน วังยาง วังยาง นครพนม
48120103 หนองสะโน วังยาง วังยาง นครพนม
48120104 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม
48120105 หวัภูธร วังยาง วังยาง นครพนม
48120106 สามแยก วังยาง วังยาง นครพนม
48120107 นาขามใต วังยาง วังยาง นครพนม
48120108 นาสมบรูณแ วังยาง วังยาง นครพนม
48120109 ใหมไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม
48120201 โคกสี โคกสี วังยาง นครพนม
48120202 โนนหอม โคกสี วังยาง นครพนม
48120203 โนนฮัง โคกสี วังยาง นครพนม
48120204 มิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม
48120205 ฮองไฮ โคกสี วังยาง นครพนม
48120206 หนองบวั โคกสี วังยาง นครพนม
48120207 หนองผักแวน โคกสี วังยาง นครพนม
48120301 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120302 ยอดชาด ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120303 หนองแคน ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120304 หนองบงึ ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120305 นาคอย ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120306 ผักขะยา ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120307 โนนแดง ยอดชาด วังยาง นครพนม
48120401 หนองแหน หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม
48120402 วังโน หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม
48120403 โพนสวาง หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม
48120404 หนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม
49010101 คําตุนาง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010102 นาคํานอย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
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49010103 ศูนยแไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010104 กุดโงงนอย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010105 กุดโงงใหญ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010106 ดานคํา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010301 ปาุไร บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010302 โคก บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010303 หนองบวั บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010304 ปาุกลวย บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010305 พังคอง บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010306 สงเปอืยใต บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010307 ปาุหวาย บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010308 หนองแวงเหนือ บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010309 หนองแวงใต บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010310 พังคอง บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010311 โคกหนิต้ัง บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010312 โนนสะอาด บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010313 หนองโจด บานโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010401 บางทรายใหญ บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010402 บางทรายใหญ บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010403 โคกสูง บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010404 ดอนมวย บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010405 หนองแอก บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010406 หนองหอย บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010407 คําผักหนอก บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010408 ปาุหวาย บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010409 สงเปอืย บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010410 โนนสวาง บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010411 หนองหอย บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010412 หนองแอก บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010413 บางทรายใหญ บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010501 นาโสกนอย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010502 ปงุเปาู โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010503 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010504 นาถอน โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
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49010505 หนองหญาไซ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010506 แกนเตา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010507 คําฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010508 มวงหกั โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010509 โพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010510 นาถอน โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010511 ดอนมวงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010512 บวัระภาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010513 หนองหญาไซยแ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010514 แกนเตา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010515 ปงุเปาู โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010601 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010602 ผ่ึงแดด ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010603 โนนตูม ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010604 คําผ้ึง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010605 นาคํา ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010606 นาคํา ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010607 จอมมณีใต ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010608 หนองไผ ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010609 กกบก ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010610 หนองแลง ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010611 หนองปลาซิว ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010612 หนองเขียน ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010613 คําผ้ึงนอย ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010701 นาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010702 หนองน้ําเตา นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010703 นาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010704 เหลาปาุเปดู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010705 นาบอน นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010706 นาโด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010707 โคกปงุเปอืย นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010708 แกง นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010709 นาหวัภู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010710 โคกปงุเปอืย นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
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49010711 เหลาปาุเปด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010712 เหลาปาุเปดู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010713 นาโดนอย นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010714 บรูพาประชาสุข นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010715 วัฒนานคร นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010716 เหลาปาุเปดู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010801 นาสีนวน นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010802 สมปอุย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010803 โนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010804 เหลาลอม นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010805 คอนสาย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010806 ทาไค นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010807 นาแล นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010808 สมปอุย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010809 เขามโนรมยแ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010810 คําภูเงิน นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010901 คําปาุหลาย คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010902 สามขา คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010903 นาเสือหลาย คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010904 นาตะแบง คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010905 แกง คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010906 นาคํานอย คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010907 นาหนองยอ คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010908 นาสองหอง คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010909 สามขาเหนือ คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010910 คําน้ําเที่ยง คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010911 นอยนาตะแบง คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010912 คําปาุหลาย คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010913 โนนคํา คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010914 สามขาเหนือ คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010915 สามขาใต คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010916 คําปาุหลาย คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49010917 สามขาเหนือ คําปาุหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011001 คําอาฮวน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
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49011002 เหมืองบา คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011003 คําเขือง คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011004 พรานอน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011005 ดงมัน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011006 คําเม็ก คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011007 โนนสะอาด คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011008 โคกสูง คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011009 เหลาคาม คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011010 โคงสําราญ คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011011 นิคมสหกรณแ คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011012 เหลาคาม คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011013 พรานอน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011014 แสงอรุณ คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011015 คําอาฮวน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011016 เหมืองบา คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011101 ดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011102 หนองแดน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011103 ปงุโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011104 สามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011105 โคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011106 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011107 โคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011108 นาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011109 คําบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011110 ดอน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011111 โนนสวรรคแ ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011112 นาทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011113 ภูทอง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011114 โพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011201 ดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011202 ดอนสวรรคแ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011203 สงเปอืยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011204 ดอนสมโฮง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011205 เหลาแขม ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
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49011206 จอมมณีเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011207 ดหวยยาง ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011208 นาดี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011209 ไร ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011210 โชคชัย ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011301 สมสะอาด กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011302 กุดแขใต กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011303 นาโก กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011304 ดงยาง กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011305 กุดแข กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49011306 นันทวัน กุดแข เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
49020101 คําสรอย นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020102 มวงไข นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020103 โคกกลาง นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020104 ดานมน นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020105 อุนคําเจริญ นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020106 เดชจํานงคแ นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020107 คํากั้ง นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020108 โนนเกษม นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020109 โนนสวาง นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020110 ภูแผงมา นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020111 สุขสําราญ นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020112 เรืองเจริญ นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020113 คําแสนสุข นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020114 เหลาสามัคคี นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020201 นากอก นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020202 กุดโงง นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020203 โนนสวาง นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020204 นาสองเหมือง นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020205 น้ําเที่ยง นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020206 คลองสะอาด นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020207 หวยกอก นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020208 ดานยาว นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020209 โนนสวรรคแ นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
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49020210 เกษตรสมบรูณแ นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020211 หนองบวับาน นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020212 ศรีชมภู นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020213 คําเชียงสา นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020301 หนองแวง หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020302 หนองขา หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020303 หนองกระโซ หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020304 ปาุแดง หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020305 หนองกกเปลือย หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020306 โนนกอ หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020307 เตาถาน หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020308 โนนสะอาด หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020309 เหลาตนยม หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020310 บงัอี่ หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020311 เหลาหลวง หนองแวง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020401 กกแดง กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020402 เหลากลาง กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020403 อุมไผ กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020404 คําแฮดใหญ กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020405 บะ กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020406 หนิลาด กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020407 หนองสระพัง กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020408 ชัยเจริญ กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020409 นาหลวง กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020410 คําแฮดนอย กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020411 ปาุแดง กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020412 อรัญญา กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020413 โนนเจริญ กกแดง นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020501 นาอุดม นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020502 ขอนแกน นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020503 ปาุเตย นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020504 ทรายไหลแลง นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020505 คําไหล นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020506 สมสะอาด นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
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49020507 คําเชียงสา นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020508 นาขาม นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020509 ทรายทอง นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020510 นาเจริญ นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020511 วงศแพระจันทรแ นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020512 เหลานางาม นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020601 ชัยมงคล โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020602 คลองน้ําใส โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020603 หนองแวงนอย โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020604 คําบง โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020605 คําพอก โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020606 คําปาุขา โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020607 หนองหล่ี โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020608 หนองแวงเหนือ โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020609 หนองลําดวน โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020701 รมเกลา (ผัง 2) รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020702 รมเกลา (ผัง 1) รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020703 รมเกลา (ผัง 3, 4) รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020704 หนองนกเขียน รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020705 คํานางโอก รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020706 สุริโย รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49020707 โพธ์ิไทร รมเกลา นิคมคําสรอย มุกดาหาร
49030101 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030102 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030103 ดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030104 นาหวยกอก ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030105 โพนสวาง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030106 นามวง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030107 ตาลรุง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030108 นาตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030109 โนนสีทอง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030110 นามหาราช ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030111 ตาลใหม ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
49030112 ตาลรุง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร

-1292-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
49030201 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030202 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030203 หนองหลม โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030204 โคก โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030205 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030206 นาโพธ์ิ โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030207 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49030301 ปาุชาด ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030302 ปาุไร ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030303 หนองเม็ก ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030304 นามน ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030305 นาปงุ ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030306 โนนสวาท ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030307 หวยทราย ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030308 นาทาม ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030309 ปงุขาม ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030310 นาสมบรูณแ ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030311 โนนสวาท ปาุไร ดอนตาล มุกดาหาร
49030401 เหลาหมี เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030402 เหลาหมี เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030403 ปาุพยอม เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030404 นาซิง เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030405 นายอ เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030406 โคกสวาง เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030407 ทาหวยคํา เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030408 เหลาแขมทอง เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030409 นายอ เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030410 นาซิงศรีสมบรูณแ เหลาหมี ดอนตาล มุกดาหาร
49030501 บาก บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030502 บาก บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030503 หนองบอน บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030504 นายาง บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030505 นายาง บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030506 ภูลอม บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
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49030507 ภูลอม บานบาก ดอนตาล มุกดาหาร
49030601 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030602 นาสะเม็ง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030603 นาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030604 นาหวา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030605 โคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030606 หนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030607 โนนสะอาด นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030608 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030609 นาหวา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
49030701 แกง บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030702 คําดู บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030703 ดง บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030704 นาคํานอย บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030705 ภูวง บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030706 หนองบวั บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49030707 คําเตาเหล็ก บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร
49040101 โพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040102 เปยีด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040103 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040104 เล่ือนเจริญ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040105 แสงสวาง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040106 หนองขอนแกน ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040107 ใหม ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040108 โสก ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040109 หนองหมากสุก ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040110 ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040111 ไทยเจริญ ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040112 นางนวล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
49040201 หนองบวั หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040202 หนองหนาว หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040203 น้ําบอ หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040204 เหลาดง หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040205 เหลาเหนือ หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
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49040206 หนองบวันอย หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040207 โนนสะอาด หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040208 หนองหนาวงาม หนองบวั ดงหลวง มุกดาหาร
49040301 กกตูม กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040302 กกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040303 นาโคกกุง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040304 สานแว กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040305 ขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040306 คําผักกูด กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040307 แกงนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040308 นาหนิกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040309 ปากชอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040310 ปาุไมพัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040311 แกงนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040312 ศรีถาวรพนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040313 แกงนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040314 เกษตรสมบรูณแ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040315 บางทรายทอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040316 สุขสวัสด์ิ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
49040401 กานเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040402 หนองแคน หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040403 โพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040404 กานเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040405 กานเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040406 บางทรายพัฒนา หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040407 โคกยาว หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
49040501 ชะโนด ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040502 โนนทนั ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040503 ชะโนดนอย ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040504 ดอนชาด ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040505 หนองยางนอย ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040506 หนองยาง ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040507 ยอมพัฒนา ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040508 หนองยาง ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
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49040509 ชะโนด ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร
49040601 พังแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040602 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040603 ต้ิว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040604 นาหลัก พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040605 หนองหมู พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040606 นากะเดา พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040607 หวยเลา พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49040608 หนองคอง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
49050301 นาสีนวน บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050302 ซง บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050303 โนนสังขแศรี บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050304 โพธ์ิศรี บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050305 โนนกอ บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050306 ซง บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050307 โนนสังขแศรี บานซง คําชะอี มุกดาหาร
49050401 คําชะอี คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050402 กกไฮ คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050403 หวยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050404 คําชะอี คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050405 โนนสวาง คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050406 หนองกะปาด คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050407 นาปุุง คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050408 ศรีมงคล คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050409 หวยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050410 แกงชางเนียม คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050411 คําชะอี คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050412 หวยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050413 หวยทราย คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050414 คําชะอี คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร
49050501 หนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050502 หนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050503 หนองอินหมอน หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050504 ทุงนางหนาย หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
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49050505 หนองบง หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050506 นาหลวง หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050507 หวัขัว หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050508 นาหลวง หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050509 หนองบง หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050510 หนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คําชะอี มุกดาหาร
49050601 โคก บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050602 คอ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050603 คอ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050604 ดงยาง บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050605 แข บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050606 แข บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050607 ดงยาง บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050608 ตาเปอะ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050609 โนนสมบรูณแ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050610 ดานชาง บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050611 คอ บานคอ คําชะอี มุกดาหาร
49050701 เหลา บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050702 นาสันทดั บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050703 เหลา บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050704 หนองหญาปลอง บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050705 แมด บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050706 เเพง บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050707 โพน บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050708 มวง บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050709 หนองปลาซิว บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050710 แมด บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050711 มวง บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร
49050801 โพนงาม โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050802 โพนงาม โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050803 ตูมหวาน โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050804 ดอนปาุแคน โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050805 โนนปาุแดง โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050806 หนองสระพัง โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
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49050807 แฝก โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050808 นาดอกไม โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050809 หนองสระพัง โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49050810 แฝก โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร
49051101 เหลาสรางถอ เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051102 เหลาสรางถอ เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051103 โคก เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051104 หนองไฮ เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051105 หนองไฮ เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051106 เหลาสรางถอ เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051107 โคกสวาง เหลาสรางถอ คําชะอี มุกดาหาร
49051201 บาก คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051202 กลาง คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051203 หวยลําโมง คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051204 คําบก คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051205 โนนสะอาด คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051206 คําบก คําบก คําชะอี มุกดาหาร
49051401 ดอนสวรรคแ น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051402 หนองเอี่ยนดง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051403 หนองเอี่ยนดง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051404 ดงยาง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051405 ดงภู น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051406 น้ําเที่ยง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051407 โคกปาุหวาย น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051408 หนองเอี่ยนดง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051409 หนองเอี่ยนดง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051410 น้ําเที่ยง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051411 ดงภู น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49051412 หนองเอี่ยนดง น้ําเที่ยง คําชะอี มุกดาหาร
49060101 หวานใหญ หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060102 หวานนอย หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060103 หวานใหญ หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060104 นาหวานใหญเหนือ หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060105 นาหนองบก หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
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49060106 หนองผือ หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060107 ดอนมวง หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060108 หนองแสง หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060109 โคกน้ําสราง หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060110 โนนสวาง หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060111 นาแพง หวานใหญ หวานใหญ มุกดาหาร
49060201 ปงุขามใต ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060202 สองคอนใต ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060203 สองคอนเหนือ ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060204 นาดี ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060205 นาขามปอูม ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060206 สมสะอาด ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060207 ไผลอม ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060208 ปงุขามเหนือ ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060209 โคกสวาท ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060210 นาแกนอย ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060211 ใหมสองคอน ปงุขาม หวานใหญ มุกดาหาร
49060301 บางทรายนอย บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060302 บางทรายนอย บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060303 ดอน บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060304 ขามปอูม บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060305 ผักขะยา บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060306 ทรายทอง บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060307 นามน บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060308 สุขสําราญ บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060309 ดาวเรือง บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060310 โพธ์ิทอง บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060311 บางทรายใต บางทรายนอย หวานใหญ มุกดาหาร
49060401 ชะโนดใต ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
49060402 ชะโนดเหนือ ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
49060403 พาลุกา ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
49060404 พาลุกา ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
49060405 โพธ์ิเจริญ ชะโนด หวานใหญ มุกดาหาร
49060501 นิคมทหารผานศึก 1 ดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
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49060502 นิคมทหารผานศึก 2 ดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
49060503 นิคมทหารผานศึก 3 ดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
49060504 นิคมทหารผานศึก 4 ดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
49060505 นิคมทหารผานศึก 5 ดงหมู หวานใหญ มุกดาหาร
49070101 หนองแต หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49070102 นาหนองแคน หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49070103 ดงมะแหนง หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49070104 คันแท หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49070105 ปาุเม็ก หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
49070201 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070202 โนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070203 หนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070204 ง้ิว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070205 คําพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070206 วังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070207 เหลากวาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070208 หนองโอ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070209 ง้ิว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070210 คําพอก โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
49070301 วังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070302 วังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070303 ผาขาม ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070304 บุง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070305 บุง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070306 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070307 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
49070401 ภู บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070402 ภู บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070403 เปาู บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070404 คําพี้ บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070405 เปาู บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070406 ปาุแสด บานเปาู หนองสูง มุกดาหาร
49070501 หลุมปึ้ง หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070502 โคกกลาง หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
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49070503 แวง หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070504 เหลานอย หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070505 โคกหนิกอง หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070506 แวง หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070507 หนองแคน หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070508 แวงใหม หนองสูงใต หนองสูง มุกดาหาร
49070601 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070602 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070603 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070604 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070605 โนนน้ําคํา หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070606 หนองสูงใหม หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070607 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
49070608 หนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
50010701 ชางเค่ียน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010702 เจ็ดยอด ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010703 ขวงสิงหแ ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010704 ขุนชางเค่ียน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010705 สันติธรรม ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010801 เชิงดอย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010802 หวยแกว สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010803 กองบนิ 41 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010804 หวยทราย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010805 รํ่าเปงิ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010806 โปงุนอย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010807 ตนกุก สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010808 หล่ิงหา สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010809 ดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010810 อุโมงคแ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010811 ดอยปยุ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010812 ภูพิงคแ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010813 สันลมจอย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010814 ใหมหลังมอ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010815 ทรายคํา สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
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50010901 ตําหนัก แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010902 อุโบสถ แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010903 ปาุจี้ แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010904 ทาขาม แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010905 ดอนปนิ แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010906 ใหมสามัคคี แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010907 ตําหนักใหม แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010908 วรุณนิเเวศนแ แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010909 ไทยสมุทร แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50010910 ปาุเปาู แมเหยีะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011001 แมขานอย ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011002 ปาุพราวนอก ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011003 ปาุแดด ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011004 ดอนชัย ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011005 ทาใหมอิ ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011006 วังสิงหแคํา ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011007 ปาุแดดใต ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011008 เกาะกลาง ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011009 แมขาใต ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011010 อมรนิเวศนแ ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011011 บอน้ําเย็น ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011012 รองเรือคํา ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011013 ปาุแดดกลาง ปาุแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011101 หนองหอย หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011102 โรงวัว หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011103 เสาหนิ หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011104 สันปาุเลียง หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011105 เมืองสาตร หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011106 ศิริวัฒนานิเวศนแ หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011107 ชัยพฤกษแ หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011201 บวกครกหลวง ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011202 ศรีบวัเงิน ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011203 ดอนจั่น ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011204 ดอนจั่นพัฒนา ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
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50011205 บวกครกหลวงพัฒนา ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011301 หนองอิน หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011302 บวกครกนอย หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011303 บวกครกนอย หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011304 หนองปาุคร่ัง หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011305 แมคาวเหนือ หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011306 บวกครกใหม หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011307 บวกครกนอยริมแคว หนองปาุคร่ัง เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011401 ทากระดาษ ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011402 ฟูาฮาม ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011403 ไร ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011404 แมคาว ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011405 ปาุแก ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011406 ทากระดาษริมเหมือง ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011407 สันทรายตนกอก ฟูาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011601 ปาุขอยเหนือ สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011602 ปาุขอยใต สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011603 รองขี้ควาย สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011604 รองออ สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011605 ขัวโก สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011606 ทาเด่ือ สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011607 ทาหลุก สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011608 สันทราย สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50011609 สันผีเส้ือสามัคคี สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม
50020301 แทนคํา บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020302 ลุมใต บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020303 ใตกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020304 แมกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020305 ขุนยะ บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020306 ปาุแขม บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020307 ขุนกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020308 ผาหมอน บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020309 เมืองอาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020310 แมหอย บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
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50020311 เมืองกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020312 ปะหวัเสือ บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020313 น้ําลัด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020314 ปะ บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020315 แมปอน บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020316 ตาดมื่น บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020317 อางกานอย บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020318 แมยะนอย บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020319 หวยเฮียะ บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020320 น้ําตกแมกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020321 กูฮอสามัคคี บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020322 หนองหลม บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020323 ใหมหวยเฮ๊ียะ บานหลวง จอมทอง เชียงใหม
50020401 หนองหาย ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020402 หวยน้ําดิบ ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020403 ทาศาลา ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020404 ขวงเปา ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020405 ฮอน ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020406 ส่ีแยกนอย ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020407 วังดิน ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020408 ใหมสันตึง ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020409 สันปาุซาง ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020410 ใหมสามัคคี ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020411 รวมน้ําใจขวงเปา ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020412 น้ําดิบสามัคคี ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020413 หนองหายสามัคคี ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020414 อังครักษแ ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020415 ใหมอังครักษแ ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม
50020501 วังปนิ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020502 สบเต๊ียะ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020503 เชิงดอย สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020504 ทาหลุก สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020505 ทุงหมากหนุม สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020506 แทนดอกไม สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
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50020507 ดงหาดนาค สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020508 หวยโจ สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020509 หนองอาบชาง สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020510 ทุงปนู สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020511 หวยมวง สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020512 วังปาน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020513 หวยอีแต สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020514 แมเต๊ียะใต สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020515 คะนาอัน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020516 บน สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020517 หาดนาค สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020518 พุทธนิมิตร สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020519 ชาววัง สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020520 เดนตะวันใต สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020521 แทนดอกไมใต สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม
50020601 สบแปะ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020602 นากบ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020603 มอนหนิ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020604 แปะ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020605 หวยทราย บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020606 ขวงเปาใต บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020607 ทาขามเหนือ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020608 สบแจมฝ่ังขวา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020609 วังตวง บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020610 ทากอมวง บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020611 สบแจมฝ่ังซาย บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020612 ขุนแปะ บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020613 ทุงพัฒนา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020614 บนนา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020615 ดงเย็น บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020616 โฮงมะคา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020617 ตนผ้ึง บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020618 บวกหา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020619 ขวงเปา บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
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50020620 แมจร บานแปะ จอมทอง เชียงใหม
50020701 แมกลางปาุปู ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020702 ดอยแกว ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020703 แมเต๊ียะ ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020704 หวยสมปอุย ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020705 ขุนแตะ ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020706 ใหมแมเต๊ียะ ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020707 แมเต๊ียะใต ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020708 หวยสมปอุยใหม ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020709 หวยขนุน ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม
50020901 หนองคัน แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020902 วังน้ําหยาด แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020903 แมสอย แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020904 ใหมสารภี แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020905 โรงวัว แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020906 หวยมวงฝ่ังซาย แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020907 สบสอย แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020908 หวยฝาง แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020909 หวยสะแพด แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020910 หวยมวงฝ่ังขวา แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020911 หวยหา แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020912 หวยมะควัด แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020913 หวยพัฒนา แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020914 ปาุกลวยพัฒนา แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50020915 หนองบวั แมสอย จอมทอง เชียงใหม
50030101 ทุงยาว ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030102 ตอเรือ ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030103 สันหนอง ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030104 เกาะ ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030105 ตนตาล ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030106 พราวหนุม ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030107 ปาุเทอ ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030108 ทองฝาย ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030109 หวยริน ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
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50030110 แมปาน ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030111 แมมิงคแ ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030112 ชางเค่ิงบน ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030113 ปาุตึง ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030114 บนนา ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030115 พุทธเอน ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030116 แพม ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030117 ดอยสันเกี๋ยง ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030118 เจียง ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030119 ใหมปเูลย ชางเค่ิง แมแจม เชียงใหม
50030201 สามสบ ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030202 ผานัง ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030203 เหลา ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030204 ปาุแดด ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030205 ทพั ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030206 ยางหลวง ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030207 หวยไห ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030208 แมยางสาน ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030209 นาเรือน ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030210 ไร ทาผา แมแจม เชียงใหม
50030301 แมขี้มูก บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030302 มืดหลอง บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030303 แมลอง บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030304 แมปอ็ก บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030305 สบลอง บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030306 ทุงแก บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030307 แมแอบ บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030308 อมแรด บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030309 กิ่วสะแวก บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030310 กองกเาย บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030311 อมสูง บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030312 ขุนปอน บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030313 แมขี้มูกนอย บานทบั แมแจม เชียงใหม
50030401 ปางอุเง แมศึก แมแจม เชียงใหม
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50030402 นากลาง แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030403 แมสะต฿อบ แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030404 พะแอดู แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030405 นาฮอง แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030406 แมศึก แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030407 กองกาน แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030408 ผาละปิ แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030409 แมหยอด แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030410 นาฮองใต แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030411 ปางเกี๊ยะ แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030412 หวยผักกูด แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030413 สบแมสะต฿อบ แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030414 ขุนแมนาย-แมชุมสาม แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030415 โปงุขนุน แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030416 แมคอง แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030417 หวยขี้เปอะ แมศึก แมแจม เชียงใหม
50030501 สบแมรวม แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030502 แมชา แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030503 แมแฮเหนือ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030504 แมมุ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030505 แมนาจร แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030506 แมวาก แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030507 สบวาก แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030508 หวยผา แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030509 แมมะลอ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030510 แมเอาะ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030511 แมขอ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030512 แมหอย แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030513 แมแจ฿ะ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030514 พัฒนาสันติ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030515 แมสะงะ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030516 แมนาจรเหนือ แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030517 หวยขมิ้น แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030518 ขุนแมวาก แมนาจร แมแจม เชียงใหม
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50030519 หวยหอย แมนาจร แมแจม เชียงใหม
50030701 แมหงานหลวง ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030702 พุย ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030703 แมแฮใน ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030704 แมตูม ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030705 ของ ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030706 เฮาะ ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030707 แปะ ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030708 กอกนอย ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030709 แมแฮใต ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030710 ปางหนิฝน ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030711 กองบอด ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030712 พุยกะเหร่ียง ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030713 ดินขาว ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030714 โมโลตู ปางหนิฝน แมแจม เชียงใหม
50030801 อมขูด กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030802 แมหลุ กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030803 หวัดอย กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030804 มังโหลงปง กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030805 อมลาน กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030806 โมงหลวง กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030807 กองแขก กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030808 อมเม็ง กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030809 ผาผ้ึง กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030810 แมคงคา กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030811 กองแขกใต กองแขก แมแจม เชียงใหม
50030812 นายางดิน กองแขก แมแจม เชียงใหม
50040101 ทุงละคร เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040102 ดอน เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040103 มวงฆอง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040104 วังจ฿อม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040105 ถ้ํา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040106 เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040107 ดง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
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50040108 แมก฿ะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040109 ทุงหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040110 นาเลา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040111 แมเตาะ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040112 โรงวัว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040113 ทุงดินแดง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040114 หวัทุง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040115 ศรีสะอาด เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040116 ผาลาย เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
50040201 เมืองนะ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040202 แกนอย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040203 นาหวาย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040204 โละปาุหาญ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040205 โปงุอาง เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040206 น้ํารู เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040207 หวยไส เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040208 จองคํา เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040209 ไชยยา เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040210 อรุโณทยั เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040211 หนองแขม เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040212 หนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040213 เจียจันทรแ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040214 ใหมสามัคคี เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040301 เมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040302 เมืองงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040303 ใหม เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040304 แมขอน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040305 สบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040306 หนองขะแตะ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040307 ขุนขอน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040308 สหกรณแ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040309 มวงโงม เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040310 สัน เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
50040311 หนองบวั เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม
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50040401 ปาุบง แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040402 แมนะ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040403 จอมคีรี แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040404 หวยโจ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040405 แมยะ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040406 สบคาบ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040407 สบออ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040408 แมออใน แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040409 ปางมะโอ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040410 แกงปนัเต฿า แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040411 แมแมะ แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040412 ปางโฮง แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040413 แมซาย แมนะ เชียงดาว เชียงใหม
50040501 ใหม เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040502 วังมะริว เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040503 หนองบวั เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040504 หลวง เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040505 น้ํารู เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040506 แมแพลม เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม
50040601 ออน ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040602 ปางเฟือง ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040603 แมปาม ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040604 ปางมะเยา ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040605 ไตรสภาวคาม ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040606 หวัโท ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040607 หวยลึก ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040608 ปางโม ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040609 หวยจะคาน ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040610 ใหมสามัคคี ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040611 ปางมะกง ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040612 แมมะกู ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040613 ปงิโคง ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040614 ปาุตึงงาม ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040615 หนองเตา ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
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50040616 หวยน้ําริน ปงิโคง เชียงดาว เชียงใหม
50040701 หวยเปาู ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040702 แมกเอน ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040703 ทุงขาวพวง ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040704 แมจา ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040705 ทุงขาวหลวง ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040706 ขุนคอง ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50040707 หวยตีนต่ัง ทุงขาวพวง เชียงดาว เชียงใหม
50050101 แมดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050102 โพธ์ิทองเจริญ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050103 เชิงดอย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050104 ปาุคา เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050105 เกาะ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050106 สันอุม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050107 รองขี้เหล็ก เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050108 ลวงใต เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050109 ปาุสักนอย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050110 ปาุไผศรีโขง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050111 กิ่วแล เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050112 ประทมุนิเวศนแ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050113 หนองบวัพัฒนา เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050201 สันปเูลย สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050202 สันตนดู สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050203 ปาุขุย สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050204 ยางทอง สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050205 กอกหมน สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050206 ปาุเสราหลวง สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050207 ทาร้ัว สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050208 ปาุเสรานอย สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050209 สันตนมวงใต สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050210 รองขุน สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050211 ยางพระธาตุ สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050212 สันทราย สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050213 ฝูายทอง สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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50050214 สันทุงใหม สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050215 กอง สันปเูลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050301 ปาุสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050302 ตลาดใหม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050303 เมืองวะ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050304 ลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050305 ลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050306 สันทราย ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050307 ขางน้ํา ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050308 วังธาร ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050309 ใหมริมคลอง ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050310 ทุงกอลาน ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050401 ปาุตึงนอย ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050402 ปาุไมแดง ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050403 ปาุปอูง ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050404 ปาุปอูง ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050405 ใตรอง ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050406 ดวงดี ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050407 ปาุยาง ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050408 ทุงยาว ปาุปอูง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050501 ดอกแดง สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050502 ทา สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050503 ปาุง้ิว สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050504 ปาุฝาง สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050505 แพะปาุคา สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050601 ปาุดู ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050602 ปาุลาน ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050603 ปาุลาน ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050604 ปาุต้ิว ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050605 ปาุเหยีง ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050606 ปาุยางปอย ปาุลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050701 พยากดอนแกว ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050702 น้ําแพร ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050703 ถ้ํา ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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50050704 บอหนิ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050705 ปาุแงะ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050706 พยากหลวง ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050801 รองตนขาม สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050802 สันตนมวงเหนือ สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050803 ปาุสักหลวง สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050804 พันหลัง สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050805 ปาุเหมือด สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050806 สันมะเกี๋ยง สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050807 ตนผ้ึง สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050808 สันโปงุ สําราญราษฎรแ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050901 แพะแมคือ แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050902 แมคือ แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050903 สันตนแหนเหนือ แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050904 ปาุบง แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050905 สันตนแหนใต แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50050906 ปาุเสราหนองงู แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051001 แมก฿ะเหนือ ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051002 แมก฿ะตลาด ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051003 แมก฿ะใต ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051004 แมจอง ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051005 แมจองเหนือ ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051101 แมฮอยเงินเหนือ แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051102 แมฮอยเงินใต แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051103 สันทราย แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051104 มวงโตน แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051105 หนองแฝก แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051106 มวงโตนใต แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051201 ตลาดขี้เหล็ก แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051202 ปาุไผ แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051203 หวยบอน แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051204 แมโปงุ แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051205 พระนอนแมโปงุ แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051206 หวยอาง แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
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50051207 ตนผ้ึง แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051208 แมฮองไคร แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051209 ปาุไมแดงแมโปงุ แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051210 หวยบอทอง แมโปงุ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051301 ปางอั้น ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051302 หวยหมอ ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051303 แมหวาน ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051304 โปงุกุม ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051305 ปางแฟน ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051306 โปงุสามัคคี ปาุเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051401 ปางบง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051402 น้ําโคง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051403 ปาุปาุน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051404 แมตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051405 พงษแทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051406 ดง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051407 ปางไฮ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50051408 ปางกําแพงหนิ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม
50060101 ปาุบง สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060102 ปาุเสา สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060103 สันมหาพน สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060104 ปาุจี้ สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060105 หนองหลม สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060106 หนองกอก สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060107 ปากทาง สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060108 แพะพัฒนา สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060109 สหกรณแ สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060110 หวยฮาง สันมหาพน แมแตง เชียงใหม
50060201 ทุงหลวง แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060202 หวัปาุฮา แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060203 แมกะ แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060204 มวงชุม แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060205 ตีนธาตุ แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060206 สันปเูลย แมแตง แมแตง เชียงใหม
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50060207 หนองบวั แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060208 หวยชุมภู แมแตง แมแตง เชียงใหม
50060301 บวกหมื้อ ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060302 แมมาลัย ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060303 ดงปาุลัน ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060304 หนองโคง ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060305 ทรายมูล ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060306 รํ่าเปงิ ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060307 แมขะจาน ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060308 ปางเปา ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060309 หวยไร ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060310 ทุงสีทอง ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060311 ปงแสงทอง ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม
50060401 ชอแล ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060402 สันปาุสัก ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060403 วังดิน ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060404 ปาุไผ ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060405 ใหม ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060406 หนองบวั ชอแล แมแตง เชียงใหม
50060501 ปาุเลา แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060502 หวัฝาย แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060503 ผ้ึง แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060504 กาด แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060505 แมหอพระ แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060506 นาปาูก แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060507 นาเม็ง แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060508 สวนปาุ แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060509 ภูดิน แมหอพระ แมแตง เชียงใหม
50060601 ปางฮาง สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060602 ปางมวง สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060603 สบเปงิ สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060604 ตนงุน สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060605 ไร สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060606 ทาขาม สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
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50060607 ตนลาน สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060608 ดอนเจียง สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060609 หนองบวัหลวง สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060610 แมหลอด สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060611 ผาหมอน สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060612 รอง สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060613 สหกรณแทุงใหญ สบเปงิ แมแตง เชียงใหม
50060701 แมโจ บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060702 แมเลิม บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060703 สบเลิม บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060704 เปาู บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060705 แพะ บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060706 ก฿างหงสแ บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060707 ดง บานเปาู แมแตง เชียงใหม
50060801 หนองบวั สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060802 สันปาุยาง สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060803 สันปาุตึง สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060804 หนองกเาย สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060805 เอียก สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060806 ผาแดน สันปาุยาง แมแตง เชียงใหม
50060901 ปาุยางหนาด ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060902 ปางมะกลวย ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060903 ผาเด็ง ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060904 ปาุแป ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060905 แมเลา ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060906 ปางลัน ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060907 แมไคร ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060908 แมแสะ ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060909 แมแมม ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060910 น้ําแขม ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060911 ทาผา ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060912 ปางมะโอ บานกิ๋วถวย ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50060913 ทุงจ฿อ ปาุแป แมแตง เชียงใหม
50061001 กเายนอย เมืองกเาย แมแตง เชียงใหม
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50061002 เมืองกเาย เมืองกเาย แมแตง เชียงใหม
50061003 ออบ เมืองกเาย แมแตง เชียงใหม
50061004 เหลา เมืองกเาย แมแตง เชียงใหม
50061005 มอนเงาะ เมืองกเาย แมแตง เชียงใหม
50061101 ชางใน บานชาง แมแตง เชียงใหม
50061102 เก฿าะมะคา บานชาง แมแตง เชียงใหม
50061103 ปางไมแดง บานชาง แมแตง เชียงใหม
50061104 ตนลุง บานชาง แมแตง เชียงใหม
50061105 ศรีดงเย็น บานชาง แมแตง เชียงใหม
50061201 เมืองกื้ด กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061202 แมตะมาน กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061203 สบกเาย กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061204 ตนขาม กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061205 หวยน้ําดัง กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061206 ทุงละคร กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061207 ปาุขาวหลาม กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061208 ผาปูุจอม กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม
50061301 ปาุจี้ อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061302 วังแดง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061303 หวัดง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061304 มวงคํา อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061305 ทาตนปยุ อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061306 หางดง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061307 ปง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061308 เดน อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061309 ทบัเด่ือ อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061310 หนองออน อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061311 สันปาุตอง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061312 ปางหก อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061313 ปางกวาง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061314 แมทะลาย อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061315 เวียงดง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061316 ปางกื้ด อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061317 มืดกา อินทขิล แมแตง เชียงใหม
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50061318 หนองผ้ึง อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50061319 หวยฝักดาบ อินทขิล แมแตง เชียงใหม
50070101 น้ํางาม ริมใต แมริม เชียงใหม
50070102 ดวงดี ริมใต แมริม เชียงใหม
50070103 ขอนตาล ริมใต แมริม เชียงใหม
50070104 ตนแกว ริมใต แมริม เชียงใหม
50070105 ทาวัง ริมใต แมริม เชียงใหม
50070106 หวยโจ ริมใต แมริม เชียงใหม
50070107 ทุงหวัชาง ริมใต แมริม เชียงใหม
50070108 ทรายมูล ริมใต แมริม เชียงใหม
50070201 เหมืองผา ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
50070202 ทองฝาย ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
50070203 หวัดง ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
50070204 เกาะ ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
50070205 เหมืองผารวมใจ ริมเหนือ แมริม เชียงใหม
50070301 หนองอาบชาง สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070302 ปาุต้ิว สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070303 สันโปงุ สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070304 วังหมุน สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070305 ดงใต สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070306 หมอ สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070307 รองเกิด สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070308 ใหม สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070309 เดน สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070310 น้ําหลง สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070311 ใหมจอมแตง สันโปงุ แมริม เชียงใหม
50070401 ขี้เหล็กนอย ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070402 สันคะยอม ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070403 หวยน้ําริน ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070404 ซาง ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070405 ตนขาม ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070406 ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070407 ปาุแง ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
50070408 พนาวัลยแ ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม
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50070501 นาหกึ สะลวง แมริม เชียงใหม
50070502 สะลวงใน สะลวง แมริม เชียงใหม
50070503 สะลวงนอก สะลวง แมริม เชียงใหม
50070504 กาดฮาว สะลวง แมริม เชียงใหม
50070505 เมืองก฿ะ สะลวง แมริม เชียงใหม
50070506 พระบาทส่ีรอย สะลวง แมริม เชียงใหม
50070507 หวยสมสุก สะลวง แมริม เชียงใหม
50070508 แมก฿ะเปยีง สะลวง แมริม เชียงใหม
50070601 ออย หวยทราย แมริม เชียงใหม
50070602 หนองปลามัน หวยทราย แมริม เชียงใหม
50070603 หวยทราย หวยทราย แมริม เชียงใหม
50070604 แมแอน หวยทราย แมริม เชียงใหม
50070605 หวัฝาย หวยทราย แมริม เชียงใหม
50070701 ทุงโปงุ แมแรม แมริม เชียงใหม
50070702 โฮงใน แมแรม แมริม เชียงใหม
50070703 ปางแหว แมแรม แมริม เชียงใหม
50070704 ปางไฮ แมแรม แมริม เชียงใหม
50070705 ปาุมวง แมแรม แมริม เชียงใหม
50070706 แมแรม แมแรม แมริม เชียงใหม
50070707 หนองหอย แมแรม แมริม เชียงใหม
50070708 ปางปาุคา แมแรม แมริม เชียงใหม
50070709 แมแมะ แมแรม แมริม เชียงใหม
50070710 โฮงนอก แมแรม แมริม เชียงใหม
50070711 หนองหอยใหม แมแรม แมริม เชียงใหม
50070712 แมในพัฒนา แมแรม แมริม เชียงใหม
50070801 โปงุแยงใน โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070802 โปงุแยงนอก โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070803 มวงคํา โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070804 กองแหะ โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070805 ปงใคร โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070806 แมสาใหม โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070807 บวกจั่น โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070808 ปางลุง (บวกเตเย) โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070809 ผานกกก โปงุแยง แมริม เชียงใหม
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50070810 แมสานอย โปงุแยง แมริม เชียงใหม
50070901 ศรีบญุเรือง แมสา แมริม เชียงใหม
50070902 ทาไคร แมสา แมริม เชียงใหม
50070903 แมสาหลวง แมสา แมริม เชียงใหม
50070904 แมสานอย แมสา แมริม เชียงใหม
50070905 ดอนชัย แมสา แมริม เชียงใหม
50070906 วารีธรรม แมสา แมริม เชียงใหม
50071001 สบสา ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071002 ดอนแกว ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071003 ศาลา ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071004 ปาุแงะ ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071005 พระนอน ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071006 ปาุรวก ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071007 สันเหมือง ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071008 ชะเยือง ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071009 สบสา-หนองฟาน ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071010 พระเจานั่งโกเน ดอนแกว แมริม เชียงใหม
50071101 น้ําตน เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071102 ตนผ้ึง เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071103 ปาุไผ เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071104 ดอนตัน เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071105 หนองเขียว เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071106 วังปอูง เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071107 สันเหนือ เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071108 ทุงขาวหอม เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50071109 ศรีวารี เหมืองแกว แมริม เชียงใหม
50080101 แมสาบ สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080102 น้ําริน สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080103 หวยคอก สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080104 ศาลา สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080105 ทรายมูล สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080106 แมลานคํา สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080107 กองขากหลวง สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080108 กองขากนอย สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
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50080109 เหลาแสนตอง สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080110 หวัดง สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080111 ปาุคา สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม
50080201 แมเลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080202 แมแพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080203 โปงุกวาว สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080204 ปาุลาน สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080205 ปอฺก สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080206 แมปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม
50080301 แมขาน แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080302 อมลอง แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080303 งาแมง แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080304 ปางเติม แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080305 แมตุงติง แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080306 ขุนสาบ แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080307 หาดสมปอุย แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080308 ง้ิวเฒา แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080309 นากู-ผายอง แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080310 ทุงยาว แมสาบ สะเมิง เชียงใหม
50080401 ปาุเกี๊ยะนอก บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080402 แมโตเ บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080403 แมขะปู บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080404 แมยางหา บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080405 บอแกว บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080406 หวยน้ําจาง บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080407 หวยเตา บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080408 ปาุเกี๊ยะใน บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080409 เดนฮอม บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080410 หนองคีซูใน บอแกว สะเมิง เชียงใหม
50080501 ปางขุม ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080502 แมแว ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080503 ย้ังเมิน ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080504 อังคาย ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080505 หวยทรายขาว ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
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50080506 แมตะละ ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080507 กิ่วเสือ ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50080508 ใหมประชาชื่น ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม
50090101 หนองตุม เวียง ฝาง เชียงใหม
50090102 ขามสุม เวียง ฝาง เชียงใหม
50090103 หนองอึ่ง เวียง ฝาง เชียงใหม
50090104 สวนดอก เวียง ฝาง เชียงใหม
50090105 ตนหนุน เวียง ฝาง เชียงใหม
50090106 สันทรายคองนอย เวียง ฝาง เชียงใหม
50090107 ศรีดอนชัย เวียง ฝาง เชียงใหม
50090108 แมใจเหนือ เวียง ฝาง เชียงใหม
50090109 สันปาุไหน เวียง ฝาง เชียงใหม
50090110 สันปาุยาง เวียง ฝาง เชียงใหม
50090111 ทาสะแล เวียง ฝาง เชียงใหม
50090112 โปงุถืบ เวียง ฝาง เชียงใหม
50090113 หวยบอน เวียง ฝาง เชียงใหม
50090114 เสาหนิ เวียง ฝาง เชียงใหม
50090115 โปงุใน เวียง ฝาง เชียงใหม
50090116 ปางผ้ึง เวียง ฝาง เชียงใหม
50090117 ใหมคลองนอย เวียง ฝาง เชียงใหม
50090118 ศรีดอนชัย เวียง ฝาง เชียงใหม
50090119 ใหมชยาราม เวียง ฝาง เชียงใหม
50090120 สระนิคม เวียง ฝาง เชียงใหม
50090301 แม.มาวขี้เหล็ก มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090302 แมมาวตนตุม มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090303 มอนปิ่นเหนือ มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090304 ปาุฮ้ิน มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090305 ลาน มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090306 หวันา มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090307 สวนชา มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090308 หนองบวั มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090309 เวียงหวาย มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090310 มวงชุม มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090311 ดอยปาุคา มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
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50090312 มอนปิ่นใต มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090313 เดนชัย มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090314 ขอบดง มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090315 หนองไผ มอนปิ่น ฝาง เชียงใหม
50090401 หวยหอม แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090402 แมงอนกลาง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090403 หวยลึก แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090404 แมงอนขี้เหล็ก แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090405 หลวง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090406 ปางควาย แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090407 ทุงหลุก แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090408 หนองขวาง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090409 สันมะกอกหวาน แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090410 ทุงทอง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090411 ปาุจี้ แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090412 ยาง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090413 ใหมหลวง แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090414 แมงอนสันติสุข แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090415 ใหมทุงเจริญ แมงอน ฝาง เชียงใหม
50090501 แมสูนหลวง แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090502 ปางสัก แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090503 แมสูนนอย แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090504 สันปาุแดง แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090505 ลองออ แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090506 ตนสาน แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090507 หนองยาว แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090508 นิคม แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090509 สันดินแดง แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090510 สันมะเฟือง แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090511 สันปาุเกี๊ยะ แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090512 สันมะมวง แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090513 ใหมโปงุผา แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090514 สันติพัฒนา แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090515 ใหมชัยเกษม แมสูน ฝาง เชียงใหม
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50090516 หนองยาวใต แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090517 หนองยาวเหนือ แมสูน ฝาง เชียงใหม
50090601 แมมาว สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090602 นันทาราม สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090603 สันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090604 หวยงูนอก สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090605 หวยงูใน สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090606 ขามสุม สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090607 ปงินอยหลวง สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090608 สันตนดู สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090609 หวยงูกลาง สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090610 สบมาว สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090611 ใหม สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090612 สันปาุขา สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090613 สันหนองเขียว สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090614 ใหมเหนือ สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090615 ทากวาง สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090616 สันทรายเหนือ สันทราย ฝาง เชียงใหม
50090617 ตนสานใน สันทราย ฝาง เชียงใหม
50091001 แมคะ แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091002 สันปาุกอ แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091003 ปาุแงะ แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091004 หนองบวัคํา แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091005 หวยไคร แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091006 เหมืองแร แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091007 โปงุนก แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091008 ธิ แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091009 ปางปอย แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091010 หนองฮาง แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091011 แมปาุไผ แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091012 ไร แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091013 หนองบวกชาง แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091014 สันดอยนาค แมคะ ฝาง เชียงใหม
50091015 ดอยปาุไผ แมคะ ฝาง เชียงใหม
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50091101 สบขา แมขา ฝาง เชียงใหม
50091102 ดงปาุลัน แมขา ฝาง เชียงใหม
50091103 สันมวง แมขา ฝาง เชียงใหม
50091104 หวยโจ แมขา ฝาง เชียงใหม
50091105 แมขา แมขา ฝาง เชียงใหม
50091106 หลายฝาง แมขา ฝาง เชียงใหม
50091107 สันตนเปา แมขา ฝาง เชียงใหม
50091108 เดนเวียงไชย แมขา ฝาง เชียงใหม
50091109 สันปาุไหน แมขา ฝาง เชียงใหม
50091110 ใหมหลายฝาง แมขา ฝาง เชียงใหม
50091111 หนองออม แมขา ฝาง เชียงใหม
50091112 ดงมิตรภาพ แมขา ฝาง เชียงใหม
50091113 หวยโจเหนือ แมขา ฝาง เชียงใหม
50091201 หนองพนัง โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091202 ดอน โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091203 ใหมหวัฝาย โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091204 ทาหดั โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091205 ตนผ้ึง โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091206 เปยีงกอก โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50091207 ตนผ้ึงใต โปงุน้ํารอน ฝาง เชียงใหม
50100101 ดอยแกว แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100102 ดอนชัยใต แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100103 ดอนชัยเหนือ แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100104 ใหมปูุแช แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100105 แมอายหลวง แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100106 โฮงนอย แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100107 โฮงหลวง แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100108 โฮงเหนือ แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100109 ปางตนเด่ือ แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100110 แมแหลงปาุหา แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100111 แมแหลงหลวง แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100112 จะนะ แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100113 ดอยแหลม แมอาย แมอาย เชียงใหม
50100201 แมสาว แมสาว แมอาย เชียงใหม
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50100202 สันมะนาว แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100203 หนองเต็ง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100204 หวยปาุซาง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100205 ดง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100206 แมฮาง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100207 กาวิละ แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100208 ศรีดอนแกว แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100209 สันปาุขา แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100210 เมืองหนอง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100211 ปญัจพัฒนา แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100212 สัน แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100213 ศรีบญุเรือง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100214 เมืองพาน แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100215 โปงุไฮ แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100216 ศรีเวียง แมสาว แมอาย เชียงใหม
50100301 โล฿ะ สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100302 สันปอธง สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100303 ทรายแดง สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100304 สันตนหมื้อ สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100305 ฮองหานอย สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100306 ใหมกองทราย สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100307 สันปาุเหยีว สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100308 สันปอ สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100309 ปาุเหยีก สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100310 สันลมจอย สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100311 ใหมพัฒนา สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100312 ดอนใหม สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม
50100401 คายนอก แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100402 คายใน แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100403 หนองขี้นกยาง แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100404 ฮางตํ่า แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100405 ฮองหาหลวง แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100406 แมสลัก แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100407 หวยคอกหมู แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
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50100408 หวยมวง แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100409 เดนชัย แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100410 ฮองถอนพัฒนา แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100411 ทาปู แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100412 เทพมงคล แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100413 หวยหลวงพัฒนา แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100414 แมเมืองนอย แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100415 คายนอกพัฒนา แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100416 จอเจริญ แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100417 ใหมรองไคร แมนาวาง แมอาย เชียงใหม
50100501 หวยปู ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100502 หวยมะเฟือง ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100503 ทาตอน ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100504 หวยน้ําเย็น ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100505 หาดชมพู ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100506 สันตนดู ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100507 ทามะแกง ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100508 ใหมหมอกจเาม ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100509 เมืองงาม ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100510 หวยสาน ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100511 หวัเมืองงาม ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100512 ผาใต ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100513 เมืองงามใต ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100514 รมไทย ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100515 หวยศาลา ทาตอน แมอาย เชียงใหม
50100601 หลวง บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100602 ปาุแดง บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100603 สันหาง บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100604 ปาุก฿อ บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100605 ปาุแดง บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100606 ใหมโพธ์ิงาม บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100607 จัดสรร บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100608 ใหมทรายคํา บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100609 ปาุแดงอภิวัฒนแ บานหลวง แมอาย เชียงใหม
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50100610 โปงพัฒนา บานหลวง แมอาย เชียงใหม
50100701 ปางตนฆอง มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100702 ปาุบง มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100703 สันตนมวง มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100704 สันปาุเหยีว มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100705 สันผักหละ มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100706 สันโคง มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100707 ชัยสถาน มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100708 เอก มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100709 ปาุบงใต มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50100710 มงคลนิมิต มะลิกา แมอาย เชียงใหม
50110101 ชางคํา เวียง พราว เชียงใหม
50110102 ขามสุม เวียง พราว เชียงใหม
50110103 ปาุเส้ียว เวียง พราว เชียงใหม
50110104 แจงกูเรือง เวียง พราว เชียงใหม
50110105 หนองออ เวียง พราว เชียงใหม
50110106 แมกอย เวียง พราว เชียงใหม
50110201 ทุงหลวง ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110202 ปาุจี้ ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110203 สันมะนะ ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110204 แมงัด ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110205 หมอบน ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110206 หมอลาง ทุงหลวง พราว เชียงใหม
50110301 สันคะมอก ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110302 ทุงกู ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110303 ตนรุง ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110304 ตนกอก ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110305 ทุงหา ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110306 สันถนน ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110307 หวยกุ ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110308 ปาุตุมโหง ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110309 ปาุตุมดอน ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110310 ปางฟาน ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110311 สหกรณแแปลง 5 ปาุตุม พราว เชียงใหม
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50110312 ดอยใต ปาุตุม พราว เชียงใหม
50110401 ปาุไหน ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110402 สันยาว ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110403 เหลา ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110404 ตีนธาตุ ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110405 สันกลาง ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110406 สันปอธง ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110407 มวงถอย ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110408 โละปเูลย ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110409 มวงคํา ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110410 สันตะผาบ ปาุไหน พราว เชียงใหม
50110501 หวยสาน สันทราย พราว เชียงใหม
50110502 หนองปดิ สันทราย พราว เชียงใหม
50110503 สันผักฮ้ี สันทราย พราว เชียงใหม
50110504 ทามะเกี๋ยง สันทราย พราว เชียงใหม
50110505 สันปง สันทราย พราว เชียงใหม
50110506 ขามสุมปาุ สันทราย พราว เชียงใหม
50110507 สันทราย สันทราย พราว เชียงใหม
50110508 ศรีคํ้า สันทราย พราว เชียงใหม
50110509 ตนโชค สันทราย พราว เชียงใหม
50110510 หนองครก สันทราย พราว เชียงใหม
50110511 สันฮกฟูา สันทราย พราว เชียงใหม
50110512 แมปาคี สันทราย พราว เชียงใหม
50110513 โปงุเย็น สันทราย พราว เชียงใหม
50110514 ผาแดง สันทราย พราว เชียงใหม
50110515 ทามะเกี๋ยงเหนือ สันทราย พราว เชียงใหม
50110601 โปงุ บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110602 สันตนมวง บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110603 ดงหลวง บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110604 ปาุฮ้ิน บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110605 ปาุลัน บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110606 ทุงนอย บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110607 ปาุหวาย บานโปงุ พราว เชียงใหม
50110608 ดงปาุแดง บานโปงุ พราว เชียงใหม
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50110701 หนองปลามัน น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110702 ปาุง้ิว น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110703 สันขวาง น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110704 น้ําแพร น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110705 โล฿ะปาุตอง น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110706 แมละงอง น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110707 สหกรณแดําริ น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110708 ปาุออ น้ําแพร พราว เชียงใหม
50110801 แพะพัฒนา เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110802 เขื่อนผาก เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110803 หวยบงเหนือ เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110804 หวยบงใต เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110805 ทรายมูล เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110806 สหกรณแแปลง 2 เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110807 ทรายทอง เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110808 ขวัญประชา เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110809 ไชยมงคล เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110810 มวงหลวง เขื่อนผาก พราว เชียงใหม
50110901 ลอง แมแวน พราว เชียงใหม
50110902 แมเหยีะ แมแวน พราว เชียงใหม
50110903 เหลา แมแวน พราว เชียงใหม
50110904 ปาุแขม แมแวน พราว เชียงใหม
50110905 แมแวน แมแวน พราว เชียงใหม
50110906 หนองบวั แมแวน พราว เชียงใหม
50110907 แมพวก แมแวน พราว เชียงใหม
50110908 ขุนแจเ แมแวน พราว เชียงใหม
50110909 ไชยงาม แมแวน พราว เชียงใหม
50110910 สหกรณแรมเกลา แมแวน พราว เชียงใหม
50110911 สามล่ี แมแวน พราว เชียงใหม
50111001 หวยงู แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111002 ประดู แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111003 แมแพง แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111004 สบปั๋ง แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111005 แมปั๋ง แมปั๋ง พราว เชียงใหม
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50111006 ทุงบวกขาว แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111007 ขุนปั๋ง แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111008 หวยทราย แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111009 มอนหนิไหล แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111010 ศรีประดู แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111011 โปงุ แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111012 ผาแดง แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111013 เฉลิมราช แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111014 สันติสุข แมปั๋ง พราว เชียงใหม
50111101 ทุงแดง โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111102 ปาุแตง โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111103 นาเม็ง โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111104 แมบอน โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111105 ปาุหา โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111106 หลวง โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111107 แมสาย โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111108 ฮางตํ่า โหลงขอด พราว เชียงใหม
50111109 แมสายนาเลา โหลงขอด พราว เชียงใหม
50120101 สันปาุตองหลวง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120102 กลาง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120103 หนองหวาย ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120104 กิ่วแลหลวง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120105 อุเม็ง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120106 หนองปึ๋ง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120107 ใหมมวงกเอน ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120108 รอง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120109 ตนผ้ึง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120110 สันปาุตอง ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120111 ศาลา ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120112 ดอนตัน ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120113 หนองพันเงิน ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
50120114 สันปาุตองใต

บานมะจําโรง
ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม

50120115 หนองสะเรียม ยุหวา สันปาุตอง เชียงใหม
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50120201 ทุงออ สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120202 แมกุงบก สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120203 กลางเหนือ สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120204 ปาุตัน สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120205 หวยสม สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120206 จําปาลาว สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120207 ทา สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120208 ปาุบง สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120209 จอมแจง สันกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120301 ตนแหนหลวง ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120302 ทุงแปงู ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120303 ทุงหลุก ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120304 ทุงหลุก ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120305 ทาวังพราว ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120306 ทาตุม ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120307 ตนแหนนอย ทาวังพราว สันปาุตอง เชียงใหม
50120401 กวน มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120402 มะขามหลวง มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120403 สันคะยอม มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120404 ปาุจู มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120405 ทุงฟูาบด มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120406 ตนแกว มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120407 รองน้ํา มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120408 แทนทอง บานขวงมื่น มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120409 ดงขี้เหล็ก มะขามหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50120501 สันโปงุ แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120502 โรงวัว แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120503 ตนตัน แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120504 หนองครอบ แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120505 สันกาวาฬ แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120506 ทรายมูล แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120507 สันคอกชาง แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120508 แมของใต แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120509 แมของกลาง แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
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50120510 รองขุด แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120511 ใหม แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120512 แมก฿า แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120513 ปาุกลวย แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120514 บอก฿าง แมก฿า สันปาุตอง เชียงใหม
50120601 เหมืองฟู บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120602 เดน บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120603 ทาโปงุ บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120604 ฉิมพลี บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120605 รองธาร บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120606 สัน บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120607 รองขุม บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120608 แม บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120609 เจดียแเนิ้ง บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120610 กิ่วแลนอย บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120611 ดง บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120612 ทาเด่ือ บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120613 เปยีง บานแม สันปาุตอง เชียงใหม
50120701 ปวงสนุก บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120702 หนองแทน บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120703 ทุงเส้ียว บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120704 ตนกอก บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120705 ทากาน บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120706 พระเจาทองทพิยแ บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120707 สันหาว บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120708 ใหมสามหลัง บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120709 ปาุสัก บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120710 สันกอเก็ด บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120711 ทองฝาย บานกลาง สันปาุตอง เชียงใหม
50120801 ปาุจี้ ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120802 ปาุลาน ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120803 พนัง ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120804 รองสมปอุย ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120805 ปาุออย ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
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50120806 รอง ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120807 ดงก๋ํา ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120808 ทาจําปี ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120809 กลาง ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120810 ทุงสะโตก ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120811 หวัริน ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50120812 ทุงเกี๋ยง ทุงสะโตก สันปาุตอง เชียงใหม
50121001 ชางกระดาษ ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121002 ปาุลาน ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121003 สบหาร ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121004 กอเก฿า ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121005 ไร ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121006 แมกุงหลวง ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121007 สันจิกุง ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121008 แมกุงนอย ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121009 แมกุงนอย ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121010 เหลา ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121011 ศรีโพธ์ิงาม ทุงตอม สันปาุตอง เชียงใหม
50121401 โรงวัว น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121402 น้ําบอหลวง น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121403 แพะสันใหม น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121404 จอมแจง น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121405 หนองหา น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121406 หนองไหว น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121407 หวัฝาย น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121408 หวยโทง น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121409 ตนแกว น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121410 สันเหนือ น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121411 หนองหวาย น้ําบอหลวง สันปาุตอง เชียงใหม
50121501 สันทราย มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121502 ขุนคง มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121503 ย้ังหวีด มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121504 มวงพี่นอง มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121505 มะขุนหวาน มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
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50121506 ดงปาุซาง มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121507 ดงปาุง้ิว มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50121508 พระเจาสององคแ มะขุนหวาน สันปาุตอง เชียงใหม
50130101 ปาุเสา สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130102 ปาุเหว สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130103 เหลา สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130104 ตนโจก สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130105 สันเหนือ สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130106 ตลาด สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130107 สันเหนือ สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130108 สันใต สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130109 สันใต สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130110 สันไร สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130111 นอย สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130112 สันตนบง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130113 ปาุสักขวาง สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130114 ออน สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม
50130201 ดอนมูล ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130202 สันโคงใหม ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130203 ปาุเปาู ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130204 สันโคงเกา ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130205 หวัทุง ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130206 สันกางปลา ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130207 ทรายมูล ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม
50130301 วังธาร รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130302 ใหม รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130303 รองวัวแดง รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130304 มวงเขียว รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130305 น้ําจํา รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130306 น้ําจํา รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130307 รองวัวแดง รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130308 มวงมาเหนือ รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130309 มวงมาใต รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130310 ใหม รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
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50130311 รอง รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม
50130401 บวกคาง บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130402 บวกคาง บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130403 ตนดู บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130404 ปาุตาล บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130405 แมแต บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130406 รอยพรอม บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130407 ยาปาย บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130408 กอสะเลียม บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130409 รองกองขาว บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130410 ชางเพี้ยน บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130411 โปงุ บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130412 รองกองขาวใต บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130413 หนองเหนี่ยง บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม
50130501 ดอยยาว แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130502 มวงชุม แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130503 ปาุเปา แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130504 ดงขี้เหล็ก แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130505 ดอนปนิ แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130506 ปาุไผน้ําโจ แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130507 ปาุไผกลาง แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130508 ปาุไผใต แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130509 หวัฝาย แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130510 ไมซอโคงงาม แชชาง สันกําแพง เชียงใหม
50130601 ปาุเหยีง ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130602 โหง ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130603 ริมออน ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130604 ปาุแงะ ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130605 ริมออนใต ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130606 แมผาแหน ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130607 ปาุตึง ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130608 ปง ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130609 ปาุหา ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50130610 แพะ ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
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50130611 ปาุเปางาม ออนใต สันกําแพง เชียงใหม
50131001 ปาุสักยาว แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131002 สันมะแปบ แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131003 ปาุสักนอย แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131004 ปงปาุเอื้อง แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131005 ปคูาเหนือ แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131006 ปคูากลาง แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131007 ปคูาใต แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131008 ไรพัฒนา แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131009 ปคูาหวับาน แมปคูา สันกําแพง เชียงใหม
50131101 แมตาด หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131102 หนองแสะ หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131103 ลานตอง หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131104 สันขาวแคบกลาง หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131105 หมอ หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131106 ดอยซิว หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131107 ปาุตึง หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131108 หวยทราย หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม
50131201 ตนเปา ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131202 หนองโคง ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131203 บอสราง ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131204 บวกเปด็ ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131205 สันพระเจางาม ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131206 ตนผ้ึง ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131207 สันมะฮกฟูา ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131208 สันปาุคา ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131209 แมโฮม ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131210 สันชางมูบ ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม
50131301 มอญเหนือ สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50131302 มอญใต สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50131303 สันกลางเหนือ สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50131304 สันกลางเหนือ สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50131305 สันกลางใต สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50131306 สันกลางใต สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
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50131307 ริมกวง สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม
50140101 ทุงยาว สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140102 ปาุลาน สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140103 ขาวแทนหลวง สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140104 สันทรายหลวง สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140105 ทอ สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140106 สันปาุสัก สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140107 ตนซาง สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140108 ปนิดก สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140109 สันทรายกอม สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม
50140201 แมยอย สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140202 แมยอยใต สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140203 สันทรายมูล สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140204 สันคะยอม สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140205 โจ สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140206 ทรายทอง สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140207 สันคะยอมใต สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140208 เดนสันคะยอม สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140209 สันทรายนอย สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140210 สันทรายเงิน สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม
50140301 สันศรี สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140302 แมคาว สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140303 ปาุไผ สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140304 สันพระเนตร สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140305 ใหมสามัคคี สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140306 แมยอยสันศรี สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140307 ทาทุม สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม
50140401 รองสัก สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140402 ปาุกลวย สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140403 สันนาเม็ง สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140404 สันหลวง สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140405 หลักปนั สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140406 แมกวง สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140407 คอกหมูปาุ สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
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50140408 รองบอนเหนือ สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140409 หลักชัย สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140410 คุรุสภา สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140411 แมกวงใต สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140412 เจซีการแเดนวิลลแ สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม
50140501 สันตนเปา สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140502 ปาุกาง สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140503 บอหนิ สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140504 ขัวโก สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140505 หนองอึ่ง สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140506 พยากนอย สันปาุเปา สันทราย เชียงใหม
50140601 หนองแหยง หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140602 รองเม็ง หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140603 บวกเปา หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140604 ทุงขาวตอก หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140605 หนองบวั หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140606 ดงเจริญชัย หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140607 ดอย หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140608 ทุงขาวตอก หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140609 แมฮักพัฒนา หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140610 พระบาท หนองแหยง สันทราย เชียงใหม
50140611 แมฮักพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ
หนองแหยง สันทราย เชียงใหม

50140701 ฟูามุย หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140702 นางเหลียว หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140703 โปงุ หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140704 ทาเกวียน หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140705 ปาุเก็ด หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140706 หนองไคร หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140707 สหกรณแนิคม หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140708 หนองไครหลวง หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140709 ศรีทรายมูล หนองจ฿อม สันทราย เชียงใหม
50140801 แมเตาไห หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140802 ปาุบง หนองหาร สันทราย เชียงใหม
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50140803 หวยเกี๋ยง หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140804 แมโจ หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140805 สหกรณแนิคม หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140806 ทุงปาุเก็ด หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140807 หนองหาร หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140808 ทายาว หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140809 ทุงหมื่นนอย หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140810 เกษตรใหม หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140811 สหกรณแบานไร หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140812 แมโจใหม หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140813 ดอยนอย หนองหาร สันทราย เชียงใหม
50140901 หนองมะจับ แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140902 โปงุ แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140903 หวยแกว แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140904 รมหลวง แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140905 ศรีงาม แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140906 แมแต แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140907 สหกรณแนิคม แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140908 หนองแสะ แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140909 พระธาตุ แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140910 ศรีงามพัฒนา แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140911 รมโพธ์ิทอง แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50140912 หนองไหว แมแฝก สันทราย เชียงใหม
50141001 แมแฝก แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141002 สบแฝก แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141003 เจดียแแมครัว แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141004 ขัวมุง แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141005 หวยบง แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141006 แพะเจดียแ แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141007 วังขุมเงิน แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141008 แพะหวยบง แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141009 กลางพัฒนา แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141010 แพะแมแฝกใหม แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141011 เจดียแพัฒนา แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
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50141012 ปาุปอ แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141013 พระธาตุเจดียแ แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141014 เจดียแเจริญ แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม
50141101 เมืองวะ เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม
50141102 เมืองเล็น เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม
50141103 หวัฝาย เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม
50141104 เมืองวะ เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม
50141105 หนองกนครุ เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม
50141201 เมืองขอน ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141202 หนองเตาคํา ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141203 ปาุไผ ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141204 ปาุเหมือด ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141205 แมแก฿ดนอย ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141206 โปง ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141207 ศรีบญุเรือง ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141208 ศรีวังธาร ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141209 หวยสะแลง ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141210 หนองโบสถ ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141211 ทายาว ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141212 หมอ ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141213 สหกรณแนิคม

บานทรายแกวพัฒนา
ปาุไผ สันทราย เชียงใหม

50141214 หนองหลวงพัฒนา ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141215 เกษตรพัฒนา ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141216 หนองปาุขาว ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50141217 แพะใตพัฒนา ปาุไผ สันทราย เชียงใหม
50150101 ทาวคําวัง หางดง หางดง เชียงใหม
50150102 ลอง หางดง หางดง เชียงใหม
50150103 กําแพงงาม หางดง หางดง เชียงใหม
50150104 ทรายมูลใต หางดง หางดง เชียงใหม
50150105 แมขัก หางดง หางดง เชียงใหม
50150106 ดงหลวง หางดง หางดง เชียงใหม
50150107 ปาุแป หางดง หางดง เชียงใหม
50150108 กอง หางดง หางดง เชียงใหม
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50150109 ดงนอย หางดง หางดง เชียงใหม
50150201 ละโว หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150202 สันปเูลย หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150203 เหมืองงา หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150204 บวก หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150205 รองแหยง หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150206 ยังปวน หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150207 สันทราย หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150208 หนองแกเว หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150209 สันทรายพัฒนา หนองแกเว หางดง เชียงใหม
50150301 สันปาุสัก หารแกว หางดง เชียงใหม
50150302 ขันแกว หารแกว หางดง เชียงใหม
50150303 ทุงออหลวง หารแกว หางดง เชียงใหม
50150304 ปาุแงะ หารแกว หางดง เชียงใหม
50150305 ไร หารแกว หางดง เชียงใหม
50150306 กวน หารแกว หางดง เชียงใหม
50150307 วัวลาย หารแกว หางดง เชียงใหม
50150308 ตนแก หารแกว หางดง เชียงใหม
50150309 ปาุเหยีง หารแกว หางดง เชียงใหม
50150401 ตนโชค หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150402 บวกครก หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150403 หนองตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150404 ปาุลาน หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150405 เกาะ หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150406 ทานาค หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150407 หนองชาง หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150408 ปาุเปาู หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150409 หนองใคร หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150410 หนองบวั หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150411 ทุงแพง หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150412 ทาควาย หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150413 คันธรส หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150414 ปาุแดง หนองตอง หางดง เชียงใหม
50150501 ตนแกว ขุนคง หางดง เชียงใหม
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50150502 ถวาย ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150503 หนองโขง ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150504 สารภี ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150505 ขุนคงหลวง ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150506 กาด ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150507 ทาขุนคง ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150508 ทามะโกเ ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150509 แพะ ขุนคง หางดง เชียงใหม
50150601 ทาขี้ควาย สบแมขา หางดง เชียงใหม
50150602 น้ําโทง สบแมขา หางดง เชียงใหม
50150603 เกาะ สบแมขา หางดง เชียงใหม
50150604 ทาศาลา สบแมขา หางดง เชียงใหม
50150605 หนองคํา สบแมขา หางดง เชียงใหม
50150701 ไร บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150702 โขงขาว บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150703 ทาวบญุเรือง บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150704 ชางคํานอย บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150705 ชางคําหลวง บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150706 ดู บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150707 ปาุหมาก บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150708 ตนเฮือด บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150709 เด่ือ บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150710 จอมทอง บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150711 ดู บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150712 ดอนไฟ บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150713 ศรีสรร บานแหวน หางดง เชียงใหม
50150801 สันผักหวานหลวง สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150802 ตนง้ิว สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150803 ทาวผายู สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150804 ปาุตาล สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150805 เบอ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150806 ขัวเดง สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150807 สันผักหวานนอย สันผักหวาน หางดง เชียงใหม
50150901 ตองกาย หนองควาย หางดง เชียงใหม
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50150902 ฟุอน หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150903 ไรเหนือ หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150904 ตนเกวเน หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150905 หนองควาย หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150906 รอยจันทรแ หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150907 เหมืองกุง หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150908 ขุนเส หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150909 สันทราย หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150910 นาบกุ หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150911 สันปาุสัก หนองควาย หางดง เชียงใหม
50150912 ตองกายเหนือ หนองควาย หางดง เชียงใหม
50151001 ปงใต บานปง หางดง เชียงใหม
50151002 ปงเหนือ บานปง หางดง เชียงใหม
50151003 แมฮะ บานปง หางดง เชียงใหม
50151004 ทุงโปงุ บานปง หางดง เชียงใหม
50151005 แมฮะเหนือ บานปง หางดง เชียงใหม
50151006 แมขนิลเหนือ บานปง หางดง เชียงใหม
50151007 ปางยาง บานปง หางดง เชียงใหม
50151008 น้ําซุม บานปง หางดง เชียงใหม
50151009 ทุงโปงุใต บานปง หางดง เชียงใหม
50151010 ใหมสันคะยอม บานปง หางดง เชียงใหม
50151011 ใหมหวยลึก บานปง หางดง เชียงใหม
50151101 เวียงดัง น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151102 ศาลา น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151103 แพะขวาง น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151104 น้ําแพร น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151105 ปาุจี้ น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151106 แสนตอ น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151107 ทาไมลุง น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151108 แมขนิลใต น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151109 ดอยถ้ํา น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151110 น้ําบุน น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50151111 เวียงดง น้ําแพร หางดง เชียงใหม
50160101 แมลอง หางดง ฮอด เชียงใหม
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50160102 ทาขาม หางดง ฮอด เชียงใหม
50160103 หางดง หางดง ฮอด เชียงใหม
50160104 ผาแตน หางดง ฮอด เชียงใหม
50160105 แมทงั หางดง ฮอด เชียงใหม
50160106 กองหนิ หางดง ฮอด เชียงใหม
50160107 โคงงาม หางดง ฮอด เชียงใหม
50160108 ดอยคํา หางดง ฮอด เชียงใหม
50160109 หวยสมปอุย หางดง ฮอด เชียงใหม
50160110 วังลุงใหม หางดง ฮอด เชียงใหม
50160111 ทาหนิ หางดง ฮอด เชียงใหม
50160112 โปงุ หางดง ฮอด เชียงใหม
50160113 หลังกาด หางดง ฮอด เชียงใหม
50160201 แควมะกอก ฮอด ฮอด เชียงใหม
50160202 แพะดินแดง ฮอด ฮอด เชียงใหม
50160203 วังลุง ฮอด ฮอด เชียงใหม
50160204 หวยทราย ฮอด ฮอด เชียงใหม
50160205 ดงดํา ฮอด ฮอด เชียงใหม
50160301 ตาลเหนือ บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160302 ปาุขาม บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160303 ตาลใต บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160304 ทุงโปงุ บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160305 ตาลกลาง บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160306 เดนสารภี บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160307 แมยุย บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160308 ทาหนองหลวง บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160309 ชางเค่ิง บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160310 ใหมพัฒนา บานตาล ฮอด เชียงใหม
50160401 บอหลวง บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160402 วังกอง บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160403 ขุน บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160404 นาฟุอน บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160405 แมลายเหนือ บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160406 แมลายใต บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160407 พุย บอหลวง ฮอด เชียงใหม
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50160408 กิ่วลม บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160409 แมสะนาม บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160410 เตียนอาง บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160411 บอสะแงเ บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160412 บอพะแวน บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160413 แมหดื บอหลวง ฮอด เชียงใหม
50160501 แมโถ บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160502 อมลอง บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160503 แมแวน บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160504 กองลอย บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160505 ทุง บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160506 บอสลี บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160507 กองปะ บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160508 ใหมทุงสน บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160509 แมโถหลวง บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160510 ดอกแดง บอสลี ฮอด เชียงใหม
50160601 หลังทอ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160602 นาคอเรือ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160603 หวยหนิคํา นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160604 หวยฝาง นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160605 แมปาุไผ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160606 แมงูด นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160607 เดน นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160608 ตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160609 แมลายดวงจันทรแ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50160610 ใหมยูงทอง นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม
50170101 ถิ่นสําราญ ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170102 ไร ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170103 ดอยเตา ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170104 ฉิมพลี ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170105 แมทก ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170106 สันปาุดํา ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170107 สันติสุข ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170108 ผาจุก ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
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50170109 ทุงคอกชาง ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170110 ดอยเตาใต ดอยเตา ดอยเตา เชียงใหม
50170201 แปลง 3 ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170202 แปลง 8 ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170203 แปลง 5 ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170204 วังหลวง ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170205 หนองบวัคํา ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170206 ดงมะนะ ทาเด่ือ ดอยเตา เชียงใหม
50170301 แปลง 2 มืดกา ดอยเตา เชียงใหม
50170302 แปลง 1 มืดกา ดอยเตา เชียงใหม
50170303 แปลง 4 มืดกา ดอยเตา เชียงใหม
50170304 ดอยหลวง มืดกา ดอยเตา เชียงใหม
50170305 ดอยแกว มืดกา ดอยเตา เชียงใหม
50170401 วังหมอ บานแอน ดอยเตา เชียงใหม
50170402 แอนใหม บานแอน ดอยเตา เชียงใหม
50170403 แอนจัดสรร บานแอน ดอยเตา เชียงใหม
50170404 หวยทรายมูล บานแอน ดอยเตา เชียงใหม
50170501 นอย บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170502 โทง บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170503 หนองปู บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170504 หนองผักบุง บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170505 บงตัน บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170506 หวยริน บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170507 เดนปาุตน บงตัน ดอยเตา เชียงใหม
50170601 เกาะหลวง โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170602 สันบอเย็น โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170603 หนองเหม็น โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170604 โปงทา โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170605 โปงทุง โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170606 ง้ิวสูง โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170607 กองวะ โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170608 แมบวนเหนือ โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170609 แมตูบ โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50170610 แมบวนใต โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
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50170611 โปงุโคง โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
50180101 หลิม อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180102 ยางเปาใต อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180103 ทุงจําเริง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180104 ตุงลอย อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180105 แมตเอม อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180106 แมอางขาง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180107 ผาปนู อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180108 ยองกือ อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180109 ดง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180110 ยางแกว อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180111 ตุงติง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180112 กะเบอะดิน อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180113 แมตเอมบน อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180114 ยางเปาเหนือ อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180115 ยองแหละ อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180116 ผาปนูดง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180117 แมระมีดหลวง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180118 สบอมแฮด อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180119 มะหนิหลวง อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180120 ขุน อมกเอย อมกเอย เชียงใหม
50180201 หลวง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180202 ยางเปยีง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180203 แมลาน ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180204 หวยปู ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180205 หวยโคง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180206 หวยตอง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180207 ยางครก ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180208 โปงุ ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180209 นาไคร ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180210 สบลาน ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180211 ปตุิคี ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180212 แมวกองซาง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180213 ดอย ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
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50180214 แมแฮหลวง ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180215 ขุนหาด ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180216 ยางเปยีงใต ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180217 หลังปาุขา ยางเปยีง อมกเอย เชียงใหม
50180301 หลวง แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180302 ใหม แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180303 ปาุคา แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180304 สันตนปนิ แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180305 หวยหลอดูก แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180306 ขุนแมต่ืนนอย แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180307 แมเทย แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180308 หวยยาบ แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180309 แมระอาใน แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180310 แมระอานอก แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180311 ทุงตนง้ิว แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180312 แมวแมเทย แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180313 ปยิอทะ แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180314 หวยไกปาุ แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180315 บราโก แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180316 หวยดินหมอ แมต่ืน อมกเอย เชียงใหม
50180401 โหงกูขาว มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180402 หวยน้ําขาว มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180403 หวยปลิูง มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180404 อมแพม มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180405 มูเซอรแ มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180406 หวยไมหก มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180407 ดง มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180408 สันตนมวง มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180409 หวยน้ําด้ัน มอนจอง อมกเอย เชียงใหม
50180501 ทอโกร สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180502 แมหลองนอย สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180503 แมหลองหลวง สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180504 ขุนต่ืน สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180505 สบอมแฮด สบโขง อมกเอย เชียงใหม
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50180506 อูแจะ สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180507 หวยยาว สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180508 ตะกอคะ สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180509 แมเงา สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180510 โอโลคี สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180511 พะเบี้ยว สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180512 หวยผ้ึง สบโขง อมกเอย เชียงใหม
50180601 แมฮอง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180602 แมโขง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180603 นาเกียน นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180604 ใบหนา นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180605 หวยคร่ัง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180606 อูตูม นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180607 หนองอึ่ง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180608 แมลอก นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180609 หวยสม นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180610 ผีปาน นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180611 แมสะเต นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180612 หางหลวง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180613 สงิน นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180614 หวยบง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180615 แมเกิบ นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180616 ทลีอง นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180617 แมสอ นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180618 หวยลอก นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180619 หนองอึ่งเหนือ นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180620 กเองปอเหนือ นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50180621 ทเีนอะ นาเกียน อมกเอย เชียงใหม
50190101 กูเสือ ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190102 เวฬุวัน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190103 ยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190104 เชียงยืน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190105 ศรีโพธาราม ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190106 ตนเหยีว ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
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50190107 ตนเหยีว ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม
50190201 ปาุแดด สารภี สารภี เชียงใหม
50190202 สารภี สารภี สารภี เชียงใหม
50190203 สารภี สารภี สารภี เชียงใหม
50190204 ชางเค่ิง สารภี สารภี เชียงใหม
50190205 ปากกอง สารภี สารภี เชียงใหม
50190206 ปากกอง สารภี สารภี เชียงใหม
50190207 สันกับตองใต สารภี สารภี เชียงใหม
50190208 สันกับตองเหนือ สารภี สารภี เชียงใหม
50190209 รองกอก สารภี สารภี เชียงใหม
50190210 ปากกอง สารภี สารภี เชียงใหม
50190301 หนองปาุแสะ ชมภู สารภี เชียงใหม
50190302 พญาชมภู ชมภู สารภี เชียงใหม
50190303 สุพรรณ ชมภู สารภี เชียงใหม
50190304 ทาตนกวาว ชมภู สารภี เชียงใหม
50190305 ทุงขี้เสือ ชมภู สารภี เชียงใหม
50190306 บปุผาราม ชมภู สารภี เชียงใหม
50190307 แมสะลาบ ชมภู สารภี เชียงใหม
50190308 ศรีดอนมูล ชมภู สารภี เชียงใหม
50190309 รมปาุตอง ชมภู สารภี เชียงใหม
50190401 ตนโชคหลวง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190402 ศรีสองเมือง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190403 ศรีบญุเรือง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190404 ตนยางหลวง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190405 ยวม ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190406 โพธิมงคล ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190407 เชียงขาง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190408 ตนยางหลวง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม
50190501 ปาุเด่ือ ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190502 สันทรายกอม ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190503 ปากเหมือง ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190504 ทามะโอ ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190505 ขัวมุง ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190506 หวัดง ขัวมุง สารภี เชียงใหม
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50190507 หวัดง ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190508 ไรดง ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190509 เด่ืองกเหนือ ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190510 เด่ืองกใต ขัวมุง สารภี เชียงใหม
50190601 หนองส่ีแจง หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190602 สันปาุสัก หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190603 หนองแฝกหลวง หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190604 หนองแฝกปาุคา หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190605 หนองแฝก หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190606 กูแดง หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190607 กูแดง หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190608 สันปาุเด่ือ หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190609 สันปาุสัก หนองแฝก สารภี เชียงใหม
50190701 หนองผ้ึงเหนือ หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190702 เชียงแสน หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190703 ดอนจืน หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190704 หนองผ้ึงใต หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190705 ปาุแคโยง หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190706 กองทราย หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190707 ปาุเก็ตถี่ หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190708 สันคือ หนองผ้ึง สารภี เชียงใหม
50190801 หวัหลิม ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190802 หนองโปงุ ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190803 แคว ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190804 รองเด่ือ ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190805 ในแคว ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190806 ทากวาง ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190807 แควตุน ทากวาง สารภี เชียงใหม
50190901 ตําหนักเหนือ ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50190902 ตําหนักใต ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50190903 สันตนกอก ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50190904 ดอนแกว ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50190905 ดอนแกว ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50190906 น้ําโจ ดอนแกว สารภี เชียงใหม
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50190907 สันกลาง ดอนแกว สารภี เชียงใหม
50191001 เจดียแเหล่ียม ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191002 ปาุเปอะ ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191003 กลาง ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191004 โปงุ ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191005 ปาุง้ิว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191006 ปาุเสา ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191007 บวกหวัชาง ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191008 บวกครกเหนือ ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191009 บวกครกใต ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191010 สันปาุกวเาว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191011 ชางคํ้า ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191012 หางแคว ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191013 ปาุกลวย ทาวังตาล สารภี เชียงใหม
50191101 สันทรายทาชาง สันทราย สารภี เชียงใหม
50191102 ปาุสา สันทราย สารภี เชียงใหม
50191103 ทาสองแคว สันทราย สารภี เชียงใหม
50191104 ศรีดอนชัย สันทราย สารภี เชียงใหม
50191105 ทามะขาม สันทราย สารภี เชียงใหม
50191106 หนองแบน สันทราย สารภี เชียงใหม
50191107 ปงิหลวง สันทราย สารภี เชียงใหม
50191108 ปงินอย สันทราย สารภี เชียงใหม
50191109 ปากคลอง สันทราย สารภี เชียงใหม
50191110 สันทรายมหาวงคแ สันทราย สารภี เชียงใหม
50191111 ลองปูุหมน สันทราย สารภี เชียงใหม
50191112 ตนผ้ึง สันทราย สารภี เชียงใหม
50191201 ไชยสถาน ปาุบง สารภี เชียงใหม
50191202 ลองดอนชัย ปาุบง สารภี เชียงใหม
50191203 ศรีคําชมภู ปาุบง สารภี เชียงใหม
50191204 ปาุบงหลวง ปาุบง สารภี เชียงใหม
50191205 เทพาราม ปาุบง สารภี เชียงใหม
50191206 สุพรรณ ปาุบง สารภี เชียงใหม
50200101 แมหาด เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200102 กองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
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50200103 ปาุไผ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200104 เวียงแหง เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200105 หวยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200106 สามหมื่น เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200107 นามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200108 แมแพม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200109 ปางควาย เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200110 กองลมใหม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200111 เลาวู เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200112 แมแตะ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม
50200201 เปยีงหลวง เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200202 จอง เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200203 ใหมมะกายอน เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200204 มวงเครือ เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200205 หวยไคร เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200206 แปกแซม เปยีงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
50200301 สันดวงดี แสนไห เวียงแหง เชียงใหม
50200302 สามปู แสนไห เวียงแหง เชียงใหม
50200303 มวงปอฺก แสนไห เวียงแหง เชียงใหม
50200304 มหาธาตุ แสนไห เวียงแหง เชียงใหม
50200305 ปางปอ แสนไห เวียงแหง เชียงใหม
50210101 ปงตํา ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210102 ทา ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210103 ปางควาย ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210104 มิตรอรัญ ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210105 ปาุรวก ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210106 หวยมวง ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210107 หวยบง ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210108 ทุงยาว ปงตํา ไชยปราการ เชียงใหม
50210201 แมขิ ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210202 แมขิหลายฝาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210203 ศรีดงเย็น ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210204 อินทาราม ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210205 อาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
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50210206 รองธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210207 ทรายขาว ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210208 หนองปาุซาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210209 ดงปาุสัก ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210210 หวัฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210211 กิ่วจําปี ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210212 สันทราย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210213 ถ้ําตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210214 แหนงม ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210215 เชียงหมั้น ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210216 แพะ ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210217 โดง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210218 เวียงผาพัฒนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม
50210301 แมทะลบ แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210302 ปาุแดง แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210303 ดงปาุง้ิว แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210304 ดอยหลอ แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210305 ดง แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210306 ใหมพัฒนา แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210307 หวยตนตอง แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม
50210401 เดน หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210402 หวยไผ หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210403 หนองบวั หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210404 ทา หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210405 ตนโชค หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210406 ถ้ําง฿อบ หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210407 ปง หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210408 ปาง หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210409 ปาุไมแดง หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210410 ใหมหนองบวั หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50210411 ถ้ําผาผ้ึง หนองบวั ไชยปราการ เชียงใหม
50220101 ใหมปางเติม บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220102 หวัฝาย บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220103 กิ่วแลปาุเปาู บานกาด แมวาง เชียงใหม
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50220104 มะกายยอน บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220105 กาด บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220106 น้ําตน บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220107 ริมวาง บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220108 อัมพาราม บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220109 ปง บานกาด แมวาง เชียงใหม
50220201 ปางขี้เหล็ก ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220202 หนองเย็น ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220203 พันตน ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220204 กลางดง ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220205 ทุงปี้ ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220206 เดนนาทราย ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220207 แพะประทาน ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220208 ปาุคาใต ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220209 ริมวาง ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220210 แสนคํา ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220211 ทุงปาุคา ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220212 หนองปาุคา ทุงปี๊ แมวาง เชียงใหม
50220301 กลาง ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220302 แสนกันทา ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220303 ไรหลวง ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220304 กู ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220305 สารภี ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220306 เตาไห ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220307 ดงแมอาว ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220308 ดอนปนิ ทุงรวงทอง แมวาง เชียงใหม
50220401 หวยอีคาง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220402 ทุงหลวง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220403 ขุนปวย แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220404 หนองเตา แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220405 แมสะปอฺก แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220406 แมมูด แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220407 หวยหยวก แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220408 หวยขาวลีบ แมวิน แมวาง เชียงใหม
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50220409 สบวิน แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220410 หวยตอง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220411 หวยโปงุ แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220412 ขุนวาง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220413 มอนยะ แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220414 หวยยาว แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220415 ใหมวังผาปนู แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220416 หนองมณฑา แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220417 โปงุลมแรง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220418 หวยเย็น แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220419 ประตูเมือง แมวิน แมวาง เชียงใหม
50220501 ทุงศาลา ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220502 เหลาปาุฝาง ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220503 สันโปงุ ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220504 ดอนเปา ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220505 ปาุขี้ต้ิว ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220506 หวยเนียม ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220507 ใหมสวรรคแ ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220508 ริมขาน ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220509 สันปเูลย ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50220510 หวยแกว ดอนเปา แมวาง เชียงใหม
50230101 แมรวม ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230102 หนองหอย ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230103 ขุนออน ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230104 แมวอง ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230105 หวัฝาย ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230106 ออนหลวย ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230107 ออนหลวย ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230108 ดอนทราย ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230109 ขุนทา ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230110 ใหมแมปาุขาง ออนเหนือ แมออน เชียงใหม
50230201 ทุงเหลา ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230202 แมเลน ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230203 เปาสามขา ออนกลาง แมออน เชียงใหม
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50230204 วาก ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230205 ปาุตันใต ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230206 ปาุตัน ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230207 ออนกลาง ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230208 ออนกลาง ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230209 ออนกลางใต ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230210 ปาุไม ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230211 ออนกลางเหนือ ออนกลาง แมออน เชียงใหม
50230301 สหกรณแ 1 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230302 สหกรณแ 2 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230303 สหกรณแ 3 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230304 สหกรณแ 4 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230305 สหกรณแ 5 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230306 สหกรณแ 6 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230307 สหกรณแ 7 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230308 สหกรณแ 8 บานสหกรณแ แมออน เชียงใหม
50230401 ปอฺก หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230402 แมลาย หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230403 แมกําปอง หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230404 แมเตาดิน หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230405 หวยแกว หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230406 ปางกเอง หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230407 ปางจุมปี หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230408 ธารทอง หวยแกว แมออน เชียงใหม
50230501 ทามอน แมทา แมออน เชียงใหม
50230502 ทาขาม แมทา แมออน เชียงใหม
50230503 คอกลาง แมทา แมออน เชียงใหม
50230504 หวยทราย แมทา แมออน เชียงใหม
50230505 ปาุน฿อต แมทา แมออน เชียงใหม
50230506 ดอนชัย แมทา แมออน เชียงใหม
50230507 ใหมดอนชัย แมทา แมออน เชียงใหม
50230601 แมตะไคร ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
50230602 ใหม ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
50230603 หวยบง ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
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50230604 ปาุง้ิว ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
50230605 หวยยาบ ทาเหนือ แมออน เชียงใหม
50240101 สันหนิ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240102 เหลาปวย ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240103 เหลาเปาู ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240104 ปากทางเจริญ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240105 หวยโจ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240106 ดอยหลอ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240107 วังขามปอูม ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240108 ดงปาุหวาย ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240109 ปากทางสามัคคี ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240110 ทาโจ฿ก ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240111 ดอยนอย ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240112 หวยทงั ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240113 ศิริมังคลาจารยแ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240114 หล่ังมอน ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240115 หวยเปาโยง ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240116 ไรพัฒนา ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240117 ใหมพัฒนา ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240118 โทกเสือ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240119 ทาลอ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240120 หวยทราย ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240121 ไรสวางอารมณแ ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240122 วังธารทอง ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240123 ไรบน ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240124 ดอนชื่น ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240125 เวียงทอง ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240126 ไรบวกบง ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม
50240201 แมขาน สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240202 ทุงทอ สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240203 ทามะโอ สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240204 กลาง สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240205 สองแคว สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240206 หวัขวง สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
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50240207 ปาุลาน สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240208 สามหลัง สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม
50240301 หวยน้ําขาว ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240302 ใหมพัฒนา ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240303 ยางคราม ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240304 หวยรากไม ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240305 ศรีดอนชัย ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240306 ศรีแดนเมือง ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240307 แมอาว ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240308 ใหมดอนชัย ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240309 หวยรากไมบน ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240310 พนัง ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240311 หนองมวง ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม
50240401 สันมะคา สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240402 หนองเหยีง สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240403 ทุงปยุ สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240404 สบอาว สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240405 สันนกแกว สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240406 ใหมหนองหอย สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240407 หนองหอย สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240408 แมแตง สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50240409 สันติสุข สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม
50250101 หวยฮอม บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250102 สันมวง บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250103 วัดจันทรแ บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250104 หนองเจ็ดหนวย บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250105 แจมนอย บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250106 หนองแดง บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250107 เดน บานจันทรแ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250201 แมผาปู แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250202 แมตะละ แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250203 แมตะละใต แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250204 แมแดดนอย แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250205 แมแดดหลวง แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
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50250206 ดงสามหมื่น แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250207 แมตะละมง แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250208 แมตะละใหม แมแดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250301 ขุนแมรวม แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250302 กิ่วโปงุ แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250303 แมละอูบ แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250304 หวยยา แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250305 หวยเขียดแหง แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250306 แจมหลวง แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
50250307 เสาแดง แจมหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม
51010201 ตนผ้ึง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010202 เหมืองงา เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010203 ศรีบญุยืน เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010204 วังทอง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010205 ปาุขาม เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010206 ทุง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010207 ปาุแขม เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010208 หลุก เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010209 หวัยาง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010210 ศรีสองเมือง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน
51010301 อุโมงคแ อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010302 กอมวง อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010303 สันกับตอง อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010304 ฮองกอก อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010305 ปาุเหว็ อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010306 ปาุลาน อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010307 เชตวัน อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010308 ไร อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010309 ปาุเสา อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010310 ชัยสถาน อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010311 แมรองนอย อุโมงคแ เมืองลําพูน ลําพูน
51010401 หวัฝาย หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
51010402 หนองชางคืน หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
51010403 หวัฝาย หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน

-1362-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
51010404 หนองชางคืน หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
51010405 น้ําโคง หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
51010406 ริมเหมือง หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน
51010501 วังมุย ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010502 ลองเด่ือ ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010503 ลามชาง ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010504 หนองมูล ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010505 ทากวาง ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010506 ศรีสุพรรณ ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010507 รองเชี่ยว ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010508 สันหวัวัว ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010509 ตนแงะ ประตูปาุ เมืองลําพูน ลําพูน
51010601 ทุงปาุแก ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010602 รองกาศ ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010603 ฮองแรง ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010604 ศรีบงัวัน ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010605 เจดียแขาว ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010606 สันริมปงิ ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010607 หนองผํา ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010608 ปาุยาง ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010609 สบปะ ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010610 กลางทุง ริมปงิ เมืองลําพูน ลําพูน
51010701 สันตนธง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010702 สันตนธง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010703 บอแฮว ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010704 ศรียอย ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010705 พันตาเกิน ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010706 สันมะนะ ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010707 จักรคําภิมุข ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010708 ใหม ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010709 ปากลอง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010710 ริมกวง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010711 สันมหาพน ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน
51010801 ปาุซางนอย บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน

-1363-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
51010802 สันมะกรูด บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010803 หนองเตา บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010804 สันมะโก บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010805 บชูา บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010806 แปนู บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010807 เสง บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010808 มวง บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010809 แมทาหลง บานแปนู เมืองลําพูน ลําพูน
51010901 เหมืองจี้หลวง เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010902 กูเสา เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010903 ปงชัย เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010904 ฝายแปนู เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010905 หวยสม เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010906 ปาุตึง เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010907 ฝ่ังหมิ่น เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010908 เหมืองจี้ใหม เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010909 หมูเปิ้ง เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010910 ปาุตัน เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010911 ปาุตอง เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010912 เชตะวัน เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010913 ปาุตองหลวง เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51010914 ปาุหา เหมืองจี้ เมืองลําพูน ลําพูน
51011001 สันคะยอม ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011002 หนองบวั ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011003 ปาุตึง ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011004 หลุก ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011005 หนองปลาขอ ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011006 สันปาุสัก ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011007 น้ําพุ ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011008 หวยมาโกง ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011009 กอเปา ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011010 หนองหลุม ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011011 หนองทา ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011012 สันหลวง ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
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51011013 หนองซิว ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011014 หนองไซ ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011015 น้ําบอเหลือง ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011016 ทรายทอง ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011017 ใหม ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011018 ใหมจตุจักร ปาุสัก เมืองลําพูน ลําพูน
51011101 พระยืน เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011102 แมสารปาุแดด เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011103 เวียงยอง เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011104 แมสารบานตอง เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011105 แมสารปาุขาม เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011106 ศรีบญุชู เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011107 วังไฮ เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011108 ใหมวังไฮ เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน
51011201 พญาผาบ บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011202 ศรีคํา บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011203 ขี้เหล็ก บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011204 สันปาุฝูาย บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011205 ศรีชุม บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011206 หนองเค่ิง บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011207 รองสาว บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011208 แมยาก บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011209 กลาง บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011210 ประตูโขง บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011211 หอชัย บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011212 แจมพัฒนา บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน
51011301 มะเขือแจ มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011302 สะแลง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011303 แจม มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011304 สันคะยอม มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011305 เหมืองกวัก มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011306 รองกอมวง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011307 สันปาุเหยีง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011308 กิ่วมื่น มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน

-1365-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
51011309 ปาุเปาู มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011310 หนองหอย มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011311 ศรีดอนตัน มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011312 เหลา มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011313 ปเูลย มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011314 ปาุตึง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011315 หนองเหยีง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011316 คอกวัว มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011317 สันตนผ้ึง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011318 ใหมฝายหนิ มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011319 ใหมเหมืองกวัก มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011320 ย่ีขอ มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011321 ฮองกอมวงสอง มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน
51011601 ศรีบวับาน ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011602 จําขี้มด ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011603 จําบอน ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011604 ขัวแคร ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011605 มาใต ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011606 มาเหนือ ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011607 ทุงยาว ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011608 หนองหลม ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011609 ปาุบง ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011610 ปาุปวย ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011611 ดอนแกว ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011612 ทุงยาวเหนือ ศรีบวับาน เมืองลําพูน ลําพูน
51011701 บอโจง หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011702 ขวาง หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011703 หนองหนาม หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011704 ตนปนั หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011705 หนองเหยีง หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011706 กอขอย หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011707 หนองเรือ หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51011708 ทุง บานร้ัว หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน
51020101 ทากู ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
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51020102 ทาปาุสัก ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020103 ทาทุงไผ ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020104 ทาชมภู ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020105 ทาปลาดุก ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020106 ทาปาุเปา ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020107 ทาสองทา ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020108 ขุนตาน ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020109 ศรีทรายมูล ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020110 ปงออ ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020111 หนาสถานี ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020112 แมปาุขา ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020113 ปาุตึง ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020114 ทาปาุตึงเหนือ ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020115 ใหมทาชมภู ทาปลาดุก แมทา ลําพูน
51020201 เกาะสบชัย ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020202 แมสะปวูด ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020203 ศาลาแมทา ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020204 ผาต้ัง ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020205 จําตาเหนิ ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020206 รองเรือ ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020207 ดอยสารภี ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020208 ดอนชัย ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020209 หลายทา ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020210 กอลุง ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020211 ทุงยาว ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020212 ดอยแกว ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020213 ดง ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020214 สบสะปอูด ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020215 ผาสุข ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020216 หลายสาย ทาสบเสา แมทา ลําพูน
51020301 ทองฝาย ทากาศ แมทา ลําพูน
51020302 แพะยันตแ ทากาศ แมทา ลําพูน
51020303 ดอยแช ทากาศ แมทา ลําพูน
51020304 หมื่นขาว ทากาศ แมทา ลําพูน
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51020305 เกาะทราย ทากาศ แมทา ลําพูน
51020306 ทากาศ ทากาศ แมทา ลําพูน
51020307 นาหา ทากาศ แมทา ลําพูน
51020308 แมขะนาด ทากาศ แมทา ลําพูน
51020309 ปาุเลา ทากาศ แมทา ลําพูน
51020310 ผาดาน ทากาศ แมทา ลําพูน
51020311 หนองผ้ึง ทากาศ แมทา ลําพูน
51020312 หนองบวั ทากาศ แมทา ลําพูน
51020313 ดอยคํา ทากาศ แมทา ลําพูน
51020314 ปงผาง ทากาศ แมทา ลําพูน
51020315 แมสะแง฿ะ ทากาศ แมทา ลําพูน
51020316 ดอยยาว ทากาศ แมทา ลําพูน
51020401 ทาขุมเงิน ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020402 สบเมย ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020403 สวนหลวง ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020404 สัน ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020405 ศรีปาูน ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020406 แมเมย ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020407 ดอยคร่ัง ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020408 แมเหล็ก ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020409 หวยเด่ือ ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020410 ปาุไมที่ 1 ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020411 แพะริมน้ํา ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020412 ปง ทาขุมเงิน แมทา ลําพูน
51020501 ทาทุงหลวง ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020502 เหมืองลึก ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020503 ทองฝาย ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020504 หนองยางไคล ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020505 หนองยางฟูา ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020506 ทุงทองกวาว ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน
51020601 ปงแมลอบ ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
51020602 ตนผ้ึง ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
51020603 หวยเฮียะ ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
51020604 หวยฮอมนอก ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
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51020605 หวยฮอมใน ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
51020606 ขุนกเอง ทาแมลอบ แมทา ลําพูน
51030101 หวยกาน บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030102 โฮง บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030103 ปาุปวย บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030104 ยางสม บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030105 หวยน้ําดิบ บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030106 ดอยกอม บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030107 หวยหา บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030108 ดงฤาษี บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030109 ลอง บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030110 น้ําเพอะพะ บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030111 สบลอง บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030112 หวยแพง บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030113 ปาุดํา บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030114 ดงหวยเย็น บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030115 หวยแทงใต บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030116 หวยปางคา บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030117 สันตับเตา บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030118 กลาง บานโฮง บานโฮง ลําพูน
51030201 วังหลวง ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030202 ปาุพลู ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030203 หวยหละ ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030204 ทุงมาน ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030205 หวยแทง ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030206 แมหาด ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030207 ปาุแป ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030208 แมลอบ ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030209 หวยกองเลาะ ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030210 ดอยโตน ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030211 หวยโทก ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030212 เกาะทุงมาน ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030213 ใหมพัฒนา ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
51030214 ใหมศรีบญุเรือง ปาุพลู บานโฮง ลําพูน
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51030301 มวงโตน เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030302 ทุงโปงุ เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030303 เหลายาวใต เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030304 ดอยแดน เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030305 เหลามะเหยือง เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030306 ดงมะเฟือง เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030307 เหลายาวเหนือ เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030308 แพะโปงุ เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030309 ทองฝาย เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030310 เหลาหมุน เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030311 ปากทางมวงโตน เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030312 หวยสรอย เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030313 ทุงปูุแดง เหลายาว บานโฮง ลําพูน
51030401 หลายแกว ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030402 สันปเูลย ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030403 ศรีเต้ีย ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030404 หนองสะลิง ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030405 ดงขี้เหล็ก ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030406 ศรีเจริญ ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030407 ศรีลาภรณแ ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030408 ดงมะปนิหวาน ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030409 ศรีปทมุ ศรีเต้ีย บานโฮง ลําพูน
51030501 หนองสูน หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030502 หนองปลาสะวาย หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030503 ทากอมวง หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030504 หนองเขียด หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030505 หวยสะแหล หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030506 หนองเจริญ หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030507 สันเจดียแริมปงิ หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51030508 ปากลอง หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน
51040101 แวนนาริน ล้ี ล้ี ลําพูน
51040102 นากลาง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040103 ปู ล้ี ล้ี ลําพูน
51040104 วังดิน ล้ี ล้ี ลําพูน
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51040105 ฮอมตอ ล้ี ล้ี ลําพูน
51040106 ล้ี ล้ี ล้ี ลําพูน
51040107 ปาุหก ล้ี ล้ี ลําพูน
51040108 มวงสามปี ล้ี ล้ี ลําพูน
51040109 ปวงคํา ล้ี ล้ี ลําพูน
51040110 กลาง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040111 โฮง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040112 ใหมศิวิไล ล้ี ล้ี ลําพูน
51040113 แพะหนองหา ล้ี ล้ี ลําพูน
51040114 วังดินใหม ล้ี ล้ี ลําพูน
51040115 พระธาตุหาดวง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040116 ใหมน้ําผ้ึง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040117 ผายอง ล้ี ล้ี ลําพูน
51040201 วงษาพัฒนา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040202 ไร แมตืน ล้ี ลําพูน
51040203 แมตืน แมตืน ล้ี ลําพูน
51040204 วังมน แมตืน ล้ี ลําพูน
51040205 สันปาุสัก แมตืน ล้ี ลําพูน
51040206 แมเทย แมตืน ล้ี ลําพูน
51040207 หวยศาลา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040208 แมแนต แมตืน ล้ี ลําพูน
51040209 สันวิไล แมตืน ล้ี ลําพูน
51040210 หนองบวัคํา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040211 หวยโปงุสามัคคี แมตืน ล้ี ลําพูน
51040212 หวยเรือแมเอิบ แมตืน ล้ี ลําพูน
51040213 แมเทยสามัคคี แมตืน ล้ี ลําพูน
51040214 แมเทยพัฒนา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040215 สวางวงศแพัฒนา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040216 เดนสวรรคแ แมตืน ล้ี ลําพูน
51040217 สันวิไลพัฒนา แมตืน ล้ี ลําพูน
51040301 นาเล่ียง นาทราย ล้ี ลําพูน
51040302 แมหวางพัฒนา นาทราย ล้ี ลําพูน
51040303 ผาลาด นาทราย ล้ี ลําพูน
51040304 นาทราย นาทราย ล้ี ลําพูน
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51040305 แมหวางบน นาทราย ล้ี ลําพูน
51040306 ฮ่ัว นาทราย ล้ี ลําพูน
51040307 แมหวางลุม นาทราย ล้ี ลําพูน
51040308 พระบาทหวยตม นาทราย ล้ี ลําพูน
51040309 หนองปู นาทราย ล้ี ลําพูน
51040310 แมหวางหวยรินเสรีธรรม นาทราย ล้ี ลําพูน
51040311 หนองบอน นาทราย ล้ี ลําพูน
51040312 เดนยางมูล นาทราย ล้ี ลําพูน
51040313 หนองนา นาทราย ล้ี ลําพูน
51040314 เดนทรายมูล นาทราย ล้ี ลําพูน
51040315 ผาลาดเหนือ นาทราย ล้ี ลําพูน
51040316 นามน นาทราย ล้ี ลําพูน
51040317 แมหละ นาทราย ล้ี ลําพูน
51040318 หนองเกี๋ยง นาทราย ล้ี ลําพูน
51040319 แพะเจริญ นาทราย ล้ี ลําพูน
51040320 นาทรายสามหลัง นาทราย ล้ี ลําพูน
51040321 ศรีเวียงชัย นาทราย ล้ี ลําพูน
51040322 ชัยวงษา นาทราย ล้ี ลําพูน
51040323 พระบาทพัฒนา นาทราย ล้ี ลําพูน
51040401 ปาุคา ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040402 ดงดํา ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040403 บวก ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040404 หวยหญาไซ ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040405 ปางสาน ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040406 แมลอง ดงดํา ล้ี ลําพูน
51040501 กอทุง กอ ล้ี ลําพูน
51040502 กอจัดสรร กอ ล้ี ลําพูน
51040503 กอจอก กอ ล้ี ลําพูน
51040504 กอทา กอ ล้ี ลําพูน
51040601 ผาตาย แมลาน ล้ี ลําพูน
51040602 หนองมะลอ แมลาน ล้ี ลําพูน
51040603 แมลาน แมลาน ล้ี ลําพูน
51040604 แมกองวะ แมลาน ล้ี ลําพูน
51040605 เดนเหมา แมลาน ล้ี ลําพูน
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51040606 ผาตายเหนือ แมลาน ล้ี ลําพูน
51040607 หวยทรายขาว แมลาน ล้ี ลําพูน
51040801 ปาุไผ ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040802 หวยแหน ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040803 ปาุจี้ ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040804 หลายทา ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040805 ชีวิตใหม ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040806 ดงสักงาม ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040807 หวยน้ําเย็น ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040808 จัดสรรคอกชาง ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040809 หวยแหนพัฒนา ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040810 น้ําดิบชมภู ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040811 ปาุไผวังน้ําล้ี ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040812 ผาหนาม ปาุไผ ล้ี ลําพูน
51040901 ปาง ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040902 แมอีไฮ ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040903 หวยบง ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040904 แมปอูกใน ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040905 แมปอูกเหนือ ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040906 แมปอูก ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040907 แมจเอง ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040908 ใหมสุขสันตแ ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040909 ศรีบญุเรือง ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040910 ศรีวิชัย ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040911 ใหมสวรรคแ ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040912 อุดมพัฒนา ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51040913 บารมีศรีวิชัย ศรีวิชัย ล้ี ลําพูน
51050101 ทุงเปด็ ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050102 หนองปาุตึง ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050103 ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050104 หวัขัว ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050105 โปงุแดง ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050106 แมบนัเด็ง ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050107 สัญชัย ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
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51050108 ใหมจริญญา ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050109 ดง ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050110 หนองผํา ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050111 สันดอนมูล ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050112 ดอยวงศแ ทุงหวัชาง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050201 แมบอนเหนือ บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050202 หวยโปงุ บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050203 หวยปงิ บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050204 หนองบวั บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050205 หนองกอก บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050206 ใหม บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050207 ปวง บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050208 ดอนมูล บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050209 สันดอนรอม บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050210 แมบอนใต บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050211 ลองสันติสุข บานปวง ทุงหวัชาง ลําพูน
51050301 ทุงขาวหาง ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050302 ไมตะเคียน ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050303 ปาุตึงงาม ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050304 หวยงูสิงหแ ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050305 ไมสลี ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050306 แมแสม ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050307 หวยหาง ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050308 หวยไร ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050309 หนองหลัก ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050310 ปาุกอ ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050311 ศรีดงเย็น ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51050312 ใหมไมสลี ตะเคียนปม ทุงหวัชาง ลําพูน
51060101 สบทา ปากบอง ปาุซาง ลําพูน
51060102 ทากอง้ิว ปากบอง ปาุซาง ลําพูน
51060103 หนองสลีก ปากบอง ปาุซาง ลําพูน
51060104 หนองผํา ปากบอง ปาุซาง ลําพูน
51060105 ปากบอง ปากบอง ปาุซาง ลําพูน
51060201 ปาุซาง ปาุซาง ปาุซาง ลําพูน
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51060202 ลอง ปาุซาง ปาุซาง ลําพูน
51060203 ฉางขาวนอยเหนือ ปาุซาง ปาุซาง ลําพูน
51060204 ฉางขาวนอยใต ปาุซาง ปาุซาง ลําพูน
51060205 หนองหอย ปาุซาง ปาุซาง ลําพูน
51060301 กองงาม แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060302 แมแรง แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060303 ตนผ้ึง แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060304 ดอนตอง แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060305 หนองเงือก แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060306 ปาุขา แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060307 ดอนหลวง แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060308 ปาุเบาะ แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060309 ดอนนอย แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060310 ปาุบกุ แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060311 สันกอดู แมแรง ปาุซาง ลําพูน
51060401 ไร มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060402 แซม มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060403 สะปุง มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060404 มวงนอย มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060405 ปาุตาล มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060406 กอมวง มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060407 ไรนอย มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060408 สะปุงหลวง มวงนอย ปาุซาง ลําพูน
51060501 หนองดู บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060502 เหลา บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060503 เรือน บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060504 ศรีชุม บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060505 เหลาสันปงิ บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060506 เจดียแสามยอด บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060507 ทรายทอง บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060508 บอคาว บานเรือน ปาุซาง ลําพูน
51060601 หนองสรอย มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060602 ตีนดอย มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060603 หวาย มะกอก ปาุซาง ลําพูน
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51060604 มะกอก มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060605 สันกําแพง มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060606 พระบาท มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060607 ปาุหมุน มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060608 กิ่วมื่น มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060609 บอหนิ มะกอก ปาุซาง ลําพูน
51060701 ทาตุม ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060702 หนองบวั ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060703 หนองเกิด ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060704 รองหา ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060705 รองชาง ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060706 หนองหมู ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060707 ปาุตอง ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060708 ปาุสีเสียด ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060709 แมอาวนอย ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060710 มงคลชัย ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060711 สันปาุขาม ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060712 สารภีชัย ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060713 ไรปาุคา ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060714 สันปาุเปาู ทาตุม ปาุซาง ลําพูน
51060801 เหลาปาุกเอย น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060802 หวยออ น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060803 ไรดง น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060804 ปากลอง น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060805 หนองผาขาว น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060806 น้ําดิบนอย น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060807 น้ําดิบหลวง น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060808 วังกู น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060809 ปาุรกฟูา น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060810 จําชมภู น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060811 สันปาุฮัก น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060812 วังสวนกลวย น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060813 ทาไม น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060814 สันเจริญ น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
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51060815 ใหมปาุฝาง น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060816 ไรดงเหนือ น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51060817 น้ําดิบเหนือ น้ําดิบ ปาุซาง ลําพูน
51061101 ใหม นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061102 หนองสมณะ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061103 แมอาว นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061104 ปางกอตัน นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061105 โปงุรู นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061106 หวยไฟ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061107 นครเจดียแ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061108 บวกกอหา นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061109 สันหางเสือ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061110 น้ํายอย นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061111 ผาเงิบ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061112 หนองสมณะใต นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51061113 หนองเจดียแ นครเจดียแ ปาุซาง ลําพูน
51070101 เตาปนู บานธิ บานธิ ลําพูน
51070102 ปาุเปา บานธิ บานธิ ลําพูน
51070103 ธิหลวง บานธิ บานธิ ลําพูน
51070104 ปาุตาล บานธิ บานธิ ลําพูน
51070105 สันทราย บานธิ บานธิ ลําพูน
51070106 ปาุสัก บานธิ บานธิ ลําพูน
51070107 ชางเพี้ยน บานธิ บานธิ ลําพูน
51070108 ศรีดอนชัย บานธิ บานธิ ลําพูน
51070109 ดอยเวียง บานธิ บานธิ ลําพูน
51070110 สันมะนะ บานธิ บานธิ ลําพูน
51070111 แพะ บานธิ บานธิ ลําพูน
51070112 สันตนคา บานธิ บานธิ ลําพูน
51070113 ปาุเหยีง บานธิ บานธิ ลําพูน
51070114 ศรีมูล บานธิ บานธิ ลําพูน
51070115 ปาุแดง บานธิ บานธิ ลําพูน
51070116 บวับก บานธิ บานธิ ลําพูน
51070117 ปาุปี้ บานธิ บานธิ ลําพูน
51070118 ทาตุม บานธิ บานธิ ลําพูน
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51070119 ปาุตาลฮองแฮ บานธิ บานธิ ลําพูน
51070120 ใหมกาดเหนือ บานธิ บานธิ ลําพูน
51070201 แจซอน หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070202 หวยยาบ หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070203 หวยมวง หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070204 หวยไซเหนือ หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070205 ปาุตึง หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070206 สันพระเจาแดง หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070207 แมหาด หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070208 หวยไซใต หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070209 หวยไซกลาง หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070210 แสนตอ หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070211 ปาุลาน หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070212 ปาุหมอก หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070213 หวยไซใหมพัฒนา หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070214 หวยไซ หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070215 หวยไซสุขสวัสด์ิ หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51070216 หวยมวง-ไรพัฒนา หวยยาบ บานธิ ลําพูน
51080101 หนองลอง หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080102 ตนผ้ึง หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080103 วังสะแกง หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080104 ทาหลุก หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080105 สันเหมือง หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080106 ทาชาง หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080107 แพะใต หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080108 ตนผ้ึงหลายล้ี หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080109 วังสะแกงใต หนองลอง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080201 เหลาดู หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080202 หวยปนัจอย หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080203 หนองยวง หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080204 หวัหวย หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080205 ลองเครือกวาว หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080301 เหลาแมว วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080302 เหลาปงเสือ วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
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51080303 ทาล่ี วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080304 วังผาง วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080305 ดงหลวง วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080306 เวียงหนองลอง วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080307 วังหมุน วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080308 ดงเหนือ วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080309 กลางทุง วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080310 ดงเจริญ วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
51080311 ดงใตพัฒนา วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน
52010501 ปาุขาม พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010502 บญุเกิด พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010503 โทกหวัชาง พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010504 ผาลาด พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010505 พระบาท พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010506 กอกชุม พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010507 หนองหา พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010508 หวัทุงสามัคคี พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง
52010601 ยาเปาู ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010602 ฟุอน ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010603 ศาลาดอน ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010604 ศรีหมวดเกลา ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010605 กาดเมฆ ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010606 ศรีปงชัย ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010607 ชมพู ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010608 หนองยาง ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010609 แพะดอนตัน ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010610 ตา ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010611 ลําปางกลาง

(ฝ่ังตะวันออก)
ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง

52010612 รอง ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010613 ปาุแลว ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010614 หนองเจริญ ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง
52010701 กลวยหลวง กลวยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง
52010702 กลวยแพะ กลวยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง
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52010703 กลวยมวง กลวยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง
52010704 หวัฝาย กลวยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง
52010705 กลวยกลาง กลวยแพะ เมืองลําปาง ลําปาง
52010801 ปงแสนทอง ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010802 หมอสม ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010803 ลําปางกลาง ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010804 ปาุกลวย ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010805 ไรนานอย ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010806 ทุงกูดาย ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010807 กาด ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010808 สบตุเย ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010809 สําเภาแมกืบ ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010810 หนองหา ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010811 ไรขวงเปา ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง
52010901 หวัทุง บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010902 สบมาย บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010903 ศรีปรีดา บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010904 แมอาง บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010905 ดง บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010906 แตะ บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010907 ปูุจอย บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010908 แมอางน้ําลอม บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010909 หาดเชี่ยว บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010910 วังยวม บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010911 หลวง บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52010912 สวนปาุหนองปง บานแลง เมืองลําปาง ลําปาง
52011001 ทรายมูล บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011002 จําคา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011003 ทรายทอง บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011004 ปงออม บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011005 เสด็จ บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011006 หวยยาง บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011007 หวยน้ําเค็ม บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011008 ลูเหนือ บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
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52011009 ลูใต บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011010 ทรายทองพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011011 ปงชัย บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011012 เมาะพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011013 ทรายมูลพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011014 หวยยางพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011015 หวยหลวงพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011016 หวยเด่ือพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011017 ปงชัยพัฒนา บานเสด็จ เมืองลําปาง ลําปาง
52011101 พิชัย พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011102 สามัคคี พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011103 มอนเขาแกว พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011104 ตนยาง พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011105 ตนตอง พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011106 ปงวัง พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011107 ตาหนาคาย พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011108 ทรายใต พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011109 ฝายนอย พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011110 ไร พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011111 ดอนมูล พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011112 ทาเด่ือ พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011113 ใหม พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011114 ตนมื่น พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011115 สันติสุข พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011116 วังชัยพัฒนา พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011117 มิ่งมงคล พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011201 ทาสมปอุย ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011202 ทุงฝาย ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011203 แพะหนองแดง ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011204 ทาโทก ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011205 แมทะ ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011206 กลาง ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011207 นาปอูเหนือ ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011208 ตนยาง ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
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52011209 ทาโทกมงคลชัย ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011210 ปงชัยนาปอู ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง
52011301 เอื้อม บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011302 สบเฟือง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011303 สัก บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011304 หวยลึก บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011305 ทุงกลวย บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011306 แมตํ๋า บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011307 แมเฟือง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011308 ฮอง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011309 ผ้ึง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011310 ทุงปงเรียน บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011311 ปง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011312 ทุงกลวยใต บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011313 หวยไร บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011314 แมตํ๋าใต บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011315 โปงุหลวง บานเอื้อม เมืองลําปาง ลําปาง
52011401 แคร บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011402 ทุงมานเหนือ บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011403 แมกเง บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011404 เหลา บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011405 เปาู บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011406 ใหม บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011407 ทุงมานใต บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011408 หนองรอง บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011409 หวัทุง บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011410 สบไพร บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011411 ทุงมานพัฒนา บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011412 สบกเง-หางทุง บานเปาู เมืองลําปาง ลําปาง
52011501 สบคอม บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011502 คากลาง บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011503 ทุงโจ บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011504 คาหลวง บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011505 หวยเปงู บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
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52011506 ทุงฝาง บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011507 ตนฮางพัฒนา บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011508 ใหมทุงเจริญ บานคา เมืองลําปาง ลําปาง
52011601 ปาุเหยีง บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011602 บอแฮว บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011603 ทุงโคง บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011604 ทาขัว บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011605 น้ําโทง บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011606 ดง บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011607 ฮองกอก บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011608 ทบัหมาก บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011609 ทาลอ บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011610 ปงทาขัว บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011611 ปาุยะ บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011612 เขลางคแทอง บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011613 น้ําโทงอุดมพร บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011614 มวงแงว บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011615 ดงสันเงิน บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011616 สายลมจอย บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011617 พรประสิทธ์ิ บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง
52011701 ตนธงชัย ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011702 วังหมอ ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011703 พระเจาทนัใจ ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011704 หวยทราย ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011705 ศรีดอนชัย ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011706 แมทรายคํา ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011707 หวยฮี ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011708 นาปอูใต ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011709 ใหมจําบอน ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011710 จําบอนเกา ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011711 วังหมอพัฒนา ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011712 วังหมอเจดียแซาว ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011713 หนองละคอนพัฒนา ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง
52011801 วังศรีภูมิ นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
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52011802 ชัยมงคล นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011803 โชคชัย นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011804 ใหมพัฒนา นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011805 คลองน้ําลัด นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011806 วังทอง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011807 ชัยภูมิทอง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011808 รมเย็น นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011809 รมไตรรัตนแ นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011810 รวมชัย นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011811 น้ําริน นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011812 ศรีไตรภูมิ นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011813 เวียงทอง นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011814 วังเงิน นิคมพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011901 บญุนาค บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011902 แลง บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011903 หมาก บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011904 หวัวัง บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011905 วังเลียบ บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011906 นิคมเขต 15 บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011907 นิคมเขต 16 บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011908 นิคมเขต 17 บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52011909 ใหมรัตนาคม บญุนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง
52020101 หวัฝาย บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020102 ดง บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020103 ทาสี บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020104 จําปยุ บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020105 กลาง บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020106 แมสาน บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020107 สวนปาุแมเมาะ บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020108 หวัฝายหลายทุง บานดง แมเมาะ ลําปาง
52020201 จาง นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020202 ปางปวย นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020203 วังน้ําตอง นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020204 นาสัก นาสัก แมเมาะ ลําปาง
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52020205 ใหมรัตนโกสินทรแ นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020206 สบจาง นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020207 แมหลวง นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020208 ขวงมวง นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020209 ทุงเลางาม นาสัก แมเมาะ ลําปาง
52020301 ปงแทน จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020302 นาแช จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020303 กอรวก จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020304 ทาน จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020305 วังตม จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020306 นาสันติราษฎรแ จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020307 จางเหนือพัฒนา จางเหนือ แมเมาะ ลําปาง
52020401 หวยเปด็ แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020402 ใหมหวยรากไม แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020403 หางฮุง แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020404 เมาะสถานี แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020405 ปงชัย แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020406 หวยคิง แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020407 ใหมนาแขม แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020408 เมาะหลวง แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020409 เวียงสวรรคแ แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020410 ใหมมงคล แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020411 นาแขมพัฒนา แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020412 เวียงหงสแ.ลานนา แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง
52020501 สบปาูด สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020502 สบเต๋ิน สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020503 สวนปาุแมจาง สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020504 สบเมาะ สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020505 หวยรากไม สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020506 ปงตนปนิ สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020507 แมเกี๋ยง สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52020508 ใหม.ฉลองราช สบปาูด แมเมาะ ลําปาง
52030101 ลําปางหลวง ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030102 ใต ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง

-1385-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
52030103 ปาุเหยีง ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030104 นางเหลียว ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030105 จูด ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030106 มาเหนือ ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030107 ลอมศรีปอู ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030108 กองหาญ ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030109 มาใต ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030110 จูดเหนือ ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030111 จามเทวี ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030112 ปงปาุมวง ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030113 มากลาง ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง
52030201 สองแควเหนือ นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030202 สองแควใต นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030203 สบตํ๋า นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030204 นาแกวตะวันตก นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030205 จอมปงิ นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030206 ศรีดอนมูล นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030207 ปาุแข นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030208 พระธาตุจอมปงิ นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030209 สองแควสันติสุข นาแกว เกาะคา ลําปาง
52030301 เขาซอน ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030302 ไหลหนิ ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030303 แมฮวก ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030304 มะกอก ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030305 กิ่ว ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030306 ไหลหนิตะวันตก ไหลหนิ เกาะคา ลําปาง
52030401 แมหลง วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030402 วังพราว วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030403 สาด วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030404 มอนหนิแกว วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030405 ผ้ึงนาเกลือ วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030406 สบจาง วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030407 วังพราวพัฒนา วังพราว เกาะคา ลําปาง
52030501 ศาลาดงลาน ศาลา เกาะคา ลําปาง
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52030502 ศาลาไชย ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030503 ผ้ึง ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030504 หนองแหวน ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030505 ไรออย ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030506 ศาลาหลวง ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030507 เหลา-แมปนู ศาลา เกาะคา ลําปาง
52030601 น้ําลอม เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030602 หวัแต เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030603 มวงนอย เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030604 หนองหลาย เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030605 เกาะคา เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030606 ศิลา เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030607 แมฮาม เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030608 ทุงเจริญ เกาะคา เกาะคา ลําปาง
52030701 หาดปูุดาย นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030702 แมไฮ นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030703 นาแกวตะวันออก นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030704 แมหยวก นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030705 แพะสองแคว นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030706 นาแสง นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030707 นากิ๋ม นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030708 ใหมเตาปนู นาแสง เกาะคา ลําปาง
52030801 นางแตน ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030802 ใหม ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030803 สบปงุ ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030804 ทาผา ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030805 นาเวียง ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030806 ทาชาง ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030807 ศาลาหมอ ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030808 ศาลาบวับก ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030809 ศาลาเม็ง ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030810 หนองจอก ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030811 แสนตอ ทาผา เกาะคา ลําปาง
52030901 น้ํารอย ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
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52030902 สันปาุสัก ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030903 แมปุูมหลวง ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030904 แมปาง ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030905 ตนผ้ึง ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030906 ทุงขาม ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030907 นาโปงุหาญ ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030908 แมปุูมสันติสุข ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52030909 ทุงขามใต ใหมพัฒนา เกาะคา ลําปาง
52040101 แมกึ้ด ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040102 นาบอน ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040103 ทุงงาม ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040104 มั่ว ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040105 สาแล ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040106 ดอนแกว ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040107 ใหม ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040108 ดอนงาม ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040109 หวยสม ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040110 แมตํ๋าใต ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040111 ทุงงามพัฒนา ทุงงาม เสริมงาม ลําปาง
52040201 ปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040202 ปงแพง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040203 ปงปาุปอ เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040204 ทุงไผ เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040205 แมผ้ึง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040206 แมเลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040207 แมเลียง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040208 ปงหวัทุง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040209 ปงแลง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040210 แมหอม เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040211 ปงประดู เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040212 หวยหลวง เสริมขวา เสริมงาม ลําปาง
52040301 แมตํ๋า เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040302 สบแมทํา เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040303 นาจะลา เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
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52040304 นาไผ เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040305 ทาโปงุ เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040306 นาเดา เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040307 น้ําหลง เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040308 นาสันติสุข เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040309 ดงหนองจอก เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040310 นางอย เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง
52040401 โปงุน้ํารอน เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040402 กิ่งหวยเบกิ เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040403 สันโปงุ เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040404 เหลายาว เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040405 ศรีลังกา เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040406 ฮองฮี เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040407 นาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040408 ทุงตํ๋า เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52040409 สบเสริม เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง
52050101 สบแหง หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050102 ศรีปาูน หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050103 คุม หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050104 ดอนไชย หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050105 ใหม หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050106 ทุงโปู หลวงเหนือ งาว ลําปาง
52050201 น้ําจํา หลวงใต งาว ลําปาง
52050202 ทุง หลวงใต งาว ลําปาง
52050203 น้ําลอม หลวงใต งาว ลําปาง
52050204 ปงคก หลวงใต งาว ลําปาง
52050205 ทุงสุม หลวงใต งาว ลําปาง
52050206 วังควาย หลวงใต งาว ลําปาง
52050207 ดง หลวงใต งาว ลําปาง
52050208 ใหมเจริญสุข หลวงใต งาว ลําปาง
52050301 สบเอิม บานโปงุ งาว ลําปาง
52050302 ใหมนาแช บานโปงุ งาว ลําปาง
52050303 สบพลึง บานโปงุ งาว ลําปาง
52050304 โปงุ บานโปงุ งาว ลําปาง
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52050305 เปาฺะ บานโปงุ งาว ลําปาง
52050306 เหลา บานโปงุ งาว ลําปาง
52050307 หาดเชี่ยว บานโปงุ งาว ลําปาง
52050308 ตนมื่น บานโปงุ งาว ลําปาง
52050309 โปงุพัฒนา บานโปงุ งาว ลําปาง
52050310 เปาฺะทอง บานโปงุ งาว ลําปาง
52050311 สันโคงพัฒนา บานโปงุ งาว ลําปาง
52050312 โปงุแกว บานโปงุ งาว ลําปาง
52050401 นาแรม บานรอง งาว ลําปาง
52050402 รอง บานรอง งาว ลําปาง
52050403 สบปอน บานรอง งาว ลําปาง
52050404 ขอย บานรอง งาว ลําปาง
52050405 ผาแดง บานรอง งาว ลําปาง
52050406 ปากบอก บานรอง งาว ลําปาง
52050407 แมงาวใต บานรอง งาว ลําปาง
52050408 ใหมพัฒนา บานรอง งาว ลําปาง
52050409 ทาเจริญ บานรอง งาว ลําปาง
52050410 รองพัฒนา บานรอง งาว ลําปาง
52050411 ขวัญคีรี บานรอง งาว ลําปาง
52050412 ชนแดน บานรอง งาว ลําปาง
52050413 แมคําหลา บานรอง งาว ลําปาง
52050501 ปงเตา ปงเตา งาว ลําปาง
52050502 หวยอูน ปงเตา งาว ลําปาง
52050503 พราว ปงเตา งาว ลําปาง
52050504 ปนัเหนือ ปงเตา งาว ลําปาง
52050505 ปนัใต ปงเตา งาว ลําปาง
52050506 บอส่ีเหล่ียม ปงเตา งาว ลําปาง
52050507 ขุนแหง ปงเตา งาว ลําปาง
52050508 หวัทุง ปงเตา งาว ลําปาง
52050509 ปนัพัฒนา ปงเตา งาว ลําปาง
52050510 หวยน้ําต้ืน ปงเตา งาว ลําปาง
52050511 สามเหล่ียม ปงเตา งาว ลําปาง
52050512 ปงเตา ปงเตา งาว ลําปาง
52050513 พราวใหมพัฒนา ปงเตา งาว ลําปาง
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52050601 ทุงศาลา นาแก งาว ลําปาง
52050602 หนองเหยีง นาแก งาว ลําปาง
52050603 นาแก นาแก งาว ลําปาง
52050604 แมฮาง นาแก งาว ลําปาง
52050605 แมแปนู นาแก งาว ลําปาง
52050606 สันติสุข นาแก งาว ลําปาง
52050701 แมกวัก บานออน งาว ลําปาง
52050702 ออนใต บานออน งาว ลําปาง
52050703 ออนเหนือ บานออน งาว ลําปาง
52050704 ปงมะโอ บานออน งาว ลําปาง
52050705 หวยหก บานออน งาว ลําปาง
52050706 ออนหวัทุง บานออน งาว ลําปาง
52050707 แมกวักดอนแกว บานออน งาว ลําปาง
52050708 ขุนออนพัฒนา บานออน งาว ลําปาง
52050801 แหงเหนือ บานแหง งาว ลําปาง
52050802 แหงใต บานแหง งาว ลําปาง
52050803 รองเหด็ บานแหง งาว ลําปาง
52050804 บอฮอ บานแหง งาว ลําปาง
52050805 แมงอน บานแหง งาว ลําปาง
52050806 ทุงโปงุ บานแหง งาว ลําปาง
52050807 แหงเหนือ บานแหง งาว ลําปาง
52050808 รองเหด็พัฒนา บานแหง งาว ลําปาง
52050901 รองตา บานหวด งาว ลําปาง
52050902 หวด บานหวด งาว ลําปาง
52050903 หวยทาก บานหวด งาว ลําปาง
52050904 ปางหละ บานหวด งาว ลําปาง
52050905 แมพราว บานหวด งาว ลําปาง
52050906 ใหมธานี บานหวด งาว ลําปาง
52051001 ดอกคําใต แมตีบ งาว ลําปาง
52051002 หลวง แมตีบ งาว ลําปาง
52051003 น้ําหลง แมตีบ งาว ลําปาง
52051004 ง้ิวงาม แมตีบ งาว ลําปาง
52051005 แมงาว แมตีบ งาว ลําปาง
52060101 แจหม แจหม แจหม ลําปาง
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52060102 ปาุแดด แจหม แจหม ลําปาง
52060103 เชียงหมั้น แจหม แจหม ลําปาง
52060104 มวงงาม แจหม แจหม ลําปาง
52060105 ฮองลี แจหม แจหม ลําปาง
52060106 มวง แจหม แจหม ลําปาง
52060107 สบฟูา บานวังสัก แจหม แจหม ลําปาง
52060108 เดน บานหนองนาว แจหม แจหม ลําปาง
52060109 ศรีหลวงเหนือ แจหม แจหม ลําปาง
52060110 วังสัก แจหม แจหม ลําปาง
52060111 มวงพัฒนา แจหม แจหม ลําปาง
52060201 แปนู บานสา แจหม ลําปาง
52060202 สบหก บานสา แจหม ลําปาง
52060203 สาแพะ บานสา แจหม ลําปาง
52060204 สา บานสา แจหม ลําปาง
52060205 สามัคคี บานสา แจหม ลําปาง
52060206 แปนูใต บานสา แจหม ลําปาง
52060207 สาแพะเหนือ บานสา แจหม ลําปาง
52060208 แปนูพัฒนา บานสา แจหม ลําปาง
52060209 แปนูโปงุชัย บานสา แจหม ลําปาง
52060210 สามัคคีเหนือ บานสา แจหม ลําปาง
52060301 แมตาหลวง ปงดอน แจหม ลําปาง
52060302 ปงดอน ปงดอน แจหม ลําปาง
52060303 ไฮ ปงดอน แจหม ลําปาง
52060304 เปยีงใจ ปงดอน แจหม ลําปาง
52060305 แมตาสามัคคี ปงดอน แจหม ลําปาง
52060306 แมตาใน ปงดอน แจหม ลําปาง
52060307 หวยสะเหนา ปงดอน แจหม ลําปาง
52060308 เลาสู ปงดอน แจหม ลําปาง
52060401 แมสุก แมสุก แจหม ลําปาง
52060402 หนองกอก แมสุก แจหม ลําปาง
52060403 ศรีบญุเรือง แมสุก แจหม ลําปาง
52060404 ทุงคา แมสุก แจหม ลําปาง
52060405 กิ่ว แมสุก แจหม ลําปาง
52060406 ใหมสามัคคี แมสุก แจหม ลําปาง
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52060407 ปางตุม แมสุก แจหม ลําปาง
52060408 ผาชอ แมสุก แจหม ลําปาง
52060409 สบสุก แมสุก แจหม ลําปาง
52060410 ทุงคาใต แมสุก แจหม ลําปาง
52060411 ศรีบญุเรืองใต แมสุก แจหม ลําปาง
52060412 แมสุกสามัคคี แมสุก แจหม ลําปาง
52060501 แมเบนิ เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060502 นาไหม เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060503 นางาม เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060504 ไผงาม เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060505 ไผแพะ เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060506 ไผทอง เมืองมาย แจหม ลําปาง
52060601 ทุงฮาง ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060602 แจคอน ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060603 หวัฝาย ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060604 ทุงผ้ึง ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060605 แมชอฟูา ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060606 แจคอน ทุงผ้ึง แจหม ลําปาง
52060701 ใหมสวนดอกคํา วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060702 หลุก วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060703 ใหมผาขาว วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060704 สวนดอกคํา วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060705 สันมะเกลือ วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060706 สันกลาง วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060707 ทุงทอง วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060708 ใหมเหลายาว วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060709 ปงคอบ วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060710 สันติสุข วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52060711 ทุงวิเชต วิเชตนคร แจหม ลําปาง
52070101 ทุงปี้ ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070102 แมทรายเงิน ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070103 ผาดิน ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070104 ทุงฮ้ัว ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070105 วังมน ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
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52070106 ผาแดง ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070107 หวยกันทา ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070108 แมเลียบ ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070109 บนทุง ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070110 ปาุบง บานฮองไฮ ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070111 ทุงฮ้ัวพัฒนา ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070112 ทุงวังทอง ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง
52070201 ทพัปาุเสา วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070202 ใหมพัฒนา วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070203 หวยขอย วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070204 ทุงเปาู วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070205 แพะใต วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070206 ใหม วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070207 แมเฮียว วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070208 ปาุเหยีง วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070209 ขันหอม วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
52070301 กวาง วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070302 วังโปงุ วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070303 ไผกลาง วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070304 แมโปงุ วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070305 แมพริก วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070306 หมุน วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070307 โปรงเจริญ วังใต วังเหนือ ลําปาง
52070401 ผาชอ รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070402 หวยกอด รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070403 ปาุคา รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070404 ทุงฝูง รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070405 แมลืน รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070406 แมสงเหนือ รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070407 สบลืน รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070408 ดอนแกว รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070409 รองเคาะ รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070410 แมสงใต รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070411 แสนตอ รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
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52070412 วังใหม รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070413 ทุงตุน รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070414 หวยน้ํา รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070415 จําตอง รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070416 ตนผ้ึง รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070417 วังนิมิตร รองเคาะ วังเหนือ ลําปาง
52070501 ตึงใต บานแพะเหนือ

ยานตนหนุน
วังทอง วังเหนือ ลําปาง

52070502 เมืองตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070503 ปงถ้ํา วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070504 แมเย็น วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070505 ปาุลัน วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070506 สารภี วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070507 ปงทอง วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070508 เมืองทอง วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070509 รมโพธ์ิทอง วังทอง วังเหนือ ลําปาง
52070601 แมมา วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070602 ใหมหลายทา วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070603 หวัทุง วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070604 แมสุกใน วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070605 ปาุแขม วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070606 น้ําหลง วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070607 แมสุขวังเหนือ วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070608 แมสุขเหนือ วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070609 แมสุขปาุสัก วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070610 สบมา วังซาย วังเหนือ ลําปาง
52070701 แมหดี วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070702 ฮาง วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070703 ปาุแหนง วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070704 คายวัง วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070705 ฮางวังแกว วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070706 หวยปาูย วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070707 หวยตนเคาะ วังแกว วังเหนือ ลําปาง
52070801 ทุงฮี วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
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52070802 ดง วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070803 ปงวัง วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070804 ตนฮาง วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070805 ปาุฝาง วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070806 กอ วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070807 ปาุสัก วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070808 ทุงหา วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52070809 ทุงพัฒนา วังทรายคํา วังเหนือ ลําปาง
52080101 อุมลอง ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080102 เวียง ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080103 ทานาง ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080104 ลอมแรด ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080105 เหลา ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080106 หนองบวั ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080107 ดอนไชย ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080108 หนองเตา ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080109 ทาเมลแ ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080110 สบคือ ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080111 เดนแกว ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080112 หนองเชียงราน ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080113 ดอนทราย ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080114 แพะหลวง ลอมแรด เถิน ลําปาง
52080201 แมวะลุม แมวะ เถิน ลําปาง
52080202 ทาชาง แมวะ เถิน ลําปาง
52080203 น้ําดิบ แมวะ เถิน ลําปาง
52080204 แมวะแลง แมวะ เถิน ลําปาง
52080205 เดนชัย แมวะ เถิน ลําปาง
52080206 ศรีบญุเรือง แมวะ เถิน ลําปาง
52080207 ผดุงราษฎรแรังสรรคแ แมวะ เถิน ลําปาง
52080208 แมวะหลวง แมวะ เถิน ลําปาง
52080301 แมปะหลวง แมปะ เถิน ลําปาง
52080302 แมปะแพะ แมปะ เถิน ลําปาง
52080303 ทามะเกวเน แมปะ เถิน ลําปาง
52080304 ปางกุม แมปะ เถิน ลําปาง
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52080305 ทาผา แมปะ เถิน ลําปาง
52080306 หวัทุง แมปะ เถิน ลําปาง
52080307 แมปะดอย แมปะ เถิน ลําปาง
52080308 สันทราย แมปะ เถิน ลําปาง
52080309 ทาอุดม แมปะ เถิน ลําปาง
52080310 ทามะแกวเนเหนือ แมปะ เถิน ลําปาง
52080401 แมมอกหวัน้ํา แมมอก เถิน ลําปาง
52080402 แมมอกกลาง แมมอก เถิน ลําปาง
52080403 กุมเนิ้งใต แมมอก เถิน ลําปาง
52080404 สะพานหนิ แมมอก เถิน ลําปาง
52080405 สันปาุมอญ แมมอก เถิน ลําปาง
52080406 แมมอกใต แมมอก เถิน ลําปาง
52080407 เดนอุดม แมมอก เถิน ลําปาง
52080408 หวยเกาะหลวง แมมอก เถิน ลําปาง
52080409 หวัน้ําพัฒนา แมมอก เถิน ลําปาง
52080410 สะพานหนิพัฒนา แมมอก เถิน ลําปาง
52080501 หวยริน เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080502 ทาเวียง เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080503 เสลียมหวาน เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080504 ปางอา เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080505 แมพุ เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080506 แมแสลม เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080507 ทาเกวียน เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080508 หนองหอย เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080509 หอรบ เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080510 ชัยชมภู เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080511 หวยเตาปนู เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080512 เวียงทอง เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080513 แมพุเหนือ เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080514 เดนไมซุง เวียงมอก เถิน ลําปาง
52080601 สันหลวง นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080602 หวยแกว นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080603 ปากกอง นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080604 หนองหา นาโปงุ เถิน ลําปาง
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52080605 สันปาุหนาด นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080606 นาโปงุ นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080607 นาเบี้ย นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080608 สันปาุจี้ นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080609 หวยเกี๋ยง นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080610 นาเบี้ยหลวง นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080611 หวยโจ นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080612 ปากกองตะวันออก นาโปงุ เถิน ลําปาง
52080701 แมเต๊ียะ แมถอด เถิน ลําปาง
52080702 แมถอด แมถอด เถิน ลําปาง
52080703 แมเติน แมถอด เถิน ลําปาง
52080704 แมแกง แมถอด เถิน ลําปาง
52080705 นาบานไร แมถอด เถิน ลําปาง
52080706 สบเติน แมถอด เถิน ลําปาง
52080707 ดงไชย แมถอด เถิน ลําปาง
52080708 แมเต๊ียะนอก แมถอด เถิน ลําปาง
52080709 ทุงเจริญ แมถอด เถิน ลําปาง
52080710 แมถอดใต แมถอด เถิน ลําปาง
52080711 ทาสามัคคี แมถอด เถิน ลําปาง
52080712 สุขสวัสด์ิ แมถอด เถิน ลําปาง
52080713 แมเตินเหนือ แมถอด เถิน ลําปาง
52080801 น้ําโทง เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080802 ปาุตาล เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080803 ทาใหม เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080804 ทาหลวง เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080805 สองแควตะวันตก เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080806 วังหนิ เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080807 หนองซาง เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080808 เหลามะกอก เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080809 สองแควตะวันออก เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080810 ดอนแกว เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080811 ทาเมลแชัย เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080812 วังทอง เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52080813 แทนดอกไม เถินบรีุ เถิน ลําปาง
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52080814 วังหนิพัฒนา เถินบรีุ เถิน ลําปาง
52090101 แมพริกลุม แมพริก แมพริก ลําปาง
52090102 ทาดาน แมพริก แมพริก ลําปาง
52090103 แมเชียงรายลุม แมพริก แมพริก ลําปาง
52090104 แมพริกบน แมพริก แมพริก ลําปาง
52090105 สันปาุสัก แมพริก แมพริก ลําปาง
52090106 วังสําราญ แมพริก แมพริก ลําปาง
52090107 หวยขี้นก แมพริก แมพริก ลําปาง
52090108 ปางยาว แมพริก แมพริก ลําปาง
52090109 รมไมยาง แมพริก แมพริก ลําปาง
52090110 สันขี้เหล็ก แมพริก แมพริก ลําปาง
52090111 แพะดอกเข็ม แมพริก แมพริก ลําปาง
52090201 นาริน ผาปงั แมพริก ลําปาง
52090202 ผาปงัหลวง ผาปงั แมพริก ลําปาง
52090203 ผาปงักลาง ผาปงั แมพริก ลําปาง
52090204 หวยไร ผาปงั แมพริก ลําปาง
52090205 เดนอุดม ผาปงั แมพริก ลําปาง
52090301 ทาไม แมปุ แมพริก ลําปาง
52090302 แมปุ แมปุ แมพริก ลําปาง
52090303 ตนธง แมปุ แมพริก ลําปาง
52090304 โปงุขาม แมปุ แมพริก ลําปาง
52090305 วังผู แมปุ แมพริก ลําปาง
52090306 แมปแุพะ แมปุ แมพริก ลําปาง
52090401 เกาะหวัชาง พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090402 ทาตนแหน พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090403 แมต๋ัง พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090404 แมเชียงรายบน พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090405 พระบาท พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090406 น้ําลัด พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090407 ดอยคํา พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52090408 แมเชียงรายบน พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง
52100101 แมทะ แมทะ แมทะ ลําปาง
52100102 ทาแหน แมทะ แมทะ ลําปาง
52100103 สบเปาฺะ แมทะ แมทะ ลําปาง
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52100104 แมทะใต

บานน้ําโทกหวัดง
แมทะ แมทะ ลําปาง

52100105 จว฿าก แมทะ แมทะ ลําปาง
52100106 ผาลาด แมทะ แมทะ ลําปาง
52100107 ทาแหนใต แมทะ แมทะ ลําปาง
52100108 แมทะหลวง แมทะ แมทะ ลําปาง
52100109 แมทะมวงคํา แมทะ แมทะ ลําปาง
52100110 ทาแหนพัฒนา แมทะ แมทะ ลําปาง
52100201 น้ําโทง นาครัว แมทะ ลําปาง
52100202 หลวง นาครัว แมทะ ลําปาง
52100203 อวน นาครัว แมทะ ลําปาง
52100204 หวัฝาย นาครัว แมทะ ลําปาง
52100205 หลายทุง นาครัว แมทะ ลําปาง
52100206 หลุก นาครัว แมทะ ลําปาง
52100207 หนองถอย นาครัว แมทะ ลําปาง
52100208 หนามปูุยา นาครัว แมทะ ลําปาง
52100209 ฮอม นาครัว แมทะ ลําปาง
52100210 เหมี้ยง นาครัว แมทะ ลําปาง
52100211 หลุกแพะ นาครัว แมทะ ลําปาง
52100212 หลุกใต นาครัว แมทะ ลําปาง
52100301 นากวาว ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100302 ปง ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100303 นาคต ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100304 นาคตแพะ ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100305 ปาุตันเหนือ ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100306 ปาุตันใต ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100307 สบทะ ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100308 ดอกสบนังา ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100309 นาคตพัฒนา ปาุตัน แมทะ ลําปาง
52100401 กิ่วหลวง บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100402 นาตเม บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100403 แมอิบ บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100404 นากวาวกิ่ว บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100405 กิ่วฮอง บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
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52100406 ทุง บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100407 ทากลาง-ทาใต บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100408 ทาเหนือ บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100409 เหลา บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100410 กิ่วพัฒนา บานกิ่ว แมทะ ลําปาง
52100501 บอมหลวง บานบอม แมทะ ลําปาง
52100502 แมไทย บานบอม แมทะ ลําปาง
52100503 หวัทุง บานบอม แมทะ ลําปาง
52100504 โปงุแนน บานบอม แมทะ ลําปาง
52100505 บอมสามัคคี บานบอม แมทะ ลําปาง
52100506 บอมพัฒนา บานบอม แมทะ ลําปาง
52100601 ฮองหา น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100602 ปาุจ้ํา น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100603 ตเอ น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100604 หนอง น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100605 น้ําโจ น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100606 มอนแสนศรี น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100607 แมปงุ น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100608 ปาุมวง น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100609 หนอง น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100610 ตเอแกวพัฒนา น้ําโจ แมทะ ลําปาง
52100701 ใหม ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100702 นากวาง ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100703 ทุงกวางทอง ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100704 นาบง ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100705 นาฟาน ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100706 เอียก ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100707 ดอนไฟ ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100708 ใหมพัฒนา ดอนไฟ แมทะ ลําปาง
52100801 กอม หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100802 หวัเสือ หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100803 ดอนมูล หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100804 หวยมะเกลือ หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100805 ทุง หวัเสือ แมทะ ลําปาง
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52100806 สามขา หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100807 นายาบ หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100808 ผาแมว หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100809 สบไร หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100810 หนองมุงพัฒนา หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100811 แมลูใหมไชยมงคล หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52100812 ทุงพัฒนา หวัเสือ แมทะ ลําปาง
52101001 ปงปาุเปาู วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101002 ทุงตอน วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101003 นาดู วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101004 นาดง วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101005 แพะใหม วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101006 ตนน฿อต วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101007 มาย วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101008 ปางมะโอ วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101009 วังเงิน วังเงิน แมทะ ลําปาง
52101101 สันดอนแกว สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101102 ดาน สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101103 แมวะ สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101104 สบแมนาง สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101105 สันปาุเปา สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101106 ออ สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101107 แมทาน สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101108 เดน สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52101109 แมทาน สันดอนแกว แมทะ ลําปาง
52110101 หลาย สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110102 สบปราบ สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110103 วังพราว สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110104 แพะ สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110105 ทุง สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110106 วัฒนา สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110107 สบเรียง สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110108 หลายฮองปฺุ สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110109 ทุงพัฒนา สบปราบ สบปราบ ลําปาง
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52110110 ใหมวัฒนา สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110111 ทุงเจริญ สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110112 ทุงรวงทอง สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110113 หลายเหนือพัฒนา สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110114 สบปราบใต สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110115 ฮองปฺุสามัคคี สบปราบ สบปราบ ลําปาง
52110201 สมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลําปาง
52110202 น้ําหลง สมัย สบปราบ ลําปาง
52110203 จัวเหนือ สมัย สบปราบ ลําปาง
52110204 อุมลอง สมัย สบปราบ ลําปาง
52110205 เดนสมัย สมัย สบปราบ ลําปาง
52110206 จัวใต สมัย สบปราบ ลําปาง
52110207 สมัยชัย สมัย สบปราบ ลําปาง
52110208 ปาุไผพัฒนา สมัย สบปราบ ลําปาง
52110209 จัวกลาง สมัย สบปราบ ลําปาง
52110210 จัวสามัคคี สมัย สบปราบ ลําปาง
52110211 สมัยเสรี สมัย สบปราบ ลําปาง
52110212 น้ําหลงสันติสุข สมัย สบปราบ ลําปาง
52110213 เดนนภา สมัย สบปราบ ลําปาง
52110301 วังยาว แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110302 ออ แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110303 ปงกา แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110304 แมกัวะ แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110305 แมกัวะใน แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110306 ปงกาพัฒนา แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110307 แมกัวะพัฒนา แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110308 วังยาวเหนือ แมกัวะ สบปราบ ลําปาง
52110401 กาด นายาง สบปราบ ลําปาง
52110402 ดง นายาง สบปราบ ลําปาง
52110403 นาปราบ นายาง สบปราบ ลําปาง
52110404 หนองวัวแดง นายาง สบปราบ ลําปาง
52110405 นายาง นายาง สบปราบ ลําปาง
52110406 นาไมแดง นายาง สบปราบ ลําปาง
52110407 แกน นายาง สบปราบ ลําปาง
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52110408 ไร นายาง สบปราบ ลําปาง
52110409 แมยอง นายาง สบปราบ ลําปาง
52110410 นายางเหนือ นายาง สบปราบ ลําปาง
52120101 หางฉัตรใต หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120102 หางฉัตรเหนือ หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120103 แมฮาว หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120104 สถานี หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120105 แพะ หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120106 ขามแดง หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120107 ปนังาว หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120108 หวัหนอง หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120109 ปางมวง หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง
52120201 ปาุไคร หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120202 ลอง หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120203 หล่ิงกาน หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120204 แมย่ิง หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120205 หนองหลม หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120206 ทุงหนองขาม หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120207 หวัทุง หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120208 งาวพิชัย หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120209 ปาุไครเหนือ หนองหลม หางฉัตร ลําปาง
52120301 เวียงเหนือ เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120302 เวียงใต เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120303 นาบวั เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120304 นาน้ํามัน เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120305 ทุงหลวง เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120306 สันกําแพง เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120307 หนองบวั เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120308 แมยามเหนือ เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120309 แมยามใต เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120310 เหลา เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120311 ใหมสามัคคี เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120312 ใหมสันปาุตึง เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120313 สันกําแพงเหนือ เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
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52120314 สันกําแพงใต เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120315 เวียงทอง เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง
52120401 สันหนองบง ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120402 ทุงบอแปนู ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120403 สันหลวง ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120404 สันบญุเรือง ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120405 ตนคา ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120406 จํา ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120407 ปงใต ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120408 ปงเหนือ ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120409 ปงยางคก ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120410 ขวง ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120411 โฮงทะลา ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120412 หมอ ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120413 นางแล ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง
52120501 สันทราย เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120502 เหลา เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120503 ใหมแมปาง เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120504 ยางออย เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120505 หวัวัง เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120506 ทุงเกวียน เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120507 หวยเรียน เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120508 แมตาลนอย เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120509 ปางปง-ปางทราย เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120510 ดอน เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120511 ยางออยใต เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง
52120601 ปาุเหยีง แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120602 ลุมกลาง แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120603 หวัทุง แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120604 แมสัน แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120605 โปงุขวาก แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120606 สมปอุย แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120607 ปนัเตา แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120608 นาเงิน แมสัน หางฉัตร ลําปาง
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52120609 หวัทุงพัฒนา แมสัน หางฉัตร ลําปาง
52120701 ทุงผา วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120702 ทุงตุน วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120703 วอแกว วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120704 หลายทุง วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120705 ทุงหก วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120706 ทุงง้ิว วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52120707 น้ําจํา วอแกว หางฉัตร ลําปาง
52130101 ทุงโปงุ เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130102 ดอนแกว เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130103 น้ําจํา เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130104 แพะ เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130105 ปางอาย เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130106 ดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130107 สบปาน เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130108 น้ําโจ เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130109 หลวงเมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง
52130201 ทุงสาน บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130202 ทุงสะแกง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130203 ปาุเหว บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130204 ขอ บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130205 หนอง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130206 แมกองปนิ บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130207 ปางดะ บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130208 มวง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130209 ขอเหนือ บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130210 ทุงแลง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130211 ทุงบอม บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130212 กลาง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130213 วังฆอง บานขอ เมืองปาน ลําปาง
52130301 ถ้ํา ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130302 ทุงขวง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130303 ทุงแทน ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130304 จเง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
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52130305 ทุงกวเาว ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130306 ทุงปง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130307 ปลายนา ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130308 ทุงจี้ ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130309 เฮ้ีย ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130310 หวัทุง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130311 ปาุเวียง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130312 แพะใหม ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130313 หลวง ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130314 ทุงจี้ศรีเจริญ ทุงกวเาว เมืองปาน ลําปาง
52130401 แมแจเม แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130402 ศรีดอนมูล แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130403 ดินดํา แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130404 ทุง แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130405 หลวง แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130406 สบลี แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130407 ปาุเหมี้ยง แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130408 ใหมพัฒนา แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130409 ขวงกอม แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130410 ปางตนหนุน แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130411 แจซอนเหนือ แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130412 แจซอน แจซอน เมืองปาน ลําปาง
52130501 ขาม หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130502 กลวย หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130503 ตนงุน หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130504 ไร หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130505 หวัเมือง หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130506 ทุงยาง หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130507 ทาเด่ือ หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
52130508 แมตเอม หวัเมือง เมืองปาน ลําปาง
53010201 คลองหวยไผ ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010202 หนองบวั ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010203 นาโปรง ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010204 หนองคําฮอย ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
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53010205 มอนดินแดง ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010206 บนดง ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010207 ดงตะขบ ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010208 ดงตะขบ ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010209 หนองหนิ ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010210 มอนดินแดง ทาเสา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010301 เกาะกลาง บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010302 เกาะลาง บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010303 เกาะ บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010304 แมพรอง บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010305 หนองคัน บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010306 คุงวารี บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010307 เกาะลําใย บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010308 ปาุเซา บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010309 ปาุเซา บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010310 เกาะ บานเกาะ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010401 บุงวังง้ิว ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010402 ปากคลอง ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010403 หมอนไม ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010404 เกาะไทย ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010405 หนองกลาย ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010406 บงึหลัก ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010407 หวยบง ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010408 ใหมบุงวังง้ิว ปาุเซา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010501 ปาุกลวย คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010502 ปาุกลวย คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010503 ปาุขนุน คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010504 คุงตะเภา คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010505 หวัหาด คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010506 หาดเสือเตน คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010507 บอพระ คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010508 หาดเสือเตน คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010601 ปาุยาง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010602 ทาทอง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
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53010603 ทาทอง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010604 วังกะพี้ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010605 วังกะพี้ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010606 วังกะพี้ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010607 คอวัง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010608 วังโปงุ วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010609 ปาุถอน วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010701 ทบัใหม หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010702 หาดกรวด หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010703 บุงจิก หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010704 วังหมู หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010705 ทา หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010706 ซาน หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010707 ไผใหญ หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010708 ดงชางดี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010709 เขาตอง หาดกรวด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010801 น้ําริดใต น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010802 น้ําริดเหนือ น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010803 ไร น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010804 น้ําริด น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010805 ชายเขา น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010806 น้ําริด น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010807 ขอนแกน น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010808 ฟากทุง น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010809 มอนสัมพันธแ น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010810 ไร น้ําริด เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010901 วังสีสูบ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010902 วังสีสูบ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010903 ไรกลวย ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010904 ง้ิวงาม ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010905 ง้ิวงาม ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010906 วังขอน ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010907 วังขอน ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010908 ปากฝาง ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
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53010909 ปากฝาง ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010910 ปากฝาง ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010911 น้ําไผ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010912 ปากฝาง ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010913 ไรกลวยเหนือ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010914 ปากฝาง ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010915 ง้ิวงามเหนือ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53010916 วังสีสูบ ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011001 ฟากทา บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011002 ดาน บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011003 ปากเฉย บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011004 หนาฝาย บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011005 แมเฉย บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011006 หวยกั้ง บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011007 ไฮฮา บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011008 หวยลึก บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011009 น้ําไคร บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011010 ปางตนผ้ึง บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011011 มอนหวัฝาย บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011012 หนองน้ําเขียว บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011013 ปาุหวาน บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011101 คลองสรวง บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011102 คลองกินหมอ บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011103 ดาน บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011104 หาดสารสัม บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011105 ไร บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011106 คุงยาง บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011107 คุงยาง บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011108 คุงยาง บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011109 เนินตาตุม บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011110 น้ําวังหลาง บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011111 เดนดานเหนือ บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011112 เดนดาน บานดาน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011201 วังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
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53011202 วังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011203 พระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011204 พระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011205 ผาจุก ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011206 หมอนไม ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011207 คลองนาพง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011208 ผาจักร ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011209 หนองบวั ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011210 มอนหนิขาว ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011211 เดนกระตาย ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011212 แดงหลง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011213 หาดฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011214 วังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011301 วังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011302 วังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011303 ยางจุม วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011304 ยางโทน วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011305 หนองปาุไร วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011306 หวยโปงุ วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011307 วังขา วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011308 หวยปอบ วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011309 คลองสัมพันธแ วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011310 วังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011401 แสนตอ แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011402 กลาง แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011403 โคกปูุตา แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011404 ทุง แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011405 ทุง แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011406 ปากสิงหแ แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011407 ปากสิงหแ แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011408 หนองหมู แสนตอ เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011501 หวยโปรง หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011502 ชองลม หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011503 หาดง้ิว หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
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53011504 หาดง้ิว หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011505 วังแดง หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011506 นานอย หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011507 ดอนตาดํา หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011508 ไร หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011509 นาตารอด หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011510 นานอยใต หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011601 เหลาปาุสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011602 หวยพูนก ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011603 เหลาปาุสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011604 ฝางแลง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011605 ขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011606 ขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011607 ปางวัว ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011701 หนองไผ ถ้ําฉลอง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011702 หวยฉลอง ถ้ําฉลอง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011703 วังถ้ํา ถ้ําฉลอง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53011704 ตนตอง ถ้ําฉลอง เมืองอุตรดิตถแ อุตรดิตถแ
53020101 ทาอวน วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020102 วังแดง 2 วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020103 วังแดง วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020104 วังหนิ วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020105 ใหมเยาวชน วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020106 โพธ์ิเย็น วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020107 หวยพิกุลทอง วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020108 หวัดาน วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020109 ปาุควง วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020110 ใหมพัฒนา วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020111 วังแดงสิบเอ็ด วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020112 วังหนิพัฒนา วังแดง ตรอน อุตรดิตถแ
53020201 รองประดู บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020202 แกง บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020203 แกงใต บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020204 หมูส่ีพัฒนา บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
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53020205 หมูหาสามัคคี บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020206 พงสะตือ บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020207 พงสะตือ บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020208 ซําทอง บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020209 หนองบวัแดง บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020210 วังตะครอ บานแกง ตรอน อุตรดิตถแ
53020301 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020302 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020303 หาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020304 เดนสําโรง หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020305 แหลมคูณ หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020306 นิคมบงึพาด หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020307 บงึพาด หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถแ
53020401 เหนือใหญ น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020402 หลวงปาุยาง น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020403 เหลา น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020404 คอกลาง น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020405 ไร น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020406 ทาดินขาว น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020407 ไชยมงคล น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020408 ไรนอย น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020409 นา น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020410 เนินสวรรคแ น้ําอาง ตรอน อุตรดิตถแ
53020501 ขอยสูง ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020502 แหลมทอง ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020503 ไผลูกชาง ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020504 ดงจันทรแ ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020505 แหลมถอน ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020506 สักลาย ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020507 ขอยสูงใต ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53020508 ปลายรางบน ขอยสูง ตรอน อุตรดิตถแ
53030101 ทาปลา ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030102 สามรอยเมตร ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030103 น้ําคอม ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ

-1413-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
53030104 น้ําสิงหแเหนือ ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030105 น้ําสิงหแใต ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030106 เนินสวน ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030107 สิงหแคอมพัฒนา ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030108 เนินสวาง ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030109 ทาเรือ ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030110 ปางผ้ึง ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030111 ผาแกน ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030112 สามรอยเมตร ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030201 นิคมฯ 2 หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030202 ตีนดอย หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030203 หาดไกตอย หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030204 โปรงแกว หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030205 ประชาสาร หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030206 คลองชมภู หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030207 เจริญสุข หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030208 คีรีทอง หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030209 เนินสูง หาดลา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030301 ผาเลือด ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030302 ผาเลือด ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030303 ผาเตาพัฒนา ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030304 ปากหวยฉลอง ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030305 ผาเตาบํารุง ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030306 ผาเลือดใต ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030307 ปากทบั ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030308 หวยเจริญ ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030309 หาดหุง ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030310 ยานดู ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030311 ซําบอ ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030312 หวยสีเสียด ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030313 ทายเขื่อน ผาเลือด ทาปลา อุตรดิตถแ
53030401 ปากดง จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030402 ทาวังโปงุ จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030403 ดงงาม จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
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53030404 เลิศชัย จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030405 เนินสูง จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030406 ทาชาง จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030407 วังชมภู จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030408 ชัยมงคล จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030409 จริม จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030410 สีเสียด จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030411 งุนงาม จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030412 กิ่วเคียน จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030413 ทาใหม จริม ทาปลา อุตรดิตถแ
53030501 ปางหมิ่น น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030502 วังหวัดอย น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030503 น้ําหมันกลาง น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030504 นาตนโพธ์ิ น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030505 น้ําหมันใต น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030506 น้ําลี น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030507 ผาลาด น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030508 น้ําต฿ะ น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030509 น้ําหมันเหนือ น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030510 ทรายงาม น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030511 ปางหมิ่นเหนือ น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030512 คาย น้ําหมัน ทาปลา อุตรดิตถแ
53030701 น้ําพรา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030702 นาปาุคา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030703 ตนแดง นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030704 หวยตา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030705 หวยพญา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030706 ทาเรือนางพญา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถแ
53030801 รวมจิต รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030802 สระแกว รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030803 รวมใจ รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030804 หวยหวัชาง รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030805 หนองโปู รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030806 หนองยารํา รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
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53030807 หนองโบสถแ รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030808 แดนทอง รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030809 เนินสิงหแ รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030810 สระคู รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53030811 ใหมพัฒนา รวมจิต ทาปลา อุตรดิตถแ
53040101 ปากปาด แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040102 หวยไคร แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040103 หวยหดู แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040104 แสนตอ แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040105 สวน แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040106 นาคันทงุ แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040107 หวันา แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040108 ทานา แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040109 หวยไคร แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040201 ฝาย บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040202 ใหม บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040203 นากวาง บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040204 มวง บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040205 ทรายขาว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040206 หนองแหว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040207 ชําบุน บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040208 โคกทรายขาว บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040209 โพนทอง บานฝาย น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040301 ทาโพธ์ิ เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040302 นาน้ําพาย เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040303 เดนเหล็ก เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040304 ตนมวง เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040305 ปากหวยแค เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040306 แกงปลาจอย เดนเหล็ก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040401 น้ําไคร น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040402 นากลํ่า น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040403 หวยแมง น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040404 ปางเกลือ น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040405 หวยน้ําไหล น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
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53040406 วังผาชัน น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040407 ปางกรุง น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040408 นากลํ่า น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040409 หวยแมง น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040501 นาผักฮาด น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040502 หวยเด่ือ น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040503 ตนขนุน น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040504 หวยคอม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040505 หวยเนียม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040506 เพีย น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040507 กกหมอนแกว น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040508 ปางขามปอูม น้ําไผ น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040601 หวยโปงุ หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040602 หวยมุน หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040603 โปงุปุูน หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040604 หวยพราว หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040605 โปงุพาน หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040606 ธรรมวงศแ หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040607 สองสี หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040608 มณีแกว หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040701 งอมถ้ํา ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040702 งอมมด ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040703 งอมสัก ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040704 หวยผ้ึง ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040705 ปาุกั้ง ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040706 เดนยาว ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040707 วังน้ําตน ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040708 หวยไผ ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53040709 ผาผ้ึงนอย ทาแฝก น้ําปาด อุตรดิตถแ
53050101 ฟากทา ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050102 นาหน่ํา ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050103 กกตอง ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050104 นาไพร ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050105 หวยกานเหลือง ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ

-1417-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
53050106 โพนธาตุ ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050107 ฟากนา ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050108 หวยบอตูม ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050109 วังขวัญ ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050110 ดงตนผ้ึง ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050111 นาชางโทน ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถแ
53050201 วังกอง สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050202 โพนดู สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050203 สองคอน สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050204 ชําบอน สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050205 หวยใส สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050206 ใหมจําปี สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050207 หวยไขเขียด สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050208 หนองหวันา สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050209 เฉลิมราชยแ สองคอน ฟากทา อุตรดิตถแ
53050301 เส้ียว บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050302 ลุม บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050303 หวัทุง บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050304 วังออ บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050305 หวยลึก บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050306 ใหมพัฒนา บานเส้ียว ฟากทา อุตรดิตถแ
53050401 สองหอง สองหอง ฟากทา อุตรดิตถแ
53050402 เด่ิน สองหอง ฟากทา อุตรดิตถแ
53050403 นาแซง สองหอง ฟากทา อุตรดิตถแ
53050404 ซําบอน สองหอง ฟากทา อุตรดิตถแ
53050405 นาไรเดียว สองหอง ฟากทา อุตรดิตถแ
53060101 หวยนอยกา มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060102 มวงเจ็ดตน มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060103 วังสัมพันธแ มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060104 หวยยศ มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060105 น้ําลัด มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060106 ซําผากาม มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060107 มวงเจ็ดตน มวงเจ็ดตน บานโคก อุตรดิตถแ
53060201 โคกเหนือ บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
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53060202 น้ําแพ บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060203 โคกใหม บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060204 หวยคร่ัง บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060205 ฟากนา บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060206 นอยน้ําแพ บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060207 โคกใน บานโคก บานโคก อุตรดิตถแ
53060301 นาขุม นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060302 หวยเหลา นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060303 มวงชุม นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060304 สุมขาม นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060305 นาบวั นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060306 หวยไคร นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060307 โพนหญานางปางควาย นาขุม บานโคก อุตรดิตถแ
53060401 บอเบี้ย บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060402 หวยไผ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060403 ปางคอม บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060404 ใหม บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060405 กลาง บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060406 สวาง บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060407 หวยยาง บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060408 เดนชาติ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060409 ปางไฮ บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53060410 ภูตาง บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถแ
53070101 หนาพระธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070102 หนาพระธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070103 ในเมือง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070104 หวัคาย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070105 วังพะเนียด ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070106 คลองละวาน ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070107 คลองกะชี ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070108 นาใต-คลองโตงเตง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070109 หวยคา ในเมือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070201 วังสะโม บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070202 วังสําโม บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
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53070203 เกาะ บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070204 ดารา บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070205 เกาะตะวันตก บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070206 เกาะใต บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070207 เกาะเหนือ บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070208 วังสําโม บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070209 ชุมทางบานดารา บานดารา พิชัย อุตรดิตถแ
53070301 ฟูาเรือง ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070302 ทาขาม ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070303 วังผักรุง ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070304 คลองละมุง ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070305 ทาดินแดง ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070306 ไรออย ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070307 วังตอ ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070308 คลองวัดไพร ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070309 คลองกลวยเหนือ ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070310 ทาดินแดง ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070311 คลองละมุงเหนือ ไรออย พิชัย อุตรดิตถแ
53070401 ทาสัก ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070402 เตาไหเหนือ ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070403 เตาไห ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070404 เตาไหใต ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070405 ชําหนึ่ง ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070406 ชําสอง ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070407 รองมะแพบ ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070408 ชําตก ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070409 รองมะแพบสอง ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070410 หนองเจริญ ทาสัก พิชัย อุตรดิตถแ
53070501 ปากคลองคอรุม คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070502 มวงตาล คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070503 กองโค คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070504 ปาุแตว คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070505 ทาเด่ือ คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070506 กองโค คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
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53070507 บางนา คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070508 คลองกลวย คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070509 คลองน้ําไหล คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070510 หนองลี คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070511 ไทรเอน คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070512 บางนาเหนือ คอรุม พิชัย อุตรดิตถแ
53070601 หมอ บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070602 หมอ บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070603 ดอนโพ บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070604 โรงหมอ บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070605 ทายน้ํา บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070606 หาดสาแล บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070607 ดอนโพเหนือ บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070608 ดอนโพใต บานหมอ พิชัย อุตรดิตถแ
53070701 หาดทบัยา ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070702 ทามะเฟือง ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070703 หวับงึ ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070704 ปาุกะพี้ ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070705 โคกหมอ ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070706 หาดกรวด ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070707 เสาหนิ ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070708 ล฿อค 17 ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070709 หนองปากดง ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070710 ทุงสนวน ทามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถแ
53070801 โคน บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070802 โคน บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070803 โคน บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070804 หาดสายบวั บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070805 หาดกําแพง บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070806 คลองกะพั้ว บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070807 ไรเจริญ บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070808 คลองเรียงงาม บานโคน พิชัย อุตรดิตถแ
53070901 ทามะปราง พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53070902 ดง พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
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53070903 ทายคุง พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53070904 พญาแมน พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53070905 ขอม พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53070906 ทุงปาุกะถิน พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53070907 พญาปนัแดน พญาแมน พิชัย อุตรดิตถแ
53071001 ปากเหมือง นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071002 เหนือ นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071003 ใต นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071004 ฟากบงึ นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071005 ใต นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071006 นาอิน นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071007 เฟื่องฟูาสีขาว นาอิน พิชัย อุตรดิตถแ
53071101 นาอิซาง นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071102 หนองกวาง นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071103 มวงตาล นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071104 กลาง นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071105 หลักรอย นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071106 นาคนึง นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53071107 หลักรอย นายาง พิชัย อุตรดิตถแ
53080201 แสนสิทธ์ิ แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080202 ไร แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080203 แมพูล แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080204 ตนเกลือ แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080205 ผักราก แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080206 ดานหวยใต แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080207 ผามูบ แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080208 หวยใต แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080209 ตนง่ัว แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080210 หวยโปงุ แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080211 มหาราช แมพูล ลับแล อุตรดิตถแ
53080301 ขุนหวย นานกกก ลับแล อุตรดิตถแ
53080302 ชายเขาบก นานกกก ลับแล อุตรดิตถแ
53080303 นานกกกเหนือ นานกกก ลับแล อุตรดิตถแ
53080304 นานกกกใต นานกกก ลับแล อุตรดิตถแ
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53080305 หวันา นานกกก ลับแล อุตรดิตถแ
53080401 เชียงแสน

(ฝายหลวงคอกควาย)
ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ

53080402 น้ําทวม ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080403 นารี ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080404 ฟากทา ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080405 ทุงเอี้ยง ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080406 ตนมวง ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080407 ทองลับแล ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080408 ทวมแลง ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080409 วัดปาุ ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080410 ทองลับแลพัฒนา ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080411 ทุงพัฒนา ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080412 ตนมวงใต ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080413 ปากทางเหนือ ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถแ
53080501 น้ําใส ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080502 ตนขาม ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080503 หองสูง ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080504 คุม ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080505 นาทะเล ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080506 ชําปาุหวาย ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080507 หวยชาง ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080508 รองยาง ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080509 น้ําใสใต ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080510 ปาุสัก ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080511 ปากทาง ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถแ
53080601 ไผลอม ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080602 ไผเขียว ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080603 เกาะตาเพชร ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080604 ดงสระแกวเหนือ ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080605 ดงสระแกวใต ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080606 ทายเตย ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080607 ทุงสวรรคแ ไผลอม ลับแล อุตรดิตถแ
53080701 ปาุเผือก ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
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53080702 ทุงย้ังเหนือ ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080703 ทุงย้ังใต ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080704 ตาล ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080705 หวยไร ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080706 พระแทน ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080707 พงกะชี ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080708 ตล่ิงตํ่า ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080709 เนินซาน ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080710 หวัดุม ทุงย้ัง ลับแล อุตรดิตถแ
53080801 ดานแมคํามันเหนือ ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080802 ชําผักหนาม ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080803 เนินกวาว ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080804 ดานแมคํามันกลาง ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080805 ดานแมคํามัน ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080806 หวยบอทอง ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080807 ดานแมคํามันใต ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53080808 ดานแมคํามันพัฒนา ดานแมคํามัน ลับแล อุตรดิตถแ
53090101 น้ําหมีใหญ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090102 ผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090103 วังโปงุ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090104 วังโปงุ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090105 น้ําหมีนอย ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090106 รองลึก ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090107 ปางวุน ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090108 วังตะเคียน ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090109 โคกงาม ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090110 เขาสัก ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090111 น้ําหมีใหมเจริญ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090112 บุงประชานิมิตร ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090113 ใหญเจริญ ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090114 เนินทอง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090115 โคกงาม ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090116 ปางวุนพัฒนา ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090201 แสนขัน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ

-1424-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
53090202 แสนขัน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090203 ทาชาง บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090204 น้ําลอก บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090205 ปางหมิ่น บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090206 ปางคอ บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090207 แพะ บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090208 วังเบน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090209 บอทอง บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090210 เนินชัย บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090211 ถ้ําดิน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090212 แสนขัน บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090213 น้ําลอก บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090214 แพะ บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090215 แพะ บอทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090301 วังปรากฏ ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090302 วังปรากฏ ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090303 นาปาุคาย ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090304 นาปาุคาย ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090305 นาลับแลง ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090306 ไรหวยพี้ ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090307 หนองกอก ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090308 เนินหนิแดง ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090309 วังปรากฏ ปาุคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090401 น้ําพี้ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090402 น้ําพี้ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090403 น้ําพี้ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090404 น้ําพี้ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090405 หวยปลาดุก น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090406 หนองหนิ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090407 ปาุไมเนินสะอาด น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090408 หวยสัก น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
53090409 น้ําพี้ น้ําพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถแ
54010201 แต นาจักร เมืองแพร แพร
54010202 โกศัยประชาพัฒนา นาจักร เมืองแพร แพร
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54010203 นาจักร นาจักร เมืองแพร แพร
54010204 ตอน นาจักร เมืองแพร แพร
54010205 เหลา นาจักร เมืองแพร แพร
54010206 นาจักร นาจักร เมืองแพร แพร
54010207 พระยาไชยบรูณแ นาจักร เมืองแพร แพร
54010208 เหลา นาจักร เมืองแพร แพร
54010209 น้ําทอง นาจักร เมืองแพร แพร
54010301 น้ําชํา น้ําชํา เมืองแพร แพร
54010302 น้ําชํา น้ําชํา เมืองแพร แพร
54010303 น้ําชํา น้ําชํา เมืองแพร แพร
54010304 น้ําชํา น้ําชํา เมืองแพร แพร
54010401 หนองแขม ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010402 ปาุแดง ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010403 ปาุแดง ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010404 แมลัว ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010405 น้ํากลาย ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010406 แมลัว ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010407 ปากกลาย ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010408 หวยหยวก ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010409 สันกลาง ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010410 หนองแขม ปาุแดง เมืองแพร แพร
54010501 ทุงโฮงใต ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010502 ทุงโฮงเหนือ ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010503 รองถาน ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010504 กอเปา ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010505 ทุงโฮง ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010506 ทุงโฮง ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010507 ทุงโฮงเหนือ ทุงโฮง เมืองแพร แพร
54010601 สําเภา เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010602 ปทมุ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010603 เหมืองหมอ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010604 กาซอง เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010605 สะบู เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010606 เหมืองคา เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
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54010607 ทุงน้ําใส เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010608 เหมืองหมอ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010609 แดนชล เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010610 สันติภาพ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010611 ปทมุ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010612 สันติธรรม เหมืองหมอ เมืองแพร แพร
54010701 เวียงต้ัง วังธง เมืองแพร แพร
54010702 วังธง วังธง เมืองแพร แพร
54010703 ปากหวย วังธง เมืองแพร แพร
54010704 เวียงต้ัง วังธง เมืองแพร แพร
54010705 เวียงต้ัง วังธง เมืองแพร แพร
54010706 ปากหวย วังธง เมืองแพร แพร
54010801 บญุเจริญ แมหลาย เมืองแพร แพร
54010802 แมหลาย แมหลาย เมืองแพร แพร
54010803 แมหลายกาซอง แมหลาย เมืองแพร แพร
54010804 แมหลายกาซอง แมหลาย เมืองแพร แพร
54010805 แมหลาย แมหลาย เมืองแพร แพร
54010806 แมหลายศรีวิจัย แมหลาย เมืองแพร แพร
54010807 แมหลาย แมหลาย เมืองแพร แพร
54010808 บญุเจริญ แมหลาย เมืองแพร แพร
54010901 วังเย็น หวยมา เมืองแพร แพร
54010902 หวยฮุง หวยมา เมืองแพร แพร
54010903 หวยมา หวยมา เมืองแพร แพร
54010904 ปง หวยมา เมืองแพร แพร
54010905 ศรีสิทธ์ิ หวยมา เมืองแพร แพร
54010906 ทุงลอม หวยมา เมืองแพร แพร
54010907 หวยหอย หวยมา เมืองแพร แพร
54010908 ปง หวยมา เมืองแพร แพร
54010909 ทุงลอม หวยมา เมืองแพร แพร
54010910 ปง หวยมา เมืองแพร แพร
54010911 หวยมา หวยมา เมืองแพร แพร
54010912 ปง หวยมา เมืองแพร แพร
54010913 หวยมา หวยมา เมืองแพร แพร
54010914 หวยมาพัฒนา หวยมา เมืองแพร แพร
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54011001 น้ําโคง ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011002 น้ําชํา ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011003 สุพรรณ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011004 มณีวรรณ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011005 มหาโพธ์ิ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011006 หนองใหม ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011007 สองแคว ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011008 ตนหา ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011009 มหาโพธ์ิ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011010 หนองใหม ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011011 มณีวรรณ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011012 สุพรรณ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011013 รองขี้ปลา ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011014 น้ําโคง ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011015 มหาโพธ์ิ ปาุแมต เมืองแพร แพร
54011101 ถิ่นใน บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011102 ถิ่น บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011103 ถิ่น บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011104 โปงุศรี บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011105 ถิ่น บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011106 โปงุศรี บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011107 หวัทุง บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011108 ถิ่น บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011109 ถิ่น บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011110 โปงุศรี บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011111 ถิ่นใน บานถิ่น เมืองแพร แพร
54011201 สวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011202 สวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011203 ทุงเหนือ สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011204 ดง สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011205 นาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011206 นาแคม สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011207 แมแคม สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011208 ดงใต สวนเขื่อน เมืองแพร แพร

-1428-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
54011209 หวัทุง สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011210 สวนเขื่อน สวนเขื่อน เมืองแพร แพร
54011301 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011302 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011303 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011304 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011305 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011306 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011307 วังหงสแ วังหงสแ เมืองแพร แพร
54011401 สันปาุสัก แมคํามี เมืองแพร แพร
54011402 ตนมวง แมคํามี เมืองแพร แพร
54011403 วังชาง แมคํามี เมืองแพร แพร
54011404 ศรีภูมิ แมคํามี เมืองแพร แพร
54011405 หนองหา แมคํามี เมืองแพร แพร
54011406 ศรีภูมิ แมคํามี เมืองแพร แพร
54011407 ใหมศรีภูมิ แมคํามี เมืองแพร แพร
54011408 สันปาุสัก แมคํามี เมืองแพร แพร
54011409 ตนมวง แมคํามี เมืองแพร แพร
54011410 วังชาง แมคํามี เมืองแพร แพร
54011411 ศรีภูมิ แมคํามี เมืองแพร แพร
54011412 ตนมวง แมคํามี เมืองแพร แพร
54011501 ทุงกวาว ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011502 นาแหลม ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011503 นาแหลม ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011504 หวัดง ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011505 ทุงปาุดํา ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011506 นาแหลม ทุงกวาว เมืองแพร แพร
54011601 ทาขวัญ ทาขาม เมืองแพร แพร
54011602 ไผลอม ทาขาม เมืองแพร แพร
54011603 ทาขวัญ ทาขาม เมืองแพร แพร
54011604 ทาขวัญ ทาขาม เมืองแพร แพร
54011605 ทาขวัญ ทาขาม เมืองแพร แพร
54011701 นันทาราม แมยม เมืองแพร แพร
54011702 ตนคา แมยม เมืองแพร แพร
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54011703 หนองกลาง แมยม เมืองแพร แพร
54011704 ทาบวัลอย แมยม เมืองแพร แพร
54011801 มุง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011802 พันเชิง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011803 พันเชิง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011804 ธรรมเมือง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011805 ตนไคร ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011806 ใน ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011807 ปง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011808 น้ําจอม ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011809 นาตอง ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011810 ทุงสวย ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011811 พระธาตุชอแฮ ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011812 ใน ชอแฮ เมืองแพร แพร
54011901 รองฟอง รองฟอง เมืองแพร แพร
54011902 รองฟอง รองฟอง เมืองแพร แพร
54011903 รองฟอง รองฟอง เมืองแพร แพร
54011904 รองฟอง รองฟอง เมืองแพร แพร
54011905 รองฟอง รองฟอง เมืองแพร แพร
54012001 ดอนดี กาญจนา เมืองแพร แพร
54012002 ดอนแกว กาญจนา เมืองแพร แพร
54012003 หวัฝาย กาญจนา เมืองแพร แพร
54012004 หนองบอ กาญจนา เมืองแพร แพร
54012005 กวาว กาญจนา เมืองแพร แพร
54012006 ทุงอวน กาญจนา เมืองแพร แพร
54012007 ดอนดี กาญจนา เมืองแพร แพร
54012008 หวัฝาย กาญจนา เมืองแพร แพร
54012009 กาญจนา กาญจนา เมืองแพร แพร
54020101 รองกวาง รองกวาง รองกวาง แพร
54020102 รองกวาง รองกวาง รองกวาง แพร
54020103 แมยางโพธ์ิ รองกวาง รองกวาง แพร
54020104 กาดผาแพร รองกวาง รองกวาง แพร
54020105 วังโปงุ รองกวาง รองกวาง แพร
54020106 หวยกุลัว รองกวาง รองกวาง แพร
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54020107 รองกวาง รองกวาง รองกวาง แพร
54020108 ผาหมู รองกวาง รองกวาง แพร
54020109 รองกวาง รองกวาง รองกวาง แพร
54020110 ผาหมูเหนือ รองกวาง รองกวาง แพร
54020111 แมยางโพธ์ิ รองกวาง รองกวาง แพร
54020112 กาดใต รองกวาง รองกวาง แพร
54020113 รองกวางเหนือ รองกวาง รองกวาง แพร
54020401 รองเข็ม รองเข็ม รองกวาง แพร
54020402 รองเข็ม รองเข็ม รองกวาง แพร
54020403 น้ําโคง รองเข็ม รองกวาง แพร
54020404 ดอนมูล รองเข็ม รองกวาง แพร
54020405 ใหมจัดสรร รองเข็ม รองกวาง แพร
54020406 ปากทาง รองเข็ม รองกวาง แพร
54020407 รองเข็ม รองเข็ม รองกวาง แพร
54020408 หวัดง รองเข็ม รองกวาง แพร
54020409 รองเข็มกลาง รองเข็ม รองกวาง แพร
54020501 บญุแจม น้ําเลา รองกวาง แพร
54020502 น้ําเลา น้ําเลา รองกวาง แพร
54020503 หวยขึม น้ําเลา รองกวาง แพร
54020504 ไผยอย น้ําเลา รองกวาง แพร
54020505 หวยทรายขาว น้ําเลา รองกวาง แพร
54020506 น้ําเลาใต น้ําเลา รองกวาง แพร
54020507 หางนา น้ําเลา รองกวาง แพร
54020508 สันติสุข น้ําเลา รองกวาง แพร
54020509 น้ําเลาสันกลาง น้ําเลา รองกวาง แพร
54020510 ทรัพยแไพวัลยแ น้ําเลา รองกวาง แพร
54020601 ออย บานเวียง รองกวาง แพร
54020602 เวียงเหนือ บานเวียง รองกวาง แพร
54020603 เวียงใต บานเวียง รองกวาง แพร
54020604 บญุเริง บานเวียง รองกวาง แพร
54020605 ปากหวยออย บานเวียง รองกวาง แพร
54020606 ปาุกลวย บานเวียง รองกวาง แพร
54020607 ตนหนุน บานเวียง รองกวาง แพร
54020608 นาฝาย บานเวียง รองกวาง แพร
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54020609 ออย บานเวียง รองกวาง แพร
54020610 ออย บานเวียง รองกวาง แพร
54020611 ออย บานเวียง รองกวาง แพร
54020612 ปาุกลวยใหม บานเวียง รองกวาง แพร
54020613 หวยฮอมพัฒนา บานเวียง รองกวาง แพร
54020614 เวียงเหนือ บานเวียง รองกวาง แพร
54020701 วังหมอ ทุงศรี รองกวาง แพร
54020702 ผาราง ทุงศรี รองกวาง แพร
54020703 ทุงศรี ทุงศรี รองกวาง แพร
54020704 ตนเด่ือ ทุงศรี รองกวาง แพร
54020705 ปากทาง ทุงศรี รองกวาง แพร
54020801 แมยางตาล แมยางตาล รองกวาง แพร
54020802 หนองเจริญ แมยางตาล รองกวาง แพร
54020803 แมยางกาด แมยางตาล รองกวาง แพร
54020804 แมยางโทน แมยางตาล รองกวาง แพร
54020805 ทรายมูล แมยางตาล รองกวาง แพร
54020806 แมยางมอน แมยางตาล รองกวาง แพร
54020807 แมยางกวาว แมยางตาล รองกวาง แพร
54020808 ทรายมูล แมยางตาล รองกวาง แพร
54020809 หนองอวน แมยางตาล รองกวาง แพร
54020901 แมยางเปร้ียว แมยางฮอ รองกวาง แพร
54020902 แมยางเตาปนู แมยางฮอ รองกวาง แพร
54020903 แมยางหลายทุง แมยางฮอ รองกวาง แพร
54020904 แมยางเปร้ียว แมยางฮอ รองกวาง แพร
54020905 แมยางหลวง แมยางฮอ รองกวาง แพร
54020906 แมยางเปี้ยว แมยางฮอ รองกวาง แพร
54021001 ไทรพราว ไผโทน รองกวาง แพร
54021002 ไผโทน ไผโทน รองกวาง แพร
54021003 แมกระทงิ ไผโทน รองกวาง แพร
54021004 วังปึ้ง ไผโทน รองกวาง แพร
54021005 จําวาย ไผโทน รองกวาง แพร
54021006 ปางยาว ไผโทน รองกวาง แพร
54021007 หวยเอียด ไผโทน รองกวาง แพร
54021008 ทุงด๊ัวะ ไผโทน รองกวาง แพร
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54021009 กิ่วนาค ไผโทน รองกวาง แพร
54021301 หวยกี้ หวยโรง รองกวาง แพร
54021302 หวยแก฿ต หวยโรง รองกวาง แพร
54021303 หวยโรงนอก หวยโรง รองกวาง แพร
54021304 หวยโรงใน หวยโรง รองกวาง แพร
54021305 น้ําพุสูง หวยโรง รองกวาง แพร
54021306 สวนปาุ หวยโรง รองกวาง แพร
54021307 น้ําพุนอย หวยโรง รองกวาง แพร
54021308 ครกหนานทา หวยโรง รองกวาง แพร
54021401 แมทราย แมทราย รองกวาง แพร
54021402 แมทรายตนมื่น แมทราย รองกวาง แพร
54021403 แมทรายใต แมทราย รองกวาง แพร
54021404 แมทรายตนมื่นเหนือ แมทราย รองกวาง แพร
54021501 แมยางรอง แมยางรอง รองกวาง แพร
54021502 แมยางยวง แมยางรอง รองกวาง แพร
54021503 สันกลาง แมยางรอง รองกวาง แพร
54021504 ดอนชุม แมยางรอง รองกวาง แพร
54021505 บญุภาค แมยางรอง รองกวาง แพร
54021506 แมยางยวง แมยางรอง รองกวาง แพร
54030101 แมเกี่ยม หวยออ ลอง แพร
54030102 แมจองไฟ หวยออ ลอง แพร
54030103 นาแก หวยออ ลอง แพร
54030104 นาหลวง หวยออ ลอง แพร
54030105 นาจอมขวัญ หวยออ ลอง แพร
54030106 นาหมอ หวยออ ลอง แพร
54030107 ดอนทราย หวยออ ลอง แพร
54030108 หวยออ หวยออ ลอง แพร
54030109 ขวงเปา หวยออ ลอง แพร
54030110 ดอนมูล หวยออ ลอง แพร
54030111 แมลานเหนือ หวยออ ลอง แพร
54030112 แมลานใต หวยออ ลอง แพร
54030113 นาไผ หวยออ ลอง แพร
54030114 แมลานพัฒนา หวยออ ลอง แพร
54030201 นาสาร บานปนิ ลอง แพร
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54030202 บอ บานปนิ ลอง แพร
54030203 ทุงตระกลา บานปนิ ลอง แพร
54030204 ใหม บานปนิ ลอง แพร
54030205 ปนิ บานปนิ ลอง แพร
54030206 ผาคอ บานปนิ ลอง แพร
54030207 หวยแมตา บานปนิ ลอง แพร
54030208 หวัตระกลา บานปนิ ลอง แพร
54030209 แมหดี บานปนิ ลอง แพร
54030210 ผาคัน บานปนิ ลอง แพร
54030211 แมหลู บานปนิ ลอง แพร
54030212 กองฝาย บานปนิ ลอง แพร
54030301 ผามอก ตาผามอก ลอง แพร
54030302 น้ําริน ตาผามอก ลอง แพร
54030303 ปง ตาผามอก ลอง แพร
54030304 เกี๋ยงพา ตาผามอก ลอง แพร
54030305 อิม ตาผามอก ลอง แพร
54030306 ใหมพมา ตาผามอก ลอง แพร
54030307 มวงเจริญ ตาผามอก ลอง แพร
54030308 ศรีใจ ตาผามอก ลอง แพร
54030401 แปนู เวียงตา ลอง แพร
54030402 เหลา เวียงตา ลอง แพร
54030403 มอน เวียงตา ลอง แพร
54030404 น้ําดิบ เวียงตา ลอง แพร
54030405 แหลง เวียงตา ลอง แพร
54030406 ผาลาย เวียงตา ลอง แพร
54030407 หวัฝาย เวียงตา ลอง แพร
54030408 เหลาศรีภูมิ เวียงตา ลอง แพร
54030409 สันติสุข เวียงตา ลอง แพร
54030410 แสนทอง เวียงตา ลอง แพร
54030501 รองบอน ปากกาง ลอง แพร
54030502 ปากกาง ปากกาง ลอง แพร
54030503 ทาเด่ือ ปากกาง ลอง แพร
54030504 วังเคียน ปากกาง ลอง แพร
54030505 ไฮสรอย ปากกาง ลอง แพร
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54030506 ปากปง ปากกาง ลอง แพร
54030507 วังตนเกลือ ปากกาง ลอง แพร
54030508 ทาหลุก ปากกาง ลอง แพร
54030509 หาดทรายคํา ปากกาง ลอง แพร
54030601 ไผลอม หวัทุง ลอง แพร
54030602 นามน หวัทุง ลอง แพร
54030603 หวัทุง หวัทุง ลอง แพร
54030604 แมจอก หวัทุง ลอง แพร
54030605 เค็ม หวัทุง ลอง แพร
54030606 นาอุนนอง หวัทุง ลอง แพร
54030607 นาอุนนอง หวัทุง ลอง แพร
54030608 เชตวัน หวัทุง ลอง แพร
54030609 ไผลอมพัฒนา หวัทุง ลอง แพร
54030701 ศรีดอนชัย ทุงแลง ลอง แพร
54030702 ทุงแลง ทุงแลง ลอง แพร
54030703 ปากจอกตะวันออก ทุงแลง ลอง แพร
54030704 ปากจอก ทุงแลง ลอง แพร
54030705 อายล้ิม ทุงแลง ลอง แพร
54030706 ผาจั๊บ ทุงแลง ลอง แพร
54030707 วังเลียง ทุงแลง ลอง แพร
54030708 หาดผาคัน ทุงแลง ลอง แพร
54030709 ใหมปากจอก ทุงแลง ลอง แพร
54030710 ศรีดอนไชย ทุงแลง ลอง แพร
54030711 ปากจอก ทุงแลง ลอง แพร
54030712 ทุงทอง ทุงแลง ลอง แพร
54030801 นาตุม บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030802 นาตุม บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030803 ทุงเจริญ บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030804 แมลอง บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030805 แมแขม บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030806 คางตะนะ บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030807 ตนมวง บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030808 แมรัง บอเหล็กลอง ลอง แพร
54030809 นาตุม บอเหล็กลอง ลอง แพร
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54030901 วังน้ําเย็น แมปาน ลอง แพร
54030902 แมปานนอก แมปาน ลอง แพร
54030903 แมปานใน แมปาน ลอง แพร
54030904 โคนปาุหนิ แมปาน ลอง แพร
54030905 แกงหลวง แมปาน ลอง แพร
54030906 ปงเจริญ แมปาน ลอง แพร
54030907 แมหลูตะวันออก แมปาน ลอง แพร
54040101 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร
54040102 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร
54040103 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร
54040104 ทามด สูงเมน สูงเมน แพร
54040105 โตนใต สูงเมน สูงเมน แพร
54040106 โตนเหนือ สูงเมน สูงเมน แพร
54040107 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร
54040108 สูงเมน สูงเมน สูงเมน แพร
54040109 โตนใต สูงเมน สูงเมน แพร
54040110 โตนเหนือ สูงเมน สูงเมน แพร
54040201 นาตม น้ําชํา สูงเมน แพร
54040202 น้ําชํา น้ําชํา สูงเมน แพร
54040203 บวกโปงุ น้ําชํา สูงเมน แพร
54040204 บวกโปงุ น้ําชํา สูงเมน แพร
54040205 รองเส้ียว น้ําชํา สูงเมน แพร
54040206 รองแดง น้ําชํา สูงเมน แพร
54040207 รองแค น้ําชํา สูงเมน แพร
54040208 ดอนแกว น้ําชํา สูงเมน แพร
54040209 บวกโปงุ น้ําชํา สูงเมน แพร
54040210 บวกโปงุ น้ําชํา สูงเมน แพร
54040211 บวกโปงุ น้ําชํา สูงเมน แพร
54040212 รองเส้ียว น้ําชํา สูงเมน แพร
54040213 รองแค น้ําชํา สูงเมน แพร
54040214 ดอนแกว น้ําชํา สูงเมน แพร
54040215 น้ําชํา น้ําชํา สูงเมน แพร
54040301 ชองลม หวัฝาย สูงเมน แพร
54040302 ชองลม หวัฝาย สูงเมน แพร
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54040303 หวัฝาย หวัฝาย สูงเมน แพร
54040304 ทุงเจริญ หวัฝาย สูงเมน แพร
54040305 ปาุผ้ึง หวัฝาย สูงเมน แพร
54040306 เหลาปาุผ้ึง หวัฝาย สูงเมน แพร
54040307 ดอนชัย หวัฝาย สูงเมน แพร
54040308 ชองลม หวัฝาย สูงเมน แพร
54040309 เหลาเจริญ หวัฝาย สูงเมน แพร
54040310 หวัฝาย หวัฝาย สูงเมน แพร
54040311 เหลาปาุผ้ึง หวัฝาย สูงเมน แพร
54040312 เหลาปาุผ้ึง หวัฝาย สูงเมน แพร
54040313 ชองลม หวัฝาย สูงเมน แพร
54040401 คางาม ดอนมูล สูงเมน แพร
54040402 ดอนแทน ดอนมูล สูงเมน แพร
54040403 ดอนมูล ดอนมูล สูงเมน แพร
54040404 ดอนมูล ดอนมูล สูงเมน แพร
54040405 ผาขาว ดอนมูล สูงเมน แพร
54040406 รองแหยง ดอนมูล สูงเมน แพร
54040407 ดอนแทน ดอนมูล สูงเมน แพร
54040408 คางาม ดอนมูล สูงเมน แพร
54040409 ดอนมูล ดอนมูล สูงเมน แพร
54040410 ดอนแทน ดอนมูล สูงเมน แพร
54040501 เหลาเหนือ บานเหลา สูงเมน แพร
54040502 เหลาใต บานเหลา สูงเมน แพร
54040503 น้ําฮอก บานเหลา สูงเมน แพร
54040504 เหลา บานเหลา สูงเมน แพร
54040505 เหลา บานเหลา สูงเมน แพร
54040506 เหลาเหนือ บานเหลา สูงเมน แพร
54040507 เหลาใต บานเหลา สูงเมน แพร
54040508 เหลาใต บานเหลา สูงเมน แพร
54040509 เหลาเหนือ บานเหลา สูงเมน แพร
54040601 กวางเหนือ บานกวาง สูงเมน แพร
54040602 กวางใต บานกวาง สูงเมน แพร
54040603 น้ําพุ บานกวาง สูงเมน แพร
54040604 กวางใหม บานกวาง สูงเมน แพร

-1437-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
54040605 กุญชรนิมิต บานกวาง สูงเมน แพร
54040606 กวางใหมถาวร บานกวาง สูงเมน แพร
54040701 ปงทาขาม บานปง สูงเมน แพร
54040702 ปงทาขาม บานปง สูงเมน แพร
54040703 ปงหวัหาด บานปง สูงเมน แพร
54040704 หาดเจริญ บานปง สูงเมน แพร
54040705 ปงทาขาม บานปง สูงเมน แพร
54040706 ปงหาดเจริญ บานปง สูงเมน แพร
54040801 กาศเหนือ บานกาศ สูงเมน แพร
54040802 กาศเหนือ บานกาศ สูงเมน แพร
54040803 กาศใต บานกาศ สูงเมน แพร
54040804 มวงเกษม บานกาศ สูงเมน แพร
54040805 หนองชางน้ํา บานกาศ สูงเมน แพร
54040806 กาศเจริญ บานกาศ สูงเมน แพร
54040807 มวงพัฒนา บานกาศ สูงเมน แพร
54040901 ตอนิมิตร รองกาศ สูงเมน แพร
54040902 รองกาศ รองกาศ สูงเมน แพร
54040903 รองกาศ รองกาศ สูงเมน แพร
54040904 รองกาศ รองกาศ สูงเมน แพร
54040905 รองกาศใต รองกาศ สูงเมน แพร
54040906 ปงพราว รองกาศ สูงเมน แพร
54040907 ดอนทนั รองกาศ สูงเมน แพร
54040908 ตอนิมิตร รองกาศ สูงเมน แพร
54040909 ตอนิมิตร รองกาศ สูงเมน แพร
54040910 แมสาย รองกาศ สูงเมน แพร
54040911 รองกาศใต รองกาศ สูงเมน แพร
54041001 สบสาย สบสาย สูงเมน แพร
54041002 สบสาย สบสาย สูงเมน แพร
54041003 วังวน สบสาย สูงเมน แพร
54041004 หาดล่ี สบสาย สูงเมน แพร
54041005 สบสาย สบสาย สูงเมน แพร
54041006 สบสาย สบสาย สูงเมน แพร
54041101 ไชยมาตรแ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041102 ทองเกตุ เวียงทอง สูงเมน แพร
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54041103 น้ําบอ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041104 โพธ์ิสุนทร เวียงทอง สูงเมน แพร
54041105 โพธ์ิสุนทร เวียงทอง สูงเมน แพร
54041106 น้ําบอ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041107 เขื่อนคําลือ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041108 ผาสุก เวียงทอง สูงเมน แพร
54041109 เวียงทองใหม เวียงทอง สูงเมน แพร
54041110 เขื่อนคําลือ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041111 ผาสุก เวียงทอง สูงเมน แพร
54041112 ไชยมาตยแ เวียงทอง สูงเมน แพร
54041201 หวัดง พระหลวง สูงเมน แพร
54041202 โฮง พระหลวง สูงเมน แพร
54041203 พระหลวง พระหลวง สูงเมน แพร
54041204 พระหลวง พระหลวง สูงเมน แพร
54041205 พระหลวง พระหลวง สูงเมน แพร
54050101 ปากพวก เดนชัย เดนชัย แพร
54050102 ปาุไผ-รองคีบ เดนชัย เดนชัย แพร
54050103 ปากพวก เดนชัย เดนชัย แพร
54050104 น้ําโคง เดนชัย เดนชัย แพร
54050105 หวยกูด เดนชัย เดนชัย แพร
54050106 แพะโรงสูบ เดนชัย เดนชัย แพร
54050107 มอนปาุกเอย เดนชัย เดนชัย แพร
54050108 ปากจั๊วะ เดนชัย เดนชัย แพร
54050109 หนองน้ําเค็ม เดนชัย เดนชัย แพร
54050110 ปากพวก เดนชัย เดนชัย แพร
54050111 มอนปาุกเอย เดนชัย เดนชัย แพร
54050201 แพะหนองบอ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050202 ดงสุระ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050203 แมจั๊วะ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050204 แมจั๊วะ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050205 เหมืองใหม แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050206 แพะรองหนิ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050207 แมจั๊วะ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050208 แมจั๊วะ แมจั๊วะ เดนชัย แพร
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54050209 รองบา แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050210 เหมืองใหม แมจั๊วะ เดนชัย แพร
54050301 ปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร
54050302 ไทรยอย ไทรยอย เดนชัย แพร
54050303 ปางเคาะ ไทรยอย เดนชัย แพร
54050304 บอแกว ไทรยอย เดนชัย แพร
54050305 ปาุไผ ไทรยอย เดนชัย แพร
54050306 น้ําพราว ไทรยอย เดนชัย แพร
54050307 ปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร
54050308 บอแกว ไทรยอย เดนชัย แพร
54050309 ปากปาน ไทรยอย เดนชัย แพร
54050310 บอแกว ไทรยอย เดนชัย แพร
54050311 ปางเคาะ ไทรยอย เดนชัย แพร
54050312 ไทรยอย ไทรยอย เดนชัย แพร
54050401 หวยไร หวยไร เดนชัย แพร
54050402 หวยปากทอด หวยไร เดนชัย แพร
54050403 หวยลากปนื หวยไร เดนชัย แพร
54050404 น้ําแรม หวยไร เดนชัย แพร
54050405 แมพวก หวยไร เดนชัย แพร
54050406 ฮานน้ําหมอ หวยไร เดนชัย แพร
54050407 ขวงบกุ หวยไร เดนชัย แพร
54050408 ปง หวยไร เดนชัย แพร
54050409 หวัดง หวยไร เดนชัย แพร
54050410 หวยลากปนืใน หวยไร เดนชัย แพร
54050501 ตนมวง ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050502 สวนหลวง ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050503 แมยุน ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050504 เดนชุมพล ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050505 ปงปาุหวาย ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050506 ปงปาุหวาย ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050507 ปงปาุหวาย ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050508 สวนหลวง ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54050509 แมยุน ปงปาุหวาย เดนชัย แพร
54060101 หนุนเหนือ บานหนุน สอง แพร
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54060102 หนุนใต บานหนุน สอง แพร
54060103 ลองลือบญุ บานหนุน สอง แพร
54060104 ศรีมูลเรือง บานหนุน สอง แพร
54060105 หลายหวย บานหนุน สอง แพร
54060106 ลองลือบญุ บานหนุน สอง แพร
54060107 ศรีมูลเรือง บานหนุน สอง แพร
54060108 ลองลือบญุ บานหนุน สอง แพร
54060109 ดงพัฒนา บานหนุน สอง แพร
54060110 หนุนเหนือ บานหนุน สอง แพร
54060111 หนุนใต บานหนุน สอง แพร
54060201 ธาตุพระลอ บานกลาง สอง แพร
54060202 คุม บานกลาง สอง แพร
54060203 เหนือ บานกลาง สอง แพร
54060204 เหลาเหนือ บานกลาง สอง แพร
54060205 กลาง บานกลาง สอง แพร
54060206 เทพสุนทรินทรแ บานกลาง สอง แพร
54060207 ลับแลง บานกลาง สอง แพร
54060208 หนองสุวรรณ บานกลาง สอง แพร
54060209 วังดิน บานกลาง สอง แพร
54060210 กลางทุง บานกลาง สอง แพร
54060211 ตนผ้ึง บานกลาง สอง แพร
54060212 หลาย บานกลาง สอง แพร
54060301 ลูนิเกต หวยหมาย สอง แพร
54060302 รองถาน หวยหมาย สอง แพร
54060303 หวยขอน หวยหมาย สอง แพร
54060304 ปาุคา หวยหมาย สอง แพร
54060305 ตนหนุน หวยหมาย สอง แพร
54060306 ดอนแกว หวยหมาย สอง แพร
54060307 หวยหมาย หวยหมาย สอง แพร
54060308 หวยกาน หวยหมาย สอง แพร
54060309 ลูเหนือ หวยหมาย สอง แพร
54060310 นาตอง หวยหมาย สอง แพร
54060311 หวยขอน หวยหมาย สอง แพร
54060312 จัดสรร หวยหมาย สอง แพร
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54060313 ลูนิเกต หวยหมาย สอง แพร
54060314 หวยขอน หวยหมาย สอง แพร
54060315 ลูนิเกต หวยหมาย สอง แพร
54060316 หวยขอน หวยหมาย สอง แพร
54060317 หวยหมายหลายหวย หวยหมาย สอง แพร
54060401 ปาุแดง เตาปนู สอง แพร
54060402 ทอสมาน เตาปนู สอง แพร
54060403 เตาปนู เตาปนู สอง แพร
54060404 นาไรเดียว เตาปนู สอง แพร
54060405 ขวงชมภู เตาปนู สอง แพร
54060406 ปงคา เตาปนู สอง แพร
54060407 อัมพวัน เตาปนู สอง แพร
54060408 อัมพวัน เตาปนู สอง แพร
54060409 ทอสมาน เตาปนู สอง แพร
54060410 เตาปนู เตาปนู สอง แพร
54060411 ทอสมาน เตาปนู สอง แพร
54060412 แมแรม เตาปนู สอง แพร
54060501 หวัเมือง หวัเมือง สอง แพร
54060502 วังฟุอน หวัเมือง สอง แพร
54060503 ดงเจริญ หวัเมือง สอง แพร
54060504 หนองเส้ียว หวัเมือง สอง แพร
54060505 แมทะ หวัเมือง สอง แพร
54060506 สันปูุสี หวัเมือง สอง แพร
54060507 วังฟุอน หวัเมือง สอง แพร
54060508 หนองเส้ียว หวัเมือง สอง แพร
54060509 หวัเมือง หวัเมือง สอง แพร
54060510 ดงเจริญ หวัเมือง สอง แพร
54060511 วังฟุอน หวัเมือง สอง แพร
54060512 วังฟุอน หวัเมือง สอง แพร
54060513 หวัเมือง หวัเมือง สอง แพร
54060601 ดอนชัย สะเอียบ สอง แพร
54060602 นาฝาย สะเอียบ สอง แพร
54060603 ปาุเลา สะเอียบ สอง แพร
54060604 นาหลวง สะเอียบ สอง แพร
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54060605 แมเตน สะเอียบ สอง แพร
54060606 ดอนแกว สะเอียบ สอง แพร
54060607 หวยโปงุ สะเอียบ สอง แพร
54060608 ทาวะ สะเอียบ สอง แพร
54060609 ดอนชัยสักทอง สะเอียบ สอง แพร
54060610 ปาุเลาเหนือ สะเอียบ สอง แพร
54060701 แดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร
54060702 โทกคา แดนชุมพล สอง แพร
54060703 ปาุแดงใต แดนชุมพล สอง แพร
54060704 แดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร
54060801 ทุงนาว ทุงนาว สอง แพร
54060802 ทุงนาว ทุงนาว สอง แพร
54060803 รองเย็น ทุงนาว สอง แพร
54060804 เดนนางฟูอน ทุงนาว สอง แพร
54060805 รองเย็น ทุงนาว สอง แพร
54060806 ทุงนาว ทุงนาว สอง แพร
54070101 ใหม วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070102 วังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070103 วังเบอะ วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070104 สีทใิน วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070105 วังแฟน วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070106 หาดร่ัว วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070107 นาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070108 นาใหม วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070109 สีธิพันธแ วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070110 ใหมกลาง วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070111 วังชิ้นพัฒนา วังชิ้น วังชิ้น แพร
54070201 มวงคํา สรอย วังชิ้น แพร
54070202 แมขมิง สรอย วังชิ้น แพร
54070203 ปาุปวย สรอย วังชิ้น แพร
54070204 แมขมวก สรอย วังชิ้น แพร
54070205 แมหละ สรอย วังชิ้น แพร
54070206 ปางงุน สรอย วังชิ้น แพร
54070207 ไฮยอย สรอย วังชิ้น แพร
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54070208 แพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร
54070209 ดงเจริญ สรอย วังชิ้น แพร
54070210 มวงคําใต สรอย วังชิ้น แพร
54070211 เจริญสุข สรอย วังชิ้น แพร
54070301 โปงุ แมปาูก วังชิ้น แพร
54070302 แมบงเหนือ แมปาูก วังชิ้น แพร
54070303 แมบงใต แมปาูก วังชิ้น แพร
54070304 แมปาูก แมปาูก วังชิ้น แพร
54070305 แมจอก แมปาูก วังชิ้น แพร
54070306 แซฟูา แมปาูก วังชิ้น แพร
54070307 นาฮาง แมปาูก วังชิ้น แพร
54070308 แมจอกนอก แมปาูก วังชิ้น แพร
54070309 เหลา แมปาูก วังชิ้น แพร
54070310 วังน้ําเย็น แมปาูก วังชิ้น แพร
54070401 แมแปง นาพูน วังชิ้น แพร
54070402 นาพูน นาพูน วังชิ้น แพร
54070403 นาปลากั้ง นาพูน วังชิ้น แพร
54070404 วังลึก นาพูน วังชิ้น แพร
54070405 ดอนกวาง นาพูน วังชิ้น แพร
54070406 ปาุไรหลวง นาพูน วังชิ้น แพร
54070407 เปาปม บานดงยาง นาพูน วังชิ้น แพร
54070408 สวนปาุวังชิ้น นาพูน วังชิ้น แพร
54070409 แมสิน นาพูน วังชิ้น แพร
54070410 นาพูนพัฒนา นาพูน วังชิ้น แพร
54070411 วังลึกพัฒนา นาพูน วังชิ้น แพร
54070501 วังขอน แมพุง วังชิ้น แพร
54070502 คางคําปนั แมพุง วังชิ้น แพร
54070503 วังกวาง แมพุง วังชิ้น แพร
54070504 คางปนิใจ แมพุง วังชิ้น แพร
54070505 แมแฮด แมพุง วังชิ้น แพร
54070506 แมตืด แมพุง วังชิ้น แพร
54070507 ปาุคา แมพุง วังชิ้น แพร
54070508 ปางไฮ แมพุง วังชิ้น แพร
54070509 ปาุมวง แมพุง วังชิ้น แพร
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54070510 แมพุง แมพุง วังชิ้น แพร
54070511 ปาุไผ แมพุง วังชิ้น แพร
54070512 ปางมะโอ แมพุง วังชิ้น แพร
54070513 ขุนหวย แมพุง วังชิ้น แพร
54070514 สวนปาุแมสรอย แมพุง วังชิ้น แพร
54070515 แมพุงหลวง แมพุง วังชิ้น แพร
54070516 วังกวางเหนือ แมพุง วังชิ้น แพร
54070601 แมกระตเอม ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070602 ปางไม ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070603 ปาุสัก ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070604 สองแคว ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070605 โปงุตืด ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070606 แมกระตเอม ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070607 สองแควลาง ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070608 ปาุสักบน ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070609 ปางไมพัฒนา ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070610 แมกระตเอมลาง ปาุสัก วังชิ้น แพร
54070701 สบเกิ๋ง แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070702 เดน แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070703 ปนัเจน แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070704 สลก แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070705 สบปาูก แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070706 แมสิน แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070707 คางใจ แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54070708 คางคําแสน แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร
54080101 ปงเตา แมคํามี หนองมวงไข แพร
54080102 ทาลอ แมคํามี หนองมวงไข แพร
54080103 รัตนปญัญา แมคํามี หนองมวงไข แพร
54080104 พิมสาร แมคํามี หนองมวงไข แพร
54080201 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080202 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080203 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080204 ปากยาง หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080205 มวงไขพัฒนา หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
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54080206 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080207 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080208 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข แพร
54080301 หนองน้ํารัด น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080302 น้ํารัด น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080303 ยานยาว น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080304 อุทธรณแ น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080305 ยานยาวเหนือ น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080306 น้ํารัด น้ํารัด หนองมวงไข แพร
54080401 วังหลวง วังหลวง หนองมวงไข แพร
54080402 วังหลวง วังหลวง หนองมวงไข แพร
54080403 วังหลวง วังหลวง หนองมวงไข แพร
54080404 วังหลวง วังหลวง หนองมวงไข แพร
54080405 วังหลวง วังหลวง หนองมวงไข แพร
54080501 สะเลียมเหนือ ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080502 แมคํามีตําหนักธรรม ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080503 สะเลียมใต ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080504 แมคํามีตําหนักธรรม ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080505 สะเลียมเหนือ ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080506 ตําหนักธรรม ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080507 สะเลียมเหนือ ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080508 ตําหนักธรรม ตําหนักธรรม หนองมวงไข แพร
54080601 ริมยม ทุงแคว หนองมวงไข แพร
54080602 ทุงแคว ทุงแคว หนองมวงไข แพร
54080603 ทุงแคว ทุงแคว หนองมวงไข แพร
54080604 ทุงทอง ทุงแคว หนองมวงไข แพร
55010201 วังหมอ บอ เมืองนาน นาน
55010202 หวยย่ืน บอ เมืองนาน นาน
55010203 ภูเวียง บอ เมืองนาน นาน
55010204 ผาขวาง บอ เมืองนาน นาน
55010205 น้ํางาว บอ เมืองนาน นาน
55010206 สาระสุขสันตแ บอ เมืองนาน นาน
55010207 สันติภาพพัฒนา บอ เมืองนาน นาน
55010208 ทรายทอง บอ เมืองนาน นาน
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55010209 หาดปลาแหง บอ เมืองนาน นาน
55010210 ใหมผาขวาง บอ เมืองนาน นาน
55010301 ผาตูบ ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010302 หวยสมปอุย ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010303 สวนหอม ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010304 ผาสิงหแ ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010305 ทุงเศรษฐี ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010306 มงคลนิมิต ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010307 ผาตูบ ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010308 คอนสวรรคแ ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010309 ฟูาใหม ผาสิงหแ เมืองนาน นาน
55010401 นาทอ ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010402 ไชยสถาน ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010403 ศรีเกิด ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010404 ปางคา ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010405 ฝาง ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010406 ตาแกว ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010407 ก฿อด ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010408 ทุงขาม ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010409 เดนใหม ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010410 นาทอใหม ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010411 คาใหมไชยเจริญ ไชยสถาน เมืองนาน นาน
55010501 ถืมตอง ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010502 เขื่อนแกว ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010503 วังฆอง ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010504 นาทอเดน ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010505 กิ่วปาุหา ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010506 ดอนถืมตอง ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010507 ฝายแก ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010508 ใหมสุขสันตแ ถืมตอง เมืองนาน นาน
55010601 ศรีนาปาุน เรือง เมืองนาน นาน
55010602 ดอนเฟือง เรือง เมืองนาน นาน
55010603 เรือง เรือง เมืองนาน นาน
55010604 ตาแวน เรือง เมืองนาน นาน
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55010605 นางาม เรือง เมืองนาน นาน
55010606 นามวง เรือง เมืองนาน นาน
55010607 สันปาุสัก เรือง เมืองนาน นาน
55010608 หวยมอญ เรือง เมืองนาน นาน
55010701 นาซาว นาซาว เมืองนาน นาน
55010702 สะไมยแ นาซาว เมืองนาน นาน
55010703 นาหนิ นาซาว เมืองนาน นาน
55010704 ก฿อด นาซาว เมืองนาน นาน
55010705 นวราษฏรแ นาซาว เมืองนาน นาน
55010706 ดอนคีรี นาซาว เมืองนาน นาน
55010707 ก฿อดใหมพัฒนา นาซาว เมืองนาน นาน
55010801 ดูเหนือ ดูใต เมืองนาน นาน
55010802 ดูใต ดูใต เมืองนาน นาน
55010803 ธงนอย ดูใต เมืองนาน นาน
55010804 เจดียแ ดูใต เมืองนาน นาน
55010805 ดอนมูล ดูใต เมืองนาน นาน
55010806 พญาวัด ดูใต เมืองนาน นาน
55010807 สมุน ดูใต เมืองนาน นาน
55010808 เชียงราย ดูใต เมืองนาน นาน
55010809 คอวัง ดูใต เมืองนาน นาน
55010810 ดูตนฮาง ดูใต เมืองนาน นาน
55010811 เขานอย ดูใต เมืองนาน นาน
55010812 ดูเหนือพัฒนา ดูใต เมืองนาน นาน
55010813 ดอนมูลพัฒนา ดูใต เมืองนาน นาน
55010814 ธงใหมพัฒนา ดูใต เมืองนาน นาน
55010815 เจดียแ ดูใต เมืองนาน นาน
55010901 ธงหลวง กองควาย เมืองนาน นาน
55010902 ดอนน้ําครก กองควาย เมืองนาน นาน
55010903 นาผา กองควาย เมืองนาน นาน
55010904 น้ําครกใหม กองควาย เมืองนาน นาน
55010905 น้ําครกเกา กองควาย เมืองนาน นาน
55010906 ดอนเจริญ กองควาย เมืองนาน นาน
55010907 ผาสุกพัฒนา กองควาย เมืองนาน นาน
55010908 พุฒิมาราม กองควาย เมืองนาน นาน
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55010909 น้ําครกใหมพัฒนา กองควาย เมืองนาน นาน
55010910 น้ําครกเกาะสวรรคแ กองควาย เมืองนาน นาน
55010911 นาแหว กองควาย เมืองนาน นาน
55010912 นาผาใหม กองควาย เมืองนาน นาน
55011601 สวก บอสวก เมืองนาน นาน
55011602 ปาุคา บอสวก เมืองนาน นาน
55011603 มวงเจริญราษฎรแ บอสวก เมืองนาน นาน
55011604 เชียงยืน บอสวก เมืองนาน นาน
55011605 ซาวหลวง บอสวก เมืองนาน นาน
55011606 ตาม บอสวก เมืองนาน นาน
55011607 นามน บอสวก เมืองนาน นาน
55011608 หนองโตม บอสวก เมืองนาน นาน
55011609 ดอนอุดม บอสวก เมืองนาน นาน
55011610 สวกพัฒนา บอสวก เมืองนาน นาน
55011611 นาปงพัฒนา บอสวก เมืองนาน นาน
55011612 ใหมรุงเรือง บอสวก เมืองนาน นาน
55011613 ปาุฝางสามัคคี บอสวก เมืองนาน นาน
55011701 สะเนียน สะเนียน เมืองนาน นาน
55011702 เหนือวัด สะเนียน เมืองนาน นาน
55011703 หวยล่ี สะเนียน เมืองนาน นาน
55011704 น้ําโคง สะเนียน เมืองนาน นาน
55011705 สองแคว สะเนียน เมืองนาน นาน
55011706 ปางเปย สะเนียน เมืองนาน นาน
55011707 วังตาว สะเนียน เมืองนาน นาน
55011708 กาใส สะเนียน เมืองนาน นาน
55011709 หวยปกุ สะเนียน เมืองนาน นาน
55011710 ละเบายา สะเนียน เมืองนาน นาน
55011711 หวยเฮือ สะเนียน เมืองนาน นาน
55011712 ใหมในฝัน สะเนียน เมืองนาน นาน
55011713 กลางพัฒนา สะเนียน เมืองนาน นาน
55011714 ใหมเจริญสุข สะเนียน เมืองนาน นาน
55011715 หวยระพี สะเนียน เมืองนาน นาน
55011716 สมุนใหม สะเนียน เมืองนาน นาน
55020201 พรม หนองแดง แมจริม นาน
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55020202 แควง หนองแดง แมจริม นาน
55020203 ดงไพรวัลยแ หนองแดง แมจริม นาน
55020204 นาคา หนองแดง แมจริม นาน
55020205 หนองแดง หนองแดง แมจริม นาน
55020206 นาบวั หนองแดง แมจริม นาน
55020207 หนองแดงใหม หนองแดง แมจริม นาน
55020208 นาเจริญ หนองแดง แมจริม นาน
55020209 กิ่วน้ํา หนองแดง แมจริม นาน
55020210 สวาง หนองแดง แมจริม นาน
55020301 หวยซอ หมอเมือง แมจริม นาน
55020302 นาเซีย หมอเมือง แมจริม นาน
55020303 หมอเมือง หมอเมือง แมจริม นาน
55020304 ทุงกวาง หมอเมือง แมจริม นาน
55020305 บวกแรด หมอเมือง แมจริม นาน
55020306 หวยบง หมอเมือง แมจริม นาน
55020401 น้ําปนู น้ําพาง แมจริม นาน
55020402 น้ําลาน น้ําพาง แมจริม นาน
55020403 น้ําแนะ น้ําพาง แมจริม นาน
55020404 น้ําพาง น้ําพาง แมจริม นาน
55020405 น้ําวา น้ําพาง แมจริม นาน
55020406 น้ําปฺุ น้ําพาง แมจริม นาน
55020407 ใหม น้ําพาง แมจริม นาน
55020408 น้ําพระทยั น้ําพาง แมจริม นาน
55020409 น้ําตวง น้ําพาง แมจริม นาน
55020410 รมเกลา น้ําพาง แมจริม นาน
55020501 น้ําปาย น้ําปาย แมจริม นาน
55020502 ปาุสัก น้ําปาย แมจริม นาน
55020503 หวยกอม น้ําปาย แมจริม นาน
55020504 กิ่วกอก น้ําปาย แมจริม นาน
55020505 หวยทรายมูล น้ําปาย แมจริม นาน
55020506 ตเอซอ น้ําปาย แมจริม นาน
55020601 บอน แมจริม แมจริม นาน
55020602 ฝาย แมจริม แมจริม นาน
55020603 กอ แมจริม แมจริม นาน
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55020604 นาหมัน แมจริม แมจริม นาน
55020605 ตอง แมจริม แมจริม นาน
55020606 ตองเจริญราษฎรแ แมจริม แมจริม นาน
55030101 เปาู บานฟูา บานหลวง นาน
55030102 นาวี บานฟูา บานหลวง นาน
55030103 ฟูา บานฟูา บานหลวง นาน
55030104 ทุงขา บานฟูา บานหลวง นาน
55030105 ดู บานฟูา บานหลวง นาน
55030106 ปาุตาง บานฟูา บานหลวง นาน
55030107 คือ บานฟูา บานหลวง นาน
55030108 โปงุศรี บานฟูา บานหลวง นาน
55030201 ปาุคา ปาุคาหลวง บานหลวง นาน
55030202 ปาุคาใหม ปาุคาหลวง บานหลวง นาน
55030203 วังยาว ปาุคาหลวง บานหลวง นาน
55030204 นาหวาย ปาุคาหลวง บานหลวง นาน
55030205 นาหวายใหม ปาุคาหลวง บานหลวง นาน
55030301 หลวง สวด บานหลวง นาน
55030302 หลายทุง สวด บานหลวง นาน
55030303 ดอย สวด บานหลวง นาน
55030304 ปาุเปย สวด บานหลวง นาน
55030305 ดอน สวด บานหลวง นาน
55030306 ทุงผ้ึง สวด บานหลวง นาน
55030307 สวนเสด็จ สวด บานหลวง นาน
55030308 เจริญราษฎรแ สวด บานหลวง นาน
55030401 เกษตรสมบรูณแ บานพี้ บานหลวง นาน
55030402 พี้ใต บานพี้ บานหลวง นาน
55030403 หวยตึม บานพี้ บานหลวง นาน
55030404 พี้เหนือ บานพี้ บานหลวง นาน
55030405 พี้กลาง บานพี้ บานหลวง นาน
55040101 นาราบ นานอย นานอย นาน
55040102 ดอนไชย นานอย นานอย นาน
55040103 นาหลวง นานอย นานอย นาน
55040104 นานอย นานอย นานอย นาน
55040105 บุง นานอย นานอย นาน
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55040106 ไร นานอย นานอย นาน
55040107 นาหลาย นานอย นานอย นาน
55040108 หวัทุง นานอย นานอย นาน
55040109 นาอุดม นานอย นานอย นาน
55040110 คลองชล นานอย นานอย นาน
55040201 หนองหา เชียงของ นานอย นาน
55040202 แต เชียงของ นานอย นาน
55040203 ปาุสัก เชียงของ นานอย นาน
55040204 นาเกลือ เชียงของ นานอย นาน
55040205 น้ําหนิ เชียงของ นานอย นาน
55040206 สัน เชียงของ นานอย นาน
55040207 หวยเลา เชียงของ นานอย นาน
55040301 หวัเมือง ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040302 ขัวกอม ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040303 หนองหา ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040304 ศรีบญุเรือง ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040305 หนองเตา ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040306 ทุงมงคล ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040307 ใหม ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040308 น้ําหก ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040309 หนองบวั ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040310 หนอง ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040311 ศรีษะเกษ ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040312 กอมกอ ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040313 หนองผํา ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040314 กิตตินันทแ ศรีษะเกษ นานอย นาน
55040401 ศาลา สถาน นานอย นาน
55040402 สถาน สถาน นานอย นาน
55040403 ใหม สถาน นานอย นาน
55040404 นา สถาน นานอย นาน
55040405 ไรน้ําหนิ สถาน นานอย นาน
55040406 น้ําลัด สถาน นานอย นาน
55040407 หมาก สถาน นานอย นาน
55040408 ปาุกลวย สถาน นานอย นาน

-1452-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
55040409 หลายหนอง สถาน นานอย นาน
55040410 นาดอย สถาน นานอย นาน
55040411 ใหมจัดสรร สถาน นานอย นาน
55040412 ทุง สถาน นานอย นาน
55040501 เชตะวัน สันทะ นานอย นาน
55040502 หวยจอย สันทะ นานอย นาน
55040503 ขุนสถาน สันทะ นานอย นาน
55040504 วังคํา สันทะ นานอย นาน
55040505 นาแดง สันทะ นานอย นาน
55040506 สันทะ สันทะ นานอย นาน
55040507 หวยสม สันทะ นานอย นาน
55040508 สาน สันทะ นานอย นาน
55040509 แสนสุข สันทะ นานอย นาน
55040510 ใหมหวัดง สันทะ นานอย นาน
55040601 ออย บวัใหญ นานอย นาน
55040602 ใหมมงคล บวัใหญ นานอย นาน
55040603 นาแหน บวัใหญ นานอย นาน
55040604 ทพัมาน บวัใหญ นานอย นาน
55040605 นาไค บวัใหญ นานอย นาน
55040606 ตนมวง บวัใหญ นานอย นาน
55040607 สันพยอม บวัใหญ นานอย นาน
55040608 หนองหา บวัใหญ นานอย นาน
55040701 พืชเจริญ น้ําตก นานอย นาน
55040702 น้ําพุ น้ําตก นานอย นาน
55040703 น้ําสระ น้ําตก นานอย นาน
55040704 วังกอก น้ําตก นานอย นาน
55040705 เปา น้ําตก นานอย นาน
55040706 ไทยงาม น้ําตก นานอย นาน
55040707 พืชมงคล น้ําตก นานอย นาน
55050101 ขอน ปวั ปวั นาน
55050102 ปาุหดั ปวั ปวั นาน
55050103 ปรางคแ ปวั ปวั นาน
55050104 รอง ปวั ปวั นาน
55050105 ปาุลาน ปวั ปวั นาน
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55050106 ไรรวงทอง ปวั ปวั นาน
55050107 ปรางคแพัฒนา 1 ปวั ปวั นาน
55050108 ปรางคแพัฒนา 2 ปวั ปวั นาน
55050201 ทุงกวาง แงง ปวั นาน
55050202 ทาลอ แงง ปวั นาน
55050203 หนองเงือก แงง ปวั นาน
55050204 พาน แงง ปวั นาน
55050205 หวัเมือง แงง ปวั นาน
55050206 ดอนมูล แงง ปวั นาน
55050207 ใหมไชยมงคล แงง ปวั นาน
55050301 นาปาุน สถาน ปวั นาน
55050302 สาน สถาน ปวั นาน
55050303 สานเหลา สถาน ปวั นาน
55050304 ดอนสถาน สถาน ปวั นาน
55050305 หวยลา สถาน ปวั นาน
55050306 นาฝาง สถาน ปวั นาน
55050307 ปาุเหยีง สถาน ปวั นาน
55050308 ใหมชัยเจริญ สถาน ปวั นาน
55050309 สันติสุข สถาน ปวั นาน
55050310 พรสวรรคแ สถาน ปวั นาน
55050311 ตนผ้ึง สถาน ปวั นาน
55050312 ดอนสถาน 1 สถาน ปวั นาน
55050313 สาน 1 สถาน ปวั นาน
55050401 เฮ้ีย ศิลาแลง ปวั นาน
55050402 ศาลา ศิลาแลง ปวั นาน
55050403 ดอนไชย ศิลาแลง ปวั นาน
55050404 ตีนตก ศิลาแลง ปวั นาน
55050405 หวัน้ํา ศิลาแลง ปวั นาน
55050406 หวัดอย ศิลาแลง ปวั นาน
55050407 ฝาย ศิลาแลง ปวั นาน
55050408 นาแล ศิลาแลง ปวั นาน
55050501 นาคํา ศิลาเพชร ปวั นาน
55050502 ทุงศรีบญุยืน ศิลาเพชร ปวั นาน
55050503 ปาุตอง ศิลาเพชร ปวั นาน
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55050504 ดอนแกว ศิลาเพชร ปวั นาน
55050505 ดอนมูล ศิลาเพชร ปวั นาน
55050506 ดอนไชย ศิลาเพชร ปวั นาน
55050507 ทุงรัตนา ศิลาเพชร ปวั นาน
55050508 ปาุตองดอนทรายทอง ศิลาเพชร ปวั นาน
55050509 ปาุตองพัฒนา ศิลาเพชร ปวั นาน
55050510 ดอนสุขสันตแ ศิลาเพชร ปวั นาน
55050601 ไร อวน ปวั นาน
55050602 ทุงฆอน อวน ปวั นาน
55050603 น้ํายาว อวน ปวั นาน
55050604 ทุงกลาง อวน ปวั นาน
55050605 กอก อวน ปวั นาน
55050606 ทุงเฮา อวน ปวั นาน
55050607 หวยหาด อวน ปวั นาน
55050608 หวยหลักลาย อวน ปวั นาน
55050609 ไรพัฒนา อวน ปวั นาน
55050610 ดอนน้ํายาว อวน ปวั นาน
55050611 ทุงใหม อวน ปวั นาน
55050901 นาง้ิว ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050902 ตนแหลง ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050903 ทาควาย ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050904 หนาด ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050905 หวยทาง ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050906 เส้ียว ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050907 แดนพนา ไชยวัฒนา ปวั นาน
55050908 หวยสาวแลว ไชยวัฒนา ปวั นาน
55051001 นากอ เจดียแชัย ปวั นาน
55051002 ปง เจดียแชัย ปวั นาน
55051003 ทุงชัย เจดียแชัย ปวั นาน
55051004 ศาลา เจดียแชัย ปวั นาน
55051005 สบปวั เจดียแชัย ปวั นาน
55051006 ดอนแกว เจดียแชัย ปวั นาน
55051007 วังมวง เจดียแชัย ปวั นาน
55051008 นาวงคแ เจดียแชัย ปวั นาน
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55051009 ปงหนึ่ง เจดียแชัย ปวั นาน
55051101 ปางยาง ภูคา ปวั นาน
55051102 ขุนกุน ภูคา ปวั นาน
55051103 ผาเวียง ภูคา ปวั นาน
55051104 แจรงหลวง ภูคา ปวั นาน
55051105 ตานอย ภูคา ปวั นาน
55051106 เตเยกลาง ภูคา ปวั นาน
55051107 เตเยกิ่วเหน็ ภูคา ปวั นาน
55051108 ปาุไร ภูคา ปวั นาน
55051109 หวยปดู ภูคา ปวั นาน
55051110 หวยงอน ภูคา ปวั นาน
55051111 กอก ภูคา ปวั นาน
55051112 น้ําปวัพัฒนา ภูคา ปวั นาน
55051113 น้ําด้ัน ภูคา ปวั นาน
55051114 ใหมภูคา ภูคา ปวั นาน
55051201 สกาดเหนือ สกาด ปวั นาน
55051202 สกาดกลาง สกาด ปวั นาน
55051203 สกาดใต สกาด ปวั นาน
55051204 ภูกอก สกาด ปวั นาน
55051301 น้ําเปนิ ปาุกลาง ปวั นาน
55051302 หวยสะนาว ปาุกลาง ปวั นาน
55051303 คางฮอ ปาุกลาง ปวั นาน
55051304 จุน ปาุกลาง ปวั นาน
55051305 ตาหลวง ปาุกลาง ปวั นาน
55051306 สวนทราย ปาุกลาง ปวั นาน
55051307 ปาุกลาง ปาุกลาง ปวั นาน
55051401 ต๊ึด วรนคร ปวั นาน
55051402 เก็ต วรนคร ปวั นาน
55051403 มอน วรนคร ปวั นาน
55051404 แกมราษฎรแพัฒนา วรนคร ปวั นาน
55051405 แกม วรนคร ปวั นาน
55051406 สวนดอก วรนคร ปวั นาน
55051407 รองแง วรนคร ปวั นาน
55051408 ดอนแกว วรนคร ปวั นาน
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55060101 ทาคํ้า ริม ทาวังผา นาน
55060102 ปาุไคร ริม ทาวังผา นาน
55060103 นาเตา ริม ทาวังผา นาน
55060104 เชียงแล ริม ทาวังผา นาน
55060105 ปคูา ริม ทาวังผา นาน
55060106 เชียงแล 2 ริม ทาวังผา นาน
55060107 ทาคํ้าสอง ริม ทาวังผา นาน
55060201 ฝายมูล ปาุคา ทาวังผา นาน
55060202 ตนฮาง ปาุคา ทาวังผา นาน
55060203 สบยาง ปาุคา ทาวังผา นาน
55060204 หนองมวง ปาุคา ทาวังผา นาน
55060205 หนองบวั ปาุคา ทาวังผา นาน
55060206 ดอนแกว ปาุคา ทาวังผา นาน
55060207 สบขุน ปาุคา ทาวังผา นาน
55060301 วังทอง ผาตอ ทาวังผา นาน
55060302 นาหนุน 2 ผาตอ ทาวังผา นาน
55060303 แหน 2 ผาตอ ทาวังผา นาน
55060304 น้ําพุ ผาตอ ทาวังผา นาน
55060305 น้ําโมง ผาตอ ทาวังผา นาน
55060306 สบเปด็ ผาตอ ทาวังผา นาน
55060307 นาหนุน 3 ผาตอ ทาวังผา นาน
55060401 กเง ยม ทาวังผา นาน
55060402 สบบั่ว ยม ทาวังผา นาน
55060403 ลอมกลาง ยม ทาวังผา นาน
55060404 เชียงยืน ยม ทาวังผา นาน
55060405 ทุงฆอง ยม ทาวังผา นาน
55060406 เส้ียว ยม ทาวังผา นาน
55060407 หนอง ยม ทาวังผา นาน
55060408 พราว ยม ทาวังผา นาน
55060409 น้ําไคร ยม ทาวังผา นาน
55060410 นานิคม ยม ทาวังผา นาน
55060501 สบหนอง ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060502 ปาุเมี่ยง ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060503 ตาลชุม ตาลชุม ทาวังผา นาน
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55060504 สบสาย ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060505 ปง 1 ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060506 ดอนแกง ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060507 น้ําปาูก ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060508 หวยโปงุ ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060509 หวยธนู ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060510 หวยแขม ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060511 ปง 2 ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060512 สบหนอง 2 ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060513 ปงพัฒนา ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060514 ตาลชุม 2 ตาลชุม ทาวังผา นาน
55060601 มวง ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060602 ดอนมูล ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060603 หวยเด่ือ ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060604 ดอนตัน ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060605 นาอุดม ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060606 คัวะ ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060607 ดอยต๋ิว ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060608 หวยมวง ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060609 ขอน ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060610 ดอนตัน 2 ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060611 ดอนทอง ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060612 ดอนตัน 3 ศรีภูมิ ทาวังผา นาน
55060701 ถอน จอมพระ ทาวังผา นาน
55060702 นาฝุา จอมพระ ทาวังผา นาน
55060703 ใหม จอมพระ ทาวังผา นาน
55060704 นาเผือก จอมพระ ทาวังผา นาน
55060705 ยู จอมพระ ทาวังผา นาน
55060706 สลี จอมพระ ทาวังผา นาน
55060707 น้ําฮาว จอมพระ ทาวังผา นาน
55060708 ปาุคา จอมพระ ทาวังผา นาน
55060709 ถอน 2 จอมพระ ทาวังผา นาน
55060710 ยูใต จอมพระ ทาวังผา นาน
55060711 ยูกลาง จอมพระ ทาวังผา นาน
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55060801 นาหนุน 1 แสนทอง ทาวังผา นาน
55060802 นาทราย แสนทอง ทาวังผา นาน
55060803 พอ แสนทอง ทาวังผา นาน
55060804 ฮวก แสนทอง ทาวังผา นาน
55060805 น้ําไคร แสนทอง ทาวังผา นาน
55060806 หวยมวง แสนทอง ทาวังผา นาน
55060807 สันติสุข แสนทอง ทาวังผา นาน
55060808 แฮะ แสนทอง ทาวังผา นาน
55060901 ดอนชัย ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060902 ทาวังผา ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060903 อาฮาม ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060904 สบยาว ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060905 วังวา ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060906 ทาวังผา 2 ทาวังผา ทาวังผา นาน
55060907 ทาวังผา 3 ทาวังผา ทาวังผา นาน
55061001 แหน 1 ผาทอง ทาวังผา นาน
55061002 วังผาง ผาทอง ทาวังผา นาน
55061003 ปางสา ผาทอง ทาวังผา นาน
55061004 น้ําลัก ผาทอง ทาวังผา นาน
55061005 น้ํากิ ผาทอง ทาวังผา นาน
55061006 สันเจริญ ผาทอง ทาวังผา นาน
55061007 น้ําแปงุ ผาทอง ทาวังผา นาน
55061008 แหนสาม ผาทอง ทาวังผา นาน
55070101 สถาน กลางเวียง เวียงสา นาน
55070102 ดอนแทน กลางเวียง เวียงสา นาน
55070103 กลางเวียง กลางเวียง เวียงสา นาน
55070104 บญุยืน กลางเวียง เวียงสา นาน
55070105 ตนหนุน กลางเวียง เวียงสา นาน
55070106 ภูเพียง กลางเวียง เวียงสา นาน
55070107 ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา นาน
55070108 หนองนก กลางเวียง เวียงสา นาน
55070109 หนอง กลางเวียง เวียงสา นาน
55070110 สันติสุข กลางเวียง เวียงสา นาน
55070111 ใหมดินแดน กลางเวียง เวียงสา นาน
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55070112 รองเย็น กลางเวียง เวียงสา นาน
55070113 ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา นาน
55070114 ดอนแทน กลางเวียง เวียงสา นาน
55070115 โพธ์ิชัย กลางเวียง เวียงสา นาน
55070201 ศรีมงคล ขึ่ง เวียงสา นาน
55070202 ง้ิวงาม ขึ่ง เวียงสา นาน
55070203 ขึ่ง ขึ่ง เวียงสา นาน
55070204 ทาล่ี ขึ่ง เวียงสา นาน
55070205 ผาโพธ์ิทอง ขึ่ง เวียงสา นาน
55070206 ขึ่งใต ขึ่ง เวียงสา นาน
55070207 ศรีมงคลเหนือ ขึ่ง เวียงสา นาน
55070301 ไหลนาน ไหลนาน เวียงสา นาน
55070302 บญุเรือง ไหลนาน เวียงสา นาน
55070303 นาสา ไหลนาน เวียงสา นาน
55070304 ทาขาม ไหลนาน เวียงสา นาน
55070305 หวยสอน ไหลนาน เวียงสา นาน
55070306 หวยเมน ไหลนาน เวียงสา นาน
55070307 ฝากุง ไหลนาน เวียงสา นาน
55070308 ไหลนานเหนือ ไหลนาน เวียงสา นาน
55070401 ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา นาน
55070402 ต๊ึด ตาลชุม เวียงสา นาน
55070403 ปาุสัก ตาลชุม เวียงสา นาน
55070404 ครกคํา ตาลชุม เวียงสา นาน
55070405 หลับมืนไตย ตาลชุม เวียงสา นาน
55070406 นากอก ตาลชุม เวียงสา นาน
55070407 ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา นาน
55070501 นาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา นาน
55070502 หวยมวง นาเหลือง เวียงสา นาน
55070503 นาเหลืองนอก นาเหลือง เวียงสา นาน
55070504 เมืองราม นาเหลือง เวียงสา นาน
55070505 ปาุคา นาเหลือง เวียงสา นาน
55070506 ทาดอนไชย นาเหลือง เวียงสา นาน
55070507 ดอนไชยพระบาท นาเหลือง เวียงสา นาน
55070601 ไผงาม สาน เวียงสา นาน
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55070602 พระเนตร สาน เวียงสา นาน
55070603 สาน สาน เวียงสา นาน
55070604 สาลีก สาน เวียงสา นาน
55070605 ผาเวียง สาน เวียงสา นาน
55070606 คือเวียง สาน เวียงสา นาน
55070607 โปรง สาน เวียงสา นาน
55070608 ใหม สาน เวียงสา นาน
55070609 ทรายทอง สาน เวียงสา นาน
55070610 สานเหนือ สาน เวียงสา นาน
55070701 น้ํามวบ น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070702 กนฝาย น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070703 ตนปอุง น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070704 สาล้ี น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070705 น้ําปี้ น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070706 สันรุงเรือง น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070707 วนาไพร น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070708 ธารทอง น้ํามวบ เวียงสา นาน
55070801 วังมวง น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070802 น้ําปั้ว น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070803 น้ําปั้ว น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070804 น้ําปั้ว น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070805 หวยแกว น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070806 ปางสีเสียด น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070807 น้ําปั้วใหม น้ําปั้ว เวียงสา นาน
55070901 นากา ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070902 ฮากฮาน ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070903 สะเลียม ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070904 ปาุหุง ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070905 หวยหลอด ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070906 บอหอย ยาบหวันา เวียงสา นาน
55070907 ภักดีธรรม ยาบหวันา เวียงสา นาน
55071001 ปงสนุก ปงสนุก เวียงสา นาน
55071002 ก฿อตใต ปงสนุก เวียงสา นาน
55071003 ปงสนุกใหม ปงสนุก เวียงสา นาน
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55071004 หวยสันทราย ปงสนุก เวียงสา นาน
55071101 นาผา อายนาไลย เวียงสา นาน
55071102 นาไลย อายนาไลย เวียงสา นาน
55071103 พะเยา อายนาไลย เวียงสา นาน
55071104 ใหมเจริญราษฎรแ อายนาไลย เวียงสา นาน
55071105 อาย อายนาไลย เวียงสา นาน
55071106 ฝ่ังหมิ่น อายนาไลย เวียงสา นาน
55071107 ปางมอญ อายนาไลย เวียงสา นาน
55071108 ชมพู อายนาไลย เวียงสา นาน
55071109 มวงเนิ้ง อายนาไลย เวียงสา นาน
55071110 นาไลยใต อายนาไลย เวียงสา นาน
55071111 หวยน้ําอุน อายนาไลย เวียงสา นาน
55071201 หาดไร สานนาหนองใหม เวียงสา นาน
55071202 สานนาหนองใหม สานนาหนองใหม เวียงสา นาน
55071203 น้ําปฺุสามัคคี สานนาหนองใหม เวียงสา นาน
55071204 สันนาเคียน สานนาหนองใหม เวียงสา นาน
55071301 หวันา แมขะนิง เวียงสา นาน
55071302 ยาบนาเลิม แมขะนิง เวียงสา นาน
55071303 ปาุแพะ แมขะนิง เวียงสา นาน
55071304 หวยไฟ แมขะนิง เวียงสา นาน
55071305 หวยเลียบ แมขะนิง เวียงสา นาน
55071306 หวยหยวก แมขะนิง เวียงสา นาน
55071307 หวยนาง้ิว แมขะนิง เวียงสา นาน
55071401 สาคร แมสาคร เวียงสา นาน
55071402 ทามงคล แมสาคร เวียงสา นาน
55071403 จะเขภูหอม แมสาคร เวียงสา นาน
55071404 ปาุง้ิว แมสาคร เวียงสา นาน
55071405 ไพรอุดม แมสาคร เวียงสา นาน
55071406 ปาุคา แมสาคร เวียงสา นาน
55071501 จอมจันทรแ จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071502 นาเคียน จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071503 ปางสา จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071504 นาแฮน จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071505 หลับมืนพรวน จอมจันทรแ เวียงสา นาน
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55071506 หลับมืนพรวนเหนือ จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071507 จอมจันทรแเหนือ จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071508 นาเคียนเหนือ จอมจันทรแ เวียงสา นาน
55071601 วัวแดง แมสา เวียงสา นาน
55071602 วังแข แมสา เวียงสา นาน
55071603 เหลา แมสา เวียงสา นาน
55071604 วังตูบ แมสา เวียงสา นาน
55071605 เอิน แมสา เวียงสา นาน
55071606 วังดินใหม แมสา เวียงสา นาน
55071607 วังยาว แมสา เวียงสา นาน
55071701 ทุงทอง ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
55071702 ทุงเจริญ ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
55071703 ทุงผง ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
55071704 ชื่น ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
55071705 ชื่นใหม ทุงศรีทอง เวียงสา นาน
55080101 น้ําเลียง ปอน ทุงชาง นาน
55080102 ไรไทรงาม ปอน ทุงชาง นาน
55080103 หลายทุง ปอน ทุงชาง นาน
55080104 หนองคํา ปอน ทุงชาง นาน
55080105 ใหม ปอน ทุงชาง นาน
55080106 ปอน ปอน ทุงชาง นาน
55080107 ปาุเปอืย ปอน ทุงชาง นาน
55080108 เฉลิมราช ปอน ทุงชาง นาน
55080201 งอบศาลา งอบ ทุงชาง นาน
55080202 หวยสะแตง งอบ ทุงชาง นาน
55080203 ภูคํา งอบ ทุงชาง นาน
55080204 ทุงสุน งอบ ทุงชาง นาน
55080205 งอบเหนือ งอบ ทุงชาง นาน
55080206 น้ําลาด งอบ ทุงชาง นาน
55080207 ขุนน้ําลาด งอบ ทุงชาง นาน
55080208 งอบใต งอบ ทุงชาง นาน
55080209 งอบกลาง งอบ ทุงชาง นาน
55080210 ใตรมโพธ์ิทอง งอบ ทุงชาง นาน
55080211 มณีพฤกษแ งอบ ทุงชาง นาน

-1463-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
55080301 ทุงอาว และ ทุงชาง นาน
55080302 ศาลา และ ทุงชาง นาน
55080303 ดอนชัย และ ทุงชาง นาน
55080304 เวียงสอง และ ทุงชาง นาน
55080305 สันกลาง และ ทุงชาง นาน
55080306 มอญ และ ทุงชาง นาน
55080307 วังผา และ ทุงชาง นาน
55080308 น้ําสอด (เกา) และ ทุงชาง นาน
55080309 เฟือยลุง และ ทุงชาง นาน
55080310 น้ําเพาะ และ ทุงชาง นาน
55080311 ปาุเตา และ ทุงชาง นาน
55080312 น้ําสอด (ใหม) และ ทุงชาง นาน
55080313 ดวงคํา และ ทุงชาง นาน
55080314 ประดู และ ทุงชาง นาน
55080401 สลี ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080402 ทุงชาง ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080403 น้ําพิ ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080404 หวยยาง ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080405 ทุงผ้ึง ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080406 แพะกลาง ทุงชาง ทุงชาง นาน
55080407 ปางแก ทุงชาง ทุงชาง นาน
55090101 ศรีอุดม เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090102 เชียงโคม เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090103 เจดียแ เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090104 ดู เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090105 สบกอน เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090106 หนอง เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090107 ชี เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090108 กอก เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090109 ง้ิว เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090110 เจดียแ 2 เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090111 สบกอน 2 เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090112 รมไทร เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
55090113 สบกอน 3 เชียงกลาง เชียงกลาง นาน
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55090201 หนองแดง เปอื เชียงกลาง นาน
55090202 นาหนุน เปอื เชียงกลาง นาน
55090203 น้ําออ เปอื เชียงกลาง นาน
55090204 สันทนา เปอื เชียงกลาง นาน
55090205 วังวา เปอื เชียงกลาง นาน
55090206 หวยเล่ือน เปอื เชียงกลาง นาน
55090207 ดอนสบเปอื เปอื เชียงกลาง นาน
55090208 ปาุแดง เปอื เชียงกลาง นาน
55090209 สอ เปอื เชียงกลาง นาน
55090210 หนองผุก เปอื เชียงกลาง นาน
55090211 รัชดา เปอื เชียงกลาง นาน
55090212 เดนพัฒนา เปอื เชียงกลาง นาน
55090213 หวยพาน เปอื เชียงกลาง นาน
55090214 น้ํามีด เปอื เชียงกลาง นาน
55090215 รัชดา 2 เปอื เชียงกลาง นาน
55090301 ต๊ึดใหม เชียงคาน เชียงกลาง นาน
55090302 ใหมวังเคียน เชียงคาน เชียงกลาง นาน
55090303 ดอนแทน เชียงคาน เชียงกลาง นาน
55090304 วังกา เชียงคาน เชียงกลาง นาน
55090305 ดู เชียงคาน เชียงกลาง นาน
55090401 ดอนแกว พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090402 พราว พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090403 หวัน้ํา พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090404 กลาง พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090405 สรอยพราว พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090406 ปาุรวก พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090407 หวยแกว พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090408 พวงพยอม พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090409 เดนธารา พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090410 หนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง นาน
55090801 น้ําคา พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090802 คันนา พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090803 พูล พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090804 พญาแกว พญาแกว เชียงกลาง นาน
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55090805 ผาน้ํายอย พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090806 เกวต พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090807 มวง พญาแกว เชียงกลาง นาน
55090901 ซาววา พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090902 สลี พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090903 วังทอง พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090904 ภูแหน พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090905 ไฮหลวง พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090906 ปาุเลา พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090907 แควง พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090908 เหลา พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090909 ออ พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55090910 ต๊ึด พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน
55100101 หลักหมื่น นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100102 หวยเสียม นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100103 นาทะนุง นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100104 หนองบวั นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100105 หวัทุง นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100106 คางออย นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100107 นาตอง นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100108 หวยเลา นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100109 หวยนาย นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100110 น้ํากึ๋น นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100111 สันติสุข นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100112 หวยฮอ นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100113 ทุงศรี นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100114 ดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100115 เขาแกว นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100116 สันปาุสัก นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100117 ปากนาย นาทะนุง นาหมื่น นาน
55100201 คําเรือง บอแกว นาหมื่น นาน
55100202 ไกเถื่อน บอแกว นาหมื่น นาน
55100203 นาบอน บอแกว นาหมื่น นาน
55100204 ปง บอแกว นาหมื่น นาน
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55100205 บอแกว บอแกว นาหมื่น นาน
55100206 ปาุเปาู บอแกว นาหมื่น นาน
55100207 นายาง บอแกว นาหมื่น นาน
55100208 นาหวาย บอแกว นาหมื่น นาน
55100209 หวัทุง บอแกว นาหมื่น นาน
55100210 ดอยงาม บอแกว นาหมื่น นาน
55100211 ปาุคา บอแกว นาหมื่น นาน
55100212 ทุงรวงทอง บอแกว นาหมื่น นาน
55100213 ตากลา บอแกว นาหมื่น นาน
55100214 ปาุแพะ บอแกว นาหมื่น นาน
55100301 น้ําอูน เมืองลี นาหมื่น นาน
55100302 ปาุซาง เมืองลี นาหมื่น นาน
55100303 นาหมอ เมืองลี นาหมื่น นาน
55100304 นาคา เมืองลี นาหมื่น นาน
55100305 วังน้ําเย็น เมืองลี นาหมื่น นาน
55100306 น้ําแขวง เมืองลี นาหมื่น นาน
55100307 นามวง เมืองลี นาหมื่น นาน
55100401 ดอนมูล ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100402 ปงิหลวง ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100403 ปงิใน ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100404 หวยเย็น ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100405 ตอง ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100406 น้ําแพะ ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100407 น้ําเคิม ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100408 น้ําลีใต ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100409 น้ําทา ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55100410 มะคางาม ปงิหลวง นาหมื่น นาน
55110101 น้ําโซง ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110102 ดูพงษแ ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110103 ภูแยง ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110104 ดอนดูพงษแ ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110105 โปงุคํา ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110106 กิ่วมวง ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110107 ตนผ้ึง ดูพงษแ สันติสุข นาน
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55110108 พวงพยอม ดูพงษแ สันติสุข นาน
55110201 ปาุแลว ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110202 อภัยคีรี ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110203 ดอนอภัย ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110204 ปาุออย ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110205 สบยาง ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110206 ดอนไชย ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110207 นานมั่นคง ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110208 แกงโสภา ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110209 หลวงเจริญราษฎรแ ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110210 พนาไพร ปาุแลวหลวง สันติสุข นาน
55110301 ปาุแดด พงษแ สันติสุข นาน
55110302 ศรีบญุเรือง พงษแ สันติสุข นาน
55110303 นาเลา พงษแ สันติสุข นาน
55110304 หนองใหม พงษแ สันติสุข นาน
55110305 ดอนใหม พงษแ สันติสุข นาน
55110306 พงษแ พงษแ สันติสุข นาน
55110307 ศรีนามาน พงษแ สันติสุข นาน
55110308 ดอนกลาง พงษแ สันติสุข นาน
55110309 หวันา พงษแ สันติสุข นาน
55110310 ดอนไพรวัลยแ พงษแ สันติสุข นาน
55110311 ราษฎรแ-รัฐพัฒนา พงษแ สันติสุข นาน
55110312 ปางชาง พงษแ สันติสุข นาน
55110313 หวยแฮว พงษแ สันติสุข นาน
55120101 เวร บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120102 สไล บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120103 บอหยวก บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120104 น้ําจูน บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120105 นากึ๋น บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120106 น้ําวา บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120107 หวยขาบ บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120108 หวยปอ บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120109 บอหยวกใต บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120110 สะเละ บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
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55120111 หวยขวาก บอเกลือเหนือ บอเกลือ นาน
55120201 บอหลวง บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120202 ผาคับ บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120203 นาขาม บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120204 ผักเฮือก บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120205 นาขวาง บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120206 นาคอก บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120207 นาเปร่ือง บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120208 ดงผาปนู บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120209 น้ําหมาว บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120210 ยอดดอยวัฒนา บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120211 กอกเวง บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120212 หนองนาน บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120213 น้ําแพะ บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120214 นาบง บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120215 หวยโปงุ บอเกลือใต บอเกลือ นาน
55120401 นากอก ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120402 หางทางหลวง ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120403 ผาสุข ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120404 สบมาง ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120405 หวยลอม ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120406 หวยลอย ภูฟูา บอเกลือ นาน
55120501 สปนั ดงพญา บอเกลือ นาน
55120502 หวยโทน ดงพญา บอเกลือ นาน
55120503 สวาเหนือ ดงพญา บอเกลือ นาน
55120504 น้ําเเคะ ดงพญา บอเกลือ นาน
55120505 ขุนน้ําจอน ดงพญา บอเกลือ นาน
55120506 หวยหมี ดงพญา บอเกลือ นาน
55120507 สวา ดงพญา บอเกลือ นาน
55130101 ถ้ําเวียงแก นาไรหลวง สองแคว นาน
55130102 ปางปกุ นาไรหลวง สองแคว นาน
55130103 หางทุง นาไรหลวง สองแคว นาน
55130104 ใหม นาไรหลวง สองแคว นาน
55130105 สองแคว นาไรหลวง สองแคว นาน
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55130106 ขุนน้ําพริก นาไรหลวง สองแคว นาน
55130107 ปางไฮ นาไรหลวง สองแคว นาน
55130108 วังไผ นาไรหลวง สองแคว นาน
55130109 น้ําพัน นาไรหลวง สองแคว นาน
55130110 ผาหมี นาไรหลวง สองแคว นาน
55130201 หวยเลา ชนแดน สองแคว นาน
55130202 วังเสา ชนแดน สองแคว นาน
55130203 น้ําปาน ชนแดน สองแคว นาน
55130204 หวยแกลบ ชนแดน สองแคว นาน
55130205 ปางกอม ชนแดน สองแคว นาน
55130206 สบพาง ชนแดน สองแคว นาน
55130207 น้ําหลุ ชนแดน สองแคว นาน
55130208 หวยมอย ชนแดน สองแคว นาน
55130209 ใหมชายแดน ชนแดน สองแคว นาน
55130301 สะเกิน ยอด สองแคว นาน
55130302 ยอด ยอด สองแคว นาน
55130303 ผาหลัก ยอด สองแคว นาน
55130304 ปางสาน ยอด สองแคว นาน
55130305 ผาสิงหแ ยอด สองแคว นาน
55130306 น้ําเกาะ ยอด สองแคว นาน
55140101 ปาุหดั มวงต๊ึด ภูเพียง นาน
55140102 รองตอง มวงต๊ึด ภูเพียง นาน
55140103 หนองเตา มวงต๊ึด ภูเพียง นาน
55140104 มวงต๊ึด มวงต๊ึด ภูเพียง นาน
55140105 ศรีบญุเรือง มวงต๊ึด ภูเพียง นาน
55140201 น้ําลัด นาปงั ภูเพียง นาน
55140202 นาปงั นาปงั ภูเพียง นาน
55140203 มวงใหม นาปงั ภูเพียง นาน
55140204 ก฿อดแกว นาปงั ภูเพียง นาน
55140205 สบแกน นาปงั ภูเพียง นาน
55140206 มวงใหมพัฒนา นาปงั ภูเพียง นาน
55140301 น้ําแกนเหนือ น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140302 น้ําแกนกลาง น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140303 ใหมน้ํา.แกน น้ําแกน ภูเพียง นาน
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55140304 นาเหลืองมวงขวา น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140305 น้ําแกนใต น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140306 ใหมรมเย็น น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140307 นาลอม น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140308 ไรสามัคคี น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140309 แกนอุดร น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140310 แกนนคร น้ําแกน ภูเพียง นาน
55140401 น้ําเกี๋ยนใต น้ําเกี๋ยน ภูเพียง นาน
55140402 น้ําเกี๋ยนเหนือ น้ําเกี๋ยน ภูเพียง นาน
55140403 ตนกอก น้ําเกี๋ยน ภูเพียง นาน
55140404 ใหมพัฒนา น้ําเกี๋ยน ภูเพียง นาน
55140405 ใหมสันติสุข น้ําเกี๋ยน ภูเพียง นาน
55140501 หาดเค็ด เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140502 เมืองจังใต เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140503 หาดผาขน เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140504 เมืองหลวง เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140505 เมืองจังเหนือ เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140506 จัดสรร เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140507 สบยาว เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140508 ราษฎรแสามัคคี เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140509 ใหมสามัคคี เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140510 เมืองจังใหมพัฒนา เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140511 มงคลเจริญสุข เมืองจัง ภูเพียง นาน
55140601 กอก ทานาว ภูเพียง นาน
55140602 ทานาว ทานาว ภูเพียง นาน
55140603 หวันา ทานาว ภูเพียง นาน
55140604 หนองรัง ทานาว ภูเพียง นาน
55140605 นาขอย ทานาว ภูเพียง นาน
55140606 หนองแดง ทานาว ภูเพียง นาน
55140607 แชพลาง ทานาว ภูเพียง นาน
55140701 ทาลอ ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140702 แสงดาว ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140703 ฝายแกว ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140704 ทุงนอย ฝายแกว ภูเพียง นาน
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55140705 น้ําใส ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140706 หวัเวียงเหนือ ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140707 ปวัชัย ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140708 น้ําตวน ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140709 บปุผาราม ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140710 ดงปาุสัก ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140711 หวยคํา ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140712 แหด ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140713 ค้ังถี่ ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140714 หวยไฮ ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140715 นิคม ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140716 หนองเจริญ ฝายแกว ภูเพียง นาน
55140717 แสงดาวพัฒนา ฝายแกว ภูเพียง นาน
55150101 หวยโกเน หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150102 สบปนื หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150103 หวยดง หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150104 ปนิ หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150105 ปางหก หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150106 ใหมไชยธงรัตนแ หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150107 หวยทรายขาว หวยโกเน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150201 งอมเปา ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150202 เปยีงกอ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150203 ดาน ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150204 เปยีงซอ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150205 นาคุ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150206 หวยฟอง ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150207 สะจุก ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150208 สะเกี้ยง ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150209 หวยปดู ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150210 กิ่วจันทรแ ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150211 น้ําชาง ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150212 น้ํารีพัฒนา ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150213 บวกหญา ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
55150214 บวกอุม ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
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55150215 หวยเตเย ขุนนาน เฉลิมพระเกียรติ นาน
56010401 สันขี้เหล็ก แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010402 โซ แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010403 รองคําหลวง แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010404 รองคํานอย แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010405 ไร แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010406 สันปาุสัก แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010407 ซอน แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010408 แมนาเรือปง แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010409 สันทราย แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010410 แมนาเรือใต แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010411 โบสถ แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010412 รองคําดง แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010413 ไรสันจําปา แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010414 สันปาุง้ิว แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010415 รองคําศรีชุม แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010416 แมนาเรือปง แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010417 สันทราย แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010418 เหลาพัฒนา แมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
56010501 ตุนใต บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010502 ตุนกลาง บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010503 ตุนกลาง บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010504 บวั บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010505 หวยหมอ บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010506 หวยลึก บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010507 ตุนใต บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010508 สันกว฿าน บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010509 เหลา บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010510 ทุงกิ่ว บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010511 หวยลึก บานตุน เมืองพะเยา พะเยา
56010601 หวยเคียนเหนือ บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010602 ดอนมูล บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010603 ปาุลาน บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010604 ทาชาง บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
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56010605 น้ําลอม บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010606 ตํ๊ามอน บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010607 ตํ๊าพระแล บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010608 ตํ๊ากลาง บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010609 ตํ๊าใน บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010610 โปงุขาม บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010611 ตํ๊าพระแล บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010612 ตํ๊ามอน บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010613 ทาเรือ บานตํ๊า เมืองพะเยา พะเยา
56010701 รองหา บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010702 สันตนผ้ึง บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010703 สันหนองเหนียว บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010704 ตเอมกลาง บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010705 ตเอมดง บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010706 ตเอมดง บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010707 ตเอมดง บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010708 หวยทรายคํา บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010709 รองไผเหนือ บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010710 รองไผใต บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010711 แทนดอกไม บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010712 สันปาุง้ิว บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010713 รองหาปาุสัก บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010714 รองหาปาุฉําฉา บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010715 รองหา บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010716 เกษตรพัฒนา บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010717 แทนดอกไม บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010718 ปาุสักรมเย็น บานตเอม เมืองพะเยา พะเยา
56010801 รองคือ แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010802 ปาุคา แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010803 สันทราย แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010804 ปาุตุม แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010805 แมปมื แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010806 สันหนองควาย แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010807 สันตนหวีด แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
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56010808 สันตนผ้ึง แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010809 โปงุเกลือ แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010810 สันหมื่นแกว แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010811 หวยบง แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010812 ปาุกวเาว แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010813 ภูเงิน แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010814 หวยบงเหนือ แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010815 โปงุเกลือใต แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010816 โพธ์ิทอง แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010817 หวยบง แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56010818 หวยบง แมปมื เมืองพะเยา พะเยา
56011001 หมอแกงตอง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011002 หวัทุง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011003 แมกาหลวง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011004 โทกหวาก แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011005 แมตํ๋าบญุโยง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011006 แมกาไร แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011007 บวั แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011008 แมตํ๋าบญุโยง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011009 แมตํ๋าบญุโยง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011010 แมกาทาขาม แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011011 แมตํ๋าบญุโยง แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011012 หวยเคียน แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011013 หนองแกว แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011014 แมกาไรเดียว แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011015 เกษตรสุข แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011016 แมกาหวยเคียน แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011017 แมกาโทกหวาก แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011018 แมตํ๋านอย แมกา เมืองพะเยา พะเยา
56011101 ทากลอง บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011102 ใหมดง บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011103 โปงุ บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011104 ใหมหลวง บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011105 รองไฮ บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
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56011106 เหย่ียน บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011107 เหย่ียน บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011108 ใหมนคร บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011109 รองชาง บานใหม เมืองพะเยา พะเยา
56011201 ดาวเรือง จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011202 ดอนมูล จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011203 จําปาุหวายเหนือ จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011204 สันดอนงาม จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011205 หลายฮอง จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011206 รองเข็ม จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011207 บญุเรือง จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011208 สันกลาง จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011209 รองครกใต จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011210 รองขุย จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011211 จําปาุหวายทุง จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011212 รองครกเหนือ จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011213 ใหมริมบงึ จําปาุหวาย เมืองพะเยา พะเยา
56011301 เจดียแงาม ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011302 หวยน้ําขาว ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011303 ปาุแดง ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011304 หนองบงึ ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011305 ศาลาหนองหวี ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011306 แพะ ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011307 ดอกบวั ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011308 เชียงทอง ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011309 รองจอง ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011310 ดอกบวั ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011311 ดอกบวั ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011312 ทาจําบอน ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011313 หวยน้ําขาว ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011314 สันขะเจ฿าะ ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
56011401 รองไฮ แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011402 แมใสกลาง แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011403 แมใสทุง แมใส เมืองพะเยา พะเยา
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56011404 แมใสเหลา แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011405 บอแฮว แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011406 สันปาุถอน แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011407 สันชางหนิ แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011408 หวัขัว แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011409 แมใสเหนือ แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011410 สันปาุถอน แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011411 รองไฮ แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011412 แมใสเหลาใต แมใส เมืองพะเยา พะเยา
56011501 สางใต บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011502 สางเหนือ บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011503 สันเวียงใหม บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011504 สันเวียงใหม บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011505 สันปาุคาง บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011506 ง้ิวใต บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011507 ง้ิวเหนือ บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011508 สันบวับก บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011509 มอนแกว บานสาง เมืองพะเยา พะเยา
56011601 ตํ๊านกกก ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011602 ตํ๊าเหลา ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011603 รองหา ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011604 ทาตนศรี ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011605 ตุมทาจําปี ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011606 ตุมเหนือ ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011607 ตุมดง ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011608 ตุมไร ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011609 สัน ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011610 หวยเคียน ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011611 สายน้ํางาม ทาจําปี เมืองพะเยา พะเยา
56011801 ผาชางมูบ สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011802 ทุงตนศรี สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011803 สันปเูลย สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011804 สันปาุมวงใต สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011805 สันปาุมวงเหนือ สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
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56011806 สันปาุมวง สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011807 แมตเอมใน สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56011808 สันปาุมวง สันปาุมวง เมืองพะเยา พะเยา
56020101 หวยขาวก่ําใต หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020102 ทุง หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020103 สันปาุกวาว หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020104 หวยขาวก่ําเหนือ หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020105 บวัสถาน หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020106 หวยหลวง หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020107 ไชยสถาน หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020108 กิ่วแกว หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020109 รองหาด หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020110 ทุงใหมพัฒนา หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020111 หวยแกวพัฒนา หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020112 กาวนคร หวยขาวก่ํา จุน พะเยา
56020201 หวยกั้ง จุน จุน พะเยา
56020202 จุนหลวง จุน จุน พะเยา
56020203 หวยบง จุน จุน พะเยา
56020204 รองแด จุน จุน พะเยา
56020205 ดอนมูล จุน จุน พะเยา
56020206 ดอนไชย จุน จุน พะเยา
56020207 สรอยศรี จุน จุน พะเยา
56020208 จุนพัฒนา จุน จุน พะเยา
56020209 ใหมดอนมูล จุน จุน พะเยา
56020210 รองดู จุน จุน พะเยา
56020211 หวยกั้งพัฒนา จุน จุน พะเยา
56020212 ศรีมาลัย จุน จุน พะเยา
56020213 คางหงษแใหม จุน จุน พะเยา
56020214 ดอนไชยพัฒนา จุน จุน พะเยา
56020215 ใหมกาญจนา จุน จุน พะเยา
56020216 สรอยศรีพัฒนา จุน จุน พะเยา
56020217 จุนรัชดา จุน จุน พะเยา
56020301 ลอ ลอ จุน พะเยา
56020302 ปางปอูมเหนือ ลอ จุน พะเยา
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56020303 รองยาง ลอ จุน พะเยา
56020304 ปางปอูมใต ลอ จุน พะเยา
56020305 น้ําจุน ลอ จุน พะเยา
56020306 ศรีเมืองชุม ลอ จุน พะเยา
56020307 ปางปอูมใหม ลอ จุน พะเยา
56020308 ใหมพัฒนา ลอ จุน พะเยา
56020309 ปางปอูมกลาง ลอ จุน พะเยา
56020310 น้ําจุนใหม ลอ จุน พะเยา
56020311 เวียงลอ ลอ จุน พะเยา
56020401 ศรีจอมแจง หงสแหนิ จุน พะเยา
56020402 สักลอ หงสแหนิ จุน พะเยา
56020403 สักทุง หงสแหนิ จุน พะเยา
56020404 สักสัน หงสแหนิ จุน พะเยา
56020405 พวงพยอม หงสแหนิ จุน พะเยา
56020406 พวงพยอมใหม หงสแหนิ จุน พะเยา
56020407 สันทราย หงสแหนิ จุน พะเยา
56020408 สักลอใหม หงสแหนิ จุน พะเยา
56020409 พวงพยอมพัฒนา หงสแหนิ จุน พะเยา
56020410 สักทอง หงสแหนิ จุน พะเยา
56020411 สักพัฒนา หงสแหนิ จุน พะเยา
56020412 ไผศรีทอง หงสแหนิ จุน พะเยา
56020413 สันติสุข หงสแหนิ จุน พะเยา
56020501 หวยไคร ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020502 หวยง้ิว ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020503 หวยบง ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020504 รองแมด ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020505 สันหลวง ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020506 หวยง้ิวใหม ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020507 รองแมดใหม ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020508 หวยไครใหม ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020509 ทุงรวงทอง ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020510 สันหลวงใหม ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020511 รองแมดสันติสุข ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020512 หวยสารภี ทุงรวงทอง จุน พะเยา
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56020513 น้ําริน ทุงรวงทอง จุน พะเยา
56020601 หวยยางขามใหม หวยยางขาม จุน พะเยา
56020602 หวยยางขาม หวยยางขาม จุน พะเยา
56020603 ดงเคียน หวยยางขาม จุน พะเยา
56020604 หวยยางขามเหนือ หวยยางขาม จุน พะเยา
56020605 หวยเกี๋ยง หวยยางขาม จุน พะเยา
56020606 ฝ่ังหมิ่น หวยยางขาม จุน พะเยา
56020607 หวัขัว หวยยางขาม จุน พะเยา
56020608 ปงสนุก หวยยางขาม จุน พะเยา
56020609 แผนดินแหง หวยยางขาม จุน พะเยา
56020610 ปงสนุกใหม หวยยางขาม จุน พะเยา
56020611 หวยยางขามกลาง หวยยางขาม จุน พะเยา
56020701 แมวังชาง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020702 แมทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020703 ธาตุสันติธรรม พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020704 ธาตุขิงแกงลาง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020705 ธาตุขิงแกงบน พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020706 ธาตุสันทุงใต พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020707 ธาตุสันดงทอง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020708 ธาตุสันติสุข พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56020709 ธาตุขิงแกงใหม พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
56030101 ธาตุสบแวน หยวน เชียงคํา พะเยา
56030102 ธาตุ หยวน เชียงคํา พะเยา
56030103 หยวน หยวน เชียงคํา พะเยา
56030104 มาง หยวน เชียงคํา พะเยา
56030105 ดอนไชย หยวน เชียงคํา พะเยา
56030106 แชแหง หยวน เชียงคํา พะเยา
56030107 แดนเมือง หยวน เชียงคํา พะเยา
56030108 ตลาด หยวน เชียงคํา พะเยา
56030109 งุน หยวน เชียงคํา พะเยา
56030110 ใหม หยวน เชียงคํา พะเยา
56030111 กอม หยวน เชียงคํา พะเยา
56030112 ปาุแดด หยวน เชียงคํา พะเยา
56030113 ทุงบานเย็น หยวน เชียงคํา พะเยา
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56030114 เปื๋อยเปยีง หยวน เชียงคํา พะเยา
56030115 เชียงคํา หยวน เชียงคํา พะเยา
56030601 น้ําแวน น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030602 น้ําแวน น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030603 ใครปาุคา น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030604 แมตํ๋า น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030605 ผาลาด น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030606 ชัยชมภู น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030607 แมตํ๋าทาขาม น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030608 สนธแพัฒนา น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030609 หวยบง น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030610 ปาุแดงสามัคคี น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030611 กาวเจริญ น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030612 สันเวียงทอง น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030613 ชัยเจริญ น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030614 แวนศรีชุม น้ําแวน เชียงคํา พะเยา
56030701 ปี้ เวียง เชียงคํา พะเยา
56030702 คือ เวียง เชียงคํา พะเยา
56030703 ทราย เวียง เชียงคํา พะเยา
56030704 ลา เวียง เชียงคํา พะเยา
56030705 ไชยพรม เวียง เชียงคํา พะเยา
56030706 เวียง เวียง เชียงคํา พะเยา
56030707 พระนั่งดิน เวียง เชียงคํา พะเยา
56030708 ดอนไชย เวียง เชียงคํา พะเยา
56030709 ดอนแกว เวียง เชียงคํา พะเยา
56030710 ปี้ใหม เวียง เชียงคํา พะเยา
56030801 ฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030802 บวั ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030803 ศรีพรม ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030804 หนอง ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030805 บวัใหม ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030806 ทุงหลม ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030807 สลาบ ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030808 แวนโคง ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
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56030809 ใหมเจริญไพร ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030810 ทุงหลมใหม ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030811 สันติสุข ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030812 บวันาคพัฒนา ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030813 ใหมนาสา ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030814 ศิวิไล ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030815 หนองล้ือ ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030816 ฐานพัฒนา ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030817 ฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา
56030901 วังเค็ม เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030902 วังเค็มใหม เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030903 ใหมไพรสนธ์ิ เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030904 บวั เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030905 ปุ เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030906 กวาน เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030907 บญุยืน เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030908 ดอนลาว เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030909 ปนิ เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030910 รองคอม เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030911 อัมพร เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56030912 บญุชัย เจดียแคํา เชียงคํา พะเยา
56031001 รอง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031002 หนอง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031003 หนองปาุแพะ รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031004 โจโก รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031005 สบสา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031006 คุม รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031007 ใหมรมเย็น รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031008 รองสาน รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031009 ปางถ้ํา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031010 ผาแดง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031011 ผาแดง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031012 ทุงรวงทอง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031013 ประชาภักดี รมเย็น เชียงคํา พะเยา
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56031014 หวยสา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031015 เกษตรสมบรูณแ รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031016 ตนผ้ึง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031017 คุมเจริญ รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031018 สบสา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031019 น้ํายวนพัฒนา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031020 รองสานใหม รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031021 ประชาพัฒนา รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031022 หวยเด่ือดอยนาง รมเย็น เชียงคํา พะเยา
56031101 ปางวัว เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031102 ทุงมอก เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031103 เชียงบาน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031104 เชียงบาน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031105 แวน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031106 แพด เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031107 เชียงคาน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031108 สบแวน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031109 แพทยแบญุเรือง เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031110 เชียงบาน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031111 ฝ่ังแวน เชียงบาน เชียงคํา พะเยา
56031201 ทุงเย็น แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031202 ทุงเย็น แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031203 ผาลาด แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031204 วังถ้ํา แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031205 แฮะ แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031206 น้ํามิน แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031207 น้ําลาว แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031208 กาญจนา แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031209 สบทุ แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031210 คะแนง แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031211 กอก แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031212 ผาลาดใหม แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031213 น้ํามินเหนือ แมลาว เชียงคํา พะเยา
56031214 ทุงเย็น แมลาว เชียงคํา พะเยา
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56031301 เนินสามัคคี อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031302 ดอยอิสาน อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031303 หลายพัฒนา อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031304 บอนอย อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031305 หนองบวัเงิน อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031306 นาเจริญ อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031307 จําบอน อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031308 สันปเูลย อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031309 ปางมดแดง อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031310 ปางมดแดงใหม อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031311 เนินสายกลาง อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031312 จําบอนใหม อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031313 นาเจริญ อางทอง เชียงคํา พะเยา
56031401 หวัทุง ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031402 ทุงควบ ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031403 ผาฮาว ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031404 ไรแสนสุข ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031405 หวัทุงใหม ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031406 ทุงผาสุก ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56031407 ใหมเจริญ ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา
56040101 หลวง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040102 ปงสนุก เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040103 ปนิ เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040104 ไชยสถาน เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040105 ทามาน เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040106 หลายทุง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040107 สบทราย เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040108 ใหม เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040109 กลาง เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040110 ปาุซางคํา เชียงมวน เชียงมวน พะเยา
56040201 มาง บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040202 แพทยแ บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040203 หนองหมู บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040204 ปาุแขม บานมาง เชียงมวน พะเยา
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56040205 ทุงมอก บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040206 บอเบี้ย บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040207 หนองกลาง บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040208 ปาุแขม บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040209 บอตอง บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040210 บอตนสัก บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040211 ทุงเจริญ บานมาง เชียงมวน พะเยา
56040301 ทาฟูาเหนือ สระ เชียงมวน พะเยา
56040302 ทาฟูาใต สระ เชียงมวน พะเยา
56040303 สระ สระ เชียงมวน พะเยา
56040304 สระใต สระ เชียงมวน พะเยา
56040305 ทุงหนอง สระ เชียงมวน พะเยา
56040306 ทาฟูาหลาย สระ เชียงมวน พะเยา
56040307 ฟูาใหม สระ เชียงมวน พะเยา
56040308 ราษฎรแพัฒนา สระ เชียงมวน พะเยา
56040309 นาบวั สระ เชียงมวน พะเยา
56040310 เหลาพัฒนา สระ เชียงมวน พะเยา
56040311 ฟูาสีทอง สระ เชียงมวน พะเยา
56040312 สระกลาง สระ เชียงมวน พะเยา
56040313 หวยกางปลา สระ เชียงมวน พะเยา
56050101 เหมืองลอม ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050102 สันกลาง ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050103 บวกมะหนิ้ว ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050104 ฝ่ังหมิ่น ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050105 สันปาุหนาดเหนือ ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050106 ดอนสนาม ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050107 เจริญราษฎรแ ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050108 สันปาุหนาดใต ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050109 สันจกปก ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050110 สันปาุเปาู ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา
56050201 ดอนเหล็ก ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050202 รองบวัลอย ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050203 คลองประปา ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050204 ทุง ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
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56050205 ควนเหล็ก ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050206 ทุงหลวงพัฒนา ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050207 นาหลิม ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050208 สันปาุหมากเหนือ ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050209 สันปาุหมากใต ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050210 บญุเจริญ ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา
56050301 ถ้ํา บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050302 ถ้ําสันหวัหมน บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050303 ถ้ําอนามัย บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050304 ถ้ําราษฎรแบํารุง บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050305 สันทราย บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050306 ถ้ําเจริญราษฎรแ บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050307 ถ้ํามงคล บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050308 สันทรายทอง บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050309 ถ้ําจอมศีล บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050310 สันตนศรี บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050311 สันตนเปา บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050312 สันทรายเงิน บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา
56050401 สบจอม บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050402 ง้ิวงก บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050403 ปนิใต บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050404 ปนิเหนือ บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050405 ง้ิวงาม บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050406 มอนผาคํา บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050407 บานเย็น บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050408 ปนิพัฒนา บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050409 ปงเสด็จ บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050410 สันติพัฒนา บานปนิ ดอกคําใต พะเยา
56050501 ทุงตนศรี หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050502 ปาุกลวยแข หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050503 ใหม หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050504 หวยตนตุมเหนือ หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050505 ใหม หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050506 หวยตนตุมใต หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
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56050507 ใหมพัฒนา หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050508 ศรีดอนแกว หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050509 หวยตนตุมน้ําชํา หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050510 ใหมแทนคํา หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050511 วังขอนแดง หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050512 เนินสมบรูณแ หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050513 หวยตนตุมกลาง หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050514 เนินสามัคคี หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050515 หวยตนตุนทรายทอง หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050516 แทนคําพัฒนา หวยลาน ดอกคําใต พะเยา
56050601 สันโคง สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050602 สันปาุตอง สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050603 หวยทรายเล่ือน สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050604 จําไก สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050605 ใหมราษฎรแบํารุง สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050606 ใหมพัฒนา สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050607 รองชมภู สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050608 ชาติภูไท สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050609 หวยทรายแกว สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050610 ใหมสันกลาง สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050611 ใหมดอนเจริญ สันโคง ดอกคําใต พะเยา
56050701 คาเหนือพัฒนา ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050702 คากลาง ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050703 สันทราย ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050704 คาพัฒนา ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050705 คาลาง ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050706 คาบน ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050707 สันปาุมวง ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050708 ดอนตัน ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050709 ศรีเมืองมูล ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050710 ปาุซาง ปาุซาง ดอกคําใต พะเยา
56050801 หวยฮุง หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050802 ใหมเหนือ หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050803 ใหมพัฒนา หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
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56050804 ทานคร หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050805 แมพริก หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050806 ปางงุน หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050807 ไชยมงคล หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050808 หนองหลม หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050809 รวมจิต หนองหลม ดอกคําใต พะเยา
56050901 สันปาุจี้ใต ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050902 สันปาุจี้เหนือ ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050903 ดง ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050904 ดงใหม ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050905 หวยโปรง ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050906 กองแล ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050907 หวยดอกเข็ม ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050908 ดงหลวง ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050909 ดงครก ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050910 สันปาุสัก ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56050911 สันติธรรม ดงสุวรรณ ดอกคําใต พะเยา
56051001 สายลมโชย บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051002 รมโพธ์ิงาม บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051003 สันชางหนิ บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051004 บญุเกิด บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051005 บญุเรือง บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051006 ฝาย บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051007 ทุงหลวง บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051008 ศูนยแพัฒนา บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051009 ใหมพัฒนา บญุเกิด ดอกคําใต พะเยา
56051101 รองจวา สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051102 บญุโยชนแ สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051103 ศรีชุม สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051104 สานไซงาม สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051105 สวางอารมณแ สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051106 สันติพงษแ สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051107 สวางไซงาม สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา
56051108 ศรีชุม สวางอารมณแ ดอกคําใต พะเยา

-1488-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
56051201 ปาุเฮ้ีย คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051202 โพธ์ิทอง คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051203 ไผทอง คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051204 รมโพธ์ิ คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051205 ทุงกาไชย คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051206 ทุงพัฒนา คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051207 ปางเจริญศึกษา คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051208 ปาง คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56051209 แมหลาย คือเวียง ดอกคําใต พะเยา
56060101 หวยสิงหแ ปง ปง พะเยา
56060102 คาไพบลูยแ ปง ปง พะเยา
56060103 ดู ปง ปง พะเยา
56060104 กองแล ปง ปง พะเยา
56060105 มวง ปง ปง พะเยา
56060106 หนุน ปง ปง พะเยา
56060107 บอน ปง ปง พะเยา
56060108 รองเอี่ยน ปง ปง พะเยา
56060109 บญุเรือง ปง ปง พะเยา
56060110 แมจั๊ว ปง ปง พะเยา
56060111 ดอนชัย ปง ปง พะเยา
56060112 ตอง ปง ปง พะเยา
56060113 ดง ปง ปง พะเยา
56060114 หมุนใต ปง ปง พะเยา
56060115 เด่ือ ปง ปง พะเยา
56060116 ดอนมูล ปง ปง พะเยา
56060201 ควรดง ควร ปง พะเยา
56060202 ใหมดอนมูล ควร ปง พะเยา
56060203 ปาุคา ควร ปง พะเยา
56060204 สีพรม ควร ปง พะเยา
56060205 หวยขุน ควร ปง พะเยา
56060206 แสะ ควร ปง พะเยา
56060207 วังบง ควร ปง พะเยา
56060208 ปาุคาใหม ควร ปง พะเยา
56060209 เหลา ควร ปง พะเยา
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56060210 หวัฝาย ควร ปง พะเยา
56060211 ดงเจริญ ควร ปง พะเยา
56060301 ดอนเงิน ออย ปง พะเยา
56060302 ดอนแกว ออย ปง พะเยา
56060303 ดอนไชยปาุแขม ออย ปง พะเยา
56060304 หลาย ออย ปง พะเยา
56060305 ตนฝาง ออย ปง พะเยา
56060306 หลวง ออย ปง พะเยา
56060307 ฝายแกว ออย ปง พะเยา
56060308 ปาุแพะ ออย ปง พะเยา
56060309 แมทาย ออย ปง พะเยา
56060310 หนองขวาง ออย ปง พะเยา
56060311 หลายใหม ออย ปง พะเยา
56060312 ดอนทอง ออย ปง พะเยา
56060313 ใหมดอนเจริญ ออย ปง พะเยา
56060314 ดอนไชยปาุแขม ออย ปง พะเยา
56060401 ทุงแต งิม ปง พะเยา
56060402 หนองบวั งิม ปง พะเยา
56060403 ควร งิม ปง พะเยา
56060404 ดอนไชย งิม ปง พะเยา
56060405 แบง งิม ปง พะเยา
56060406 ปวั งิม ปง พะเยา
56060407 ปางผักหม งิม ปง พะเยา
56060408 สันกลาง งิม ปง พะเยา
56060409 ปาุแดง งิม ปง พะเยา
56060410 เล้ียว งิม ปง พะเยา
56060411 แฮะ งิม ปง พะเยา
56060412 ใหมน้ําเงิน งิม ปง พะเยา
56060413 ปวัดอย งิม ปง พะเยา
56060414 ตุน งิม ปง พะเยา
56060415 เก฿าเงา งิม ปง พะเยา
56060416 น้ําฮาก งิม ปง พะเยา
56060417 นาดอ งิม ปง พะเยา
56060418 ตา งิม ปง พะเยา
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56060419 ปางวัว งิม ปง พะเยา
56060501 ปางคา ผาชางนอย ปง พะเยา
56060502 หวยกอก ผาชางนอย ปง พะเยา
56060503 ปางพริก ผาชางนอย ปง พะเยา
56060504 ปางมะโอ ผาชางนอย ปง พะเยา
56060505 น้ําตม ผาชางนอย ปง พะเยา
56060506 ปางคาเหนือ ผาชางนอย ปง พะเยา
56060507 สิบสองพัฒนา ผาชางนอย ปง พะเยา
56060601 นาปรัง นาปรัง ปง พะเยา
56060602 บญุยืน นาปรัง ปง พะเยา
56060603 หมุน นาปรัง ปง พะเยา
56060604 ดอนแกว นาปรัง ปง พะเยา
56060605 บอคาง นาปรัง ปง พะเยา
56060606 หวยแมแดง นาปรัง ปง พะเยา
56060607 หนองทาควาย นาปรัง ปง พะเยา
56060608 หวยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา
56060609 แสนสุข นาปรัง ปง พะเยา
56060701 น้ําปกุ ขุนควร ปง พะเยา
56060702 น้ําแปงู ขุนควร ปง พะเยา
56060703 สบเกี๋ยง ขุนควร ปง พะเยา
56060704 ขุนกําลัง ขุนควร ปง พะเยา
56060705 นาออม ขุนควร ปง พะเยา
56060706 ผาต้ัง ขุนควร ปง พะเยา
56060707 สันติสุข ขุนควร ปง พะเยา
56060708 สบขาม ขุนควร ปง พะเยา
56060709 แสงไทร ขุนควร ปง พะเยา
56060710 น้ําริน ขุนควร ปง พะเยา
56060711 ใหมสารภี ขุนควร ปง พะเยา
56060712 สันกลาง ขุนควร ปง พะเยา
56070101 แมใจปง แมใจ แมใจ พะเยา
56070102 ตางหนอง แมใจ แมใจ พะเยา
56070103 ริมใจ แมใจ แมใจ พะเยา
56070104 สันตนหมื่น แมใจ แมใจ พะเยา
56070105 ศรีดอนแกว แมใจ แมใจ พะเยา
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56070106 ปาุตึงใต แมใจ แมใจ พะเยา
56070107 ทุงโปรง บานหวยลึก แมใจ แมใจ พะเยา
56070108 ปาุตึงเหนือ แมใจ แมใจ พะเยา
56070109 ทุงรวงทอง แมใจ แมใจ พะเยา
56070110 ปงพัฒนา แมใจ แมใจ พะเยา
56070201 ตนแก ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070202 ตนตะเคียน ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070203 สันขวาง ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070204 แมใจหางบาน ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070205 ปาุสัก ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070206 ทุงปาุขา ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070207 ขัวตาด ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070208 ทาตนหาด ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070209 สันติสุข ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070210 ผาแดง ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070211 ตนผ้ึง ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070212 ปาุสักสามัคคี ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070213 ปางปเูลาะ ศรีถอย แมใจ พะเยา
56070301 แมสุกเหนือ แมสุก แมใจ พะเยา
56070302 แมสุก แมสุก แมใจ พะเยา
56070303 แมจวาเหนือ แมสุก แมใจ พะเยา
56070304 แมจวากลาง แมสุก แมใจ พะเยา
56070305 แมจวาใต แมสุก แมใจ พะเยา
56070306 แมสุกกลาง แมสุก แมใจ พะเยา
56070307 แมจวาปนัเจิง แมสุก แมใจ พะเยา
56070308 แมจวา แมสุก แมใจ พะเยา
56070309 แมสุกดอย แมสุก แมใจ พะเยา
56070310 แมสุกน้ําลอม แมสุก แมใจ พะเยา
56070401 แมเย็นใต ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070402 ปาุแฝกกลาง ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070403 ปาุแฝกเหนือ ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070404 ปาุแฝกดอย ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070405 ปาุแฝกใต ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070406 หนองสระ ปาุแฝก แมใจ พะเยา
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56070407 ใหมคือ ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070408 แมเย็นนอก ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070409 ปาุแฝกกลางเหนือ ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070410 สระวังทอง ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070411 ปาุแฝกสามัคคี ปาุแฝก แมใจ พะเยา
56070501 เหลาออย บานเหลา แมใจ พะเยา
56070502 หนองบวั บานเหลา แมใจ พะเยา
56070503 เหลาเกา บานเหลา แมใจ พะเยา
56070504 เหลาธาตุ บานเหลา แมใจ พะเยา
56070505 ไรออย บานเหลา แมใจ พะเยา
56070506 ดงอินตา บานเหลา แมใจ พะเยา
56070507 ดงบญุนาค บานเหลา แมใจ พะเยา
56070508 สันกําแพง บานเหลา แมใจ พะเยา
56070509 ดงอินตาใต บานเหลา แมใจ พะเยา
56070510 รองศรีดอนมูล บานเหลา แมใจ พะเยา
56070511 ดงอินตาเหนือ บานเหลา แมใจ พะเยา
56070512 เหลาพัฒนา บานเหลา แมใจ พะเยา
56070513 เดนโพธ์ิทอง บานเหลา แมใจ พะเยา
56070514 เหลาศรีดอนตัน บานเหลา แมใจ พะเยา
56070601 ปาุเมี้ยง เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070602 พิจิตรพัฒนา เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070603 ตนผ้ึง เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070604 หวยเจริญราษฎรแ เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070605 สันตนมวง เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070606 สันมวงใหม เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070607 สันสลี เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56070608 สันดอนแกว เจริญราษฎรแ แมใจ พะเยา
56080101 สถาน 2 ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080102 นาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080103 ฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080104 หวยสาน ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080105 สถาน ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080106 ทุงต้ิว ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080107 ผาลาด ภูซาง ภูซาง พะเยา
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56080108 หนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080109 ทุงแขม ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080110 ธาตุภูซาง ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080111 ทุงกระเทยีม ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080112 ฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080113 หวยไฟวัฒนา ภูซาง ภูซาง พะเยา
56080201 แก ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080202 แก ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080203 ตนผ้ึง ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080204 ปาุสัก ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080205 มวงชุม ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080206 แกใหม ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080207 ปาุสัก ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080208 มวงใหมสมบรูณแ ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080209 ขวงแกว ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080210 เเวียงแก ปาุสัก ภูซาง พะเยา
56080301 ก฿อนอย ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080302 ก฿อหลวง ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080303 ทุงกวเาว ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080304 ทุงกลวย ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080305 ทุงกลวย ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080306 สา ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080307 หวันา ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080308 ปงใหม ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080309 งุน ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080310 คอดยาว ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080311 ก฿อซาว ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080312 ใหมรุงทวี ทุงกลวย ภูซาง พะเยา
56080401 รอง เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080402 รอง เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080403 รอง เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080404 ปาุฮอม เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080405 สะแลง เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080406 น้ําเปื๋อย เชียงแรง ภูซาง พะเยา
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56080407 ดอนไชย เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080408 ดอนมูล เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080409 ดอนไชย เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080410 ดอนไชยหลายทุง เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080411 ศรีไฮคํา เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080412 ยอดดอย เชียงแรง ภูซาง พะเยา
56080501 ดอนตัน สบบง ภูซาง พะเยา
56080502 สบบง สบบง ภูซาง พะเยา
56080503 สบบง สบบง ภูซาง พะเยา
56080504 ฮองลึก สบบง ภูซาง พะเยา
56080505 หวัขัว สบบง ภูซาง พะเยา
56080506 ปง สบบง ภูซาง พะเยา
56080507 ปงหลวง สบบง ภูซาง พะเยา
56080508 ปวั สบบง ภูซาง พะเยา
56080509 หลาย สบบง ภูซาง พะเยา
56080510 สบบง สบบง ภูซาง พะเยา
56080511 ใหมดอนตัน สบบง ภูซาง พะเยา
56080512 สบบง สบบง ภูซาง พะเยา
56090101 มวงคํา หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090102 ปาุฝาง หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090103 หวยแกวหลวง หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090104 หนองลาว หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090105 อิงโคง หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090106 หาดแฟน หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090107 หวยทรายขาว หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090108 กาดถี หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090109 ตนแหน หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090110 ใหม หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090111 สันปาุแดง หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090112 สันปาุสาน หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090113 กาดถีใต หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090114 มวงคําใต หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090115 กาดถีเหนือ หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090116 หวยทรายขาว หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
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56090117 จําปา หวยแกว ภูกามยาว พะเยา
56090201 กวานกลาง ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090202 สันปาุสัก ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090203 กวาน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090204 กวานเหนือ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090205 เจน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090206 รอง ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090207 รองปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090208 เจน ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090209 สันปาุกอก ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090210 เชียงหมั้น ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090211 สันปาุสักลาง ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090212 กวานใต ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090213 กวานสันติสุข ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090214 รองปอใต ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090215 รองสีเสียด ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090216 เจนใต ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
56090301 ทารอง แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090302 แมอิงหลวง แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090303 ตนตุม แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090304 สันปาุง้ิว แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090305 สันปาุพาด แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090306 สันตนผ้ึง แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090307 อิงสันกลาง แมอิง ภูกามยาว พะเยา
56090308 สันปาุง้ิวงาม แมอิง ภูกามยาว พะเยา
57010201 หนองดาน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57010202 ปาุยางมนตแ รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57010203 สันหนอง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57010204 ปาุง้ิว รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57010205 ปาุยางมนใหม รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
57010301 ขัวแคร บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010302 ปาุซาง บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010303 ดู บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010304 สันติ บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
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57010305 ปาุไร บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010306 โปงุพระบาท บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010307 โปงุน้ําตก บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010308 ปาุออ บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010309 ปาุแฝก บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010310 ปางลาว บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010311 ตนลุง บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010312 ปาุสักไก บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010313 หวัฝาย บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010314 เหลาพัฒนา บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010315 ปาุกุ฿ก บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010316 สันตนก฿อ บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010317 ขัวแคร บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010318 โปงุพระบาท บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010319 หนองปึ๋ง บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย
57010401 ปาุหา นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010402 นางแล นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010403 นางแลเหนือ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010404 มวงคํา นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010405 เดน นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010406 ปาุออ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010407 นางแลใน นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010408 ปาุรวก นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010409 ดอยกิ่ว นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010410 ปาุซางวิวัฒนแ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010411 ดาวดึงสแ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010412 ขัวแตะ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010413 แมปคูา นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010414 รองปลาคาว นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010415 ใหมมวงคํา นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010416 สันตนขาม นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
57010501 แมขาวตม แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010502 ปาุซาง แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010503 กองยาว แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
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57010504 สันตนแฟน แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010505 หนองบวัแดง แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010506 หวยเจริญ แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010507 โล฿ะปาุหา แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010508 หวยอม แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010509 หวยอมใหม แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010510 ปางลาว แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010511 เวียงกลาง แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010512 โกสินทรแนิมิต แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010513 ใหม แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010514 ก฿อดยาว แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010515 ใหมบวัแดง แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010516 ปาุซางหวัฝาย แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010517 สันตนกอก แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010518 ดอยเทวา แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010519 เกษแกว แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010520 ประชารวมมิตร แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010521 เวียงกลาง แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010522 โล฿ะปาุหาใหม แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010523 ทรายมูล แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย
57010601 หวยขมใน แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010602 รวมมิตร แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010603 หวยทรายขาว แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010604 ริมกก แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010605 ปาุออ แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010606 สันปาุยาง แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010607 กลางทุง แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010608 ทรายมูล แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010609 ทุงหลวง แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010610 หวยขม แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010611 หวยแมซาย แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010612 แคววัวดํา แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010613 พนาสวรรคแ แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010614 ศิริราษฎรแ แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
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57010615 ออบเสือแหวน แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010616 ทาหลุก แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010617 ดงเจริญ แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010618 โปงุผําพัฒนา แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
57010701 สันทรายหลวง สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010702 สันทรายนอย สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010703 โปงุสลี สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010704 ปาุตึง สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010705 รองก฿อ สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010706 ปาุกลวย สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010707 ปาุยาง สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010708 ปาุขา สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010709 ใหมทรายทอง สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010710 ใหมสันติสุข สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57010711 ปาุกลวยเหนือ สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011101 แมกรณแ แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011102 เวียงหวาย แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011103 สวนดอก แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011104 แมสาด แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011105 เมืองรวง แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011106 ปางสนุก แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011107 ฝ่ังหมิ่น แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011108 ใหม แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011109 ปางกอก แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011110 ปางริมกรณแ แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011111 ปางปาุออ แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011112 หนองเขียว แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011113 ปาุสักทอง แมกรณแ เมืองเชียงราย เชียงราย
57011201 หวยสาน หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011202 แมมอญ หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011203 หวยมะเหล่ียม หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011204 ผาล้ัง หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011205 กกนอย หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011206 หวยชมภู หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
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57011207 ปางขอน หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011208 หวยแกว หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011209 แมสลัก หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011210 จะคือ หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011211 รมเย็น หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
57011301 โปงุฮ้ึง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011302 โปงุฮ้ึง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011303 ทุงปาุยาง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011304 ปาุก฿อ หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011305 หวยสัก หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011306 ปาุแหยง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011307 รองปลาขาว หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011308 รองเผียว หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011309 รองเบอใน หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011310 ดงปาุเหมี้ยง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011311 หวัดง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011312 รองเบอนอก หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011313 สันปาุเหยีง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011314 สันตนเปา หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011315 สันสลี หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011316 โปงุขาม หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011317 สันโคงใหม หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011318 รองเผียว หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011319 รองเบอ หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011320 ใหมนาวา หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011321 ดอนชุม หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011322 ปาุก฿อ หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011323 รองปลาขาว หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011324 รองเผียว หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011325 ใหมสันปาุเหยีง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011326 โปงุฮ้ึง หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011327 หวยสักใหม หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011328 ใหม.สันตนเปา หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011329 รองเบอ หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
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57011330 ปาุกอ หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011401 ฟารแมสัมพันธกิจ ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011402 เวียงกือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011403 ปาุยางหลวง ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011404 เมืองงิม ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011405 ริมงาม ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011406 ฟารแมสัมพันธกิจ ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011407 ใหมกือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
57011501 จําบอน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011502 จําหวาย ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011503 ทรายงาม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011504 โปงุเกลือ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011505 รองขุน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011506 โปงุชาง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011507 โล฿ะปาุตุม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011508 ดอยเจริญ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011509 ใหมน้ําเย็น ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011510 ใหมรุงเรือง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011511 ปาุเกล็ด ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011512 ดอยสมบรูณแ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011513 ดอยจําตอง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011514 ปงออ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011515 โปงุชางเหนือ ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011516 รองดู ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011517 ดอยทอง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011518 โปงุเกลือใตั ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011519 ทรายงามใต ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011520 สันทุงพัฒนา ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011521 ใหมดอยลาน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011522 ใหมสามัคคี ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
57011601 รองขุน ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011602 สันมะหลอด ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011603 ริมลาว ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011604 ปาุไผ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
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57011605 สันสลี ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011606 ปาุก฿อ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011607 หนองแสลบ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011608 สันมะนะ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011609 หนองหมอ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011610 ปาุตึง ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011611 ปาุออ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011612 สันทรายยาว ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011613 สันกลาง ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011614 ปยุคํา ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011615 หลายลาว ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011616 หวยทราย ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011617 ดงเจริญ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011618 ปาุตึงงาม ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011619 หนองหมอใหม ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011620 โพธ์ิงาม ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011621 ประตูลอ ปาุออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011801 สันขมิ้น ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011802 รองธาร ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011803 ทาสาย ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011804 ทาสวย ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011805 หนองยาว ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011806 หวัดอย ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011807 ปาุหดั ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011808 หวยบง ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011809 เขื่อนแกว ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011810 หวยฮอม ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011811 เวียงคุม ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011812 หวัดอยสันติ ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57011813 เวียงกลาง ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
57012001 ดอยฮาง ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012002 รองออ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012003 ดอยฮางนอก ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012004 โปงุนาคํา ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
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57012005 ยางคํานุ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012006 ผาเสริฐพัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012007 โปงุน้ํารอน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012008 หวยปพูัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
57012101 หวยพลู ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012102 สันตนกอก ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012103 แมขาวตมทาสุด ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012104 หวยเคียน ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012105 บอทอง ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012106 ถ้ําผาตอง ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012107 หวยทรายขาว ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012108 ศรีวิเชียร ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012109 ศรีปาุซาง ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012110 แมขาวตมทาสุด ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57012111 พลูทอง ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
57020201 กลางเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020202 รองบวัลอย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020203 ศรีเวียง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020204 ดาย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020205 ไชยเจริญ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020206 ปง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020207 ดายกูแกว เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020208 เวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020209 ไชยนารายณแ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020210 ชัยภูมิ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020211 หนองหลม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020212 ใหมโพธ้ึงาม เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020213 ชัยนิเวศนแ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020214 ไชยปราการ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020215 ดายเจริญ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020216 หนองหลวง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020217 ไทยเจริญเหนือ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020218 ดายทาลอ เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020219 เวียงชัยทอง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
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57020220 ดายพัฒนา เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57020301 รองหา ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020302 ทุงย้ัง ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020303 หวัฝาย ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020304 สันงอนไถ ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020305 ปาุบง ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020306 รองคือ ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020307 ดงมะต๋ืน ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020308 หนองบวัผาบม ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020309 ผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020310 เนินสยาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020311 รองเจริญ ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020312 ปาุบงใต ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020313 ทุงย้ังใหม ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020314 ปาุบงเหนือ ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020315 ดงมะต๋ืนใหม ผางาม เวียงชัย เชียงราย
57020401 ทาบนัได เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020402 เวียงเดิม เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020403 สันสลิด เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020404 ราษฎรแเจริญ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020405 คายเจริญ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020406 เวียงเหนือ เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020407 โพธ์ิชัย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020408 ไตรแกว เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020409 เวียงปางคํา เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020410 ปาุยางนอย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020411 พนาลัย เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020412 สันตนแหน เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
57020601 สมานมิตร ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020602 หล่ิงกุญชร ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020603 ชองลม ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020604 จอเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020605 ชัยพฤกษแ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020606 ดอยงาม ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
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57020607 สันมวงคํา ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020608 ดอน ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020609 ดอนใต ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020610 ทุงโคง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020611 ใหมมงคล ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020612 จงเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020613 ดอนกลาง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020614 ใหมสันติสุข ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020615 สันเจริญ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020616 ตอนเหนือ ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020617 ใหมศรีวิลัย ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
57020801 ดอนแกว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020802 เวียงแกว เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020803 เวียงทอง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020804 ใหมเจริญ เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020805 ศรีดอนเรือง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020806 ใหมดอนเรือง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020807 เมืองชุม เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020808 ยกเจริญ เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020809 วังชาง เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020810 ดอนมูล เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57020811 ใหมเมืองชุม เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
57030101 หวัเวียง เวียง เชียงของ เชียงราย
57030102 ในเวียง เวียง เชียงของ เชียงราย
57030103 สบสม เวียง เชียงของ เชียงราย
57030104 ทุงดุก เวียง เชียงของ เชียงราย
57030105 ทุงทราย เวียง เชียงของ เชียงราย
57030106 หวยเม็ง เวียง เชียงของ เชียงราย
57030107 หาดไคร เวียง เชียงของ เชียงราย
57030108 เวียงแกว เวียง เชียงของ เชียงราย
57030109 ดอนมหาวัน เวียง เชียงของ เชียงราย
57030110 โจโก เวียง เชียงของ เชียงราย
57030111 ทุงนานอย เวียง เชียงของ เชียงราย
57030112 เวียงดอนชัย เวียง เชียงของ เชียงราย
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57030113 ทุงพัฒนา เวียง เชียงของ เชียงราย
57030114 หวยกอก เวียง เชียงของ เชียงราย
57030201 สถาน สถาน เชียงของ เชียงราย
57030202 ทุงง้ิว สถาน เชียงของ เชียงราย
57030203 น้ํามา สถาน เชียงของ เชียงราย
57030204 เชียงคาน สถาน เชียงของ เชียงราย
57030205 แฟน สถาน เชียงของ เชียงราย
57030206 ทุงอาง สถาน เชียงของ เชียงราย
57030207 ใหมทุงหมด สถาน เชียงของ เชียงราย
57030208 เตเน สถาน เชียงของ เชียงราย
57030209 ศรีดอนมูล สถาน เชียงของ เชียงราย
57030210 น้ํามาใต สถาน เชียงของ เชียงราย
57030211 ทุงง้ิวเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย
57030212 สถานใต สถาน เชียงของ เชียงราย
57030213 น้ํามาเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย
57030214 เชียงคานใหม สถาน เชียงของ เชียงราย
57030215 ทุงอางใหม สถาน เชียงของ เชียงราย
57030216 ใหมธาตุทอง สถาน เชียงของ เชียงราย
57030301 สาน คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030302 คร่ึงเหนือ คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030303 คร่ึงใต คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030304 หลวง คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030305 ศรีลานนา คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030306 ตอง คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030307 มวงชุม คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030308 หลวงใหมพัฒนา คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030309 ตองเกา คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030310 ประชาภิวัฒนแ คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030311 ไชยปราการ คร่ึง เชียงของ เชียงราย
57030401 บญุเรืองเหนือ บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030402 บญุเรืองใต บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030403 ชาววา บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030404 หก บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030405 ตนปลอง บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
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57030406 แดนเมือง บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030407 ปาุเคาะ บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030408 ตนปลองใต บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030409 บญุเรืองใต บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030410 ภูแกง บญุเรือง เชียงของ เชียงราย
57030501 หวยซอเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030502 หวยซอใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030503 แกนเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030504 เกี๋ยงเหนือ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030505 แกนใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030506 เกี๋ยงใต หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030507 ศรีวิไล หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030508 เนินสมบรูณแ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030509 ใหมดอนกว หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030510 เวียงหมอก หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030511 เวียงทอง หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030512 รองหวัฝาย หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030513 แกนนคร หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030514 แกน หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030515 ภูเวียง หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030516 ชัยพัฒนา หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030517 เกี๋ยง หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030518 พัฒนารุงเรือง หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030519 เกษตรสมบรูณแ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030520 แกนเจริญ หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030521 ใหมศรีรมเย็น หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030522 เวียงคํา หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030523 แกนสะลองคํา หวยซอ เชียงของ เชียงราย
57030801 หวาย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030802 ปากอิง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030803 ลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030804 ทุงซาง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030805 เขียะ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030806 รองหา ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย

-1507-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
57030807 ศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030808 ดงหลวง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030809 มวงเจ็ดตน ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030810 ทาเจริญ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030811 ใหมเจดียแ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030812 ศรีชัยมงคล ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030813 เวียงเดิม ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030814 ศรีมงคล ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030815 ศรีดอนชัย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030816 ปากอิงใต ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030817 เวียงเหนือ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57030818 สารภี ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
57031001 หาดบาย ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031002 เมืองกาญจนแ ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031003 ดอนที่ ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031004 ใหมเจริญ ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031005 สองพี่นอง ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031006 กิ่วกาญจนแ ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031007 หวยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031008 หาดทรายทอง ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031009 มวงกาญจนแ ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57031010 กิ่วดอยหลวง ริมโขง เชียงของ เชียงราย
57040101 เวียงเทงิ เวียง เทงิ เชียงราย
57040102 ต้ังขาว เวียง เทงิ เชียงราย
57040103 หวยไคร เวียง เทงิ เชียงราย
57040104 รองแช เวียง เทงิ เชียงราย
57040105 ทุงโหง เวียง เทงิ เชียงราย
57040106 หวยไครใหม เวียง เทงิ เชียงราย
57040107 ทุงขันไชย เวียง เทงิ เชียงราย
57040108 หวยไคร เวียง เทงิ เชียงราย
57040109 รองขามปอูม เวียง เทงิ เชียงราย
57040110 ใหม เวียง เทงิ เชียงราย
57040111 หวยผ้ึง เวียง เทงิ เชียงราย
57040112 รองริว เวียง เทงิ เชียงราย
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57040113 หวยหลวง เวียง เทงิ เชียงราย
57040114 พระเกิด เวียง เทงิ เชียงราย
57040115 เวียงใต เวียง เทงิ เชียงราย
57040116 มวงไพรวัลยแ เวียง เทงิ เชียงราย
57040117 หวยไครสันติสุข เวียง เทงิ เชียงราย
57040118 ริมอิง เวียง เทงิ เชียงราย
57040119 ทุงเฉลิมพระเกียรติ เวียง เทงิ เชียงราย
57040120 เวียงจอมจอ เวียง เทงิ เชียงราย
57040121 หวยไครเหนือ เวียง เทงิ เชียงราย
57040122 ทุงโหงเหนือ เวียง เทงิ เชียงราย
57040123 หวยละเมด เวียง เทงิ เชียงราย
57040124 หวยไครใต เวียง เทงิ เชียงราย
57040125 หวยไครลานทอง เวียง เทงิ เชียงราย
57040201 ปาุง้ิว ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040202 สวาน ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040203 สัก ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040204 ขอนซุง ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040205 สันเชียงใหม ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040206 ปาุไผ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040207 ง้ิวเกา ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040208 ตุมเหนือ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040209 ตุมใต ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040210 โนนสมบรูณแ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040211 สักเหนือ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040212 ง้ิวใหม ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040213 ง้ิวพัฒนา ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040214 ทุงลานนา ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040215 สักสันติราษฎรแ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040216 หวยตุมสันติภาพ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040217 ใหมสันติสุข ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040218 ตุมเชียงทอง ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040219 มอนพญาอินทรแ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040220 สักสันเจริญ ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040221 สักกลางพัฒนา ง้ิว เทงิ เชียงราย
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57040222 ศรีสวาง ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040223 ง้ิวบญุเรือง ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040224 ตุมรวงทอง ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040225 ใหมสวนดอก ง้ิว เทงิ เชียงราย
57040301 เหลา ปลอง เทงิ เชียงราย
57040302 จําไฮ ปลอง เทงิ เชียงราย
57040303 ปลองใต ปลอง เทงิ เชียงราย
57040304 ปลองเหนือ ปลอง เทงิ เชียงราย
57040305 ปลองตลาด ปลอง เทงิ เชียงราย
57040306 ดอนดินแดง ปลอง เทงิ เชียงราย
57040307 ปลองกลาง ปลอง เทงิ เชียงราย
57040308 ปลองสาน ปลอง เทงิ เชียงราย
57040309 ปาุมื่น ปลอง เทงิ เชียงราย
57040310 สันปาุสัก ปลอง เทงิ เชียงราย
57040311 ปลองน้ําลอม ปลอง เทงิ เชียงราย
57040312 ทุงเจริญ ปลอง เทงิ เชียงราย
57040401 หนองขวง แมลอย เทงิ เชียงราย
57040402 เกี๋ยงดอย แมลอย เทงิ เชียงราย
57040403 เกี๋ยงลุม แมลอย เทงิ เชียงราย
57040404 หวยนาน แมลอย เทงิ เชียงราย
57040405 แมลอยไร แมลอย เทงิ เชียงราย
57040406 แมลอยไรใต แมลอย เทงิ เชียงราย
57040407 เกี๋ยงกลาง แมลอย เทงิ เชียงราย
57040408 สันเจริญ แมลอย เทงิ เชียงราย
57040409 จําไคร แมลอย เทงิ เชียงราย
57040410 เกี๋ยงดอยสูงเนิน แมลอย เทงิ เชียงราย
57040411 ใหมสุขสันตแ แมลอย เทงิ เชียงราย
57040412 ศรีมงคล แมลอย เทงิ เชียงราย
57040413 เกี๋ยงดอยเจริญราษฎรแ แมลอย เทงิ เชียงราย
57040501 เชียงเค่ียน เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040502 สันชุม เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040503 ก฿อ เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040504 สันปเูลย เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040505 สารภี เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
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57040506 โปงุชาง เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040507 ปาุกุ฿ก เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040508 ภูขาแกว เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040509 สันทราย เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040510 เชียงทองไทย เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040511 ก฿อใต เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040512 ใหมสันชุม เชียงเค่ียน เทงิ เชียงราย
57040901 เหลา ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040902 ตับเตา ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040903 ไคร ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040904 ตนเขือง ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040905 โจโก ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040906 ทรายกาด ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040907 ตีนเปด็ ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040908 ปางคา ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040909 รมโพธ์ิไทย ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040910 ราษฎรแภักดี ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040911 ขุนตา ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040912 แผนดินทอง ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040913 รักถิ่นไทย ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040914 ขุนหวยไคร ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040915 รักแผนดิน ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040916 ไทยสามัคคี ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040917 ราษฎรแรักษา ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040918 ธาตุ ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040919 รมโพธ์ิทอง ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040920 พิทกัษแไทย ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040921 เลาตาขาว ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040922 ไครเดชบญุเรือง ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040923 พญาเลาอู ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040924 รมฟูาไทย ตับเตา เทงิ เชียงราย
57040925 ประชาภักดี ตับเตา เทงิ เชียงราย
57041001 ปี้ หงาว เทงิ เชียงราย
57041002 บญุนาค หงาว เทงิ เชียงราย
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57041003 หงาว หงาว เทงิ เชียงราย
57041004 ศาลาวาส หงาว เทงิ เชียงราย
57041005 ทาขาม หงาว เทงิ เชียงราย
57041006 ดอนไชย หงาว เทงิ เชียงราย
57041007 ปี้ หงาว เทงิ เชียงราย
57041008 ปาุจี้ หงาว เทงิ เชียงราย
57041009 ปาุถอน หงาว เทงิ เชียงราย
57041010 ผาลาด หงาว เทงิ เชียงราย
57041011 สันปาุบง หงาว เทงิ เชียงราย
57041012 หวัดง หงาว เทงิ เชียงราย
57041013 ดอนแยง หงาว เทงิ เชียงราย
57041014 เอียน หงาว เทงิ เชียงราย
57041015 มวง หงาว เทงิ เชียงราย
57041016 สันตนเปา หงาว เทงิ เชียงราย
57041017 ปาุยาง หงาว เทงิ เชียงราย
57041018 ตนยาง หงาว เทงิ เชียงราย
57041019 ปาูจี้ใต หงาว เทงิ เชียงราย
57041020 บญุนาคพัฒนา หงาว เทงิ เชียงราย
57041101 สันทรายมูล สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041102 สันทรายงาม สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041103 ชวา สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041104 หนองสามัคคี สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041105 หนองบวั สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041106 สันทรายทอง สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041107 ใหมสันทราย สันทรายงาม เทงิ เชียงราย
57041201 ปาุรวก ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041202 มอน ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041203 แมลอยหลวง ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041204 หนองเรียบ ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041205 ทุงตอม ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041206 ปาุตึงงาม ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041207 ใหมแมลอย ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041208 มอนหลวง ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041209 ทุงสงา ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
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57041210 มอนหนิแกว ศรีดอนไชย เทงิ เชียงราย
57041301 หนองแรด หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041302 หนองแรดเหนือ หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041303 หนองแรดใต หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041304 หนองแรดกลาง หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041305 มอนปาุยาง หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041306 มอนปาุยางใต หนองแรด เทงิ เชียงราย
57041307 หนองแรดปาุตาล หนองแรด เทงิ เชียงราย
57050101 สันมะเค็ด สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050102 กวเาวโทง สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050103 สันละคร สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050104 สันตนดู สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050105 กลวย สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050106 หวยเครือบา สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050107 ใหมทาเรือ สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050108 ปาุแดงงาม สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050109 ใหมใน สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050110 ปาุตึงทนัใจ สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050111 ผาลาด สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050112 กลวยทรายงาม สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050113 หนองเปด็ สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050114 กลวยใหม สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050115 สันตะเคียน สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050116 กลวยใหมทรายทอง สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050117 ทุงทองกวาว สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050118 สันปาุสัก สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050119 สันปาุสักทอง สันมะเค็ด พาน เชียงราย
57050201 แมออใน แมออ พาน เชียงราย
57050202 แมออนอก แมออ พาน เชียงราย
57050203 แมแกวใต แมออ พาน เชียงราย
57050204 โปงุทลาย แมออ พาน เชียงราย
57050205 จําผักกูด แมออ พาน เชียงราย
57050206 แมแกวกลาง แมออ พาน เชียงราย
57050207 ปอเรียง แมออ พาน เชียงราย
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57050208 น้ําลอม แมออ พาน เชียงราย
57050209 แมแกวเดนชัย แมออ พาน เชียงราย
57050210 แมแกวเหนือ แมออ พาน เชียงราย
57050211 แมออหลวง แมออ พาน เชียงราย
57050212 ใหมเจริญ แมออ พาน เชียงราย
57050213 สันปาุเมา แมออ พาน เชียงราย
57050214 แมแกวรุงเรือง แมออ พาน เชียงราย
57050215 แมออสันติ แมออ พาน เชียงราย
57050216 แมออ แมออ พาน เชียงราย
57050217 แมแกวพัฒนา แมออ พาน เชียงราย
57050218 ทรายทอง แมออ พาน เชียงราย
57050219 แมแกว แมออ พาน เชียงราย
57050220 สักชัยทอง แมออ พาน เชียงราย
57050301 นิคมแมลาว ธารทอง พาน เชียงราย
57050302 สองแคว ธารทอง พาน เชียงราย
57050303 น้ําลัด ธารทอง พาน เชียงราย
57050304 ปาุรวก ธารทอง พาน เชียงราย
57050305 ราษฎรแดํารง ธารทอง พาน เชียงราย
57050306 สันมะแฟน ธารทอง พาน เชียงราย
57050307 ดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย
57050308 ดอยพัฒนา ธารทอง พาน เชียงราย
57050309 ปาุรวกใต ธารทอง พาน เชียงราย
57050310 ดงนคร ธารทอง พาน เชียงราย
57050311 นิคมแมลาวเหนือ ธารทอง พาน เชียงราย
57050401 ดอยชัยมงคล สันติสุข พาน เชียงราย
57050402 ปาุหมุน สันติสุข พาน เชียงราย
57050403 ไรออย สันติสุข พาน เชียงราย
57050404 สันกอเหยีง สันติสุข พาน เชียงราย
57050405 สันกอตาล สันติสุข พาน เชียงราย
57050406 เหมืองงา สันติสุข พาน เชียงราย
57050407 ทาตนเกี๋ยง สันติสุข พาน เชียงราย
57050408 โชคชัย สันติสุข พาน เชียงราย
57050409 ปาุกอ สันติสุข พาน เชียงราย
57050501 สันทราย ดอยงาม พาน เชียงราย
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57050502 จําคาวตอง ดอยงาม พาน เชียงราย
57050503 สันผักเฮือด ดอยงาม พาน เชียงราย
57050504 สันหนองควาย ดอยงาม พาน เชียงราย
57050505 ทาดอกแกว ดอยงาม พาน เชียงราย
57050506 สันมะกอก ดอยงาม พาน เชียงราย
57050507 สันชางตาย ดอยงาม พาน เชียงราย
57050508 หนองหมด ดอยงาม พาน เชียงราย
57050509 สันกําแพง ดอยงาม พาน เชียงราย
57050510 สันธาตุ ดอยงาม พาน เชียงราย
57050511 สันโคง ดอยงาม พาน เชียงราย
57050512 ปาุตึง ดอยงาม พาน เชียงราย
57050513 แมหนาด ดอยงาม พาน เชียงราย
57050514 สารภี ดอยงาม พาน เชียงราย
57050601 ปาุง้ิว หวังม พาน เชียงราย
57050602 ปาุคา หวังม พาน เชียงราย
57050603 บวกปลาคาว หวังม พาน เชียงราย
57050604 หนองฮาง หวังม พาน เชียงราย
57050605 สันปลาดุก หวังม พาน เชียงราย
57050606 ปาุแดง หวังม พาน เชียงราย
57050607 สันหลวง หวังม พาน เชียงราย
57050608 บวกขอน หวังม พาน เชียงราย
57050609 ดงเจริญ หวังม พาน เชียงราย
57050610 กูสูง หวังม พาน เชียงราย
57050611 หวยตุม หวังม พาน เชียงราย
57050612 ปาุขา หวังม พาน เชียงราย
57050613 ปาุสาน หวังม พาน เชียงราย
57050701 สันทราย เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050702 ปาุกอ เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050703 กลวย เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050704 ปาุเปา เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050705 ปาุตึง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050706 หวยจําปู เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050707 ดงหลวง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050708 ปาุยาง เจริญเมือง พาน เชียงราย
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57050709 ปาุบง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050710 ดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050711 หวยปาุซาง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050712 ปาุปี้ เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050713 ดอยเจริญ เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050714 เจริญเมือง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050715 ใหมเจริญมิตร เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050716 หวยแสนสุข เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050717 ทรายทอง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050718 ใหมเจริญ เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050719 ศรีทรายทอง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050720 หวยดอกอูน เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050721 ฐานตะเคียนทอง เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050722 ปาุกอพัฒนา เจริญเมือง พาน เชียงราย
57050801 ปาุหุง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050802 ปาุหดั ปาุหุง พาน เชียงราย
57050803 ปาุบงหลวง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050804 ปาุแดด ปาุหุง พาน เชียงราย
57050805 ปาุแขม ปาุหุง พาน เชียงราย
57050806 ปางเกาะทราย ปาุหุง พาน เชียงราย
57050807 ง้ิวเฒา ปาุหุง พาน เชียงราย
57050808 ผาวี ปาุหุง พาน เชียงราย
57050809 เหมืองหลวง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050810 ทุงมะฝาง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050811 ศาลาเหมืองหนิ ปาุหุง พาน เชียงราย
57050812 หวยประสิทธ์ิ ปาุหุง พาน เชียงราย
57050813 ทุงผักกูด ปาุหุง พาน เชียงราย
57050814 ศาลาวังโคง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050815 ปาุง้ิว ปาุหุง พาน เชียงราย
57050816 ปางกลวยคาว ปาุหุง พาน เชียงราย
57050817 หนองทรายทอง ปาุหุง พาน เชียงราย
57050818 ปาุแขมพัฒนา ปาุหุง พาน เชียงราย
57050901 มวงคํา มวงคํา พาน เชียงราย
57050902 ทุงพราว มวงคํา พาน เชียงราย
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57050903 ผามวัว มวงคํา พาน เชียงราย
57050904 สันมะเหมา มวงคํา พาน เชียงราย
57050905 สันผักแค มวงคํา พาน เชียงราย
57050906 สันน้ําบอ มวงคํา พาน เชียงราย
57050907 สันตนผ้ึง มวงคํา พาน เชียงราย
57050908 ฝ่ังต้ืน มวงคํา พาน เชียงราย
57050909 สันตนตอง มวงคํา พาน เชียงราย
57050910 สันขี้เบา มวงคํา พาน เชียงราย
57050911 สันปูุยา มวงคํา พาน เชียงราย
57050912 รองบอน มวงคํา พาน เชียงราย
57050913 ดงเจริญ มวงคํา พาน เชียงราย
57050914 สันผักแคใหม มวงคํา พาน เชียงราย
57050915 วังชมภู มวงคํา พาน เชียงราย
57050916 สันตนผ้ึงใหม มวงคํา พาน เชียงราย
57050917 มวงทอง มวงคํา พาน เชียงราย
57051001 สันทราย ทรายขาว พาน เชียงราย
57051002 แมคาววัง ทรายขาว พาน เชียงราย
57051003 รองธาร ทรายขาว พาน เชียงราย
57051004 หนองผักจิก ทรายขาว พาน เชียงราย
57051005 หวยทรายขาว ทรายขาว พาน เชียงราย
57051006 ทาฮอ ทรายขาว พาน เชียงราย
57051007 หนองตุม ทรายขาว พาน เชียงราย
57051008 โปงุแดง ทรายขาว พาน เชียงราย
57051009 รองธารใหม ทรายขาว พาน เชียงราย
57051010 สันตนมวง ทรายขาว พาน เชียงราย
57051011 รองธารกลาง ทรายขาว พาน เชียงราย
57051012 โปงุแดงใหม ทรายขาว พาน เชียงราย
57051013 รวมไทย ทรายขาว พาน เชียงราย
57051014 สมานมิตร ทรายขาว พาน เชียงราย
57051015 ทรายทอง ทรายขาว พาน เชียงราย
57051016 โปงุทวี ทรายขาว พาน เชียงราย
57051017 ดงลาน ทรายขาว พาน เชียงราย
57051101 ปาุเหยีง สันกลาง พาน เชียงราย
57051102 แมคาวหลวง สันกลาง พาน เชียงราย
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57051103 หนิถ้ํา สันกลาง พาน เชียงราย
57051104 ปาุขา สันกลาง พาน เชียงราย
57051105 ปาุต฿าก สันกลาง พาน เชียงราย
57051106 แมคาวโตน สันกลาง พาน เชียงราย
57051107 สันผักฮ้ี สันกลาง พาน เชียงราย
57051108 ทา สันกลาง พาน เชียงราย
57051109 หวัฝาย สันกลาง พาน เชียงราย
57051110 ผาจอ สันกลาง พาน เชียงราย
57051111 ปาุเปา สันกลาง พาน เชียงราย
57051112 ใหมพัฒนา สันกลาง พาน เชียงราย
57051113 รองลึก สันกลาง พาน เชียงราย
57051114 ปาุขาดอนชัย สันกลาง พาน เชียงราย
57051115 แมคาวดวงดี สันกลาง พาน เชียงราย
57051116 สันโคง สันกลาง พาน เชียงราย
57051117 แมคาวโตนพัฒนา สันกลาง พาน เชียงราย
57051118 เวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย
57051201 ปแูกง แมเย็น พาน เชียงราย
57051202 สันกเอง แมเย็น พาน เชียงราย
57051203 แมเย็น แมเย็น พาน เชียงราย
57051204 ปาุสักเหนือ แมเย็น พาน เชียงราย
57051205 แมเย็นกลาง แมเย็น พาน เชียงราย
57051206 สันไมฮาม แมเย็น พาน เชียงราย
57051207 สันตนแหน แมเย็น พาน เชียงราย
57051208 ดงน้ําลอม แมเย็น พาน เชียงราย
57051209 สุขสันติ แมเย็น พาน เชียงราย
57051210 อิงดอย แมเย็น พาน เชียงราย
57051211 ดงดอนเตา แมเย็น พาน เชียงราย
57051301 เดน เมืองพาน พาน เชียงราย
57051302 ดอยดอนตัน เมืองพาน พาน เชียงราย
57051303 รองหลอด เมืองพาน พาน เชียงราย
57051304 ปาุไผ เมืองพาน พาน เชียงราย
57051305 หนองบวั เมืองพาน พาน เชียงราย
57051306 ใหมขัวแตะ เมืองพาน พาน เชียงราย
57051307 ปาุสัก เมืองพาน พาน เชียงราย
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57051308 ทุง เมืองพาน พาน เชียงราย
57051309 ปาุกวเาว เมืองพาน พาน เชียงราย
57051310 ปาุสาน เมืองพาน พาน เชียงราย
57051311 ใหมสันผักหละ เมืองพาน พาน เชียงราย
57051312 เกา เมืองพาน พาน เชียงราย
57051313 ปาุกวเาวเหนือ เมืองพาน พาน เชียงราย
57051314 ปาุกวเาวกลาง เมืองพาน พาน เชียงราย
57051315 ดอยสันโคง เมืองพาน พาน เชียงราย
57051316 ฮองหลง เมืองพาน พาน เชียงราย
57051317 ปาุกวเาวใต เมืองพาน พาน เชียงราย
57051318 ทาดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย
57051319 ทุงมงคล เมืองพาน พาน เชียงราย
57051320 หนองบวัใต เมืองพาน พาน เชียงราย
57051321 ปาุสานทรายมูล เมืองพาน พาน เชียงราย
57051322 ดอนตนสามัคคี เมืองพาน พาน เชียงราย
57051323 ใหมจอมแว เมืองพาน พาน เชียงราย
57051324 รองหลอดเหนือ เมืองพาน พาน เชียงราย
57051325 ปาุกวเาวทองกวาว เมืองพาน พาน เชียงราย
57051401 รองคต ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051402 สันปเูลย ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051403 ปาุฮางงาม ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051404 ทาหลม ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051405 สันโปงุ ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051406 ปาุสักใต ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051407 หวยบง ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051408 ดงเวียง ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051409 หวยบงใต ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051410 รองคตสามัคคี ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051411 ทาหลมสหมิตร ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051412 โปงุเจริญ ทานตะวัน พาน เชียงราย
57051501 ดอยงาม เวียงหาว พาน เชียงราย
57051502 สันปาุหนาด เวียงหาว พาน เชียงราย
57051503 ทุงสามเหล่ียม เวียงหาว พาน เชียงราย
57051504 สันใต เวียงหาว พาน เชียงราย
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57051505 หวยสัก เวียงหาว พาน เชียงราย
57051506 ดงมีชัย เวียงหาว พาน เชียงราย
57051507 รมโพธ์ิงาม เวียงหาว พาน เชียงราย
57051508 ทุงพัฒนา เวียงหาว พาน เชียงราย
57060101 ปาุแดด ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060102 แมพุง ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060103 สันเจริญ ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060104 เวียง ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060105 แมพุงเหนือ ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060106 ใหมใต ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060107 สักพัฒนา ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060108 ศรีชุม ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060109 สันโคง ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060110 สักใต ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060111 เวียงเดิม ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060112 สันโคงพัฒนา ปาุแดด ปาุแดด เชียงราย
57060201 ปาุแงะ ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060202 ปาุเสา ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060203 ใหมพัฒนา ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060204 สันมะเกิ้ม ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060205 หลายรอง ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060206 ปาุตึง ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060207 รองเปา ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060208 หนองสองหอง ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060209 ถิ่นเจริญ ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060210 หวยลึก ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060211 สันเจริญ ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060212 สันติสุข ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060213 รําจวน ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060214 ศรีดอนชัย ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060215 ศรีรุงเรือง ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060216 สามัคคี ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060217 ชัยมงคล ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
57060218 ใหมเจริญ ปาุแงะ ปาุแดด เชียงราย
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57060301 สันมะคา สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060302 วังผา สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060303 สันบวัคํา สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060304 สันติธรรม สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060305 วังนอย สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060306 วังอวน สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060307 สันปาุคาม สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060308 วังศิลา สันมะคา ปาุแดด เชียงราย
57060501 โปงุสลี โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060502 สันกอง โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060503 โปงุ โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060504 โรงชางใต โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060505 โรงชางเหนือ โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060506 เดน โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060507 ดอนแกว โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060508 ศรีบงัวัน โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060509 ทุงธนาลัย โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060510 ศรีสหมิตร โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060511 โปงุศรีนคร โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060512 ทุงศรีทอง โรงชาง ปาุแดด เชียงราย
57060601 ศรีโพธ์ิเงิน ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060602 ศรีมงคล ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060603 ปาุไมสีเหลือง ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060604 รองบง ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060605 ศรีพัฒนา ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060606 ศรีโพธ์ิทอง ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060607 รองบงใต ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57060608 ดอนศิลา ศรีโพธ์ิเงิน ปาุแดด เชียงราย
57070101 รองผักหนาม แมจัน แมจัน เชียงราย
57070102 แมจัน แมจัน แมจัน เชียงราย
57070103 แมจันตลาด แมจัน แมจัน เชียงราย
57070104 เดน บานปาุสัก แมจัน แมจัน เชียงราย
57070105 ปงตอง บานตนอาง แมจัน แมจัน เชียงราย
57070106 หวยเวียงหวาย แมจัน แมจัน เชียงราย
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57070107 เหมืองฮอ แมจัน แมจัน เชียงราย
57070108 ศาลา แมจัน แมจัน เชียงราย
57070109 หนองแวน แมจัน แมจัน เชียงราย
57070110 หวยโจ-จอปาุคา แมจัน แมจัน เชียงราย
57070111 ปงออ แมจัน แมจัน เชียงราย
57070112 สันมงคล แมจัน แมจัน เชียงราย
57070113 เยาธรรมจาริก แมจัน แมจัน เชียงราย
57070114 จอปาุคา แมจัน แมจัน เชียงราย
57070201 ใหม จันจวา แมจัน เชียงราย
57070202 ทรายมูล จันจวา แมจัน เชียงราย
57070203 แมคําน้ําลัด จันจวา แมจัน เชียงราย
57070204 หวยน้ําราก จันจวา แมจัน เชียงราย
57070205 หวยน้ําราก จันจวา แมจัน เชียงราย
57070206 ดงรองเรือ จันจวา แมจัน เชียงราย
57070207 ตนยาง จันจวา แมจัน เชียงราย
57070208 หนองรอง จันจวา แมจัน เชียงราย
57070209 หวยน้ําราก จันจวา แมจัน เชียงราย
57070210 สันนา จันจวา แมจัน เชียงราย
57070211 หนองบวัหวัฝาย จันจวา แมจัน เชียงราย
57070301 แมคําสบเปนิ แมคํา แมจัน เชียงราย
57070302 แมคําตลาด แมคํา แมจัน เชียงราย
57070303 สันนา แมคํา แมจัน เชียงราย
57070304 รองก฿อ แมคํา แมจัน เชียงราย
57070305 ปาุซางนอย แมคํา แมจัน เชียงราย
57070306 ปาุเปา แมคํา แมจัน เชียงราย
57070307 แมคําหนองแหยง แมคํา แมจัน เชียงราย
57070308 แมคําบานใหม แมคํา แมจัน เชียงราย
57070309 สันธาตุ แมคํา แมจัน เชียงราย
57070310 แมคําหลังวัด แมคํา แมจัน เชียงราย
57070311 มวงคํา แมคํา แมจัน เชียงราย
57070312 ทุง แมคํา แมจัน เชียงราย
57070313 มวงคําใหม แมคํา แมจัน เชียงราย
57070314 แมเปนิ แมคํา แมจัน เชียงราย
57070401 รองคี ปาุซาง แมจัน เชียงราย
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57070402 ปาุซาง ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070403 ปาุซางหลวง ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070404 แมสลองใน ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070405 ปางปเูลย ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070406 ปาุหา ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070407 แมคี ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070408 ยางมูล ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070409 แมคี ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070410 ใหมพัฒนา ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070411 หนองออ ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070412 สันคือ (แสนสุข) ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070413 ปาุดู ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070414 แมสลอง ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070415 ปาุเมี้ยง ปาุซาง แมจัน เชียงราย
57070501 สันทราย สันทราย แมจัน เชียงราย
57070502 จอมจันทรแ สันทราย แมจัน เชียงราย
57070503 ดอยตอ สันทราย แมจัน เชียงราย
57070504 เดน สันทราย แมจัน เชียงราย
57070505 ดงสุวรรณ สันทราย แมจัน เชียงราย
57070506 แหลว สันทราย แมจัน เชียงราย
57070507 ดง สันทราย แมจัน เชียงราย
57070508 โพธนาราม สันทราย แมจัน เชียงราย
57070509 นาลอม สันทราย แมจัน เชียงราย
57070601 แมลัว ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070602 ทาขาวเปลือก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070603 แมหะปาุไร ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070604 แมแพง ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070605 แมแพง ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070606 แมลาก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070607 ทาขาวเปลือก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070608 ทบักุมารทอง ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070609 ปาุไร ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070610 ผานศึก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070611 ผาเรือ ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
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57070612 ผาแตก ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070613 ศรียางชุม ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070614 เนินทอง ทาขาวเปลือก แมจัน เชียงราย
57070801 ปาุบง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070802 ปาุบง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070803 ทาตนแฟน ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070804 ถ้ํา ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070805 แมเฟือง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070806 ผาต้ัง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070807 ปาุตึง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070808 ปาุกุม ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070809 ปาุเมี้ยง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070810 สันโคง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070811 โปงุน้ํารอน ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070812 หวยยาโน ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070813 ทุงตาง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070814 หวยมะหนิฝน ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070815 หวยกางปลา ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070816 หวยตาง ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070817 ปางสา ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070818 ใหมเจริญ ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070819 สันติสุข ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57070820 เลาฝุู ปาุตึง แมจัน เชียงราย
57071001 ปาุกวเาว แมไร แมจัน เชียงราย
57071002 สันกอง แมไร แมจัน เชียงราย
57071003 ปาุสักขวาง แมไร แมจัน เชียงราย
57071004 ฮองแฮ แมไร แมจัน เชียงราย
57071005 ดงมะต๋ืน แมไร แมจัน เชียงราย
57071006 หวยไร แมไร แมจัน เชียงราย
57071007 สันกอง แมไร แมจัน เชียงราย
57071008 ดอนชัย แมไร แมจัน เชียงราย
57071009 สันกองใหม แมไร แมจัน เชียงราย
57071101 เหมืองกลาง ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071102 ปาุยาง ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
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57071103 แมคําหลักเจ็ด ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071104 สันสลีหลวง ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071105 กลวย ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071106 สันนายาว ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071107 เวียงสา ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071108 แมสลองนอก ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071109 นิคม ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071110 ศรีคํ้า ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071111 รุงเจริญ ศรีคํ้า แมจัน เชียงราย
57071201 ปาุสักหลวง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071202 ปาุสักหลวง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071203 ปาุบงหลวง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071204 กิ่วพราว จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071205 หนองปึ๋ง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071206 หนองครก จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071207 มวงหมูสี จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071208 ปาุกุ฿ก จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071209 แมคําฝ่ังหมิ่น จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071210 สันหลวง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071211 ปาุถอน จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071212 สันทางหลวง จันจวาใต แมจัน เชียงราย
57071301 บอกาง จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071302 ปาุสาน จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071303 สันหลวง จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071304 ขี้เหล็ก จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071305 แมสรวย จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071306 หวัรินคํา จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071307 สันกอก จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071308 สันทางหลวง จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071309 ดอยดินแดง จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57071310 ใหม จอมสวรรคแ แมจัน เชียงราย
57080101 สบรวก เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080102 เวียงเหนือ เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080103 เวียงใต เวียง เชียงแสน เชียงราย
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57080104 วังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080105 สบคํา เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080106 จอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080107 เชียงแสนนอย เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080108 หวยเกี๋ยง เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080109 ปาุสักหางเวียง เวียง เชียงแสน เชียงราย
57080201 แมคําเกษตร ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080202 แมคําหนองบวั ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080203 ปาุสักนอย ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080204 ปาุแดด ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080205 หนองบวัสด ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080206 ปางหมอปวง ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080207 ดอยจําปี ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080208 ดอยศรีแกว ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080209 สันมะเค็ด ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080210 ดอยคํา ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080211 แมคําใต ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080212 ปาุสักนอย ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080213 ปาุสักนอย ปาุสัก เชียงแสน เชียงราย
57080301 แซว บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080302 ทุง บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080303 ทาขันทอง บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080304 หวยเด่ือ บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080305 ปาุตึง บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080306 เกาะผาคํา บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080307 สบกก บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080308 สวนดอก บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080309 หวยกว฿าน บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080310 สันทรายกองงาม บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080311 แมแอบ บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080312 หวยขอยหลอย บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080313 หวยน้ําเย็น บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080314 แซวกลาง บานแซว เชียงแสน เชียงราย
57080315 หวักว฿าน บานแซว เชียงแสน เชียงราย
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57080401 แมมะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080402 สันตนธง ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080403 ดาย ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080404 สันสลี ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080405 เวียงแกว ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080406 ง้ิวเฒา ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080407 ดอยสะโง ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080408 หนองปลาสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080409 ศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080410 ศรีบญุยืน ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080411 ปาุกเอย ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080412 ศรีดอนมูล ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080413 ศรีดอนมูลใต ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
57080501 สันตนเปา แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080502 สบยาบ แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080503 ปาุคา แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080504 แมคํา แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080505 ปงของ แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080506 แมเงิน แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080507 ไร แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080508 ปาุคาใต แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080509 ปาุคาเหนือ แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080510 ปงของเหนือ แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080511 ธารทอง แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080512 แมคําเหนือ แมเงิน เชียงแสน เชียงราย
57080601 ดอยจัน โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080602 รองบง โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080603 กูเตา โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080604 สันธาตุ โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080605 ทุงฟูาฮาม โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080606 สันตนเปา โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080607 โคงงาม โยนก เชียงแสน เชียงราย
57080608 ดอยงาม โยนก เชียงแสน เชียงราย
57090101 เหมืองแดงใต แมสาย แมสาย เชียงราย
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57090102 เหมืองแดง แมสาย แมสาย เชียงราย
57090103 สันผักฮ้ี แมสาย แมสาย เชียงราย
57090104 เวียงหอม แมสาย แมสาย เชียงราย
57090105 สันมะนะ แมสาย แมสาย เชียงราย
57090106 ปาุยางชุม แมสาย แมสาย เชียงราย
57090107 เกาะทราย แมสาย แมสาย เชียงราย
57090108 ปาุยาง แมสาย แมสาย เชียงราย
57090109 สันทราย แมสาย แมสาย เชียงราย
57090110 ไมลุงขน แมสาย แมสาย เชียงราย
57090111 สันทรายใหม แมสาย แมสาย เชียงราย
57090112 จีนฮออพยพ แมสาย แมสาย เชียงราย
57090113 เหมืองแดงปยิะพร แมสาย แมสาย เชียงราย
57090201 หวยไครหลวง หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090202 หวยไครใหม หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090203 สันยาว หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090204 ฮองแฮ หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090205 สันตนปยุ หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090206 ศาลาเชิงดอย หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090207 ตลาดหวยไคร หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090208 สันลิดไม หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090209 ฮองแฮ.ใหม หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090210 หวยไครพัฒนา หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090211 หวยไครเหนือ หวยไคร แมสาย เชียงราย
57090301 ปางหา เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090302 สันนา เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090303 สันบญุเรือง เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090304 สันหลวง เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090305 ปาุแดง เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090306 ปาุซางงาม เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090307 มวงคํา เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090308 เหมืองแดงนอย เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090309 ปาุแดงหยอน เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090310 ศรีชัยภูมิ เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090311 ปาุแดงหลวง เกาะชาง แมสาย เชียงราย
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57090312 รอง เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090313 สันหลวงใต เกาะชาง แมสาย เชียงราย
57090401 จอง โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090402 หนองออ โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090403 ปาุแฝ โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090404 สันทรายปูุย่ี โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090405 น้ําจํา โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090406 สันทรายมูล โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090407 สันปาุสัก โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090408 สันทรายนาปง โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090409 จองวัด โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090410 จองเดน โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090411 น้ําจําเหนือ โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090412 น้ําจํากลาง โปงุผา แมสาย เชียงราย
57090501 สันถนนเหนือ ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090502 สันถนนใต ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090503 สันโคง ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090504 หนองส่ีแจง ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090505 สันธาตุ ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090506 ทุงเกล้ียง ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090507 ทาศาลา ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090508 ใหมพัฒนา ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090509 ศรีปาุสัก ศรีเมืองชุม แมสาย เชียงราย
57090601 แมสาย เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090602 ดอยงาม เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090603 เวียงพาน เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090604 ปาุยางใหม เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090605 ปาุเหมือดรุงเจริญ เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090606 ผาหมี เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090607 หวยน้ําริน เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090608 ปาุเหมือดสันติสุข เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090609 ปาุเหมือดสุขสําราญ เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090610 ปาุยางผาแตก เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย
57090801 ดาย บานดาย แมสาย เชียงราย
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57090802 กิ่วพราว บานดาย แมสาย เชียงราย
57090803 ดงปาุสัก บานดาย แมสาย เชียงราย
57090804 สันทรายนอย บานดาย แมสาย เชียงราย
57090805 สันปเูลย บานดาย แมสาย เชียงราย
57090806 ปาุบงงาม บานดาย แมสาย เชียงราย
57090807 สันสลี บานดาย แมสาย เชียงราย
57090808 ปาุกเอย บานดาย แมสาย เชียงราย
57090901 ถ้ํา โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090902 ดง โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090903 ถ้ําปลา โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090904 ถ้ําใหม โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090905 หวยปแูกง โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090906 สันกอสา โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090907 สันเกล็ดทอง โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090908 โปงุเหนือ โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090909 โปงุ โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090910 อีกอผาฮ้ี โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090911 มูเซอผาฮ้ี โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57090912 ถ้ําพัฒนา โปงุงาม แมสาย เชียงราย
57100101 โปงุปเูฟือง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100102 สันกลาง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100103 สันปเูลย แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100104 ปาุบง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100105 แมสรวย แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100106 หวยสาน แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100107 รองเฮ้ีย แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100108 ตีนดอย แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100109 หนองผํา แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100110 หวยมวง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100111 สันเครือฟูา แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100112 จอมแจง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100113 ริมทาง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100114 เดนภูเวียง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100115 หวยน้ํามา แมสรวย แมสรวย เชียงราย
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57100116 โปงุปาุแขม แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100117 แมสรวยหลวง แมสรวย แมสรวย เชียงราย
57100201 หวยออ ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100202 ไร ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100203 ปาุแดด ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100204 ปาุกวเาว ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100205 ทาวแกนจันทรแ ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100206 โปงุสันขี้เหล็ก ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100207 ดอนสลี ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100208 หวัฝาย ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100209 หวยหญาไช ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100210 บานเหลา ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100211 จะหา ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100212 สันโคง ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100213 สันกลาง ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100214 ใหมเจริญ ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100215 ทุงรวงทอง ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100216 หนองบวั ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100217 สันโคงใต ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100218 แมตาชาง ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100219 ศรีดอนมูล ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100220 หวยมะแกง ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100221 หวยสลัก ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100222 เหลา ปาุแดด แมสรวย เชียงราย
57100301 แมพริก แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100302 หวัทุง แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100303 สันจําปา แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100304 ปางกลาง แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100305 ปางตนผ้ึง แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100306 ปางอาณาเขต แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100307 ทุงฟูาผา แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100308 หวัริน แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100309 ปางออย แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100310 โฮง แมพริก แมสรวย เชียงราย

-1531-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
57100311 ปางซาง แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100312 ชุมชนสันจําปา แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100313 ปาุซางพัฒนา แมพริก แมสรวย เชียงราย
57100401 ทุงตอม ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100402 ปาุหวาย ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100403 หนองบวัสรวย ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100404 แมยางมิ้น ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100405 หวยเฮ้ีย ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100406 พญากองดี ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100407 ทุงยาว ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100408 ศรีถอย ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100409 อายิโก฿ะ ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100410 ทองทพิยแ ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100411 ใหมแมยางมิ้น ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100412 มวงคํา ศรีถอย แมสรวย เชียงราย
57100501 ดินดํา ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100502 ปาุถอน ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100503 ปาุลัน ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100504 แมตํ๋า ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100505 สบก฿อ ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100506 ทาก฿อพลับพลา ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100507 โฮง ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100508 ปางหลวง ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100509 ปางน้ําฮาย ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100510 ดอนชัย ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100511 แมผักและ ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100512 หลายลาว ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100513 สันมะแฟน ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100514 ปาุเหยีง ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100515 ดอยงาม ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100516 หวยน้ําขุน ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100517 หวยชมภู ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100518 ปาุเกี้ยะ ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100519 บาหรา ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
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57100520 ผาตาย ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100521 ชัยมงคล ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100522 รมโพธ์ิทอง ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100523 ลอจอ ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100524 แมตํ๋านอยลาง ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100525 พนาเสรี ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100526 ใหมสุขสรรคแ ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100527 ดอนแกว ทาก฿อ แมสรวย เชียงราย
57100601 วาวี วาวี แมสรวย เชียงราย
57100602 ปางกิ่ว วาวี แมสรวย เชียงราย
57100603 ดอยชาง วาวี แมสรวย เชียงราย
57100604 ดอยลาน วาวี แมสรวย เชียงราย
57100605 หวยมะซาง วาวี แมสรวย เชียงราย
57100606 หวยปู วาวี แมสรวย เชียงราย
57100607 ทุงพราว วาวี แมสรวย เชียงราย
57100608 ทุงพราว วาวี แมสรวย เชียงราย
57100609 หวยขี้เหล็ก วาวี แมสรวย เชียงราย
57100610 แสนเจริญ วาวี แมสรวย เชียงราย
57100611 หวยน้ําเย็น วาวี แมสรวย เชียงราย
57100612 โปงุกลางน้ํา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100613 หวยไคร วาวี แมสรวย เชียงราย
57100614 ขุนสรวย วาวี แมสรวย เชียงราย
57100615 แมโมงเยา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100616 แมยานํา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100617 ผาแดงหลวง วาวี แมสรวย เชียงราย
57100618 หวยกลา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100619 จูจี้ วาวี แมสรวย เชียงราย
57100620 เลาลี วาวี แมสรวย เชียงราย
57100621 หวยน้ําอุน วาวี แมสรวย เชียงราย
57100622 มังกาลา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100623 ปางซันโจ วาวี แมสรวย เชียงราย
57100624 ปางกลาง วาวี แมสรวย เชียงราย
57100625 ใหมพัฒนา วาวี แมสรวย เชียงราย
57100701 ปาุตึงงาม เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
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57100702 รองบง เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100703 หวยสม เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100704 หนองหลม เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100705 หวยหมอเฒา เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100706 รองหมอหงษแ เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100707 สันกางปลา เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100708 หวยหมอเฒา เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100709 แมตาแมว เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100710 สันธาตุ เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100711 ใหมแสงแกว เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57100712 ใหม.รองบง เจดียแหลวง แมสรวย เชียงราย
57110101 โปงุเหนือ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110102 ทุงหา สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110103 เดนศาลา สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110104 โล฿ะ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110105 สันสลี สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110106 โปงุนก สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110107 แมตะละ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110108 ปางมะขามปอูม สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110109 โชคชัยพัฒนา สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110110 สันปาุปอ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110111 แมปนูนอย สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110112 ทุงหาเหนือ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110113 โปงุนกเหนือ สันสลี เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110201 หวัเวียง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110202 ในเวียง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110203 โปงุหนอง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110204 หนองยาว เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110205 ปาุบง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110206 กู เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110207 ดงหลายหนา เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110208 แมปนูหลวง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110209 แมปนูลาง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110210 ศรีเวียงทอง เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
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57110211 ใหมพัฒนา เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110212 หนองยาวพัฒนา เวียง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110301 เฟือยไฮ บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110302 โปงุเทวี บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110303 สัน บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110304 ลังกา บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110305 โปงุเทวี บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110306 สันตเอ บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110307 หวยทนิลาด บานโปงุ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110401 ปาุง้ิว ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110402 ปาุสัก ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110403 ฮางตํ่า ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110404 รองกู ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110405 ปาุเหมือด ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110406 ปาุเหมือด ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110407 แมหาง ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110408 หวยมะเกล้ียง ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110409 สบลี ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110410 หนองเขียว ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110411 ขุนเมืองงาม ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110412 ฮางตํ่าเหนือ ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110413 ทรายมูล ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110414 สันทราย ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110415 ดงพระพร ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110416 สันปเูลย ปาุง้ิว เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110501 สันมะเค็ด เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110502 สันขี้เหล็ก เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110503 ทุงมาน เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110504 ดง เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110505 ปาุสาน เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110506 แมหางใต เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110507 ปาุจั่น เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110508 เกาะ เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110509 รองนอด เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
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57110510 แมหาง เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110511 ทุงรวงทอง เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110512 หวัฝายพัฒนา เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110513 ทุงมานเหนือ เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110514 ใหมเจริญ เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110515 เวียงกาหลง เวียงกาหลง เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110601 แมขะจาน แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110602 ขันหอม แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110603 สา แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110604 สันกู แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110605 ปาุแงะ แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110606 สันมะนะ แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110607 ทุงยาว แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110608 ปางมะกาด แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110609 หวยทราย แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110610 หนองบวั แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110611 สันติสุข แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110612 ใหมพัฒนา แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110613 หวยน้ํากืน แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110614 กูทอง แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110615 ปาุซางพัฒนา แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110616 สาเจริญ แมเจดียแ เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110701 โฮง แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110702 รอง แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110703 แมเจดียแ แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110704 ปางอาย แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110705 จําบอน แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110706 โปงุน้ํารอน แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110707 ขุนลาว แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110708 เมืองนอย แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110709 บวกขอน แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110710 หวยมวง แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110711 หวยชมภู แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110712 หวยคุณพระ แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
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57110713 หวยโปงุผาลาด แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57110714 โปงุปาุตอง แมเจดียแใหม เวียงปาุเปาู เชียงราย
57120101 สันเจริญ แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120102 สบเปา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120103 แมเปา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120104 ทุงเจา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120105 ขุนหวยแมเปา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120106 สันติคีรี แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120107 กระแล แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120108 สันหลวง แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120109 สันสามัคคี แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120110 สันเชียงใหม แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120111 นาเจริญ แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120112 แมเปาเหนือ แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120113 ทุงเจาเหนือ แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120114 สบเปาใหม แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120115 ทุงเจา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120116 แมเปาใต แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120117 ขุนหวยแมเปาใต แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120118 ทุงเจาใต แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120119 นาเจริญใหม แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120120 สบเปา แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย
57120201 แมตํ๋านอย แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120202 บอแสง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120203 สันเวียง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120204 ปาุมวง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120205 แมตํ๋ากลาง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120206 สันรวกทอง แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120207 สันมะปนิ แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120208 ปาุมื่น แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120209 แมตํ๋าใต แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120210 แสงใต แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120211 แมตํ๋าตนโพธ์ิ แมตํ๋า พญาเม็งราย เชียงราย
57120301 หวยเด่ือ ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
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57120302 ไมยา ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120303 รองกอก ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120304 สันสะอาด ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120305 หวยกางราษฎรแ ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120306 หวยกางรัฐ ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120307 ไมยาสันโคง ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120308 สันโคง ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120309 ไมยาคูเวียง ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120310 ศรีชุม ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120311 หวยกางนาลอม ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120312 หวยกางตลาด ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120313 หวยกางใหม ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120314 หวยกางปลูาน ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120315 ไมยากลาง ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120316 ไมยามิตรภาพ ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120317 หวยกางกลาง ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120318 ไมยาบนุนาค ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย
57120401 สันสลีก เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120402 หนองสองหอง เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120403 สันปาุสัก เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120404 เหลา เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120405 ปาุซาง เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120406 หนองเสา เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120407 หนองบวัคํา เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120408 เวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120409 ศรีสะอาด เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120410 เม็งราย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120411 สันติธรรม เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120412 เวียงสัก เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120413 ปาุซางพัฒนา เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120414 สมบรูณแดี เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
57120501 แมตํ๋าเหนือ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120502 ใหมโชคชัย ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120503 แมตํ๋าภูรี ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
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57120504 เยาแมตํ๋า ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120505 ใหมทุงกอ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120506 แมตํ๋าน้ําตก ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120507 สันติชัย ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57120508 ทุงโคง ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
57130101 หลู มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130102 ยายเหนือ มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130103 มวง มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130104 หวยลึก มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130105 ยายใต มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130106 ไทยสามัคคี มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130107 ไทยพัฒนา มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130108 ไทยเจริญ มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130109 ไทยสมบรูณแ มวงยาย เวียงแกน เชียงราย
57130201 ปางปอ ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130202 ปางหดั ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130203 ดอน ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130204 หนองเตา ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130205 ปอกลาง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130206 ผาแล ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130207 ทรายทอง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130208 หวยคุ ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130209 หวยหาน ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130210 อยูสุข ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130211 รมโพธ์ิเงิน ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130212 รมฟูาหลวง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130213 ฟูาไทยงาม ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130214 ผาต้ัง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130215 รมฟูาผาหมน ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130216 ศิลาแดง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130217 หวยปอ ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130218 รมฟูาทอง ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130219 สันติพัฒนา ปอ เวียงแกน เชียงราย
57130220 หวยกุ฿ก ปอ เวียงแกน เชียงราย
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57130301 หลายงาว หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130302 ทุงคํา หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130303 ทุงทราย หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130304 ทาขาม หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130305 แจมปอง หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130306 หวยเอียน หลายงาว เวียงแกน เชียงราย
57130401 ทาขาม ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57130402 หวยแลง ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57130403 โล฿ะ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57130404 ขวากใต ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57130405 ขวากเหนือ ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57130406 วังผา ทาขาม เวียงแกน เชียงราย
57140101 ตาหลวง ตา ขุนตาล เชียงราย
57140102 ตาตลาด ตา ขุนตาล เชียงราย
57140103 ตาหวัฝาย ตา ขุนตาล เชียงราย
57140104 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140105 หวยโปงุ ตา ขุนตาล เชียงราย
57140106 ตาหลวง ตา ขุนตาล เชียงราย
57140107 ตานาลอม ตา ขุนตาล เชียงราย
57140108 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140109 หวยเด่ือ ตา ขุนตาล เชียงราย
57140110 น้ําอิง ตา ขุนตาล เชียงราย
57140111 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140112 รองไผ ตา ขุนตาล เชียงราย
57140113 ตาหลวงใหม ตา ขุนตาล เชียงราย
57140114 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140115 ตานาลอม ตา ขุนตาล เชียงราย
57140116 ตาสุขเกษม ตา ขุนตาล เชียงราย
57140117 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140118 พระเนตร ตา ขุนตาล เชียงราย
57140119 หวยโปงุใหม ตา ขุนตาล เชียงราย
57140120 ตาหวัฝาย ตา ขุนตาล เชียงราย
57140201 ปาุตาลดอย ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140202 ปาุตาลเหนือ ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
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57140203 ปาุตาลกลาง ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140204 ปาุตาลใต ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140205 เจดียแ ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140206 รองขุน ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140207 หวยหอม ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140208 ปาุขา ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140209 รองขุนเหนือ ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140210 ปาุตาล ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140211 เจดียใหม ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140212 ปาุตาลประชาสันติ ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140213 หวยหอมเหนือ ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140214 ปาุตาลเวียงแกว ปาุตาล ขุนตาล เชียงราย
57140301 ปาุบงน้ําลอม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140302 ปาุแดง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140303 ทุงศรีเกิด ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140304 น้ําแพร ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140305 หวยหลวงเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140306 หวยหลวงใต ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140307 ชมภู ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140308 ยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140309 หวยสัก ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140310 ใหมพัฒนา ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140311 งามเมือง ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140312 ยางฮอมใหม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140313 พญาพิภักด์ิ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140314 น้ําแพรเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140315 หวยสักเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140316 ดงเจริญ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140317 ยางฮอม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140318 ชมภูใต ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140319 น้ําแพรใต ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140320 หวยหลวงเหนือ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57140321 ปาุแดงใหม ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
57150101 แมเมาะ-เทอดไทย เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
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57150102 แสนเมืองโก เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150103 หวยหมอ เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150104 ปนูะ เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150105 พญาไพรเลามา เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150106 พญาไพรเลาจอ เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150107 แมหมอ เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150108 ปางมะหนั เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150109 มงเกาหลัง เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150110 หวยอื้น เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150111 พญาไพรลิทู เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150112 มงแปดหลัง เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150113 เทอดไทย 1 เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150114 หวยหมอ เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150115 ผาจี เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150116 ปาุซางนาเงิน เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150117 ทหูมออาเน เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150118 แมคํานอย เทอดไทย แมฟูาหลวง เชียงราย
57150201 หวยหยวก-หนิแตก แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150202 หวยผ้ึง แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150203 อาแหม แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150204 หวัแมคํา แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150205 หวยมุ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150206 ผาเด่ือ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150207 อีกอแสนใจ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150208 หวยสาน แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150209 หวยหยวกปาุโซ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150210 หวยหก แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150211 พระใหญ-มะหนิกอง แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150212 พะนอย บานเลาจาง

บานอาโต
แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย

57150213 ตนมวง แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150214 เลาล่ิว แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150215 อาแหละ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150216 จะคํานอย แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
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57150217 หวยโย แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150218 หวยหมาก แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150219 แมแสลป แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150220 นาโต แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150221 โปงุไฮ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150222 แสนใจพัฒนา แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150223 สันมะเค็ด แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150224 สามแยกอีกอ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150225 มอลอง แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150226 หวยกระ แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150227 หนิคํา แมสลองใน แมฟูาหลวง เชียงราย
57150301 สันติคีรี แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150302 อาแหล แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150303 เยาเลาสิบ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150304 ธาตุ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150305 ปาุคาสุขใจ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150306 กลางใหม แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150307 อาแบ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150308 ปาุคาสามัคคี แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150309 พนาสวรรคแ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150310 แมจันหลวง แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150311 เจียงจาใส แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150312 ใหมสันติ แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150313 ตงจาใส แมสลองนอก แมฟูาหลวง เชียงราย
57150401 หวยน้ําขุน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150402 หวยไรสามัคคี แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150403 กอปาุคา แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150404 อีกอส่ีหลัง แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150405 อาหลู แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150406 มูเซอปาุกลวย แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150407 อีกอปาุกลวย แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150408 แกปี แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150409 อีกอลิเซ แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150410 ปาุซาง แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
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57150411 กอสามัคคี แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150412 ปาุซางนาเงิน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150413 สามัคคีใหม แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150414 สวนปาุ แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150415 ปางพระราชทาน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150416 ปาุยางมูเซอ แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150417 หวยน้ําขุน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150418 หวยน้ําขุน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57150419 ปาุซางแสนสุดแดน แมฟูาหลวง แมฟูาหลวง เชียงราย
57160101 ปาุตึง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160102 ทุงโฮง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160103 รองศาลา ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160104 แมลาว ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160105 ปาุรวก ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160106 สันตนแหน ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160107 ดงมะดะ ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160108 ผาบอง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160109 แพะบานเทา ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160110 หวัทุง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160111 ปาุล่ัน ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160112 หนองเกาหอง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160113 หวยสานยาว ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160114 ทาสันกลาง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160115 ดงมะดะ ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160116 ปาุกอพัฒนา ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160117 ปงกลาง ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160118 ใหมจัดสรร ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160119 แมลาว ดงมะดะ แมลาว เชียงราย
57160201 สบหวย จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160202 สันตอม จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160203 หวยสานดอนจั่น จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160204 บานสันตนแฮว จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160205 ปาุออย จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160206 ทุงโฮง จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
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57160207 ปาุแดง จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160208 ทามะโอ จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160209 ดงมะเฟือง จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160210 หนองผักเฮือก จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160211 สันปาุสัก จอมหมอกแกว แมลาว เชียงราย
57160301 แมมอญ บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160302 ตนงาว บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160303 หวัโล฿ะ บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160304 สันปเูลย บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160305 แมต฿าก บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160306 ตนยาง บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160307 ศรีวังมูล บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160308 หนองคึก บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160309 ปงปาุตอง บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160310 ปาุบง บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160311 รองปลายนา บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160312 บวัสลี บวัสลี แมลาว เชียงราย
57160401 โปงุมอญ ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160402 หวยบง ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160403 ตนมวง ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160404 ทาขี้เหล็ก ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160405 แมผง ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160406 สันหนองลอม ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160407 ปากกอง ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160408 ปาุกอดํา ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160409 ปาุกอดําเหนือ ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160410 ปาุกอดําใต ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160411 สันหนองบวั ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160412 ปาุกอดํา ปาุกอดํา แมลาว เชียงราย
57160501 ปาุซางเหนือ โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160502 ปาุซางใต โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160503 โปงุแพร โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160504 ดอยนอย โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160505 หวยสานพลับพลา โปงุแพร แมลาว เชียงราย
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57160506 หวยสาน โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160507 ดอยชมภู โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160508 เหมืองลึก โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57160509 หวยสานอาขา โปงุแพร แมลาว เชียงราย
57170101 โปงุ ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170102 ดงชัย ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170103 ปาุหา ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170104 ทุงกอ ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170105 หวยเคียน ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170106 เหลา ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170107 น้ําตกพัฒนา ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170108 ดงปาุสัก ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170109 รองบวัทอง ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170110 หวยเคียนใต ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170111 เหลาเจริญราษฎรแ ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170112 เหลาเจริญเมือง ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170113 โปงุชัย ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170114 เดนสันทราย ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170115 โปงุพัฒนา ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170201 ดงมหาวัน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170202 รองหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170203 ปาุเลา ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170204 แมเผ่ือ ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170205 สันไทรงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170206 ปาุตึง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170207 ดอยศิริมงคล ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170208 ปงเคียน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170209 ปาุสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170210 ปงบน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170211 ใหมรองหวาย ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170212 ใหมมหาวัน ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170301 หวยขี้เหล็ก ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170302 หวยขี้เหล็กใต ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170303 ปาุซาง ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
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57170304 ปาุซางเหนือ ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170305 หวยหมากเอียก ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170306 ปาุสา ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170307 หวยหาง ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170308 หวยหมากเอียกเหนือ ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170309 นาเจริญ ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170310 ประชารวมใจ ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170311 หวยขี้เหล็กกลาง ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170312 ปาุซางบนุนาก ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170313 เนินไทรพัฒนา ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170314 หวยหมากเอียก ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170315 ตาดควัน ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57170316 ปาุซางดอยแกว ปาุซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย
57180101 หวยไร ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180102 ปงนอย ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180103 ปาุแดง-ผานศึก ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180104 ปาุเฮ้ีย ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180105 ปาุลัน ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180106 ไทรทอง ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180107 ทากอบง ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180108 ซอ ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180109 รมแกว ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180110 ปงนอยใต ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180111 ผานศึก ปงนอย ดอยหลวง เชียงราย
57180201 ทุงกวาง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180202 แมเลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180203 ดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180204 ดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180205 แมบงใต โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180206 หนองดาน โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180207 แมบง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180208 โชคชัย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180209 ขุนแมบง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180210 สันตนมวง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
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57180211 ใหมดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180212 ทุงกวางใต โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
57180301 หวยสัก หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180302 ปาุซางงาม หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180303 หนองปาุกอ หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180304 หนองกลวย หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180305 ศรีบญุเรือง หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180306 ใหมพัฒนา หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180307 คีรีสุวรรณ หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180308 วังเขียว หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180309 ทุงโปงุ หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
57180310 ใหมพัฒนาใต หนองปาุกอ ดอยหลวง เชียงราย
58010201 หวยโปงุ หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010202 แกนฟูา หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010203 ปาุลาน หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010204 หวยหมากกลาง หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010205 ไมฮุง หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010206 ไมซางหนาม หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010207 กลาง หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010208 หวยชางคํา หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010209 พะนอคี หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010210 หนองเขียว หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010211 ไมโครเวฟ หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010212 แมจเา หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010213 ทุงมะกอก หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010214 ใหมหวยหวาย หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010215 ทุงมะขามปอูม หวยโปงุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010301 ผาบอง ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010302 ปาุปฺุ ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010303 หวยเด่ือ ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010304 แมสะกึด ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010305 ทาโปงุแดง ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010306 หวยโปงุกาน ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010307 หวยแกว ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
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58010308 หวยเสือเฒา ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010309 น้ําสอม ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010310 หวัน้ําแมสะกึด ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010311 มอนตะแลง ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010312 ผาบองเหนือ ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010401 ปางหมู ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010402 กุงไมสัก ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010403 ทุงกองมู ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010404 ในสอย ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010405 ใหม ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010406 สบปอุง ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010407 สบสอย ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010408 ไมแงะ ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010409 ไมสะเปุ ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010410 พะโขโหล ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010411 ขุนกลาง ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010412 ชานเมือง ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010413 ดอยแสง ปางหมู เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010501 หมอกจําแปุ หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010502 แมสะงา หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010503 หวยขาน หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010504 นาปาุแปก หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010505 หวยมะเขือสม หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010506 รักไทย หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010507 หวยโปงุออน หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010508 ทบศอก หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010509 ยอด หมอกจําแปุ เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010601 หวยผา หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010602 แมสุยะ หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010603 หวยผ้ึง หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010604 นาปลาจาด หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010605 ทุงมะสาน หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010606 แมสุยะใหม หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010607 หวยสานใหม หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
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58010608 หวยสานใน หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010901 หวยปลิูง หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010902 หวยกุง หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010903 หนองขาว หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010904 หวัน้ําแมฮองสอน หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010905 หวยตอง หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010906 หวยปมฝาด หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010907 หวยตองก฿อ หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010908 หวยฮ้ี หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010909 หวยไมดํา หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010910 หวยปเูลย หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58010911 หวยไทร หวยปลิูง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน
58020101 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020102 ขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020103 แมสุริน ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020104 แมสะเปุ ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020105 หวยฟาน ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020106 แมสะเปเุหนือ ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน
58020201 ตอแพ แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020202 หวัเงา แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020203 ประตูเมือง แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020204 หวยตนนุน แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020205 หวยนา แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020206 สวนออย แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020207 นาหวัแหลม แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020208 หลวง แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน
58020301 เมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020302 เมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020303 หางปอน เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020304 ปาุฝาง เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020305 แมซอ เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020306 แมลาก฿ะ เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020307 ทาหนิสม เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020308 มะหนิหลวง เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
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58020309 หนองแหง เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020310 แมโขจู เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน
58020401 หวัปอน แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020402 แมโกปี่ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020403 หวาโน แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020404 แมออ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020405 แมแจ฿ะ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020406 แมหาด แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020407 หวยมะบวบ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020408 หวัแมลาก฿ะ แมยวมนอย ขุนยวม แมฮองสอน
58020501 แมกิ๊ แมกิ๊ ขุนยวม แมฮองสอน
58020502 หวยสาน แมกิ๊ ขุนยวม แมฮองสอน
58020503 พะโท แมกิ๊ ขุนยวม แมฮองสอน
58020504 หวยโปงุเลา แมกิ๊ ขุนยวม แมฮองสอน
58020505 เปยีงหลวง แมกิ๊ ขุนยวม แมฮองสอน
58020601 คําสุข แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58020602 หวัแมสุริน แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58020603 ปางตอง แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58020604 พัฒนา แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58020605 แมอูคอหลวง แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58020606 แมอูคอ แมอูคอ ขุนยวม แมฮองสอน
58030101 เมืองพราว เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030102 เจาหมอ เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030103 ปาุขาม เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030104 เมืองแพร เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030105 น้ําฮู เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030106 หวยปู เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030107 ใหมสหสัมพันธแ เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030108 แสงทองเวียงใต เวียงใต ปาย แมฮองสอน
58030201 โปงุ เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030202 ใหม เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030203 ตาลเจ็ดตน เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030204 เมืองนอย เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030205 โฮง เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
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58030206 หวยหก เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030207 หวัแมเมือง เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030208 ศรีดอนชัย เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030209 กิ่วหนอ เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030210 หวยเฮ้ีย เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน
58030301 แมนาเติงนอก แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030302 แมนาเติงใน แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030303 มวงสรอย แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030304 หมอแปง แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030305 แมของ แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030306 นาจลอง แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030307 ปางแปก แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030308 แมนะ แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030309 ดอยผีลู แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030310 ไทรงาม แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030311 นาจลองใหม แมนาเติง ปาย แมฮองสอน
58030401 แมเย็น แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030402 ทรายขาว แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030403 ทาปาย แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030404 แมปงิ แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030405 แมฮ้ี แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030406 หวยแกว แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน
58030501 ทุงโปงุ ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030502 ทุงยาวเหนือ ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030503 ทุงยาวใต ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030504 สบแพม ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030505 แพมกลาง ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030506 แพมบก ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030507 แมอีแลบ ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030508 ปางตอง ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030509 ตีนธาตุ ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030510 รองแหยง ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030511 กุงแกง ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
58030512 มโนรา ทุงยาว ปาย แมฮองสอน
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58030601 เมืองแปง เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030602 ใหมดอนตัน เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030603 ดอยหมากพริก เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030604 สบสา เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030605 แกงหอม เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030606 หวยผักหา เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030607 หวยหมี เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030608 แกงหอมใหม เมืองแปง ปาย แมฮองสอน
58030701 โปงุสา โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030702 หวยไร โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030703 หวยเด่ือ โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030704 แมเหมืองหลวง โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030705 ขุนสาใน โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030706 โปงุทาก โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58030707 ปางตอง โปงุสา ปาย แมฮองสอน
58040101 ทาขาม บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040102 สบหาร บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040103 แพะ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040104 แมหาร บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040105 แมต฿อบใต บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040106 หวยหลวง บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040107 แมต฿อบเหนือ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040108 ทาขามเหนือ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040109 พะมอลอ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040110 ขุนแมต฿อบ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040111 ปาุหมาก บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040112 โปงุ บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040113 โปงุดอยชาง บานกาศ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040201 จอมแจง แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040202 ในเวียง แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040203 แพะเดนมะหา แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040204 ทุงพราว แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040205 ไร แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040206 ดงสงัด แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
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58040207 หนองผักหนาม แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040208 ปาุกลวย แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040209 นาคาว แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040301 ทุงแลง แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040302 หวยหอม แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040303 หวยกองแป แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040304 จอสิเดอรแ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040305 แมกเอน แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040306 กองสุมเหนือ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040307 อูหลู แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040308 แมสะลาบ แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040309 จอทา แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040310 หนองปาุแขม แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040311 หวยแหง แมคง แมสะเรียง แมฮองสอน
58040401 แมริดปาุแก แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040402 แมริดหลวง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040403 แมสวรรคแหลวง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040404 แมเหาะ แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040405 แมจ฿าง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040406 ดงกู แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040407 ดงหลวง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040408 หวยปลากั้ง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040409 หวยปางผาง แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040410 แมเหาะใต แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040411 ขุนวงเหนือ แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040412 แมสวรรคแนอย แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040413 แมกะไน แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040501 น้ําดิบ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040502 หวยวอก แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040503 ทุงแพมเหนือ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040504 หวยสิงหแเหนือ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040505 หวยทราย แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040506 หวยโผ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040507 ทาตาฝ่ัง แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
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58040508 คะปวง แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040509 แมกองแป แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040510 แมกองคา แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040511 หวยบง แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040512 แพะคะปวง แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040513 จอมกิตติ แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน
58040601 เสาหนิ เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040602 แมเหลอ เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040603 แมสอง เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040604 แมเจ เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040605 โพซอ เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040606 สลาเชียงตอง เสาหนิ แมสะเรียง แมฮองสอน
58040801 แมอุมลองหลวง ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040802 แมอุมลองนอย ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040803 ปาุแป ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040804 ชางหมอ ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040805 หวยเด่ือ ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040806 แมละ ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040807 ฮากไมเหนือ ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040808 ฮากไมใต ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040809 แมปุน ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040810 หวยงู ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040811 อมพาย ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58040812 แมอุมปอฺก ปาุแป แมสะเรียง แมฮองสอน
58050101 แมลานอย แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050102 ปาุหมาก แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050103 แมสะปึ๋งเหนือ แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050104 หวยตึง แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050105 วังคัน แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050106 แมแลบ แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050107 แมงะ แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050108 ทาสองแคว แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050109 ทุงสารภี แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050110 ทุงรวงทอง แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
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58050111 แมละมอง แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050112 แมลาง้ิว แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050113 พระบาทหวยผ้ึง แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050114 หวยริน แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050115 แมสะปึ้งกลาง แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050201 แมลาหลวง แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050202 แมสุ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050203 หวยกองเปาฺะ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050204 หวยกูปะฺ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050205 สันติสุข แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050206 หวยไกปาุ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050207 สันติพัฒนา แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050208 ทุงปาุคา แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050209 สุขใจ แมลาหลวง แมลานอย แมฮองสอน
58050301 แมสะกึ๊ด ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050302 หวยผ้ึง ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050303 หวยหมากหนุน ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050304 ทาผาปุูม ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050305 แมเต๋ีย ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050306 แมสะกั๊ว ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050307 แมกวาง ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050308 ใหมพัฒนา ทาผาปุูม แมลานอย แมฮองสอน
58050401 หวัแมโถ แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050402 ผาแดงหลวง แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050403 แมโถกลาง แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050404 แมโถใต แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050405 แมอุมพาย แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050406 แมจอ แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050407 หวยผ้ึงใหม แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050408 หวยไมซาง แมโถ แมลานอย แมฮองสอน
58050501 หวยหอม หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050502 หวยหา หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050503 สาม หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050504 ตูน หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
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58050505 ดง หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050506 ละอูบ หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050507 ละอางเหนือ หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050508 ดงใหม หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050509 ดูลาเปอรแ หวยหอม แมลานอย แมฮองสอน
58050601 แมนาจาง แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050602 แมกองแป แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050603 แมขีด แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050604 หนองมวน แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050605 กอกหลวง แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050606 แมสะแมง แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050607 แมนาจางใต แมนาจาง แมลานอย แมฮองสอน
58050701 แมปาง สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050702 แมแป สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050703 แมฮุ สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050704 หวยมะกอก สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050705 หวัดอย สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050706 กะริคี สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050707 หวัลา สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050708 หวัตาด สันติคีรี แมลานอย แมฮองสอน
58050801 ขุนแมลานอย ขุนแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050802 สมปอุย ขุนแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050803 แมลาปาุแก ขุนแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050804 ฟักทอง ขุนแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58050805 แมลาผาไหว ขุนแมลานอย แมลานอย แมฮองสอน
58060101 เลโค฿ะ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060102 แมคะตวน สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060103 ขุนแมคะตวน สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060104 หวยกองมูล สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060105 แมทะลุ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060106 เซอหมื้อ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060107 แมลามาหลวง สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060108 ทยีาเพอ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060109 น้ําออกฮู สบเมย สบเมย แมฮองสอน
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58060110 หวยทซีะ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060111 ทฮืีอลือ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060112 กลอโค฿ะ สบเมย สบเมย แมฮองสอน
58060201 ผาผา แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060202 ไหม แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060203 แมเกาะ แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060204 แมออกใต แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060205 คอนผ้ึง แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060206 แมออกกลาง แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060207 แพะหลวง แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060208 อุมดาเหนือ แมคะตวน สบเมย แมฮองสอน
58060301 กองกเอย กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060302 ผาเยอรแ กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060303 แมแพหลวง กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060304 หวยเกี๋ยง กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060305 แมแพนอย กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060306 หวยวอก กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060307 ทาฝาย กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060308 ทะโลงเหนือ กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060309 กองต฿อก กองกเอย สบเมย แมฮองสอน
58060401 แมสวด แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060402 หวยมวง แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060403 แมเลาะ แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060404 แมหลุยหลวง แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060405 อุมโล฿ะเหนือ แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060406 แมแฮด แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060407 แมหาด แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060408 แมสวดใหม แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060409 นาดอย แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060410 สบโขง แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060411 แมแพใหญ แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060412 อุมโละเหนือกอบดีิ แมสวด สบเมย แมฮองสอน
58060501 ปาุโปงุ ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060502 แมกองแปเหนือ ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
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58060503 ตนง้ิวเหนือ ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060504 หวยหมูเหนือ ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060505 หวยเหี้ยะ ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060506 แมลายจอลา ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060507 หวยกุง ปาุโปง สบเมย แมฮองสอน
58060601 แมสามแลบ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060602 แมตอละ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060603 สิวาเดอ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060604 สบเมย แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060605 บญุเลอ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060606 ปูุทา แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060607 แมลามานอย แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060608 หวยกระตาย แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060609 กอมูเดอ แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58060610 หวยแหง แมสามแลบ สบเมย แมฮองสอน
58070101 สบปอุง สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070102 น้ําริน สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070103 ไร สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070104 หนองผาจ้ํา สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070105 แมอูมอง สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070106 กึดสามสิบ สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070107 หนองตอง สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070108 แมหมูลีซอ สบปอุง ปางมะผา แมฮองสอน
58070201 แมละนา ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070202 ปางคาม ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070203 ไมฮุง ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070204 จะโบ ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070205 ยาปาุแหน ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070206 ผาแดง ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070207 ไมลัน ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070208 หวยเฮ๊ียะ ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070209 ลุกขาวหลาม ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070210 ผาเผือก ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
58070211 บอไคร ปางมะผา ปางมะผา แมฮองสอน
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58070301 ถ้ําลอด ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070302 แสนคําลือ ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070303 วนาหลวง ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070304 ผามอน ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070305 เมืองแพม ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070306 หวยแหง ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070307 แอลา ถ้ําลอด ปางมะผา แมฮองสอน
58070401 นาปูุปอูม นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070402 ปางตอง นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070403 ปางบอน นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070404 น้ําฮูผาเส่ือ นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070405 ปงุยาม นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070406 ดอยคู นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070407 โทงสายแล นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070408 ซอแบะ นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070409 โทงหลวง นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070410 โทงกองเตา นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070411 ปาุโหล นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
58070412 ปางคอง นาปูุปอูม ปางมะผา แมฮองสอน
60010201 ศาลเจา กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010202 บอดินสอพอง กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010203 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010204 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010205 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010206 กลางแดด กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010207 เขาเขียว กลางแดด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010301 แหลมหวา เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010302 ตาลสองยอด เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010303 ทาดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010304 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010305 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010306 ปากคลองเกรียงไกร เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010307 คลองบงึบอระเพ็ด เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010308 เกรียงไกรใต เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
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60010309 สันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010310 คลองกรวด เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010311 เนินขาม เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010312 เจาสนุก เกรียงไกร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010401 บอระเพ็ด แควใหญ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010402 หนองดุก แควใหญ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010403 หนองดุก แควใหญ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010404 แหลมนางโล แควใหญ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010405 แควใหญ แควใหญ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010501 ตะเคียนเล่ือน ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010502 ตะเคียนเล่ือน ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010503 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010504 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010505 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010506 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010507 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010508 ไผแถว ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010509 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010510 เกาะหงษแ ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010511 วังยาง ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010512 วังยาง ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010601 ตลาดใต นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010602 ยางโทน นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010603 สันคู นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010604 สันคู นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010605 สันคู นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010606 น้ําหกั นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010607 ทาทอง นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010608 วังไผ นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010609 ปากดง นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010610 ทาทอง นครสวรรคแตก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010701 เกาะเหด็ นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010702 ไผลอม นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010703 หนองแกง นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
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60010704 จอมคีรี นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010705 ใหม นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010706 แหลมทอง นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010707 หนองแกง นครสวรรคแออก เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010801 ทาศาลา บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010802 ทาดินแดง บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010803 หวัถนน บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010804 น้ํากลัด บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010805 ทาลอ บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010806 เสือคะเม็ง บางพระหลวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010901 ยางงาม บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010902 บางมวง บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010903 บางมวง บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010904 บางมวง บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010905 คุงวารี บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010906 คุงวารี บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010907 เกาะตาเทพ บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010908 ดอนดู บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010909 คลองลาดเคา บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010910 บงึนาพง บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010911 นิเวศพัฒนา บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60010912 เทพสามัคคี บางมวง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011001 มหาโพธ์ิ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011002 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011003 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011004 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011005 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011006 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011007 มะเกลือ บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011008 ยางเอน บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011009 บงึน้ําใส บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011010 บงึน้ําใส บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011011 สระงาม บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011012 ใหมบงึน้ําใส บานมะเกลือ เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
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60011101 มอญ บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011102 วังหยวก บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011103 วังยาง บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011104 แกง บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011105 ตลาดบานแกง บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011106 วังหยวกใต บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011107 แกง บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011108 สามแยก บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011109 โรงสีเกา บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011110 ยางเอน บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011111 แหลมพิกุล บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011112 มอญใต บานแกง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011201 หนิดาด พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011202 ใหม พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011203 ไร พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011204 ปลวกสูง พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011205 หวัดง พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011206 เนินสําราญ พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011207 พุตานวน พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011208 พระนอน พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011209 หวัคลัก พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011210 พุนอย พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011211 พุชะพลู พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011212 หนองทราย พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011213 หวยลึก พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011214 ยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011215 ปากดง พระนอน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011301 บางมวง วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011302 บางมวง วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011303 บางมวง วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011304 บางมวง วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011305 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011306 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011307 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
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60011308 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011309 หาดทรายงาม วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011310 หาดทรายงาม/การเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011311 เนินกวาว วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011312 วังหนิ วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011313 สวรรคแรมร่ืน วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011314 ศรีไทรทอง วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011315 การเคหะ วัดไทร เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011401 ทพัชุมพล หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011402 เนินประดู หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011403 หนองกรด หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011404 ดอนวัด หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011405 หนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011406 ดอนใหญ หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011407 หนองเบน หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011408 หนองโรง หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011409 ศรีอุทมุพร หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011410 หนองตะโก หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011411 ถนนโคง หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011412 หนองเขนง หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011413 บอพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011414 หนิกอนวังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011415 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011416 หนองกระทุม หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011417 ดงสําราญ หนองกรด เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011501 ดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011502 เนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011503 เขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011504 โคกหมอ หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011505 ฟากคลอง หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011506 หนองบอน หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011507 ดงประทนุ หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011508 โปรงคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011509 โปรงดินแดง หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
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60011510 หนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011511 เนินสมกุย หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011512 ถนนแยก หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011513 หนองแกแล หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011514 หนองกระโดน หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011515 หนองเบน หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011516 เขาเรือ หนองกระโดน เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011601 หนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011602 หนองปลิง หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011603 อางหนิ หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011604 เขารัง หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011605 หนองอําไพ หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011606 ชอกระถิน หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011607 สามัคคีสุข หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011608 ปาุรังพัฒนา หนองปลิง เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011701 ดงยาง บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011702 สันพิง บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011703 คลองคาง บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011704 คลองมอญ บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011705 คลองลาดเคลา บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60011706 คลองราง บงึเสนาท เมืองนครสวรรคแ นครสวรรคแ
60020101 หวัแหลม โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020102 ในคลอง โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020103 โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020104 โกรกพระ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020105 บางฉา โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020106 หวัโปงุ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020107 เนินสะพานบวั โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020108 ตานิว โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020201 หวา ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020202 หวา ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020203 เนินกราง ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020204 ยางตาล ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020205 ยางตาล ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
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60020206 ตานิว ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020207 เชิงเขา ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020208 เขาดิน ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020209 เนินกราง ยางตาล โกรกพระ นครสวรรคแ
60020301 บางมะฝุอ บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020302 บางมะฝุอ บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020303 บางมะฝุอ บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020304 ดงชะพลู บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020305 เนินเวียง บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020306 ดงชะพลู บางมะฝุอ โกรกพระ นครสวรรคแ
60020401 ทาขาม บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020402 ทาซุด บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020403 หนองตายาย บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020404 ไร บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020405 บางประมุง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020406 ชองกวาง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020407 ชองรวก บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020408 หนองโพธ์ิ บางประมุง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020501 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020502 ในซุง นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020503 หนองปลาคาว นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020504 หนองระวา นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020505 คลองบางแกว นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020506 หวัโปรง นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020507 ถ้ําผาสวรรคแ นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020508 หนองจอก นากลาง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020601 หนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020602 ศาลาแดง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020603 หนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020604 กระจังงาม ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020605 คลองบางชาง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020701 เนินเปร็ง เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020702 มาบเชือกเขา เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020703 บอพลับ เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
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60020704 อูเฆ เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020705 หนองหมัน เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020706 หนองพรหมหนอ เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020707 หนองสาหราย เนินกวาว โกรกพระ นครสวรรคแ
60020801 เนินกระพี้ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020802 เนินกลาง เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020803 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020804 เนินศาลา เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020805 ทารวก เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020806 เนินไร เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020807 หนองเขาวัว เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020808 เขาถํ้าพระ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรคแ
60020901 โปงุสังขแ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020902 หาดสูง หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020903 หนองตอ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020904 หนองหญา หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020905 ตากแดด หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60020906 เนินหญาคา หาดสูง โกรกพระ นครสวรรคแ
60030201 คลองปลากด ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030202 หนองแมพังงา ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030203 ทบักฤช ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030204 ยานสวาย ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030205 ทบักฤชเหนือ ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030206 หนองไกร ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030207 เนินทอง ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030208 ทบักฤชพัฒนา ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030209 ทาบวั ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030210 หนองยาว ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030211 แหลมจันทรแ ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030212 คลองปลากดใน ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030213 ทุงแวน ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030214 สวนพัฒนา ทบักฤช ชุมแสง นครสวรรคแ
60030301 บางไซ พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030302 หนองขี้หนู พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
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60030303 ดงพิกุล พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030304 ทาพุทรา พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030305 หวยกระเบยีน พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030306 สองพี่นอง พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030307 หวักระทุม พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030308 หวงสรวง พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030309 ชุมแสง พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030310 แหลมนกกระทงุ พิกุล ชุมแสง นครสวรรคแ
60030401 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030402 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030403 เกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030404 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030405 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030406 เกยไชยใต เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030407 เกยไชยใต เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030408 เกยไชยใต เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030409 เกยไชยใต เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030410 ไผลอม เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030411 หนองคาง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030412 ทานา เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030413 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030414 เกยไชย เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030415 ลาดปลัง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030416 โพธ์ิหนองยาว เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030417 ใหมพัฒนา เกยไชย ชุมแสง นครสวรรคแ
60030501 บงึยาว ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030502 ทาไม ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030503 บุง ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030504 ทาไม ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030505 ทากราง ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030506 วังหงษแ ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030507 ทาเตียน ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030508 หนองขอน ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030509 วังใหญ ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
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60030510 ดงกระพี้ ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030511 ปกึวงฆอง ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030512 วังใหญพัฒนา ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030513 คลองโพธ์ิสามัคคี ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030514 ทาเตียนสามัคคี ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030515 ทากรางพัฒนา ทาไม ชุมแสง นครสวรรคแ
60030601 คลองคลา บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030602 สันเนิน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030603 ลาด บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030604 บางไอวุน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030605 ทามะพลับ บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030606 กบละคร บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030607 ลาด บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030608 หนองสนุน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030609 วังคลัก บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030610 บงึหมัน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030611 คลองยาง บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030612 เนินสะเดา บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030613 บางเคียน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030614 บางเคียน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030701 หนองโก หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030702 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030703 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030704 บงึยาว หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030705 หนองขอย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030706 ศาลาตาปั่น หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030707 หนองกุม หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030708 หนองแฟบ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030709 สระตาล หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030710 หนองมะลอ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030711 หนองโพธ์ิ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030712 สันติสุข หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030713 หนองเด่ือ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
60030714 หนองกุมทอง หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรคแ
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60030801 ทาจันทรแ พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030802 วังยาง พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030803 พันลาน พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030804 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030805 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030806 คลองปลากด พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030807 คลองง้ิว พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030808 คลองสําพรึง พันลาน ชุมแสง นครสวรรคแ
60030901 ทาปลายาง โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030902 ทาจันทรแ โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030903 โคกหมอ โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030904 เนิน โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030905 ออมราชพงษา โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030906 กบละคร โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030907 หวัถนน โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60030908 ตนโพธ์ิ โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031001 หนองกุม ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031002 ไผสิงหแ ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031003 โพธ์ิหนองยาว ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031004 คลองเกษมกลาง ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031005 คลองเกษมใต ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031006 กองเชือก ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031007 หนองขอน ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031008 หนองสะแก ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031009 เกาะไผ ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031010 ไผขวาง ไผสิงหแ ชุมแสง นครสวรรคแ
60031101 สะแกระหงษแ ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031102 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031103 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031104 ฆะมังดวน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031105 พรมแดน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031106 วังแตงโม ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031107 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
60031108 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรคแ
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60031201 กฤชทอง ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031202 ยานสวาย ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031203 ดงสวาท ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031204 ดงสวาท ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031205 คลองสนวน ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031206 ดอนสนวน ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031207 ทบักฤชใต ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60031208 ทาชาง ทบักฤชใต ชุมแสง นครสวรรคแ
60040101 เนินน้ําเย็น หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040102 เนินน้ําเย็น หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040103 กุฎฤาษี หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040104 หวยนอย หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040105 ตาลิน หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040106 ปาุรัง หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040107 เนินใหญ หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040108 โคกมะตูม หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040109 คลองมะร่ืน หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040110 หนองไผ หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040111 คลองกําลัง หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040112 วังทอง หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040113 รองดู หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040114 ทุงทายเนิน หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040115 คลองลาน หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040116 ตระกรุดแรด หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040117 โคกเจริญ หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040118 คลองหนิปนู หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040119 คลองกําลังเหนือ หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040120 สามพันไร หนองบวั หนองบวั นครสวรรคแ
60040201 ไรโพธ์ิทอง หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040202 หนองกลับ หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040203 เนินขี้เหล็ก หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040204 เนินพวง หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040205 ทาเรือ หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040206 หนองโบสถแ หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
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60040207 วังแรต หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040208 หวัทํานบ หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040209 เนินตาเกิด หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040210 เขาเล็บงา หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040211 เนินขวาง หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040212 เนินขี้เหล็ก หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040213 เนินสาร หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040214 วังมะเด่ือ หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040215 เขาเล็บงา หนองกลับ หนองบวั นครสวรรคแ
60040301 หนองปลาไหล ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040302 น้ําสาดเหนือ ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040303 ธารทหาร ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040304 น้ําสาดกลาง ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040305 ปาุเรไร ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040306 หวยวารีใต ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040307 หนองจิก ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040308 โคกกระถิน ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040309 หวยดวนพัฒนา ธารทหาร หนองบวั นครสวรรคแ
60040401 หวยรวม หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040402 หวยรวมกลาง หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040403 หวยรวมกลาง หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040404 หวยรวมใหญ หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040405 หวยรวมใต หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040406 ใดแค หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040407 ชะลอมยาว หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040408 จิกใหญ หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040409 เนินแต หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040410 เกาะแกว หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040411 สวางอารมณแ หวยรวม หนองบวั นครสวรรคแ
60040501 หวยถั่วใต หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040502 หวยถั่วใต หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040503 หนองกระจูม หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040504 เนินประดู หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040505 ทุงตาล หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
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60040506 หนองจิกโครง หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040507 หวยถั่วใต หวยถั่วใต หนองบวั นครสวรรคแ
60040601 จิกยาวใต หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040602 หวยถั่วกลาง หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040603 กระดานหนาแกล หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040604 ชะลอมส้ัน หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040605 ตะโกงาม หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040606 หวยถั่วเหนือ หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040607 รังยอย หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040608 โคกมะกอก หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040609 หวยวารีเหนือ หวยถั่วเหนือ หนองบวั นครสวรรคแ
60040701 หนองแกว หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040702 วังโพรง หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040703 หนองคลอ หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040704 สระงาม หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040705 ไผขาด หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040706 ดง หวยใหญ หนองบวั นครสวรรคแ
60040801 ทุงทอง ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040802 เหมืองแร ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040803 ไทรงาม ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040804 เขาแมแก ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040805 หนองดู ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040806 หนองกระเปา ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040807 รังงาม ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040808 ทรัพยแยอย ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040809 ทรัพยแสวรรคแ ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040810 ปากดง ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040811 สระตายม ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040812 หนองสะเอง ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040813 หนองลก ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040814 สายฝน ทุงทอง หนองบวั นครสวรรคแ
60040901 เขานางตวม วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040902 วังใหญ วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040903 หวยธารทหาร วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ

-1573-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
60040904 วังขอย วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040905 ทบัลุม วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040906 โคกสะอาด วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040907 อุดมพัฒนา วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040908 เวฬุวัน วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040909 วังบอ วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040910 หนองถั่วแปลบ วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040911 หนองลกฟูา วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040912 กุดตามั่น วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040913 พนาสวรรคแ วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040914 วังไผพัฒนา วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040915 เขานางตวมใต วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60040916 เขานางตวมเหนือ วังบอ หนองบวั นครสวรรคแ
60050101 ต้ัวเกา ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050102 สมเส้ียว ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050103 ทองคุง ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050104 หนองน้ําเขียว ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050105 หนองสังขแ ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050106 ประดูงาม ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050201 บางตาหงายใต บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050202 ทาสะแก บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050203 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050204 บางตาหงาย บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050205 บางตาหงายใต บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050206 คลองบอ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050207 คลองกระถิน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050301 หกูวาง หกูวาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050302 หกูวาง หกูวาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050303 แหลมทอง หกูวาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050304 วังกระชอน หกูวาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050401 ทาแรด อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050402 คลอง อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050403 อางทอง อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050404 ทาแรต อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ

-1574-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
60050405 หนองขี้วัว อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050406 ทุงไกเถื่อน อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050407 คลองใต อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050501 แดน บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050502 เขาหนอ บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050503 ทาจันทรแ บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050504 นาหบุ บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050505 กระทุมโทน บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050506 น้ําหกั บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050507 เขาหวยลุง บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050508 เขาหนาผา บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050509 ชนบทพัฒนา บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050510 แดนสวาง บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050601 วัดโบสถแ บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050602 บางแกว บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050603 ปากคลอง บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050604 วังพระหนิ บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050605 หวัยาง บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050606 กระทุมโทน บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050607 มิตรภาพใหม บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050608 แผนดินธรรม

แผนดินทอง
บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรคแ

60050701 ทาจันทรแ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050702 ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050703 หนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050704 ตาขีด ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050705 ใหม ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050706 ง้ิวแบ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050707 โพธ์ิขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050708 ดงคู ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050801 คลองสองหนอ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050802 เนินตะโก ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050803 ตาสังใต ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050804 วัง ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
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60050805 คลองมะเด่ือ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050806 ดงปาุจันทรแ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050807 บอเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050808 คลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050809 แหลมยอย ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050810 ดงแมนางเมือง ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050811 เกาะแกว ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050901 ดานชาง ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050902 วงฆอง ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050903 ทุงแคแดง ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050904 ทุงทาเสา ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050905 หนองละมาน ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050906 หนองคลา ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050907 หนองปลาไหล ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050908 ทุงนาดี ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050909 ปากดง ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050910 เนินทราย ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050911 บงึเฒา ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050912 ฤกษแสําราญ ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60050913 เขาแมนางเวียน ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051001 บงึ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051002 แหลมยาง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051003 พลัง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051004 คลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051005 หนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051006 คลองคต หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051007 ใหม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051008 ทุงสนามชัย หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051009 หนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051010 หนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051011 หนองแขม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051012 ตอนางงอน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051013 หนองบวั หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051014 หอมพัฒนา หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
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60051015 บงึใต หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051101 หนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051102 จิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051103 วังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051104 ทุงหลม หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051105 เนินพิมพาสุข หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051106 โคกกวาง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051107 หนองพิมวัฒนา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051108 คลองอางทอง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051109 วังตะโกก หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051110 เนินสะเดา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051111 วังทอง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051112 วังปลากราย หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051113 เนินมะมวง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051201 หนองมะขาม บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051202 บงึเปลือย บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051203 บงึปลาทู บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051204 หวยโรง บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051205 ใหมในดง บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051206 หนองซาก บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051207 ทุงสระ บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051208 ทรายทอง บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051209 ราษฎรแรวมสามัคคี บงึปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051301 เจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051302 สระน้ําโจน เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051303 หนองหวา เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051304 มาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051305 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051306 หนองน้ําเขียว เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60051307 สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรคแ
60060101 ทามะขามเอน มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060102 มหาโพธิใต มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060103 ทากระดังงา มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060104 หนองหวัเรือ มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรคแ
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60060105 มหาโพธิเหนือ มหาโพธิ เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060201 เกาเล้ียว เกาเล้ียว เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060202 เกาเล้ียว เกาเล้ียว เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060203 หวัดุม เกาเล้ียว เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060204 แหลมยาง เกาเล้ียว เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060205 หาดเสลา เกาเล้ียว เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060301 หนองแพงพวย หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060302 หนองเตาใต หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060303 ยางใหญ หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060304 ทุงตาทั่ง หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060305 กัลยารัตนแ หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060306 ลาดเคา หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060307 ปาุยายมุย หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060308 หวยร้ัว หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060309 หนองเตาเหนือ หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060310 เนินโพธ์ิ หนองเตา เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060401 หาดเสลา เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060402 หาดเสลา เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060403 เขาดินเหนือ เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060404 เขาดิน เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060405 ดงเมืองเหนือ เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060406 เขาดินใต เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060407 ดงเมืองใต เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060408 หาดเสลา เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060409 แหลมสมอ เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060410 คลองคลา เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060411 ดงมะไฟ เขาดิน เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060501 หวัดงเหนือ หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060502 ทาใหญ หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060503 หวัดงใต หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060504 คลองทาวัว หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060505 หาดเสลา หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060506 เนินพยอม หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060507 ดงบานโพธ์ิ หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
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60060508 ตะกุกหนิ หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060509 หนองแพงพวย หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060510 กระเบื้อง หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060511 หวัดงเหนือ หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60060512 คลองชาง หวัดง เกาเล้ียว นครสวรรคแ
60070101 ตาคลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070102 ตาคลีใหญ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070103 วังคาง ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070104 ดงพลับ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070105 หนองสีนวล ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070106 โคกกระด่ี ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070107 หนองจิตรี ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070108 หนองจิกรี ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070109 ดงปาุคลัก ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070110 หนองขาม ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070111 สะพานสูง ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070112 เขาดิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070113 ชอนเด่ือ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070114 ทะเลหวา ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070115 สระแกว ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070116 เขารอยเสือ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070117 สระแกว ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070118 โพธ์ิงาม ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070119 เขานอย ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070120 โพธ์ิงาม ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070121 สามัคคี ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070122 หนองสีนวลเหนือ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070123 หนองเสือ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070124 เขาเจดียแ ตาคลี ตาคลี นครสวรรคแ
60070201 ตลาดชองแค ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070202 เขาทอง ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070203 ดงนอย ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070204 เขาฝา ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070205 เขาสูง ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
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60070206 โคกสวาง ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070207 หนองกระทะ ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070208 เขาวง ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070209 หนองกระเบยีน ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070210 หนองไมเสียบ ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070211 พวงเพ็ชร ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070212 หนองตากอน ชองแค ตาคลี นครสวรรคแ
60070301 ตลาดจันเสน จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070302 โคกจันเสน จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070303 ดงมัน จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070304 หนองถ้ําวัว จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070305 หนองตะโก จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070306 หนองตามี จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070307 หนองกระเจา จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070308 จันเสน จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070309 หนองไมแดง จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070310 หนองกระทุม จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070311 สันติสุข จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070312 คลองพัฒนา จันเสน ตาคลี นครสวรรคแ
60070401 ลาดเจริญ หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070402 ลาดตะกุด หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070403 หนองกระทุม หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070404 เขาดุม หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070405 หนองบวัทอง หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070406 หนองมะคา หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070407 โคกเจริญ หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070408 หนองบวัตากลาน หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070409 หวยหอม หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070410 โคกกระสัง หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070411 พุชางลวง หวยหอม ตาคลี นครสวรรคแ
60070501 หวัหวาย หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070502 เขาภูคา หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070503 หนองกรวด หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070504 หนองพังพวย หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
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60070505 หวยคต หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070506 หนองลาด หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070507 หนองยอ หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070508 หนองตาพัน หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070509 เขาดิน หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070510 หนองสองหอง หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070511 มวงนอย หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070512 ทรัพยแสัมพันธแ หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070513 หนองยอพัฒนา หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070514 หวยน้ําลูด หวัหวาย ตาคลี นครสวรรคแ
60070601 หนองโพ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070602 ตลาดหนองโพ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070603 หวยดุก หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070604 หนองตาราม หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070605 หนองเต็งรัง หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070606 ปาุคลัก หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070607 หนองระกํา หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070608 เขาใหญ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070609 หนองปนืแตก หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070610 หนองไมแดง หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070611 หนองโพเหนือ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070612 สอนจันทรแ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070613 หนองใหญ หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070614 หนองโพใต หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070615 เขาพลอง หนองโพ ตาคลี นครสวรรคแ
60070701 หนองแอก หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070702 หนองหมอ หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070703 หนองแปลง หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070704 หนองสีซอ หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070705 โคกหวา หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070706 หนองไมลู หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070707 หนองละมั่ง หนองหมอ ตาคลี นครสวรรคแ
60070801 ทุงทะเลทราย สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070802 โคกกราง สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
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60070803 หนองแขม สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070804 หนองสรอยทอง สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070805 หนองแกว สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070806 ดงมหาชัย สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070807 สวนกลวย สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070808 ชัยมงคล สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070809 ริมชลพัฒนา สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070810 ทุงพัฒนา สรอยทอง ตาคลี นครสวรรคแ
60070901 ลาดทพิรส ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070902 หนองคูนอย ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070903 ราษฎรแเจริญ ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070904 เขาขวาง ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070905 หนองกานเหลือง

บานใหมราษฎรแบํารุง
ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ

60070906 ปาุตาล ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070907 ราษฎรแพัฒนา ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070908 หนองโบสถแ ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070909 ใหมราษฎรแเจริญ ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070910 ชุมชนพัฒนา ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070911 ไทยอาสา ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070912 โคกกระเทนิ ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60070913 รักเจริญ ลาดทพิรส ตาคลี นครสวรรคแ
60071001 บอดินขาว พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071002 สะพานสาม พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071003 สะพานสอง พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071004 คลองแปด พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071005 หนองโนน พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071006 หนองหญารังกา พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071007 โพธ์ิคอย พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071008 กกกวาว พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60071009 หนองไกหลอ พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรคแ
60080101 ทาตะโก ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080102 เขานอย ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080103 หางน้ํา ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
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60080104 หนองขานาง ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080105 เขานอย ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080106 โคกมะร่ืน ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080107 ทาตะโกพัฒนา ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080201 พนมรอก พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080202 หนองไผกอเดียว พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080203 หนองครอ พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080204 พนมรอก พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080205 วังใหญ พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080206 ไดมะร่ืน พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080207 หนองโพธ์ิ พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080208 โคก พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080209 พนมรอกใต พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080210 วังทอง พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080211 หนองผักหวาน พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080212 หนองปลาชะโด พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080213 เหนือเขาพัฒนา พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080214 หนองโพธ์ิทอง พนมรอก ทาตะโก นครสวรรคแ
60080301 หวัถนนเหนือ หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080302 หวัถนนใต หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080303 ไดตามุย หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080304 หนองเนิน หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080305 เขาคางคาว หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080306 หวัถนนกลาง หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080307 หนองสองหอง หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080308 เขาขาด หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080309 ใหมเขาขาด หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080310 หวัถนนพัฒนา หวัถนน ทาตะโก นครสวรรคแ
60080401 สายลําโพงใต สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080402 สายลําโพงกลาง สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080403 สายลําโพงเหนือ สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080404 ชะลอมแหน สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080405 หนองสองหอง สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080406 สายลําโพงเหนือ สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
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60080407 หนองเบน สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080408 หนองจิกราง สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080409 หนองน้ําใส สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080410 เนินตาลเส้ียน สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080411 เนินประดู สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080412 หนองสะเอง สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080413 หนองจิกรางพัฒนา สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080414 หนองทบัพระ สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080415 คลอง สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080416 สายลําโพงกลางพัฒนา สายลําโพง ทาตะโก นครสวรรคแ
60080501 ทาสุม วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080502 วังรอเหนือ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080503 ชองแกระ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080504 ปากงามเหนือ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080505 ปากงามใต วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080506 วังมหากร วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080507 หวัพลวง วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080508 เนินสําราญ วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080509 วังรอใต วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080510 ขอนดู วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080511 หวยลึก วังมหากร ทาตะโก นครสวรรคแ
60080601 ดอนคา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080602 เขาลอ ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080603 ตุ฿กแก ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080604 ดอนคา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080605 วังแรง ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080606 คอกควายใหญ ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080607 เขาลอ ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080608 วังปลาสรอย ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080609 ตุ฿กแกพัฒนา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080610 พนมฉัตรพัฒนา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080611 เขาลอเหนือ ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080612 เขาลอกลาง ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080613 ดอนคาพัฒนา ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
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60080614 ดอนคาเหนือ ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080615 เขาลอใต ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080616 ใหมลําตะคลอง ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080617 เขาลอตะวันตก ดอนคา ทาตะโก นครสวรรคแ
60080701 วังตะแบก ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080702 เขาโคกเผน ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080703 ทํานบ ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080704 ทํานบ ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080705 หนองกระโดน ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080706 ทํานบพัฒนา ทํานบ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080801 วังใหญ วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080802 หนองละมาน วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080803 หนองสระ วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080804 ตะเฆคาย วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080805 โคกกระถิน วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080806 ดงจันทํา วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080807 ทุงสวาง วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080808 หนองมะเกลือ วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080809 หนองเขาควาย วังใหญ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080901 พนมเศษใต พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080902 หนองจิกโคง พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080903 กระทุมเจา พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080904 ครอเรียงราย พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080905 หนองครก พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080906 พนมเศษเหนือ พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080907 หวัปริก พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080908 แหลมกระทุม พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080909 คลองขุด พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080910 แหลมประดา พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60080911 รางบวัพัฒนา พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรคแ
60081001 หนองหลวง หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081002 ลาด หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081003 หนองมะกอก หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081004 เขาดิน หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
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60081005 หนองตะโก หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081006 หนองสะแก หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081007 พุขาม หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081008 หนองขวาว หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081009 หวยลึก หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081010 ตะกุดรัง หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60081011 ใหมหนองหลวง หนองหลวง ทาตะโก นครสวรรคแ
60090101 หนองเสือ โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090102 หวยตระโก โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090103 โคกเด่ือ โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090104 พังมวง โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090105 โคกเด่ือ โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090106 คลองตักน้ํา โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090107 หนองแทงแรด โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090108 หนองไก โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090109 หวยตะโก โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090201 โคกมะขวิด สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090202 วังเตียน สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090203 สําโรงชัย สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090204 วังกรด สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090205 หนองไผ สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090206 ใหมกระโดนปม สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090207 โคกมะขวิด สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090208 วังคาง สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090209 เขาพระบาท สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090210 ตะครอลาด สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090211 สระแกว สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090212 กระชัด สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090213 สําโรงชัยเหนือ สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090214 รองระกํา สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090215 เกาะขาชาง สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090216 หนองฆอง สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090217 ดอนกอก สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090218 ใหมพัฒนา สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
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60090219 วังตลุก สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090220 ไผแกว สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090221 วังสีคราม สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090301 วังนํ้าลัด วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090302 เขาดิน วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090303 เขาหนิกล้ิง วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090304 รองหอย วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090305 หวยเขวา วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090306 โพธ์ิศรี วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090307 ตะกุดภิบาล วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090308 หนองกระบอก วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090309 เขาดิน วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090310 หนองโน วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรคแ
60090401 วังกระโดนใหญ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090402 วังกระโดนนอย ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090403 ตะครอ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090404 ตะครอ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090405 ตะครอ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090406 หนองไมแดง ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090407 ชองคีรี ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090408 โนนสาร ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090409 เขาเขียว ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090410 หนองตะโก ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090411 เนินสาร ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090412 วังกระโดนนอย ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090413 หนองผักแวน ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090414 เนินมะเกลือหวาน ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090415 เวสาลี ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090416 วังตาแกว ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090417 วังโพธ์ิ ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090418 เนินทอง ตะครอ ไพศาลี นครสวรรคแ
60090501 บอไทยสามัคคี โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090502 ไรประชาสรรคแ โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090503 ไรเกษตรสวรรคแ โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
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60090504 ตะเคียนทอง โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090505 โพธ์ิประสาท โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090506 โคงสวอง โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090507 หนองปลาย โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090508 หนองยอ โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090509 คีรีลอม โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090510 ผาลาด โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090511 แถลงพันธแ โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090512 หนองตน โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090513 หนองยอเหนือ โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรคแ
60090601 วังขอย วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090602 กระทุมทอง วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090603 หนองสําโรง วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090604 หวัพุ วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090605 หนองสะแกยาว วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090606 ซับสมบรูณแ วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090607 พุฝร่ัง วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090608 เขาปนู วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090609 ระหอกเหยีง วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090610 เขาสามหมื่น วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090611 พัฒนา วังขอย ไพศาลี นครสวรรคแ
60090701 นาขอม นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090702 ตะกุดพยอม นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090703 เขาใหญ นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090704 ไทรทอง นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090705 หนองหญาขาว นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090706 ประจันตคีรี นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090707 หนองตกกลา นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090708 หนองมวง นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090709 วังเงิน นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090710 ถนนสุด นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090711 หนองเคล็ด นาขอม ไพศาลี นครสวรรคแ
60090801 หวยน้ําลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090802 หวยน้ําลาด (เหนือ) ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
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60090803 เนินทอง ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090804 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090805 หนองขนาก ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090806 โคกเด่ือ ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090807 โคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60090808 ใหมวารีเย็น ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรคแ
60100101 หาดเหนือ พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100102 ดงกะเปา พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100103 เนินฝอยทอง พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100104 ทากระบอื พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100105 ตลาดใต พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100106 คลองบางไทร พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100107 ทาแร พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100108 หนองใหญ พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100109 วงคแมหาพรหม พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100201 เนินกลาง เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100202 เนินมะกอกกลาง เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100203 เนินมะกอกใต เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100204 หนองกระด่ิง เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100205 หนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100206 หนองกระทะ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100207 หนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100208 สระใหญ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100209 หวัง้ิว เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100210 เนินมะกอกเหนือ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100211 ประดูเฒา เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100212 สายหกพัฒนา เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100301 หนองไมแดง นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100302 บอทอง นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100303 นิคมเขาบอแกว นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100304 เขาบอเหล็ก นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100305 วังตามา นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100306 เขาสระนางสรง นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100307 เขาถ้ําเพดาน นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
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60100308 เนินแสมสาร นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100309 หวยต้ัง นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100310 เขาเด็กเล้ียงวัว นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100311 ตลาดวัว นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100312 โปงุสวรรคแ นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100313 เขาสนามชัย นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100314 น้ําพุ นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100315 ทุงใหญพัฒนา นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100316 บอใหม นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100401 บน มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100402 มวงหกั มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100403 หางน้ําหนองแขม มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100404 บน มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100405 บน มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100406 เขาไมเดน มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100407 มวงหกั มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100408 หางน้ําหนองแขม มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100409 เขาบอพลับ มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100410 เขาบอพลับ มวงหกั พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100501 ตานิว ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100502 หาดสะแก ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100503 มะขามเทศ ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100504 มะขามเทศ ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100505 ยางขาว ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100506 ยางขาว ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100507 ทาโก ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100508 ดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100509 ดอนกระชายใหม ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100601 หาดสะแก ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100602 ใหมบางปราบ ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100603 สามแยกเจาพระยา ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100604 บางปราบ ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100605 ยานมัทรี ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100606 ยานมัทรี ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
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60100607 หาดสะแก ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100701 ใหมนอย เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100702 เหนือ เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100703 เหนือกลาง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100704 ใหมแจง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100705 เขาทอง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100706 สระบวันอย เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100707 ขุมดินแดง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100708 สระบวั เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100709 นอก เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100710 ปาุบวัทอง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100711 ฉอกสวรรคแ เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100712 บวัทองใหม เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100801 ทายายลา ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100802 เหล็ก ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100803 ทาดาน ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100804 ทุงอายดอก ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100805 ทาน้ําออย ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100806 ทาตาทอง ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100807 ทาลานเตียน ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100808 เขาไมเดน ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100901 วัดใหม น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100902 วัดสําโรง น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100903 คลองโพธ์ิ น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100904 คลองบางเด่ือ น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100905 ทาแดง น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100906 แหลมยาง น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100907 สระเศรษฐี น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100908 หนองอีเต่ิง น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100909 หนองคลอ น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100910 หนองน้ําทรง น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60100911 หาดเจริญ น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101001 หวยบง เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101002 เขาสามยอด เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
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60101003 พุหวา เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101004 หนองเตา เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101005 ธารลําใย เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101006 หนองกลอย เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101007 ซับผักกาด เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101008 สระบวัเหนือ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101009 สระบวัใต เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101010 พุวิเศษ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101011 หวัเขาพระไกร เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101012 เขาสนามชัย เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101013 พุตาเมือง เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101014 เขาขาด เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101015 ดงมัน เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101016 หางน้ํา เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101017 เขาวงศแเหนือ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101018 เขาวงศแกลาง เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101019 ใหมทาน้ําออย เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101101 ใหมศึกษา สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101102 สระทะเล สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101103 สระทะเล สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101104 วังตะแบก สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101105 หนองเสือ สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101106 เนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101107 เนินตาควน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101108 เนินกะสัง สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101109 หนองแหน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101110 เนินสนวน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101111 ธารหวาย สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60101112 ลับโลกพัฒนา สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรคแ
60110101 บงึหลม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110102 คลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110103 ทุงแมน้ํานอย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110104 ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110105 ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
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60110106 ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110107 ดอนปอ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110108 ดงมะไฟ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110109 วังชมภู ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110110 หนองกระทุม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110111 หนองขี้ใต ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110112 วังยาง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110113 หนองไทร ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110114 ดอนธาตุ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110115 ริมบงึ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110201 ศรีไกรลาศ หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110202 วังหนิ หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110203 หวัเขาลานคา หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110204 กกกอก หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110205 สะเดาซาย หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110206 ศรีทอง หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110207 โปงุสังขแ หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110208 หวยน้ําหอม หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110209 ทุงนาผาสุข หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110210 เทยีนชัย หวยน้ําหอม ลาดยาว นครสวรรคแ
60110301 หนองกระโดน วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110302 เกาะเปา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110303 เกาะเปา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110304 วังมา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110305 วังมา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110306 วังดินดาด วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110307 หนองกระทงิ วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110308 ดงตาแวน วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110309 วังมา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110310 หนองโพธ์ิ วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110311 กระทุมลาย วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110312 เกาะเปา วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110313 นกคลาน วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110314 วังสําราญ วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
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60110315 น้ําลึม วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110316 ไรใหญ วังมา ลาดยาว นครสวรรคแ
60110401 วังตาทอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110402 ดอนมวง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110403 ดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110404 หนองไผ วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110405 ทาแค วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110406 ทากกแดง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110407 หนองมะละกอ วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110408 หนองขาม วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110409 วังเมือง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110410 หนองขอน วังเมือง ลาดยาว นครสวรรคแ
60110501 หนองเตย สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110502 หนองจิกรี สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110503 สรอยละคร สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110504 ยุงใหญ สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110505 ยางโทน สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110506 หวยรวมใหญ สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110507 หวยรวมนอย สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110508 โปรงตาลอย สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110509 ดอนกลาง สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110510 หวยใหญ สรอยละคร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110601 มาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110602 ทาสนุน มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110603 มาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110604 มาบแก มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110605 หนองโพรงเข มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110606 วังแจง มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110607 หนาเขา มาบแก ลาดยาว นครสวรรคแ
60110701 ดอนเปรง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110702 ดงหนองหลวง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110703 ดอนตะเคียน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110704 หนองยาว หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110705 วังย้ิมแยม หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ

-1594-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
60110706 หนองหชูาง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110707 นกคลาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110708 หนองพลับ หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110709 หนองผํา หนองยาว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110801 หนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110802 หนองตาเชียง หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110803 หนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110804 ดอนขวาง หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110805 หนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110806 หนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110807 หนองเด่ิน หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110808 โปงุยอ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110809 ดอนยาว หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรคแ
60110901 ไร บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110902 บงึหลม บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110903 หนองหมี บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110904 เนินเรียง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110905 หนองยาง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110906 หนองโพธ์ิ บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110907 เนินมวง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110908 เนินใน บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110909 หนองจิก บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110910 สวนหลวง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110911 หนองแฟบ บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110912 ทุงตัน บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110913 ไทรทอง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110914 บอกะปงุ บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110915 สะเดาปกั บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110916 หนองน้ําแดง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110917 บอแรด บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110918 หนองบอนใต บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110919 หนองไทร บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110920 คลองกระดาน บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110921 หนองน้ําพวย บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
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60110922 หนองโมกขแ บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110923 หนองสองหอง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110924 หนองไม บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110925 หนองนา บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110926 บอสวอง บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110927 มะคาปม บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110928 ใหมพัฒนา บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60110929 น้ําพุ บานไร ลาดยาว นครสวรรคแ
60111001 ทุงใหญ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111002 ดงจังหนั เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111003 เนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111004 เนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111005 หนองไร เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111006 ดงฉัตรหวาย เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111007 หนองไม เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111008 ดงเพิ่ม เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111009 หนองสังขแ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111010 หนองพลับ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111011 น้ําผ้ึง เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111012 หนองขี้วัว เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรคแ
60111601 ศาลเจาไกตอ ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111602 วังทบัเกวียน ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111603 ศาลเจาไกตอ ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111604 บุง ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111605 วัดใหมสามัคคีธรรม ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111606 ทาตะโก ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111607 ไรปากน้ําโพ ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111608 เนินกลาง ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111609 ตาคลี ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111610 บรีุรัมยแ ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111611 หนองชํานาญ ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111612 หนองไทร ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรคแ
60111701 สวนขวัญ สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111702 สวนขวัญ สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
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60111703 สวนขวัญกลาง สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111704 หนองโขมง สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111705 สระแกว สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111706 หนองจิกโคกชาง สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111707 ดงสีเสียด สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111708 ดอนโม สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111709 ดอนโม สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60111710 ดงประดาง สระแกว ลาดยาว นครสวรรคแ
60120101 ตากฟูา ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120102 ชุมพลสามัคคี ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120103 ถนนโคง ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120104 พุนิมิต ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120105 ไผนาเริง ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120106 ธารเกษตร ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120107 หนองบวังาม ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120108 มะขามงาม ตากฟูา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120201 ลําพยนตแ ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120202 น้ําว่ิง ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120203 เขาตะบองนาค ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120204 พุลําใย ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120205 พุนาค ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120206 โคงสงา ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120207 พุสะอาด ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120208 หนองใหญ ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120209 หนองกานเหลือง ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120210 หนองปลาไหล ลําพยนตแ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120301 สุขสําราญ สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120302 เกษตรชัย สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120303 เขาหมี สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120304 เขากา สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120305 วังสําราญ สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120306 พุขมิ้น สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120307 หนองยาว สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120308 ซับสําราญ สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ

-1597-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
60120309 ชอนกระพงษแ สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120310 เขาดินแดง สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120311 ซับตะเคียน สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120312 ทุงทอง สุขสําราญ ตากฟูา นครสวรรคแ
60120401 หนองพิกุล หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120402 เขานอย หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120403 หนองเชือกเขา หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120404 หนองสรอยทอง หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120405 จอมคีรี หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120406 เทวฤทธ์ิพันลึก หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120407 ใหมสามัคคี หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120408 พลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120409 ประชาสรรคแ หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120410 ทรัพยแเจริญ หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120411 สุขสมบรูณแ หนองพิกุล ตากฟูา นครสวรรคแ
60120501 ชอนพลู พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120502 ชอนทเุรียน พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120503 พุเมน พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120504 พุเลียบ พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120505 พุเลิศ พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120506 ไตรคีรี พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120507 พุนกยูง พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120508 โปงุสังขแ พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120509 คลองใหม พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120510 ไผเจริญ พุนกยูง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120601 คุงพัฒนา อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120602 ลํ้าเจริญ อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120603 ดํารงรักษแ อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120604 ปลายราง อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120605 อุดมธัญญา อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120606 พุมะคา อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120607 โคงบานใหม อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120608 หวัประแจ อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120609 ไรศรัทธาราษฎร อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
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60120610 แคทราย อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120611 หนองสุขสันตแ อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120612 สระเกตุโมรี อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120613 พุมวง อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120614 หลักสิบเกา อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120615 หนองกระเบยีน อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120616 หนองร้ัว อุดมธัญญา ตากฟูา นครสวรรคแ
60120701 หนองใหญ เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120702 หนองเสลา เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120703 ธารสัมฤทธ์ิ เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120704 หนองสะแก เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120705 หนองระกํา เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120706 หนองไทร เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120707 บอหลวง เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120708 ถ้ําผาสวรรคแ เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60120709 บอหลวงพัฒนา เขาชายธง ตากฟูา นครสวรรคแ
60130101 กระทุมทอง แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130102 คลองนํ้าโจน แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130103 เนินสมบรูณแ แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130104 ถังแดง แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130105 ไรไทรทอง แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130106 หนองอายสา แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130107 ลานตะแบก แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130108 สระหลวง แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130109 เขาแมกระทู แมวงกแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130301 หนิดาด แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130302 ปางมะละกอ แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130303 มอสาม แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130304 คลองแบง แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130305 ตล่ิงสูง แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130306 มอสวรรคแราชบํารุง แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130307 มอสวรรคแหนึ่ง แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130308 ปางขนุน แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130309 เกาะใหญ แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
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60130310 มอ 1 2 3 แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130311 คลองไทร แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130312 ปางสุด แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130313 เจ็ดรอยไร แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130314 หนองไม แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130315 ใหมเจาพระยา แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130316 ยุบใหญ แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130317 วังใหญ แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130318 หนองตะเคียน แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130319 นอย แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130320 ยอดหวยแกว แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130321 มอชางงาม แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130322 แมคลองคต แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130323 ฝาถัง แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130324 ใหมแมเรวา แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130325 บุงผักหนาม แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130326 ปางขาวสาร แมเลยแ แมวงกแ นครสวรรคแ
60130401 วังซาน วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130402 เปราะ วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130403 ตะเคียนงาม วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130404 คลองสําราญ วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130405 ตะกรุด วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130406 ตะแบกงาม วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130407 วัด วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130408 คลองมวง วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130409 วังปาุใหญ วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130410 ธารมะยม วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130411 เนินดินทราย วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130412 คลองมวงใต วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130413 ทุงสาคร วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130414 ตะแบกงามใต วังซาน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130501 วังน้ําขาว เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130502 บุงผักกาด เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130503 คลองสายทอง เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
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60130504 ใหมพัฒนา เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130505 เนินใหม เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130506 ตลุกขอยนํ้า เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130507 วังชุมพร เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130508 ดงยาง เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130509 หนองไผ เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130510 ดานพัฒนา เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130511 ทุงรวงทอง เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130512 ตลุกขอยน้ําใต เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130513 ทรัพยแนอย เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130514 ใหมราชสีมา เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130515 เนินสวางพัฒนา เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130516 ทรัพยแมาก เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60130517 หนองกระทุม เขาชนกัน แมวงกแ นครสวรรคแ
60140101 คลองเจริญ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140102 โนนสมบรูณแ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140103 หนองพวา แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140104 ลานหมาไน แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140105 สระสวัสด์ิ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140106 ตลุกตาสาม แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140107 เขาแหลม แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140108 พนาสวรรคแ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140109 แมกะสี แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140110 ทามะกรูด แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140111 มาลาศรี แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140112 ปางสัก แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140113 คลองคาย แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140114 ใหมทรายทอง แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140115 เขามะตูม แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140116 โคกพุทรา แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140117 ประดูงาม แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140118 ทรัพยแโพธ์ิทอง แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140119 ใหมไทรทอง แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140120 สวนปาุ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
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60140121 คลองหวยหวาย แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140122 ลาน 2 แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140123 ใหมชัยมงคล แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60140124 รัศมีสรางสรรคแ แมเปนิ แมเปนิ นครสวรรคแ
60150101 หนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150102 ตล่ิงสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150103 สํานักนอย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150104 ชุมมวง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150105 เขาแดง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150106 เขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150107 ชุมตาบงหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150108 ชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150109 ชุมตาบงสอง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150110 เขาจั๊กจั่นหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150111 โปงุสะเดา ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150112 หนองกระโดน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150201 ทุงไอโตน ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150202 ถังต้ัง ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150203 ปางสวรรคแ ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150204 ปางงู ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150205 ทุงแฝก ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150206 เนินสมบรูณแสามัคคี ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150207 ปากดาน ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150208 ปางชัย ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150209 ชุมมวงเหนือ ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150210 เขานางฟูา ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
60150211 คลองบวงสามัคคี ปางสวรรคแ ชุมตาบง นครสวรรคแ
61010201 เกาะลูกมอญ น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010202 ภูมิธรรม น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010203 วังยาง น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010204 ทาทอง น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010205 พันตุน น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010206 เนินมวง น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010207 ทุงไอหุ น้ําซึม เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
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61010301 น้ําตก สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010302 เนินตูม สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010303 ปากกะบาด สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010304 ทาดินแดง สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010305 บางกุง สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010306 บางใหญ สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010307 บางกุง สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010308 จักษา สะแกกรัง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010401 ดอนปอแดง ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010402 เนินสําโรง ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010403 หนองตางู ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010404 หวยปลาขาว ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010405 ดอนขวาง ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010406 หนองสลิด ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010407 กลางเขา ดอนขวาง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010501 หวัแหลม หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010502 สะพานหนิ หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010503 สะพานหนิ หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010504 สะพานหนิ หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010505 หาดทนง หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010506 หาดทนง หาดทนง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010601 ทารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010602 ทารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010603 ทารากหวาย เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010604 ปาุสะแก เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010605 เกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010606 เกาะเทโพ เกาะเทโพ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010701 หนองปลามัน ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010702 ทาซุง ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010703 ดงยางใต ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010704 ตาลเอน ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010705 โรงน้ําแข็ง ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010706 วัดราษฏรแศรัทธาธรรม ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010707 ทาตาโปยฺ ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
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61010708 บงึทบัแต ทาซุง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010801 หางนา หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010802 เนินฟักทอง หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010803 กลาง หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010804 ฟากคลอง หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010805 ทุงสมอ หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010806 เหนือ หนองแก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010901 เกาโรงชาง โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010902 โนนเลียบ โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010903 หนองไผลอม โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010904 เหนือวัด โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010905 เนินพลับ โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61010906 หนองบวั โนนเหล็ก เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011001 ใตหนอง หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011002 บอขุย หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011003 เหนือวัด หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011004 ฟากคลอง หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011005 ตลาดหนองเตา หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011006 หนองน้ําขุน หนองเตา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011101 หนองไผแบน หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011102 เนินซาก หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011103 ลอมไอหมอง หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011104 เนินตนตาล หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011105 หนองโพธ์ิ หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011106 เนินตนตาลเหนือ หนองไผแบน เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011201 หนองพังคา หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011202 เนื้อรอน หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011203 เขานัอย หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011204 คลองหนิ หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011205 หนองหอย หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011206 ทุงแฝก หนองพังคา เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011301 วังปลากด ทุงใหญ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011302 ตากแดด ทุงใหญ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011303 หาดสูง ทุงใหญ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี

-1604-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
61011304 ทุงใหญ ทุงใหญ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011305 โพธ์ิสม ทุงใหญ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011401 บญุลือ เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011402 ตากแดด เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011403 ตานาด เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011404 ตานาด เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011405 เนินตารักษแ เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011406 วังง้ิว เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011407 เขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011408 หนองอีเต่ิง เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61011409 เขาพะแวงเหนือ เนินแจง เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี
61020101 ทพัทนั ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020102 ดงดํา ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020103 หนองหญาไทร ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020104 หนองมะนาว ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020105 ลมฟัก ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020106 หนองชุมแสง ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020107 หนองโรง ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020108 ตาลแถว ทพัทนั ทพัทนั อุทยัธานี
61020201 หนองโรง ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020202 ทุงกระถิน ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020203 เขาโคกโค ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020204 วัดมะเด่ือ ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020205 วังขอน ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020206 ดอนกลาง ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020207 เขาโคกโค ทุงนาไทย ทพัทนั อุทยัธานี
61020301 หนองมวง เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020302 เนินซาก เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020303 เขาขี้ฝอย เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020304 หวัเขานาค เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020305 หนองเตา เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020306 เขาแหลม เขาขี้ฝอย ทพัทนั อุทยัธานี
61020401 ทาดาน หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
61020402 คลองยาง หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
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61020403 ดอนหวาย หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
61020404 สํานักโก หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
61020405 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
61020406 ทุงรกฟูา หนองหญาปลอง ทพัทนั อุทยัธานี
61020501 เขานอย โคกหมอ ทพัทนั อุทยัธานี
61020502 เกาะพยอม โคกหมอ ทพัทนั อุทยัธานี
61020503 โคกหมอ โคกหมอ ทพัทนั อุทยัธานี
61020504 เขาลูกชาง โคกหมอ ทพัทนั อุทยัธานี
61020505 หนิกอง โคกหมอ ทพัทนั อุทยัธานี
61020601 ดอนลําโพง หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020602 ทาเสา หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020603 หนองกระด่ี หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020604 หนองบวัแดง หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020605 ดอนโปงุ หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020606 หนองเมน หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020607 คอกวัว หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020608 หนองไผลอม หนองยายดา ทพัทนั อุทยัธานี
61020701 เหยีงงาม หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020702 ดงฝ่ิน หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020703 หนองเรือโกลน หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020704 ตลุกหมู หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020705 ดงพิกุล หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020706 กกไมแดง หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020707 ยางคร่ึงเสน หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020708 หนองสับปลารา หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020709 หนองกระทุม หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020710 ตะกรุด หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020711 คอกวัว หนองกลางดง ทพัทนั อุทยัธานี
61020801 หนองขนาก หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020802 หวยอีจาง หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020803 หวัดง หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020804 วังสาริกา หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020805 หนองขุย หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020806 หนองโพธ์ิเอน หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
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61020807 หนองแหว หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020808 เนินเหยีง หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020809 หนองหญาปลอง หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020810 เนินเควา หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020811 ทุงหลม หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020812 ดงพระธาตุ หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020813 คอดยาง หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020814 มะนาวหวาน หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020815 หนองเปด็กา หนองกระทุม ทพัทนั อุทยัธานี
61020901 หนองนกยูง หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020902 ใหม หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020903 ดงหนองไทร หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020904 หนองหมอแกง หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020905 ดงขนุน หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020906 โปงุตะคลอง หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61020907 หนองสระ หนองสระ ทพัทนั อุทยัธานี
61021001 หนองนกยูง ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021002 ทุงสําราญ ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021003 ถนนใหม ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021004 ตลุกดู ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021005 เขาปฐวี ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021006 ถนนใหม ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021007 หนองแฟบ ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021008 ตลุกดู ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021009 หนองคลา ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021010 เกาะกลาง ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021011 วังเตย ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021012 หนองไผ ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021013 สวนขวัญ ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021014 เพชรกาฬสินธุแ ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021015 โปงุเกง ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021016 หนองจิกยาว ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61021017 เพชรผาลาด ตลุกดู ทพัทนั อุทยัธานี
61030101 สวางอารมณแ สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี

-1607-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
61030102 ดอนใหญ สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030103 คลองโพ สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030104 หนองยายดา สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030105 หลังโรงสี สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030106 เนินกาว สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030107 ดงแขวน สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030108 เสาใหญ สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030109 หนองเตางับ สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030110 หนองบวั สวางอารมณแ สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030201 หนองขาลาย หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030202 สวางนอย หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030203 ดงสําราญ หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030204 หนองหลวง หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030205 หนองตะคลอง หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030206 ไรใหญ หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030207 หนองแวน หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030208 เขาดาวเรือง หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030209 สระนารายณแ หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030210 เกาะแจง หนองหลวง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030301 เขาผาลาด พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030302 หนองแขวนกูบ พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030303 หนองกี่ พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030304 วังหนิ, เขาหนิเทนิ พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030305 หนองชุมเหตุ พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030306 หนองสมบรูณแ พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030307 นอก พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030308 โพธ์ิทอง พลวงสองนาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030401 ดอนตาเสา ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030402 ทุงสงบ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030403 กกตาล ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030404 วังบญุ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030405 ดอนใหญ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030406 หนองโพ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030407 ทุงมน ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
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61030408 คลองลําปาง ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030409 ทุงยาว ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030410 หนองรัก ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030411 คลองขอย ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030412 หนองเข ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030413 หนองบําหรุ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030414 เขาพระ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030415 เกาะกลาง ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030416 คลองลําปางเหนือ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030417 วังเกษตร ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030418 บงึนา ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030419 บอชุมแสง ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030420 ทุงพัฒนา ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030421 ไรออยพัฒนา ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030422 บงึตน ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030423 ใหมมงคล ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030424 ปาุไผใหญ ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030425 โคงตาคลีพัฒนา ไผเขียว สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030501 เกา บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030502 วังตะเคียน บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030503 ดอนเพชร บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030504 คลองแบง บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030505 หนองตะเคียน บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030506 หนองสะแก บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030507 ดอนหวาย บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030508 บอยาง บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030509 หนองแวน บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030510 คลองเล็ก บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030511 หนองส่ีเหล่ียม บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61030512 ดอนทราย บอยาง สวางอารมณแ อุทยัธานี
61040101 หนองแบนใน หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040102 หนองแบนนอก หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040103 บอมาตร หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040104 หวยพระจันทรแ หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
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61040105 หนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040106 ทุงทอง หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040107 เกาะกราง หนองฉาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040201 ใหมเขาปนู หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040202 หนองกระทุม หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040203 เกาะอีเพลิน หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040204 ง้ิวงาม หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040205 หนองยาง หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040206 ดงไร หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040207 หนองจิก หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040208 ลอมเสือโฮก หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040209 ทุงใหญ หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040210 หนองบวั หนองยาง หนองฉาง อุทยัธานี
61040301 หนองขุนทอง หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040302 หนองกระทุม หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040303 หนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040304 หนองมะขามหวาน หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040305 หนองลืน หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040306 ทุงมะขามเต้ีย หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040307 เกาะโสภี หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040308 ทาขามสาคร หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040309 หวยไผขุย หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040310 หนองมะขามปอูม หนองนางนวล หนองฉาง อุทยัธานี
61040401 วังทอง หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี
61040402 หนองสรวง หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี
61040403 เนินเพิ่ม หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี
61040404 ยางแหลม หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี
61040405 บอทบัใต หนองสรวง หนองฉาง อุทยัธานี
61040501 เนินสาธารณแ บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040502 ทุงตะโก บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040503 ปาุแดง บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040504 มวงนอย บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040505 ปาุเตย บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040506 เกา บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
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61040507 เกา บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040508 หนิโจน บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040509 หนองพัง บานเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040601 อุทยัเกา อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040602 อุทยัเกา อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040603 คลองคาย อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040604 หนองหมอแกง อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040605 วังพลับ อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040606 หนองหญาปลอง อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040607 หนองเตา อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040608 หนองกระเหร่ียง อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040609 หนองจิกยาว อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040610 หนองจิกยาว อุทยัเกา หนองฉาง อุทยัธานี
61040701 ทุงโพ ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040702 หนิไกเขี่ย ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040703 เดนรัง ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040704 พงใหญ ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040705 ปาุพริก ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040706 น้ําพุ ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040707 ปลักมวง ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040708 ทุงโพ ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040709 ดงฝ่ิน ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040710 เกาะตาซง ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040711 ทบัเสลา ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040712 หวัเขา ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040713 กระชอน ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040714 ชลประทาน ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040715 โรงสีใหม ทุงโพ หนองฉาง อุทยัธานี
61040801 ทุงทอง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040802 หนองโมก ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040803 ทุงหลวง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040804 มวงใหญ ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040805 ปาุแดง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040806 หนองจิก ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
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61040807 ปาุกลวย ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040808 ทุงพง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040809 ประดาแรง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040810 หนองยางลม ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040811 ทุงหลวง ทุงพง หนองฉาง อุทยัธานี
61040901 ทุงนา เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040902 ปาุกลวย เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040903 ปาุเลา เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040904 ตลาดทุงนา เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040905 เขาปลารา เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040906 ปาุหมาก เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61040907 วังผาลาด เขาบางแกรก หนองฉาง อุทยัธานี
61041001 ทุงสบาย เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041002 เขานอย เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041003 สนามบนิ เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041004 ประดาหกั เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041005 วังตอยาง เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041006 ทาชะอม เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041007 หนองกระทุม เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041008 ลองตะเคียนเต้ีย เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041009 ทบัตาเบา เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041010 เกาะแกว เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041011 สนามบนิ เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041012 วังสีเทา เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61041013 สวนปาุ เขากวางทอง หนองฉาง อุทยัธานี
61050101 หนองไทร หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050102 หนองขาหยาง หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050103 หนองกระดาน หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050104 หนองระแหงใต หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050105 หนองขาหยาง หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050106 ดงไร หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050107 หนองแฟบ หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050108 หนองกระเบื้อง หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050201 หนองไผ หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
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61050202 หนองไผ หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050203 ทุงน้ําเค็ม หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050204 หนองโสน หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050205 หนองระแหงเหนือ หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050206 หนองระแหงเหนือ หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050207 หนองระแหงใต หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050208 หนองสะแก หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050209 หนองปลาไหล หนองไผ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050301 ใหม ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050302 หนองโรง ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050303 ขุนจัด ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050304 เกานิ้ว ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050305 ดอนกลอย ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050306 ดอนกลอย ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050401 หนองโสน หวยรอบ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050402 หวยรอบ หวยรอบ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050403 หวยรอบ หวยรอบ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050501 หนองเขื่อน ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050502 ทุงโปงุ ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050503 ทุงสมอ ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050504 ทุงใหญ ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050505 ทุงพึ่ง ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050506 คลองหนิ ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050507 ทบัทราย ทุงพึ่ง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050601 พันสี ทาโพ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050602 พันสี ทาโพ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050603 ทาโพ ทาโพ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050604 ทาโพ ทาโพ หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050701 หมกแถว หมกแถว หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050702 หนองเขาขัน หมกแถว หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050703 ทุงใหญ หมกแถว หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050801 บงึทบัแต หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050802 หลุมเขา หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050803 ดอนเชียงราย หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
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61050804 หนองกาหลง หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050805 เนินพยอม หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050806 เนินคลอ หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050807 ปากดง หลุมเขา หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050901 ดงขวาง ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050902 ขุนแกว ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050903 ลานคา ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050904 ใหม ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050905 ทุงปาจาน ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61050906 คูเมือง ดงขวาง หนองขาหยาง อุทยัธานี
61060101 ไร บานไร บานไร อุทยัธานี
61060102 สะนํา บานไร บานไร อุทยัธานี
61060103 หนิตุม บานไร บานไร อุทยัธานี
61060104 หวันา บานไร บานไร อุทยัธานี
61060105 พุบอน บานไร บานไร อุทยัธานี
61060106 นอยพัฒนา บานไร บานไร อุทยัธานี
61060107 หวยปาุปก บานไร บานไร อุทยัธานี
61060108 หนองปรือ บานไร บานไร อุทยัธานี
61060109 บอนอย บานไร บานไร อุทยัธานี
61060110 หวยหนามตะเข บานไร บานไร อุทยัธานี
61060111 สะนําหนองใหญ บานไร บานไร อุทยัธานี
61060201 ทพัหลวง ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060202 ทพัคลาย ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060203 ทพัหมัน ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060204 ใหมหนองแก ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060205 สวนพลู ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060206 ทุงนา ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060207 ปาุอู ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060208 รุงอรุณ ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060209 ปาุบวั ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060210 เนินคีรี ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060211 แสงจันทรแ ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060212 ศิลาทอง ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060213 ปาุแดง ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
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61060214 ภูจวง ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060215 พุตอ ทพัหลวง บานไร อุทยัธานี
61060301 หวยแหง หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060302 ผาทั่ง หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060303 ปาุกลวย หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060304 นาทุงเชือก หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060305 สระ หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060306 นา หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060307 หวยพลู หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060308 เขาขวาง หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060309 แมระมาดพัฒนา หวยแหง บานไร อุทยัธานี
61060401 น้ําพุ คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060402 ทองหลาง คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060403 ดง คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060404 ทุงนอย คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060405 นอย คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060406 ใหม คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060407 หวยคต คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060408 ไรใหม คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060409 กระแหน คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060410 หวยลึก คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060411 ปางสวรรคแ คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060412 หวยน้ําดี คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060413 ปาุคาเฉลิมพระเกียรติ คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060414 เจดียแ คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060415 คุมเกลา คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060416 น้ําทรัพยแ คอกควาย บานไร อุทยัธานี
61060501 เขาวงษแพรหมจรรยแ วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060502 วังพง วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060503 วังหนิ วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060504 ใหม วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060505 บุงโก วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060506 หนองยาว วังหนิ บานไร อุทยัธานี
61060601 พุแกว เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
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61060602 หนองอาสา เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060603 ใหมคลองไทร เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060604 เมืองการุง เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060605 คลองโปงุ เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060606 ใหมอัมพวัลยแ เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060607 ตะกรุด เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060608 หนองแกเชียงราย เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060609 ซอยสามัคคี เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060610 ตากฟูาดอนกลวยหอม เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060611 หนองขาม เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060612 หนองผักไทร เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060613 หนองตายาย เมืองการุง บานไร อุทยัธานี
61060701 ใต แกนมะกรูด บานไร อุทยัธานี
61060702 ตะละเซิง แกนมะกรูด บานไร อุทยัธานี
61060703 ใหมคลองอังวะ แกนมะกรูด บานไร อุทยัธานี
61060704 อีมาด อีทราย แกนมะกรูด บานไร อุทยัธานี
61060901 หนองจอก หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060902 ใหมโพธ์ิงาม หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060903 หนองไมแกน หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060904 ทพัไฟไหม หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060905 จัน หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060906 โคกสอาด หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060907 หนองไมตาย หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060908 พุกราง หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060909 จอมทอง หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060910 หนองสองหอง หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060911 สุขเสมอ หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060912 คลองจันเจริญ หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060913 พุตะเคียน หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060914 แสนสุข หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060915 สุขสําราญ หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61060916 แกนเพชรไพลิน หนองจอก บานไร อุทยัธานี
61061001 รองมะดูก หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061002 ซับสุราษฎรแ หชูาง บานไร อุทยัธานี
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61061003 หนองฝาง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061004 หชูาง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061005 พุสําโรง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061006 ชุมบางหลวง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061007 พุตาลิต หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061008 สายรุงทอง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061009 หนองหลิูง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061010 พวงทอง หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061011 หนองแกสามัคคี หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061012 ซับฝาเรือน หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061013 บอกระโดน หชูาง บานไร อุทยัธานี
61061101 บงึ บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061102 พูลสุข บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061103 หนาฝายบงึตาโพ บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061104 หนาฝาย บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061105 หวยบง บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061106 วังตอ บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061107 ปาุพริก บานบงึ บานไร อุทยัธานี
61061201 เขาลูกโล บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061202 คลองตะขาบ บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061203 เกาเล้ียว บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061204 เขาวาน บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061205 ใหมคลองเคียน บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061206 อีตูบ บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061207 ไกด้ิน บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061208 อุดมสุข บานใหมคลองเคียน บานไร อุทยัธานี
61061301 หนองบมกลวย หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061302 ทุงนาสวน หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061303 ลานคา หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061304 หนองแกขัดสมาธิ หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061305 หนองคันดี หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061306 หนองหนิ หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061307 กลวยหอม หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061308 หนองแขยง หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี

-1617-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
61061309 ไทรงาม หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061310 เกษตรพัฒนา หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061311 ทุงมะมุย หนองบมกลวย บานไร อุทยัธานี
61061401 เจาวัด เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061402 เขานอย เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061403 ใหมลําปาง เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061404 อีพุงใหญ เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061405 บุง เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061406 ใหมรมเย็น เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61061407 หนองใหญพัฒนา เจาวัด บานไร อุทยัธานี
61070101 ปากเหมือง ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070102 เกา ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070103 เพชรน้ําผ้ึง ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070104 เขาดิน ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070105 เขาพระยา ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070106 รองตาที ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070107 ใหมไทยอีสาน ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070108 สุขสวัสด์ิ ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070109 ปาุสัก ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070110 สุขเสถียร ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070111 ประสานสุข ลานสัก ลานสัก อุทยัธานี
61070201 ทพัยายปอน ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070202 ประดูยืน ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070203 หนองแขม ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070204 ตะครอ ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070205 ทุงสามแทง ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070206 หนองแหน ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070207 หนองผักกาด ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070208 ใหม ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070209 ปาุคา ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070210 หนองปลาไหล ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070211 วังหนาศาล ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070212 คลองโปงุพัฒนา ประดูยืน ลานสัก อุทยัธานี
61070301 เขาฆองชัย ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
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61070302 เขาวง ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070303 คลองชะนีบน ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070304 เขาน้ําโจน ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070305 ปาุออ ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070306 ซับปาุพลู ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070307 คลองชะนี ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070308 ซับปาุพลูใหม ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070309 ปาุออเหนือ ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070310 เขาไมนวน ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070311 เนินมวงพัฒนา ปาุออ ลานสัก อุทยัธานี
61070401 ทามะนาว ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070402 หวยรัง ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070403 โปงุสามสิบ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070404 ปางไมไผ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070405 เพชรเจริญ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070406 หวยเปลา ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070407 โปงุมะคา ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070408 หาดทรายงาม ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070409 บงึเจริญ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070410 หวยขาแขง ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070411 อางหวยดง ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070412 ทรัพยแสมบรูณแ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070413 ยางงาม ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070414 เขาเขียว ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070415 คีรีวงคแ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070416 เขาหนิเทนิ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070417 พรเจริญ ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070418 เขาไมนวล ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070419 ใหมสามัคคี (กม. 47) ระบํา ลานสัก อุทยัธานี
61070501 น้ํารอบ น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070502 หวยทราย น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070503 โปรงนวล น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070504 เขาผาแรต น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070505 บุงกะเซอรแ น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
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61070506 บงึแหง น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070507 หนองเจ฿กกวย น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070508 เนินมะคา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070509 โกรกลึก น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070510 ซากุระพัฒนา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070511 หนองมวงพัฒนา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070512 ทรัพยแเจริญ น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070513 สวนใหม น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070514 หวยน้ําดัง น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070515 ทนัสมัย น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070516 ผาสุขพัฒนา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070517 บงึแวง น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070518 น้ําซับพัฒนา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070519 ชินวัตพัฒนา น้ํารอบ ลานสัก อุทยัธานี
61070601 ดินแดง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070602 หวยโศก ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070603 ชายเขา ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070604 นิคมสามัคคี ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070605 กาลอดบวง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070606 หนองผักบุง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070607 น้ําว่ิง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070608 ทุงนางาม ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070609 บุงฝาง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070610 ศรีบญุเรือง ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070611 ประชาสุขสรรคแ ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61070612 ทุงเศรษฐี ทุงนางาม ลานสัก อุทยัธานี
61080101 วังบาง สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080102 กกง้ิว สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080103 ทุงสาลี สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080104 หนองลัน สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080105 หนองส่ีเหล่ียม สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080106 สุขฤทยั สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080107 หนองยาง สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080108 หนองเเร สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
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61080109 ลองวา สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080110 หนองงูเหลือม สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080111 บอน้ําเย็น สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080112 ชุมทอง สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080113 วังบางสามัคคี สุขฤทยั หวยคต อุทยัธานี
61080201 คลองแหง ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080202 สมอทอง ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080203 ละวา ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080204 โปงุขอย ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080205 หนองผักแพว ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080206 ปาุบวั ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080207 คลองหวาย ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080208 ภูเหม็น ทองหลาง หวยคต อุทยัธานี
61080301 ชุมทหาร หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080302 หนิโหงน หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080303 ปาุผาก หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080304 กลาง หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080305 หลังเขา หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080306 บางกุง หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080307 หนองจอก หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080308 รองบง หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080309 หนองพรมหนอ หวยคต หวยคต อุทยัธานี
61080310 บอทราย หวยคต หวยคต อุทยัธานี
62010201 วังพระธาตุ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010202 ทายเกาะ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010203 หนองหลวง ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010204 วังพระธาตุ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010205 บอเจริญ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010206 ทรัพยแพูล ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010207 ไตรตรึงษแ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010208 ปากดง ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010209 โนนโก ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010210 ทุงเฉลียว ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010211 ดงตาจันทรแ ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62010212 วังประดา ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010213 วังน้ําขาว ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010214 ทรัพยแสีทอง ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010215 คลองเตยพัฒนา ไตรตรึงษแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010301 ปากอาง อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010302 ทาเสากระโดง อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010303 ปากอางใน อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010304 ดงมะนาว อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010305 วังตะเคียน อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010306 หนองยายเภา อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010307 สันติสุข อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010308 คลองดู อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010309 สันติสุขใต อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010310 หนองยาว อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010311 หนองขาม อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010312 ดาดทองเจริญ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010313 บอกลางดง อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010314 ทุงรวงทอง อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010315 มอสําราญ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010316 อางหนิ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010317 จอมแขวน อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010318 วังตะเคียนเหนือ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010319 วังตะเคียนใต อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010320 ดาดเหนือ อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010321 ทรัพยแทาเสา อางทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010401 นาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010402 หนองปิ้งไก นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010403 แมนารี นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010404 หนองกอง นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010405 แมนารี นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010406 ปางขนุน นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010407 ศรีไกรลาศ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010408 ทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010409 เขาวังเย่ียม นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62010410 หนองกองเหนือ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010411 ลานศิลา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010412 หนองนกกระทา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010413 มอเจริญ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010414 ปาุแดง นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010415 ทาเสากระโดง นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010416 ใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010417 เขาแกวสวรรคแ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010418 เดนแกวพัฒนา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010419 ศาลาโปงุแดง นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010420 ดอนพัฒนา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010421 เนินสวาง นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010422 สรอยสุวรรณ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010501 วังยาง นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010502 หวัยาง นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010503 ปากคลองใต นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010504 ปากคลองกลาง นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010505 นครชุม นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010506 สวางอารมณแ นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010507 ทุงสวน นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010508 คลองแมลายเหนือ นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010509 ทุงเศรษฐี นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010510 โนนมวง นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010511 หวังใหม นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010512 เนินสําราญ นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010513 ปาุมะมวง นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010601 ไรใต ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010602 ไรเหนือ ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010603 สหกรณแ ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010604 มอทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010605 คลองลึก ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010606 วังน้ําเย็น ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010607 ไทรยอย ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010608 สักหลวงพัฒนา ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62010609 คลองโปงุ ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010610 ใหมเจริญสุข ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010611 หวยกลุม ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010612 สหธรรมพัฒนา ทรงธรรม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010701 ลานดอกไม ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010702 ลานดอกไม ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010703 ทาไมแดง ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010704 เกาะน้ําโจน ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010705 ลานหนิ ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010706 แหลมยาง ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010707 ทุงพรึม ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010708 ทาไมแดงใต ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010709 หนองกวักมือ ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010710 กัลปพฤกษแ ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62010711 วังไร ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011001 ทอทองแดง หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011002 หนองปลิง หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011003 คลองบางทวน หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011004 เกาะสะบา หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011005 น้ําดิบ หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011006 บอสามแสน หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011007 ศรีโยธิน หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011008 นาเหนือ หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011009 คลองหวยทราย หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011010 ทุงนาขวัญ หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011011 บอสามแสนเหนือ หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011101 เกาะสงา คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011102 โคนใต คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011103 ทาเสล่ียง คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011104 หนองไผ คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011105 โพธ์ิพัฒนา คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011106 หงษแทองเจริญ คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011107 ใหมฤทธ์ิเจริญ คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011108 หนองจอก คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62011109 ปลองพัฒนา คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011110 หนองปลองพัฒนา คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011111 โคนกลาง คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011112 นาเจริญสุข คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011113 โพธ์ิใหมกฤษฎี คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011201 โพธ์ิทะเล นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011202 โพธ์ิทะเลกลาง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011203 สระเตย นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011204 โพธ์ิทะเล นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011205 บอทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011206 หนองเตา นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011207 แปดออม นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011208 ใหมศรีอุบล นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011209 วังออ นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011210 หนองทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011211 วังเพชรพัฒนา นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011212 ใหมบอทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011213 พิกุลทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011214 หนองบวัทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011215 วังทอง นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011216 หนองอึ่งพัฒนา นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011301 โขมงหกั เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011302 ดงมะนาว เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011303 ไร เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011304 เทพนคร เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011305 ทาตะครอ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011306 ตลุกงาม เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011307 มะกอกหวาน เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011308 สระสิงหแโต เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011309 โคนเหนือ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011310 บอตาโพธ์ิ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011311 คลองเรือ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011312 บอเงิน เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011313 โขมงหกั เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62011314 วังทองหลาง เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011315 ศรีนคร เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011316 นครอินทรแ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011317 ไทรยอย เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011318 เนินสําราญ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011319 บอเพชร เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011320 สุกรพันธุแ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011321 เพชรนคร เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011322 หนองสุบนิ เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011401 มอสูง วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011402 วังทอง วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011403 ชัยพฤกษแ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011404 มอสมบติั วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011405 หนองหญามุง วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011406 มอสมบรูณแ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011407 คลองใหญ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011408 หนองใหญ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011409 คลองใหญใต วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011410 ดงดํา วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011411 เขาแกว วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011412 พิณทอง วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011413 มอมะนาว วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011414 ปางชางยม วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011415 ศรีสวัสด์ิ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011416 เตาขนมจีน วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011417 ทุงเอื้อง วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011418 หนองคลา วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011419 ใหมอูตะเภา วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011420 เดนพุทธ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011421 ฟูาเกื้อ วังทอง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011501 ทาเด่ือ ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011502 ทาขุนราม ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011503 ทาเด่ือออก ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011504 โคกหมอ ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62011505 ใหมสุวรรณภูมิ ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011506 ใหม ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011507 สันติสุข ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011508 น้ําโทง ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011509 หวัฝายเหนือ ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011510 ใหมคลองธานี ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011511 ใหมสันติธรรม ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011512 หนองบวัทอง ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011513 ปางเจริญ ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011701 คลองละแวก คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011702 ประชารัฐ คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011703 คลองแมลาย คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011704 สันติสุข คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011705 มอวรรณทอง คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011706 เขาน้ําเพชร คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011707 ปางเรือ คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011708 ยางเลียง คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011709 วงฆอง คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011710 มอฝูาย คลองแมลาย เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011801 ใหม ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011802 เกาะธํามรงคแ ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011803 เกาะธํามรงคแ ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011804 คลองสุวรรณ ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011805 สระเเกว ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011806 คลองสีนวล ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011807 คลองสีนวลเหนือ ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011808 หนองโมกพัฒนา ธํามรงคแ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011901 ถนอมทอง สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011902 หนองกรด สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011903 สระแกว สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011904 โพธ์ิสวัสด์ิ สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011905 หนองปลอง สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011906 ลํามะโกรก สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011907 ทรัพยแไพรวัลยแ สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
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62011908 หวยปกัษแ สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011909 หนองเตา สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011910 เทพประทาน สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011911 เจริญสุข สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62011912 หนองแผนดิน สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
62020101 ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020102 เนินสําราญ ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020103 ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020104 ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020105 ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020106 หนองไมแดง ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020107 ไทรงามใต ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020108 แกวชัยมงคล ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020109 ถ้ําสะเดา ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020110 ดงเย็น ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร
62020201 หนองคลา หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020202 วังโขน หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020203 แมบวั หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020204 หวัยาง หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020205 ใหมเจริญพร หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020206 ใหมทายวัง หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020207 โปรงตะคลอง หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020208 วังสามัคคี หนองคลา ไทรงาม กําแพงเพชร
62020301 หนองทอง หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020302 เนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020303 จิกคันซอน หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020304 โคกเจริญ หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020305 ลานกระด่ี หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020306 โนนใหญ หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020307 ศรีบญุสง หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020308 ส่ีหลัง หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020309 สมบรูณแพัฒนา หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020310 โนนใหญพัฒนา 2 หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020401 หนองไมกอง หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
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62020402 สักขี หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020403 แมย้ือ หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020404 ทุงรวงทอง หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020405 หนองยาง หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020406 หนองไผลอม หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020407 จิกราด หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020408 แมย้ือ หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020409 แมย้ือ หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020410 สักขีพัฒนา หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020501 มหาชัย มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020502 ปาุถั่ว มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020503 แกวสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020504 หวยนอย มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020505 หวยใหญ มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020506 หนองเอื้อม มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020507 ทุงมหาศาล มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020508 ศรีวิไล มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020509 ปาุถั่ว มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020510 ทุงมหาศาล มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020511 หารอยไร มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020512 ทุงพัฒนา มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร
62020601 พานทอง พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020602 หนองหวัควาย พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020603 หนองโดน พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020604 คลองเจริญ พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020605 บอแกว พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020606 ไรนาขวัญ พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020607 หนองเสือ พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020608 แกวสระ พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020609 หนองโดนใต พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020610 บอแกวพัฒนา พานทอง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020701 หนองแมแตง หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020702 ประดูงาม หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020703 หนองปนืแตก หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
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62020704 จิกราด หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020705 ตอรัง หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020706 หนองชุมแสง หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020707 โปรงอีรัญ หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020708 หนองรวก หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020709 ไผตาสุม หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020710 ตล่ิงชัน หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62020711 ทุงวาน หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร
62030101 คลองน้ําไหลเหนือ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030102 คลองน้ําไหล คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030103 แมสอด คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030104 ทาชาง คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030105 มอมะปรางทอง คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030106 บงึหลม คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030107 คลองใหญใต คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030108 สุขสําราญ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030109 คลองพลู คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030110 มอเศรษฐี คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030111 คลองปิ่นโต คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030112 ทุงหญาคา คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030113 คลองหวัแหวน คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030114 ชัยทอง คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030115 ศรีดอนชัย คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030116 สามัคคีธรรม คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030117 รวงผ้ึงพัฒนา คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030118 ไรอุดม คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030119 ชัยมงคล คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030120 ใหมวงศแเจริญ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

62030121 คลองน้ําไหลเหนือพัฒนา คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

62030122 หนองปลาไหล คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030123 หลมชัย คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030124 คลองใหญใหม คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030125 ใหมศรีสุวรรณ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
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62030126 บงึทรัพยแเจริญ คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030127 รมโพธ์ิทอง คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030128 คลองดวน คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร
62030201 โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030202 โปงุน้ํารอน โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030203 คลองมดแดง โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030204 คลองไพร โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030205 คลองสมบรูณแ โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030206 ทากระบาก โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030207 คลองสมุย โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030208 ใหมชุมนุมไพร โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030209 ไทรพัฒนา โปงุน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร
62030301 คลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030302 สวนสม คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030303 คลองน้ําไหลใต คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030304 ปากคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030305 ทาขามสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030306 เลิงกะพง คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030307 ใหมธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030308 แปลงส่ี คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030309 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030310 ทะเลพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030311 โชคชัยพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030312 มอตะแบก คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030313 คลองปลารา คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030314 หนองผักบุง คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030315 มอมะร่ืน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030316 ตลาดมง คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030317 ปาุสน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030318 กระเหร่ียงน้ําตก คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030319 มอมะคา คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030320 มอสําราญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030321 ทุงแกวนาขวัญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร
62030401 สักงาม สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
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62030402 เพชรนิยม สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030403 ทามะเขือ สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030404 ปางลับแล สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030405 หนองน้ําขุน สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030406 มอมะนาว สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030407 คลองแขยง สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030408 ทรัพยแเจริญ สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030409 หนองปรือ สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62030410 มอมะคาพัฒนา สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร
62040301 บุง ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040302 หวัเสลา ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040303 กลวย ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040304 เกาะฝูาย ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040305 บงึเสือเตน ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040306 บงึปอแดง ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040307 คลองวน ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040308 หนองชายกลอย ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040309 ยางสูง ยางสูง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040401 หาดชะอมใต ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040402 หาดชะอมเหนือ ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040403 ปาุพุทรา ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040404 วังพลับ ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040405 หนองตะเคียน ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040406 หนองกระทุม ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040407 วังเรียง ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040408 บงึกอก ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040409 วังพลับเหนือ ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040410 ใหมเนินทราย ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040411 บงึสามัคคี ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040412 พัฒนาชุมชน ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040413 เนินสวาง ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040414 วังพัฒนา ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040415 เนินทรายสามัคคี ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040416 ทุงสลักจันทรแ ปาุพุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
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62040501 หาดชะอม แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040502 แสนตอ แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040503 แสนตอ แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040504 เกาะสามสิบ แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040505 บนบาน แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040506 หนองเหมือด แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040507 หนองเหมือด แสนตอ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040601 สลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040602 โนนปอแดง สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040603 โนนปอแดง สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040604 วังสลักพระ สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040605 สลกบาตร สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040606 รังแถว สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040607 อุตสาหกรรมย่ิงเจริญ สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040701 ดงดํานอย บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040702 บอถ้ํา บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040703 บอถ้ํา บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040704 โองทาน บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040705 ส่ีแยกตนไทร บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040706 หนองยาง บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040707 บอกระบาก บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040708 คลองกระธาตุ บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040709 เปาะสวอง บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040710 หนองยางงาม บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040711 โปงุสังขแ บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040712 สองตาแล บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040713 หนองบอน บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040714 คลองเจริญ บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040715 คลองใหมพัฒนา บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040716 ประชารวมใจ บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040717 บอกระบากใหม บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040718 ใหมบอถ้ํา บอถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040801 สระตาพรม ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040802 ดงดํา ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
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62040803 โคกเลาะ ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040804 ดอนแตง ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040805 ดอนโคง ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040806 ดงประดา ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040807 เณรจํา ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040808 โคกสําราญ ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040809 ดํารงธรรม ดอนแตง ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040901 นาเหนือ วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040902 หวยแกวสามัคคี วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040903 ชองลม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040904 หนองกระทุม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040905 วังน้ําซึม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040906 ไร วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040907 วังตาชวย วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040908 ชายงาม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040909 โปงุดู วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040910 หนองปลิง วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040911 วังน้ําวน วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040912 ใหมทรัพยแเจริญ วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040913 สันเนินดินแดง วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040914 หนองชุมแสง วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040915 หนองนา วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040916 ตะแบกงาม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040917 แสงธรรม วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040918 เนินสําราญ วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040919 สองหนอง วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62040920 เนินมะปราง วังชะพลู ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041001 โคงไผ โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041002 หลวง โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041003 หนองเต็ง โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041004 หนองงูเหา โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041005 คลองน้ําเย็นใต โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041006 โพธ์ิศรี โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041007 ดานกรวด โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
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62041008 หวัรัง โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041009 วังน้ําพุ โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041010 หนองกระทงิ โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041011 หนองโมกขแ โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041012 วังโปงุพัฒนา โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041013 ดอนสมบรูณแ โคงไผ ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041101 ศรีไพศาล ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041102 โปงุแต ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041103 คลองสะพานชาง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041104 พัดโบก ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041105 ปางมะคา ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041106 เกาะแกว ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041107 วังปลาอาว ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041108 หนองแสง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041109 หนองน้ําแดง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041110 วังน้ําพัฒนา ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041111 มอสมบรูณแ ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041112 อางหนิเพลิง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041113 สามัคคีธรรม ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041114 บอหนิสามัคคี ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041115 ศรีมงคล ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041116 ศรีเกษตรพัฒนา ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041117 ทรัพยแเจริญ ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041118 เขาพริกไทย ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041119 ศรีสมบรูณแ ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041120 ใหมหนองน้ําแดง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041121 ใหมธงชัย ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041122 ใหมเขาชนกัน ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041123 รวมใจภักด์ิ ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041124 ใหมคลองสะพานชาง ปางมะคา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041201 วังหามแห วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041202 หนองชะแอน วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041203 น้ําซับ วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041204 วังลอม วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
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62041205 จิตตมาส วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041206 วังหวัแหวน วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041207 หนองปลอง วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041208 หนองชางงาม วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041209 ทรัพยแเจริญ วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041210 ดานใหญ วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041211 ปากดงพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041212 หนองมวงพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041301 โรงสูบ เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041302 เกาะตาล เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041303 ไรดงยาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041304 โนนตารอด เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041305 ดอนแขวน เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041306 โคกสะอาด เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041307 ดอนขวาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62041308 หนองขาม เกาะตาล ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร
62050101 ถนนงาม คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050102 คลองขลุง คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050103 ทองคุง คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050104 โคงวิไล คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050105 พิกุลทอง คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050106 เกาะหมู คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050107 คลองน้ําเย็นเหนือ คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050108 รอยไร คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050109 มาบคลา คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050110 เดนสะเดา คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050111 วังหนิ คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050112 หนองเตาทอง คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050113 หนองตาเถร คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050201 เกาะหมู ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050202 ทามะเขือ ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050203 โนนมะกอก ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050204 หนองจอก ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050205 วังน้ําแดง ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร

-1636-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
62050206 ดงประดา ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050207 อูสําเภา ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050208 คลองพัฒนา ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050209 หนองจอกพัฒนา ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร
62050401 คลองแขยง ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050402 ปรึกมะกรูด ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050403 ทาพุทรา ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050404 คลองเจริญ ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050405 ทาพุทราเหนือ ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050406 คลองยาง ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050407 ทองคุง ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร
62050501 ใหมสุขสมบรูณแ แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050502 แมลาดใหญ แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050503 แมลาดนอย แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050504 ทามะขาม แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050505 เกาะแตง แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050506 หวยนอย แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร
62050601 วังยาง วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050602 วังตะลอม วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050603 หนองโสน วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050604 วังน้ํา วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050605 นิคม วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050606 แมน้ํากงจีน วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050607 นิคมใหม วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050608 ทาตะคลอ วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050609 เกาะพราว วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร
62050701 วังแขม วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050702 ทาขมิ้น วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050703 วังแขมเหนือ วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050704 บงึลาด วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050705 วังหนัน้ําดึง วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050706 ศาลเจาแม วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050707 ไรใหม วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050708 บอทอง วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
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62050709 ทุงลานควาย วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050710 ทุงหนัตรา วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050711 เนินบอ วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050712 หวัทุงพัฒนา วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050713 นาไรเดียว วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050714 คลองเจริญ วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050715 ทุงหนองบวั วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050716 คลองมวง วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร
62050801 หวัถนน หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050802 โนนดุม หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050803 โนนพลับ หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050804 หนองขาม หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050805 หวัยาง หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050806 ถนนใหญ หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050807 หนองกระทุม หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050808 โนนทนั หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050809 หนองกระทุมนอย หวัถนน คลองขลุง กําแพงเพชร
62050901 วังไทร วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050902 วังไทร วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050903 สามเรือน วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050904 ไร วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050905 หนองแหว วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050906 กระโดนเต้ีย วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050907 ทุงมน วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050908 หนองเมน วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050909 หนองทองหลอ วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050910 ทรัพยแมะนาว วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050911 อางทอง วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050912 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050913 ชางคับ วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050914 มอหนิเพิง วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62050915 ทุงแกว วังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร
62051301 ปาุเหยีง วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051302 โนนสวาง วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
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62051303 สามงาม วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051304 ทาคลอ วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051305 เกาะลําใย วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051306 แหลมยาง วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051307 สามแยก วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051308 วังบวั วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051309 โกรกน้ําซึม วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051310 ระหารทราย วังบวั คลองขลุง กําแพงเพชร
62051601 หนองปรือ คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051602 หวัทุงนอย คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051603 หนองผักหนาม คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051604 คลองสมบรูณแ คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051605 ดงพระจันทรแ คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051606 สัมฤทธ์ิ คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051607 ทาขาม คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051608 ตีนดง คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62051609 ซับน้ําโจน คลองสมบรูณแ คลองขลุง กําแพงเพชร
62060101 เดนกระบาก พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060102 พรานกระตาย พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060103 เขาแกว พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060104 หวัถนน พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060105 หนองราง พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060106 หนองน้ําใส พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060107 เขานิยม พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060108 ปลักมะหวา พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060109 เขาสวาง พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060110 เหนือ พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060111 หนองหนิเตาปนู พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060112 ใหมเขาดงร่ืน พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060113 สวางราษฎรแพัฒนา พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060201 หนองหวัวัว หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060202 ปลายนา หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060203 ทุงน้ําตก หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060204 บางลาด หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
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62060205 น้ําโก หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060206 บอฟูา หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060207 คลองขมิ้น หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060208 วังพึง หนองหวัวัว พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060301 สมอโคน ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060302 คลองแมระกา ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060303 วังชะโอน ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060304 ทาไม ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060305 วังไมแดง ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060306 น้ําดิบมะพราว ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060307 หนองจระเข ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060308 เกา ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060309 หนองลม ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060310 คลองสงกรานตแ ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060311 ขุนแผนพัฒนา ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060312 ไรพัฒนา ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060313 นาทองคํา ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060314 หนองมะคึก ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060401 ลานสะเดา วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060402 วังควง วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060403 นานอก วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060404 ลานกระทงิ วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060405 คุยปาุรัง วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060406 คุยมะมวงหอม วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060407 ลานทอง วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060408 หนองเสือ วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060409 จันทรมณี วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060410 หนองทราย วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060411 วังตะกู วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060412 ลานทองนอย วังควง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060501 วังตะแบก วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060502 ทุงเมือง วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060503 หวยน้ําใส วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060504 ทุงมะหวา วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
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62060505 วังมะคา วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060506 หนองเสือโฮก วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060507 คุยประดู วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060508 หนองแขม วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060509 หนองศรีไพรัตนแ วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060510 ทุงมัดใต วังตะแบก พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060601 เขาคีริส เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060602 คุยปาุยาง เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060603 หนองโสน เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060604 วังพาน เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060605 ราษฎรขยัน เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060606 ดอนขมิ้น เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060607 ทุงยาว เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060608 หนองขาม เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060609 บงึลูกนก เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060610 หนองทอง เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060611 วังแมพาย เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060612 คลองสําราญ เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060613 คุยปอขาว เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060614 ทุงรวงทอง เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060615 ตะแบกงาม เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060616 หนองตะเข เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060617 เขานางทอง เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060618 หนองศาลา เขาคีริส พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060701 นาปาุแดง คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060702 ไรดง คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060703 คุยปอูม คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060704 ไรปรือ คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060705 คุยแขวน คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060706 วังถ้ํา คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060707 คุยบานโอง คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060708 คุยตาแข คุยบานโอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060801 บงึพิไกร คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060802 ใหมสวรรคแพัฒนา คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
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62060803 คลองพิไกร คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060804 หนองกระด่ี คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060805 บงึบอน คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060806 หนองเขน คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060807 วังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060808 ดงชะอม คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060809 หนองออ คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060810 วังจําปาทอง คลองพิไกร พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060901 บอมะเฟือง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060902 หนองตากลา ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060903 พรานกระตาย ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060904 ขอนทองคํา ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060905 หนองดุก ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060906 ถ้ํากระตายทอง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060907 นาถัง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060908 ปาุแดงกลาง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060909 ใหมใพธ์ิพัฒนา ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060910 หนองทอง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060911 สามเหล่ียม ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060912 วังลอ ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060913 ทุงบอสะเดา ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62060914 บอโพง ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061001 คลองหวยย้ัง หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061002 คลองกลาง หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061003 แคทอง หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061004 ไรสุขุม หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061005 ดอกเข็ม หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061006 ลานชางทาว หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061007 ทามะเฟือง หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061008 ทุงยาว หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62061009 ลานไผ หวยย้ัง พรานกระตาย กําแพงเพชร
62070101 โนนตากแดด ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070102 หนองตาสังขแ ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070103 ปลักไมดํา ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
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62070104 หนองแขม ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070105 นิคม ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070106 โนนสมอ ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070107 อาชานุสรณแ ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070108 โนนใน ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070109 บงึมาลยแนอย ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070110 บงึกิ่ว ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070111 วงฆอง ลานกระบอื ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070201 ชองลม ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070202 เกศกาสร ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070203 บงึกระดาน ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070204 ปรือพันไถ ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070205 วังยาง ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070206 เพชรสุวรรณ ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070207 คลองเจริญ ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070208 บงึพระนางทอง ชองลม ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070301 หนองปากดง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070302 ลํามะโกรก หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070303 หนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070304 บงึมาลยแ หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070305 หนองหลวง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070306 ใหมสามัคคี หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070307 หนองไมแดง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070308 ประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070309 ทรายทอง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070310 วังสระทอง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070311 บงึมวง หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070312 สุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070313 ปรือกระเทยีม หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070314 หนองเด่ือ หนองหลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070401 ฟากทุง โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070402 โนนทอง โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070403 เกาะสีเสียด โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070404 อินทรานุสรณแ โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
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62070405 โนนพลวง โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070406 คุยมะมวง โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070407 หนองสะเดือย โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070408 บวัสวรรคแ โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070501 หรายการอง ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070502 ลานตาบวั ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070503 ประชาสุขสันตแ ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070504 ดงกระทงิ ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070505 หนองกรด ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070506 เกาะควง ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070507 เกาะไผลอม ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070508 กาวเจริญพร ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070509 หนองปลาไหล ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070510 พรานอบ ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070511 บวัทอง ประชาสุขสันตแ ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070601 เดนพระ บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070602 หนองทาไม บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070603 บงึทบัแรต บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070604 สวางอารมณแ บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070605 หนองละมั่งทอง บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070606 ทุงเกลา บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070607 ประดูงาม บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070608 ทุงโพธ์ิเงิน บงึทบัแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070701 หนองจิก จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070702 เพชรไพรวัลยแ จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070703 จันทมิา จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070704 หนองทิ้งสุม จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070705 รุงโรจนแ จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070706 ใหมเจริญสุข จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070707 บงึชาง จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62070708 ตะเคียนงาม จันทมิา ลานกระบอื กําแพงเพชร
62080101 ทุงทราย ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080102 หนองนกชุม ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080103 วังน้ําแดง ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
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62080104 สามจบ ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080105 ทุงตากแดด ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080106 นอย ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080107 หนองไผ ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080108 หนองไผเหนือ ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080109 ไทรยอย ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080110 ทุงทรายกลาง ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080111 ทุงทรายออก ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080112 ศรีสกุณา ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080113 หนองนกชุมใต ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080114 วังน้ําแดงใต ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080115 ทุงทรายเหนือ ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080116 รมเย็น ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080117 วังน้ําแดงเหนือ ทุงทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080201 โนนจั่น ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080202 โนนสวรรคแ ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080203 คลองตนไทร ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080204 คลองสุดใจ ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080205 ใหมทุงทอง ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080206 ทุงทอง ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080207 ดงเจริญ ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080208 เนินสงา ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080209 อุบลสามัคคี ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080210 คลองสุขใจเหนือ ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080211 ทรายทอง ทุงทอง ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080301 ถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080302 ถนนใหญ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080303 ชุมนาก ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080304 คลองเรือ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080305 ถนนนอย ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080306 ทรัพยแแวง ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080307 บงึสําราญ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080308 บงึสําราญนอย ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62080309 คลองปลารา ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
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62080310 บงึหลม ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร
62090101 ระหาร โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090102 หนองหลม โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090103 ทาขึ้น โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090104 คลองขุด โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090105 หนิชะโงก โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090106 ตะเคียนงาม โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090107 คลองพราว โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090108 โพธ์ิทอง โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090109 ไผยาวสามัคคี โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090110 ไทรนอย โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090111 หนองไผ โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090112 ปากเหมือง โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090113 นาใหม โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090114 มอตะแบก โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090115 เขาชุมแสง โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090116 ปางสามัคคี โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090117 มอแสงทอง โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090201 หนิดาต หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090202 มอเจริญ หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090203 เริงกะพง หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090204 เขาน้ําอุน หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090205 ใหมเชียงราย หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090206 หนองหนิ หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090207 หนองสังกะสี หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090208 อุดมทรัพยแ หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090209 ซับใหญ หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090210 เริงกะพง หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090211 ปางมะนาว หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090212 คลองมะนาว หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090213 ใหมเริงกระพง หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090214 รุงเรืองทรัพยแ หนิดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090301 ไพรสวรรคแ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090302 คลองลึก ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
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62090303 เพชรเจริญ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090304 ปางตาไว ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090305 ตากฟูา ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090306 ปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090307 คลองปลาสรอย ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090308 ปางมะละกอ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090309 เพชรมงคล ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090310 ปางใหมพัฒนา ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62090311 ใหมวงศแเขาทอง ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร
62100101 หนองคลา บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100102 แขมโคง บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100103 วัดใหม บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100104 ชนเขตพัฒนา บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100105 ทุงซาน บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100106 มาบมะต่ืน บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100107 บงึบาน บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100108 อูตะเภา บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100109 ศรีจันทรแโรง บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100110 โคงเจริญ บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100111 ใหมพงษแทอง บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100112 บงึบานพัฒนา บงึสามัคคี บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100201 วังวัด วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100202 หนองเสือ วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100203 ชายเคือง วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100204 ระหาน วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100205 สันเนินทราย วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100206 วังชะโอนนอย วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100207 หนองไทร วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100208 ไผงาม วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100209 วังผ้ึง วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100210 วังชะโอน วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100211 พงษแสัก วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100212 ใหมนาตาเซา วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100213 ชัยมงคล วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
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62100214 เนินศิลา วังชะโอน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100301 ดงเย็น ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100302 กระบวยทองใต ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100303 ทุงสนุนใต ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100304 ทุงสนุน ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100305 คอปลอง ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100306 หนองจิก ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100307 พงษแทองคํา ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100308 ทุงสนุนเหนือ ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100309 ใหมคลองมวง ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100310 คลองเจริญสุขพัฒนา ระหาน บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100401 บงึลาด เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100402 เนินมะกอก เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100403 ใหมเจริญสุข เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100404 โพธ์ิเอน เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100405 วังเจา เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100406 กระบวยทองเหนือ เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100407 โนนพลวง เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100408 สามขา เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62100409 มาบไผ เทพนิมิต บงึสามัคคี กําแพงเพชร
62110101 ทาคูณ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110102 หนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110103 คลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110104 มะเด่ือชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110105 โกสัมพี โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110106 ไรลําปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110107 หนองวัวดํา โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110108 เขาชัยโพธ์ิ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110109 ทาพุทรา โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110110 โละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110111 หนองเตาอิฐ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110112 โนนสมบรูณแ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110113 บุงตะคลอ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110114 หนองบวัสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
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62110115 ไรพิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110116 ทุงธารทอง โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110117 ดงซอม โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110118 คลองเจริญ โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110119 วังใหม โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110120 คลองแตงโม โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110121 หนองบง โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110122 มอรังงาม โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110123 คลองเปาู โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110124 ใหมชัยมงคล โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110125 เนินมะกอกนอย โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110201 วังชมพู เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110202 เกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110203 วังชมพู เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110204 คลองแตว เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110205 ไหลประดา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110206 ใหมพัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110207 เกาะรากเสียดใน เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110208 แสงตะวัน เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110209 วังเพชร เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110301 ลานดอกไม ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110302 ลานดอกไม ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110303 เกาะพิมูล ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110304 เนินกรวด ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110305 ใหมเดนหวา ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110306 น้ําดิบ ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110307 คลองคลา ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110308 อมฤต ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
62110309 ลานเพชร ลานดอกไมตก โกสัมพีนคร กําแพงเพชร
63010501 หนองตับ หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010502 เดน หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010503 ปากหวยไมงาม หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010504 หนองบวัเหนือ หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010505 วังมวง หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
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63010506 ทาตะกู หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010507 ปากหวยกลาง หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010508 หนองแบน หนองบวัเหนือ เมืองตาก ตาก
63010601 เกาะตาเถียร ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010602 ไมงาม ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010603 ไมงาม ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010604 ไมงาม ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010605 วังมวง ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010606 แพะ ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010607 หนองกระโห ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010608 สามไร ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010609 หนองตาจันทรแ ไมงาม เมืองตาก ตาก
63010701 ลานหวยเด่ือ โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010702 โปงุแดง โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010703 หนองนกปกีกา โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010704 ชะลาดระฆัง โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010705 ตลุกปาุตาล โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010706 หนองกระทุม โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010707 ตลุกมะขาม โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010708 น้ําดิบควง โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010709 โพรงตะเข โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010710 ดงชัฎกอม โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010711 ตลุกแขม โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010712 หนองมะคา โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010713 สระบวั โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010714 ใหมเจริญธรรม โปงุแดง เมืองตาก ตาก
63010801 คลองสัก น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010802 ลานตาเกล้ียง น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010803 บอไมหวา น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010804 น้ําริม น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010805 เขาแกว น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010806 คลองขยางโพรง น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010807 เนินมะคึก น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010808 สันติสุข น้ํารึม เมืองตาก ตาก
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63010809 รักษแรวมใจ น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010810 เขาคันทอง น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010811 ประชาสรรคแ น้ํารึม เมืองตาก ตาก
63010901 เกาะอายดวน วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010902 ไร วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010903 ทาไมแดง วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010904 วังหนิ วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010905 วังหนิ วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010906 น้ําโจน วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010907 หนองบวั วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010908 วังเจา วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010909 ลานขวาง วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010910 ประจํารักษแ วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010911 พุสะแก วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010912 หนองตาเรือ วังหนิ เมืองตาก ตาก
63010913 ตลุกสัก วังหนิ เมืองตาก ตาก
63011101 ปากหวยแมทอ แมทอ เมืองตาก ตาก
63011102 ปากหวยแมทอ แมทอ เมืองตาก ตาก
63011103 หวยนึ่ง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011104 ลานสาง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011105 หวยเหลือง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011106 มูเซอ แมทอ เมืองตาก ตาก
63011107 แมวใหม แมทอ เมืองตาก ตาก
63011108 หนองแขม แมทอ เมืองตาก ตาก
63011109 ลานสาง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011110 ลีซอ แมทอ เมืองตาก ตาก
63011111 ลานสาง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011112 หนองแขมใหม แมทอ เมืองตาก ตาก
63011113 ตนมะมวง แมทอ เมืองตาก ตาก
63011201 ปากรอง ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011202 ปาุมะมวง ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011203 หนิโคว ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011204 หนองแขม ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011205 ชะลาด ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
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63011206 ปากรอง ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011207 สมเกล้ียง ปาุมะมวง เมืองตาก ตาก
63011301 หนองปรือ หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011302 หนองบวัใต หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011303 คลองหวยทราย หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011304 ดงปู หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011305 ทาเล หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011306 หวยทรายสอง หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011307 หนองตาชื่น หนองบวัใต เมืองตาก ตาก
63011401 วังประจบ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011402 แกงหนิ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011403 สะแกเครือ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011404 ลานสอ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011405 หนองรม วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011406 น้ําดิบ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011407 โปงุแค วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011408 หนองเสือ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011409 ลานเต็ง วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011410 ลานยาง วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011411 ทรัพยแสมบรูณแ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011412 สะพานสอง วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011413 ทรัพยแสมบรูณแใหม วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011414 สักใหญ วังประจบ เมืองตาก ตาก
63011501 สระตลุง ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011502 ชะบา ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011503 เนินมะล่ืน ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011504 ไผสีซอ ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011505 ตลุกกลางทุง ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011506 หนองพมา ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011507 มาบปาุแฝก ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63011508 เดนมะขาม ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก
63020101 ปากรองหวยจี้ ตากออก บานตาก ตาก
63020102 ปากรองหวยจี้ ตากออก บานตาก ตาก
63020103 สันปาุลาน ตากออก บานตาก ตาก
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63020104 สันปาุลาน ตากออก บานตาก ตาก
63020105 สันปาุลาน ตากออก บานตาก ตาก
63020106 ตลาดตรอกซอย ตากออก บานตาก ตาก
63020107 ตะฝ่ังสูง ตากออก บานตาก ตาก
63020108 สองกอง ตากออก บานตาก ตาก
63020109 วังไมสาน ตากออก บานตาก ตาก
63020110 ปากวัง ตากออก บานตาก ตาก
63020111 วังไมสาน ตากออก บานตาก ตาก
63020112 ใหมแมบอน ตากออก บานตาก ตาก
63020113 ตากออก ตากออก บานตาก ตาก
63020114 ตากออก ตากออก บานตาก ตาก
63020115 ใหมสองกอง ตากออก บานตาก ตาก
63020201 หนองชะลาบ สมอโคน บานตาก ตาก
63020202 เกาะลาน สมอโคน บานตาก ตาก
63020203 สมอโคน สมอโคน บานตาก ตาก
63020204 สมอโคน สมอโคน บานตาก ตาก
63020205 สมอโคน สมอโคน บานตาก ตาก
63020206 สมอโคน สมอโคน บานตาก ตาก
63020207 นํ้าดิบ สมอโคน บานตาก ตาก
63020208 สระทอง สมอโคน บานตาก ตาก
63020209 ชัยมงคล สมอโคน บานตาก ตาก
63020301 แมสลิด แมสลิด บานตาก ตาก
63020302 แมสลิด แมสลิด บานตาก ตาก
63020303 แมสลิด แมสลิด บานตาก ตาก
63020304 ยางโองนํ้า แมสลิด บานตาก ตาก
63020305 ยางโองน้ํา แมสลิด บานตาก ตาก
63020306 สันกลาง แมสลิด บานตาก ตาก
63020307 ยางโอนบน แมสลิด บานตาก ตาก
63020308 ยางโอนบน แมสลิด บานตาก ตาก
63020309 เดนไมซุง แมสลิด บานตาก ตาก
63020310 หวยแมบอน แมสลิด บานตาก ตาก
63020311 ยางโองน้ํา แมสลิด บานตาก ตาก
63020312 ใหมเดนไมชุง แมสลิด บานตาก ตาก
63020313 ยางโองบน แมสลิด บานตาก ตาก
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63020401 หนองชะลาบ ตากตก บานตาก ตาก
63020402 หนิโคว ตากตก บานตาก ตาก
63020403 หนองง้ิว ตากตก บานตาก ตาก
63020404 แพะ ตากตก บานตาก ตาก
63020405 หนองน้ํา ตากตก บานตาก ตาก
63020406 น้ําปุ ตากตก บานตาก ตาก
63020407 ตากตก ตากตก บานตาก ตาก
63020408 ตากตก ตากตก บานตาก ตาก
63020409 ทานา ตากตก บานตาก ตาก
63020410 ตากตก ตากตก บานตาก ตาก
63020411 ใหมหนองน้ําพัฒนา ตากตก บานตาก ตาก
63020501 ศรีคํ้า เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020502 ศรีคํ้า เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020503 ทาพระธาตุ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020504 วังหมอใต เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020505 วังหมอเหนือ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020506 ปนู เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020507 แมยะ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020508 แมพะยวบ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020509 แมยะ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020510 แมพะยวบ เกาะตะเภา บานตาก ตาก
63020601 ดงยาง ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020602 หวยแมไข ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020603 ลอง ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020604 ทุงกระเชาะ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020605 ทุงกระเชาะ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020606 ทุงกระเชาะ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020607 แพะ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020608 หวยทู ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020609 รังแรง ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020610 นาโพธ์ิ ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020611 แมไขสันกลาง ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020612 ทุงพัฒนาปาุดอกแกว ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก
63020701 ใหม ทองฟูา บานตาก ตาก
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63020702 ทองฟูา ทองฟูา บานตาก ตาก
63020703 ฉลอม ทองฟูา บานตาก ตาก
63020704 สันดินแดง ทองฟูา บานตาก ตาก
63020705 แมวขุนหวยตาก ทองฟูา บานตาก ตาก
63020706 หวยพลู ทองฟูา บานตาก ตาก
63020707 ผาแตม ทองฟูา บานตาก ตาก
63020708 สันพระบาท ทองฟูา บานตาก ตาก
63020709 เดนผาแตม ทองฟูา บานตาก ตาก
63030101 ปาุยางใต สามเงา สามเงา ตาก
63030102 สามเงา สามเงา สามเงา ตาก
63030103 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
63030104 จัดสรร สามเงา สามเงา ตาก
63030105 ทาปยุ สามเงา สามเงา ตาก
63030106 เขื่อนภูมิพล สามเงา สามเงา ตาก
63030107 ปาุยางใหม สามเงา สามเงา ตาก
63030201 ปากทางเขื่อน วังหมัน สามเงา ตาก
63030202 วังไครออก วังหมัน สามเงา ตาก
63030203 วังไคร วังหมัน สามเงา ตาก
63030204 วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก
63030205 โปงุปลาคาว วังหมัน สามเงา ตาก
63030206 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
63030207 วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก
63030301 คลองไมแดง ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030302 ยกกระบตัร ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030303 ทาไผ ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030304 สองแคว ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030305 แมระวาน ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030306 หนองเชียงคา ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030307 แมเชียงราย ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030308 ใหมสามัคคี ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030309 หนองแมลาง ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030310 ใหมสามัคคีเหนือ ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030311 หนองเชียงคาใต ยกกระบตัร สามเงา ตาก
63030312 สองแควพัฒนา ยกกระบตัร สามเงา ตาก
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63030401 ปาุยางตก ยานรี สามเงา ตาก
63030402 ปาุยางเหนือ ยานรี สามเงา ตาก
63030403 สามเงาตก ยานรี สามเงา ตาก
63030404 หนองโสน ยานรี สามเงา ตาก
63030405 ทาปยุตก ยานรี สามเงา ตาก
63030501 อูมวาบ บานนา สามเงา ตาก
63030502 นาไฮ บานนา สามเงา ตาก
63030503 หนิลาด บานนา สามเงา ตาก
63030504 โสมง บานนา สามเงา ตาก
63030505 สันปาุปวย บานนา สามเงา ตาก
63030601 วังโพ วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030602 วังพระยาจันทรแ วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030603 วังน้ําผ้ึง วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030604 นาตาโพ วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030605 ดงลาน วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030606 ดงสามสิบ วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030607 อยูดี วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030608 มีสุข วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030609 ศานติ วังจันทรแ สามเงา ตาก
63030610 เดนกระถิน วังจันทรแ สามเงา ตาก
63040101 ตนผ้ึง แมระมาด แมระมาด ตาก
63040102 หวยนกแล แมระมาด แมระมาด ตาก
63040103 หวยนกแล แมระมาด แมระมาด ตาก
63040104 แมระมาด แมระมาด แมระมาด ตาก
63040105 แมระมาด แมระมาด แมระมาด ตาก
63040106 พะกอยวา แมระมาด แมระมาด ตาก
63040107 สันปาุถึง แมระมาด แมระมาด ตาก
63040108 ไหลหวย แมระมาด แมระมาด ตาก
63040201 แมจะเราบานทุง แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040202 แมจะเราสองแคว แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040203 แมจะเราสองแคว แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040204 วังผา แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040205 ทุงหลวง แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040206 แมจะเราบานทุง แมจะเรา แมระมาด ตาก
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63040207 หวยบงใหม แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040208 หวยบง แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040209 ใหม แมจะเรา แมระมาด ตาก
63040301 ขุนหวยขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040302 ปาุไร ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040303 พะละ ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040304 แพะ ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040305 หวยปลิูง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040306 หมองวา ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040307 ขะเนจื้อ ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040308 แมระมาดนอย ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040309 หวยแหง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040310 ทุงผูเมีย ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040311 จกปก ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040312 หวยปลากอง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040313 หนองหลวง ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040314 ชิปากอ ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก
63040401 หวยนํ้าเย็น แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040402 หวยพระเจา แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040403 หวยมะขาม แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040404 หวยพลู แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040405 คําหวัน แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040406 หวยกระทงิ แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040407 ทุงตนง้ิว แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040408 หวยสินา แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040409 หวยหมาบา แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040410 หวยโปงุ แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040411 หวยมะพราว แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040412 แพะ แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040413 ทวีะเบยทะ แมต่ืน แมระมาด ตาก
63040501 แพแฮ สามหมื่น แมระมาด ตาก
63040502 ขุนหวยแมทอ สามหมื่น แมระมาด ตาก
63040503 หนองหลวง สามหมื่น แมระมาด ตาก
63040504 แสม สามหมื่น แมระมาด ตาก
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63040505 สามหมื่นตนผ้ึง สามหมื่น แมระมาด ตาก
63040601 หวยนกแลเหนือ พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040602 ตีนธาตุ พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040603 ปาุไรเหนือ พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040604 ทุงมะขามปอูม พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040605 สันปาุไร พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040606 พระกอยวา พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040607 ดอยเปกฺ พระธาตุ แมระมาด ตาก
63040608 หวยสลุง พระธาตุ แมระมาด ตาก
63050101 ทาสองยาง ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050102 แมต่ืน ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050103 มอกูตู ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050104 แมเหวย ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050105 ขุนแมเหวย ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050106 แมละนา ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050107 แมอมยะ ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050108 แมจะวาง ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050109 สวนออย ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก
63050201 แมตาน แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050202 ลํารอง แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050203 ขุนหวยแมขะโหมะ แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050204 แบรอทะ แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050205 หวยปแูกง แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050206 ขุนหวยแมตาน แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050207 แมโพ แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050208 หวยแมขะโหมะ แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050209 ทุงถ้ํา แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050210 ทุงนาสูง แมตาน ทาสองยาง ตาก
63050301 แมสอง แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050302 แมสลิดหลวง แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050303 แมสลิดนอย แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050304 เรหวอโก แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050305 แมโค฿ะ แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050306 แมนิล แมสอง ทาสองยาง ตาก
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63050307 หวยมะโหนก แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050308 แมระเมิง แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050309 ตะพิเดอ แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050310 เครอะเดคี แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050311 บอโบ฿ะคี แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050312 วะโดโก แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050313 ทโีบ฿ะคี แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050314 กิ่งไมขาว แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050315 แมผาแดง แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050316 สันดอยงาม แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050317 พญาไมทอง แมสอง ทาสองยาง ตาก
63050401 แมหละไทย แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050402 แมหละยาง แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050403 แมออกผารู แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050404 หวยนกกก แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050405 กามาผาโด แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050406 ขุนหวยแมหละ แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050407 ขุนหวยนกกก แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050408 ทจีอหลอคี แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050409 แมออกฮู แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050410 พะน฿อคี แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050411 แมหละโพคี แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050412 แมหละคี แมหละ ทาสองยาง ตาก
63050501 ซอแขระกา แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050502 ปางทอง แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050503 แมวะหลวง แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050504 แมอมกิ แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050505 บอมะ แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050506 แมหละยอคี แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050507 อมกอทะ แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050508 วะหยาโจ แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050509 เกระโก แมวะหลวง ทาสองยาง ตาก
63050601 ขะเนจื้อ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050602 มอโกคี แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
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63050603 แมอุสุ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050604 ทโีน฿ะโค฿ะ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050605 เรกะติ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050606 หนองบวั แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050607 ต฿ะโก฿ะคี แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050608 แมสองนอย แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050609 มอททีะ แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63050610 ดอกไมสด แมอุสุ ทาสองยาง ตาก
63060201 แมกุหลวง แมกุ แมสอด ตาก
63060202 ผาลาด แมกุ แมสอด ตาก
63060203 หวยผักหละ แมกุ แมสอด ตาก
63060204 ปเูตอรแ แมกุ แมสอด ตาก
63060205 หนองน้ําเขียว แมกุ แมสอด ตาก
63060206 แมกุใต แมกุ แมสอด ตาก
63060207 แมกุนอย แมกุ แมสอด ตาก
63060208 แมกุเหนือ แมกุ แมสอด ตาก
63060209 แมกุใหมทาซุง แมกุ แมสอด ตาก
63060210 โกชวย แมกุ แมสอด ตาก
63060211 แมกุบรูพา แมกุ แมสอด ตาก
63060212 ใหม.ดอนชมภู แมกุ แมสอด ตาก
63060301 พะวอ พะวอ แมสอด ตาก
63060302 แมละเมา พะวอ แมสอด ตาก
63060303 ปแูปู พะวอ แมสอด ตาก
63060304 สามหมื่นทุง พะวอ แมสอด ตาก
63060305 ปางสางคํา พะวอ แมสอด ตาก
63060306 แมละเมาไหลทา พะวอ แมสอด ตาก
63060307 หวยไคร พะวอ แมสอด ตาก
63060308 หวยระพิ้ง พะวอ แมสอด ตาก
63060309 แมละเมาสามัคคี พะวอ แมสอด ตาก
63060401 แมตาวใต แมตาว แมสอด ตาก
63060402 แมตาวกลาง แมตาว แมสอด ตาก
63060403 แมตาวแพะ แมตาว แมสอด ตาก
63060404 แมตาวสันแปุ แมตาว แมสอด ตาก
63060405 แมตาวสันโรงเรียน แมตาว แมสอด ตาก
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63060406 ดอนไชย แมตาว แมสอด ตาก
63060501 แมกื้ดหลวง แมกาษา แมสอด ตาก
63060502 แมกาษา แมกาษา แมสอด ตาก
63060503 แมกื้ดใหม แมกาษา แมสอด ตาก
63060504 โกกโก แมกาษา แมสอด ตาก
63060505 แมกื้ดสามทา แมกาษา แมสอด ตาก
63060506 นํ้าดิบ แมกาษา แมสอด ตาก
63060507 หวยบง แมกาษา แมสอด ตาก
63060508 แมกื้ดสามทาใหม แมกาษา แมสอด ตาก
63060509 ไทยสามัคคี แมกาษา แมสอด ตาก
63060510 ใหมริมเมย แมกาษา แมสอด ตาก
63060511 โพธ์ิทอง แมกาษา แมสอด ตาก
63060512 ใหมพัฒนา แมกาษา แมสอด ตาก
63060513 แมกาษาใหมไหลทา แมกาษา แมสอด ตาก
63060514 แมกาษาโพธ์ิเงิน แมกาษา แมสอด ตาก
63060515 แมกื้ดใหมดอนสวาง แมกาษา แมสอด ตาก
63060516 แมกาษานุสรณแ แมกาษา แมสอด ตาก
63060601 แมตาว ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060602 ริมเมย ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060603 ทาอาจ ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060604 วังตะเคียน ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060605 หนองกิ่งฟูา ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060606 หวยมวง ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060607 วังตะเคียนใต ทาสายลวด แมสอด ตาก
63060701 แมปะเหนือ แมปะ แมสอด ตาก
63060702 แมปะกลาง แมปะ แมสอด ตาก
63060703 แมปะใต แมปะ แมสอด ตาก
63060704 หวยกะโหลก แมปะ แมสอด ตาก
63060705 ปากหวยแมปะ แมปะ แมสอด ตาก
63060706 หวยหนิฝน แมปะ แมสอด ตาก
63060707 หนองบวั แมปะ แมสอด ตาก
63060708 แมปะบานสัน แมปะ แมสอด ตาก
63060709 พระธาตุ แมปะ แมสอด ตาก
63060710 รวมใจพัฒนา แมปะ แมสอด ตาก
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63060711 ใหมหนองบวัคํา แมปะ แมสอด ตาก
63060801 มหาวัน มหาวัน แมสอด ตาก
63060802 ใหมแมโกนเกน มหาวัน แมสอด ตาก
63060803 มอนหนิเหล็กไฟ มหาวัน แมสอด ตาก
63060804 แมโกนเกน มหาวัน แมสอด ตาก
63060805 หวยไมแปนู มหาวัน แมสอด ตาก
63060806 เจดียแโค฿ะ มหาวัน แมสอด ตาก
63060807 เจดียแโค฿ะใหม มหาวัน แมสอด ตาก
63060808 หวยน้ําขุน มหาวัน แมสอด ตาก
63060809 หวยมหาวงศแ มหาวัน แมสอด ตาก
63060810 เจดียแโค฿ะเหนือ มหาวัน แมสอด ตาก
63060811 หวยหมี มหาวัน แมสอด ตาก
63060812 ปางวัว มหาวัน แมสอด ตาก
63060901 หวยยะอุ ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060902 ปางสาน ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060903 หวยพลู ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060904 ยางหวยยะอุ ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060905 ขุนหวยสมปอุย ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060906 ขุนหวยชางไล ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060907 ธงชัย ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060908 ขุนหวยปลาหลด ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060909 ใหมโพธ์ิทอง ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63060910 ใหมพัฒนา ดานแมละเมา แมสอด ตาก
63061001 คางภิบาล พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061002 หวัฝาย พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061003 แมตาวใหม พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061004 พะเด฿ะ พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061005 ถํ้าเสือ พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061006 ขุนหวยแมสอด พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63061007 เอื้องดอย พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก
63070101 พบพระเหนือ พบพระ พบพระ ตาก
63070102 พบพระกลาง พบพระ พบพระ ตาก
63070103 พบพระใต พบพระ พบพระ ตาก
63070104 หวยน้ํานัก พบพระ พบพระ ตาก
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63070105 หมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก
63070106 มอเกอรแยาง พบพระ พบพระ ตาก
63070107 พบพระทรายงาม พบพระ พบพระ ตาก
63070108 เกษตรพัฒนา พบพระ พบพระ ตาก
63070109 ผากะเจอ พบพระ พบพระ ตาก
63070201 ชองแคบ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070202 ซอโอ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070203 ขุนหวยชองแคบ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070204 ซอระแตะ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070205 ทกีะเปอุ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070206 เสรีราษฎรแ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070207 ดอนเจดียแ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070208 เสรีราษฎรแใหม ชองแคบ พบพระ ตาก
63070209 หวยนกแล ชองแคบ พบพระ ตาก
63070210 หวยแลง ชองแคบ พบพระ ตาก
63070211 เงาไผ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070212 ใหม กม. 5 ชองแคบ พบพระ ตาก
63070213 ทรัพยแอนันตแ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070214 ใหมสามยอดดอย ชองแคบ พบพระ ตาก
63070215 สมบรูณแทรัพยแ ชองแคบ พบพระ ตาก
63070301 อุมเปี้ยม คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070302 แมละเมา คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070303 ปาุหวาย คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070304 ปาุคา คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070305 รมเกลาสหมิตร คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070306 ปาุคาใหม คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070307 ปาุคาเกา คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070308 ชิบาโบ คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070309 ใหมคีรีราษฏรแ คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070310 ใหมยอดคีรี คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070311 ใหมดินแดง คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070312 หวยไผ คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070313 รมเกลาเจริญสุข คีรีราษฎรแ พบพระ ตาก
63070401 มอเกอไทย วาเลยแ พบพระ ตาก
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63070402 วาเลยแใต วาเลยแ พบพระ ตาก
63070403 วาเลยแเหนือ วาเลยแ พบพระ ตาก
63070404 แมออกฮู วาเลยแ พบพระ ตาก
63070405 ยะพอ วาเลยแ พบพระ ตาก
63070406 ผานศึกพัฒนา วาเลยแ พบพระ ตาก
63070407 ทรัพยแเจริญ วาเลยแ พบพระ ตาก
63070501 คีรีนอย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070502 พะดี รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070503 รวมไทยพัฒนาที่ 7 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070504 ทหารผานศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070505 เการวมไทย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070506 รวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070507 หวยนํ้าเย็น รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070508 เจริญมิตร รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070509 รวมไทยสามัคคี รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070510 รวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63070511 เสริมสุข รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
63080101 อุมผาง อุมผาง อุมผาง ตาก
63080102 แปโดทะ อุมผาง อุมผาง ตาก
63080103 กิ่วหาง อุมผาง อุมผาง ตาก
63080104 อุมผางคี อุมผาง อุมผาง ตาก
63080105 ยะโมคี อุมผาง อุมผาง ตาก
63080106 ใหมทาแพ อุมผาง อุมผาง ตาก
63080201 หนองหลวง หนองหลวง อุมผาง ตาก
63080202 เซอทะ หนองหลวง อุมผาง ตาก
63080203 เดลอคี หนองหลวง อุมผาง ตาก
63080301 ปรอผาโด โมโกร อุมผาง ตาก
63080302 ตะเปอุพู โมโกร อุมผาง ตาก
63080303 แมกลองคี โมโกร อุมผาง ตาก
63080304 แมกลองใหญ โมโกร อุมผาง ตาก
63080305 วะเบยทะ โมโกร อุมผาง ตาก
63080306 แมกลองนอย โมโกร อุมผาง ตาก
63080307 ยะแมะคี โมโกร อุมผาง ตาก
63080401 นุเซโปล แมจัน อุมผาง ตาก
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63080402 กลอทอ แมจัน อุมผาง ตาก
63080403 โขะทะ แมจัน อุมผาง ตาก
63080404 ทโิพจิ แมจัน อุมผาง ตาก
63080405 กุยต฿ะ แมจัน อุมผาง ตาก
63080406 กุยเลอตอ แมจัน อุมผาง ตาก
63080407 หมองกั๊วะ แมจัน อุมผาง ตาก
63080408 แมจันทะ แมจัน อุมผาง ตาก
63080409 เปงิเคล่ิง แมจัน อุมผาง ตาก
63080410 เรตองคุ แมจัน อุมผาง ตาก
63080411 ทจีอซี แมจัน อุมผาง ตาก
63080412 มะโอ฿ะโค฿ะ แมจัน อุมผาง ตาก
63080501 ปะละทะ แมละมุง อุมผาง ตาก
63080502 เซปละ แมละมุง อุมผาง ตาก
63080503 ปาุพู แมละมุง อุมผาง ตาก
63080504 แมละมุงคี แมละมุง อุมผาง ตาก
63080601 แมกลองใหม แมกลอง อุมผาง ตาก
63080602 แมกลองเกา แมกลอง อุมผาง ตาก
63080603 ใหมปาุคา แมกลอง อุมผาง ตาก
63080604 แมกลอง แมกลอง อุมผาง ตาก
63090101 วังเจา เชียงทอง วังเจา ตาก
63090102 สบยม เชียงทอง วังเจา ตาก
63090103 ดงซอม เชียงทอง วังเจา ตาก
63090104 เดนวัว เชียงทอง วังเจา ตาก
63090105 เดนคา เชียงทอง วังเจา ตาก
63090106 ผาผ้ึง เชียงทอง วังเจา ตาก
63090107 ใหมเสรีธรรม เชียงทอง วังเจา ตาก
63090108 หนองปลาไหล เชียงทอง วังเจา ตาก
63090109 ครองราชยแ เชียงทอง วังเจา ตาก
63090110 ใหมชัยมงคล เชียงทอง วังเจา ตาก
63090111 ศรีคีรีรักษแ เชียงทอง วังเจา ตาก
63090112 เดนวัวน้ําทพิยแ เชียงทอง วังเจา ตาก
63090113 ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจา ตาก
63090114 สบยมใต เชียงทอง วังเจา ตาก
63090201 ลาดยาว นาโบสถแ วังเจา ตาก
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63090202 เพชรชมภู นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090203 ตะเคียนดวน นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090204 นาโบสถแ นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090205 วังตําลึง นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090206 ใหมพรสวรรคแ นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090207 ทาทองแดง นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090208 วังน้ําเย็น นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090209 นาแพะ นาโบสถแ วังเจา ตาก
63090301 ทุงกง ประดาง วังเจา ตาก
63090302 คลองเชียงทอง ประดาง วังเจา ตาก
63090303 ประดาง ประดาง วังเจา ตาก
63090304 โตงเตง ประดาง วังเจา ตาก
63090305 ทาตะครอ ประดาง วังเจา ตาก
64010201 ปาุ บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010202 กลาง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010203 คุงยาง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010204 วัดบอน บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010205 คลองดาน บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010206 คลองตะเคียน บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010207 หนองโครง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010208 ไผขวาง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010209 สวนเหนือ บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010210 คลองปลายนา บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010211 หนองทอง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010212 โปรง บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010213 วัดจันทรแ บานสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010301 เพชรไฝ เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010302 นา เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010303 เมืองเกา เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010304 วังตะครอ เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010305 ปากคลอง เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010306 มนตแคีรี เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010307 วังวน เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010308 เชตุพน เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
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64010309 ราวตนเกลือ เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010310 ศรีชุม เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010311 แสนตอ เมืองเกา เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010401 วังหนิ ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010402 บางควาย ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010403 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010404 ปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010405 ทาพระ ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010406 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010407 บางสง ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010408 บางคลอง ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010409 หวยลาบ ปากแคว เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010501 ยางซาย ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010502 บางหวาน ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010503 กระชงคแ ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010504 หรรษา ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010505 วังโพธ์ิ ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010506 วังขวัญ ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010507 บางกระบาน ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010508 ใหมบางหวาน ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010509 มะขามคอม ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010510 บางกระบานใหญ ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010511 ยางซายสามัคคี ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010512 ชาญเมืองพัฒนแ ยางซาย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010601 สนามบนิ บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010602 เหนือวัด บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010603 ขวาง บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010604 เพชรไฝ บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010605 หางคลอง บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010606 เหมืองน้ําหกั บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010607 คลองยาง บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010608 นาโพธ์ิ บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010609 ตระพังมะกอก บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010610 นาทุง บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
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64010611 ในดอน บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010612 โพธ์ิทองพัฒนา บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010613 คลองโพธ์ิ บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010614 เนินทอง บานกลวย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010701 หลุม บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010702 หลุม บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010703 วังแดง บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010704 กระชงคแ บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010705 คลองระหนั บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010706 คลองกง บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010707 หางคลอง บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010708 เหนือ บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010709 เนินยาง บานหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010801 ตาลเต้ีย ตาลเต้ีย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010802 ตาลเต้ีย ตาลเต้ีย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010803 ยางเอน ตาลเต้ีย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010804 คลองโบสถแ ตาลเต้ีย เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010901 ปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010902 ลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010903 จอมสังขแ ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010904 วังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010905 หนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64010906 วังกุง ปากพระ เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011001 วังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011002 ไสยาศนแ วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011003 คลองยอ วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011004 ราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011005 หนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011006 หนองยาว วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011007 สํานัก วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64011008 ตระพังโพธ์ิศรี วังทองแดง เมืองสุโขทยั สุโขทยั
64020101 ลานหอย ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020102 ลานหอย ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020103 เชิงคีรี ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
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64020104 หนองกวาง ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020105 หนองเฒา ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020106 วังตะแบก ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020107 วังโคนเปอืย ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020108 นาลอม ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020109 ไรเต็ง ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020110 สะเดางาม ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทยั
64020201 หนองจัง บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020202 ดาน บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020203 ดาน บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020204 บอไมแดง บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020205 วังแดด บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020206 วังสมปอุย บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020207 หนองน้ําขุน บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020208 นาตาปาด บานดาน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020301 สวนปาุ วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020302 วังไทร วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020303 ใหม วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020304 วังตะครอ วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020305 ภูหบี วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020306 ปากคลองรวม วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020307 ใหมคลองอุดม วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020308 หวัแรด วังตะครอ บานดานลานหอย สุโขทยั
64020401 คลองสระเกษ วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020402 วังน้ําขาว วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020403 ลานดู วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020404 วังโคนไผ วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020405 หวยไคร วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020406 คอกควาย วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020407 วังเดน วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020408 วังพง วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020409 ภูทอง วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020410 น้ําลาด วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020411 ลานทอง วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
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64020412 หนองบวั วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020413 เขาขวาง วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020414 ใหมเกาะแกว วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020415 ภูเงิน วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020416 โพธ์ิงาม วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020417 หวยไครใต วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทยั
64020501 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020502 วังหาด ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020503 วังหนิ ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020504 ลานกระบอื ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020505 วังโตก ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020506 หนองเตาปนู ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020507 หนองบวัดํา ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020508 ตล่ิงชันใต ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020509 ลานกระบอืใต ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020510 วังไทรยอย ตล่ิงชัน บานดานลานหอย สุโขทยั
64020601 หนองไมกอง หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020602 เขาปนู หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020603 หนองจิกตีนเนิน หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020604 หนองจิกกรี หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020605 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020606 หนองโพธ์ิ หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020607 นาขุนเจริญ หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020608 คลองเจริญ หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020609 เตาปนู หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020610 ทุงพยอมงาม หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทยั
64020701 วังลึก วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020702 ใหมฝ่ังคลอง วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020703 สองชั้น วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020704 หนองสองตอน วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020705 หนองปาุแตว วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020706 หนองตม วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020707 หนองตูม วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
64020708 ชะลาด วังลึก บานดานลานหอย สุโขทยั
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64030101 ดง โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030102 เหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030103 ปากคลองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030104 ยางแหลม โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030105 หนองกระแสน โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030106 หนองกก โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030107 หนองอีดอน โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030108 หนองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030109 หรายปลากาง โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030110 เนินประดู โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030111 คุยพยอม โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030112 คุยกลาง โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030113 บนคุย โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030114 ทรายทอง โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030115 วังชุมแสง โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030116 ปาุตะแบก โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030117 เหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทยั
64030201 หวัราวปาุแค ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030202 หนาวัดลาย ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030203 หลังวัดลาย ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030204 ทามะเกลือ ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030205 ทุงหลวง 1 ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030206 วัดกลาง ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030207 ทุงหลวง 2 ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030208 วัดบงึ 1 ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030209 วังยาง ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030210 วัดบงึ 2 ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030211 หนองออ ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030212 หนองเกียง ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030213 หนองหมี ทุงหลวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030301 เนินยาง บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030302 วังผักบุง บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030303 ปอูม บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030304 หนองปรือ บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
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64030305 นาไผลอม บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030306 ตะพังมะพลับ บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030307 นาสระลอย บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030308 โคกกระเชียง บานปอูม คีรีมาศ สุโขทยั
64030401 หวยน้ําใส สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030402 ตะเขขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030403 สามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030404 สามพวง 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030405 หนองสีดา สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030406 อานมา สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030407 หนองแลง สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030408 ปลายนาปานทอง สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030409 หวัถนน สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030410 นาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั
64030501 ทาดินแดง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030502 กงเสลียง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030503 หลุมแหว ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030504 หนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030505 ทานตะวัน ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030506 โวงสระตลุง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030507 หนองหญาไซ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030508 โนนประดู ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030509 สุวรรณคีรี ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030510 โนนปาุแดง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030511 โนนใหญ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทยั
64030601 หนองจิก หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030602 หนองยาง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030603 หนองบวัเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030604 ใหมเจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030605 บงึหญา หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030606 บงึสนม หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030607 หนองกระทุม หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030608 นิคมพัฒนา หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030609 ดงอีขาว หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
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64030610 บงึสนิท หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030611 บวัทอง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030612 ปลายนานิคม หนองจิก คีรีมาศ สุโขทยั
64030701 นากาหลง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030702 นาเชิง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030703 นาเคาหมู นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030704 ขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030705 โวงบอ นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030706 มะขามเอน นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030707 นาปาุดํา นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030708 น้ําลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030709 เกลียวทอง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030710 คลองเตย นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทยั
64030801 หนองกระด่ิง หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030802 ลําคลองยาง หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030803 หวยวด หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030804 เนินพยอม หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030805 คันแมน้ําบน หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030806 ทุงกระโพ หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทยั
64030901 น้ําพุ บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030902 เขาทองผางับ บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030903 กวาว บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030904 น้ําตกสายรุง บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030905 ใหมโพธ์ิทอง บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030906 ลานเอื้อง บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030907 น้ําพุใต บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64030908 เขาพรา บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทยั
64031001 สงกระสา ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทยั
64031002 ทุงยางเมือง ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทยั
64031003 เนินสะเดา ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทยั
64031004 วังกราง ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทยั
64031005 คลองน้ําเย็น ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทยั
64040101 กง กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040102 บางสนิม กง กงไกรลาศ สุโขทยั
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64040103 ทาทราย กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040104 วังอายชาง กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040105 บางปะ กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040106 หนองถ้ํา กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040107 ประดูเฒา กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040108 เนินหวา กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040109 กง กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040110 กง กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040111 ถ้ําไมไกล กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040112 เหนือ กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040113 วังหลวง กง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040201 กราง บานกราง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040202 กราง บานกราง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040203 หนองหญาปลอง บานกราง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040204 นาขาวเบา บานกราง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040205 หนองเงิน บานกราง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040301 วัดโบสถแ ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040302 ไกรนอก ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040303 ไร ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040304 คุงยาง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040305 ไกรนอก ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040306 ปาุยาง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040307 โปงุแค ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040308 วังไผสูง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040401 ใน ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040402 กลาง ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040403 ดอนสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040404 แปงู ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040405 หนองอีมอ ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040406 ปาุตาล ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040407 หนองหลอด ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040408 คลองวังทอง ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทยั
64040501 หนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040502 โฉงตนเหงา ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
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64040503 หนองตะแบก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040504 หนองบวั ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040505 หนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040506 ปาุมะมวง ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040507 วังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040508 หนองกาสลัก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040509 หนองกระทุม ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040510 หนองไผลอม ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040511 หนองเสาเถียรใต ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040512 หนองเทโพ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040513 บงึบอน ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040514 แปลงกุ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040515 หนองตะแบกใต ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040601 โพธ์ิหอม ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040602 ดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040603 ดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040604 ดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040605 ยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040606 วังสะตือ ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040607 ดอนสําโรง ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040608 ยางมวล ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040609 วังศรีไพร ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040610 เนินมะกอก ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040611 คลองยายนี ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทยั
64040701 ปาุแฝก ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040702 ปาุแฝก ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040703 วัดใหมไทยบํารุง ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040704 หนองเตา ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040705 ดงมวง ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040706 ขอยสองนาง ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040707 หนองเตา ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040708 ไผวงฆอง ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040709 เสาหนิ ปาุแฝก กงไกรลาศ สุโขทยั
64040801 ปรักทอง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
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64040802 ปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040803 ปาุรัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040804 กกแรต กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040805 คลองตะเข กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040806 แกงหลวง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040807 ในดง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040808 บอเพลา กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040809 เกาะทบัผ้ึง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040810 คลองทาพาย กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040811 โคกมะตูม กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040812 คลองทายวัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทยั
64040901 ทาฉนวน ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040902 หนองบวั ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040903 หางตลาด ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040904 ขอมตาล ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040905 น้ําเร่ือง ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040906 วังอายขวาก ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040907 หนองแมลอน ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040908 เหนือ ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040909 คลองยาง ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040910 ฟากหนอง ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040911 หลายปอแดง ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64040912 น้ําเร่ืองเหนือ ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทยั
64041001 หนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041002 หนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041003 เกาะนอก หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041004 วังนาค หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041005 หนองกระจอบ หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041006 คุยสมอ หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041007 หนองโสน หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041008 เจริญสุข หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041101 บงึครอบ บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041102 ใหมสุขเกษม บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041103 ใหมสุขเกษม บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
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64041104 นาแถว บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041105 ใหมโพธ์ิทอง บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041106 ใหมโพธ์ิทอง บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041107 หนองเงิน บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64041108 จิกเอน บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทยั
64050101 หาดเส้ียว หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050102 หาดเส้ียว หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050103 หาดสูง หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050104 ใหม หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050105 ปาุไผ หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050201 ปาุง้ิว ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050202 แมราก ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050203 ทุงพลอ ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050204 วังคา ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050205 ปาุง้ิว ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050206 ทุงพลอ ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050207 ดอยไกเขี่ย ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050208 หวยตะเคียนทอง ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050209 ทุงพลอ ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050210 ทาดาน ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050211 แมราก ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050212 วังเจริญ ปาุง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050301 แมสําใต แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050302 แมสําเหนือ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050303 ทาโพธ์ิ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050304 ดอนระเบยีง แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050305 เกาะระเบยีง แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050306 แมสาน แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050307 วังขอนงุน แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050308 สันหบี แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050309 แมสําฟากทา แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050310 สะพานยาว แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050311 ไรใน แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050312 บานชื่น แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
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64050313 ตอสัก แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050314 โพธ์ิเจริญ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050401 สุเมน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050402 แมเทนิใต แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050403 ผาเวียง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050404 หวยโปู แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050405 แมฮู แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050406 สะทอ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050407 ผาคํา แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050408 แมเทนิเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050409 นาปากั้ง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050410 ปางสา แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050411 โปงุตีนต่ัง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050412 ปากสิน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050413 หาดแค แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050414 พงเสลียง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050415 ปางตะเคียน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050416 โปงุวัว แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050417 โปงุลําปาง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050418 ปางสัก แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050419 หวยเด่ือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050420 ดอนเพชร แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050421 สุเมนเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050422 ยางตอย แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050423 วังทอง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050424 ดงพริกแจว แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050425 แมทาง (ใหม) แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050501 แมรากใต บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050502 แมรากเหนือ บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050503 ปลายนา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050504 ภูนก บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050505 นาตนจั่น บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050506 ดงยาปา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050507 หวยตม บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
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64050508 แมคุ บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050509 หวยสัก บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050510 หมอนสูง บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050511 ปลายนา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050512 ปากทรวง บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050513 ภูนกใต บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050514 แมรากกลาง บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050601 ปาุยาง หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050602 คลองปากราว หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050603 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050604 หนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050605 เกาะนอย หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050606 เกาะนอย หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050607 ดงยาง หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050608 ปางถาน หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050609 บําเพ็ญพัฒนา หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050701 ปาุกลวย ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050702 หมอนสูง ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050703 วังยายมาก ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050704 ทาชัย ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050705 ทาชัย ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050706 หนองบวั ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050707 ศาลาไกฟุบ ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050708 หมอนสูง ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050709 ดงพริกแจว ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050710 ทาชัย ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050711 ทาชัยใหม ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050712 หมอนสูงพัฒนา ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050713 ปาุกลวยสามัคคี ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050801 วังวน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050802 วงศแใหญ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050803 เมืองเกา ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050804 เมืองเกา ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050805 หนองชาง ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
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64050806 พระปรางคแ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050901 หวยไคร ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050902 ดงคู ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050903 คูใต ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050904 ธารทอง ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050905 ดงสักลาย ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050906 หวยสัก ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050907 หวยดู ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050908 แหลมเจริญสุข ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64050909 หนองวัวเฒา ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051001 แกง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051002 ศรีสวรรคแ บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051003 ปากคะยาง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051004 ปากคะยาง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051005 หวยหยวก บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051006 ปาุคา บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051007 ลําโชค บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051008 แมทาแพ บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051009 แกงเหนือ บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051010 แกงใต บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051011 ปง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051012 แคทอง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051013 หวยสูง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051101 โบราณหลวง สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051102 คุก สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051103 สารจิตร สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051104 สารจิตร สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051105 แสนตอ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051106 โปงุ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051107 ใหมไทยพัฒนา สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051108 สามหลุม สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051109 คุกเหนือ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051110 สารจิตเหนือ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051111 ไรบวังาม สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
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64051112 คุกพัฒนา สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051113 ริมคลองเจริญ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64051114 คุกใต สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทยั
64060101 คลองตาล คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060102 คลองตาล คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060103 หลังวัดโพธ์ิ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060104 คลองตร่ัง คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060105 ทาควาย คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060106 ปาุชาจีน คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060107 คลองตาล คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060108 คลองตาล คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทยั
64060201 ปาุสาว วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060202 วังลึก วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060203 วังลึก วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060204 เกาะไมแดง วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060205 หนองร้ัง วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060206 เกาะไมแดง วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060207 หนองร้ังเหนือ วังลึก ศรีสําโรง สุโขทยั
64060301 หนองโวง สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060302 คลองโปงุ สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060303 สามเรือน สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060304 กรุ สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060305 โรงเจ฿ก สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060306 ปาุมะมวง สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060307 ลํายวน สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060308 วัดใหม สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060309 หวยคา สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060310 นิคม สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060311 สมาคมนา สามเรือน ศรีสําโรง สุโขทยั
64060401 ศาลเจาแม บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
64060402 วังตาเย บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
64060403 คลองตาเปาู บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
64060404 คลองยายสาย บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
64060405 ไกลใหม บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
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64060406 ตะพังงาม บานนา ศรีสําโรง สุโขทยั
64060501 วังทอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060502 วังทอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060503 คลองจําลอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060504 คลองตาโฉม วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060505 วังทอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060506 คลองตาเพชร วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060507 วังทอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060508 วังทอง วังทอง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060601 นาขุนไกร นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060602 สันติสุข นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060603 วังพิกุล นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060604 เขาดินไพวัน นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060605 วังสมบรูณแ นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060606 วังตามน นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060607 โซกเปอืย นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060608 ลุเตา นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060609 ลุตะแบก นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060610 หนองจิก นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060611 ผาแดง นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060612 หนองสะแก นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060701 หนองกระด่ี เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060702 หนองกระด่ี เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060703 ปากแกง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060704 วัดทุง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060705 หนองยาว เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060706 หนองยาว เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060707 คลองเขนง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060708 วงฆอง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060709 ปากแกง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060710 ชุมแสง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060711 วังยาว เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060712 คลองน้ําออก เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060713 หนองโสน เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
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64060714 เกาะตาเล้ียง เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทยั
64060801 หนองแหน วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060802 ใตวัด วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060803 วัดเกาะ วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060804 หนองฝาด วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060805 คลองตาล วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060806 หนองทอง วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060807 สันติ วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทยั
64060901 ไร บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060902 ไร บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060903 ไร บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060904 ดอนจันทรแ บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060905 ไร บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060906 แมน้ํา บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060907 ไร บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060908 บุงสัก บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060909 นาพง บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060910 คลองชัด บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64060911 ไรใต บานไร ศรีสําโรง สุโขทยั
64061001 ทบัผ้ึง ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061002 เกาะวงษแเกียรต์ิ ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061003 เกาะวงษแเกียรต์ิ ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061004 เตว็ดกลาง ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061005 เตว็ดนอก ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061006 ทา.ชาง ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061007 ทา.ชาง ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061008 ทบัผ้ึง ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061009 เตว็ดนอก ทบัผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทยั
64061101 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061102 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061103 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061104 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061105 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061106 ซาน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
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64061107 หนองเรียง บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061108 ปากคลองแดน บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061109 ทุงรวงทอง บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061110 ทุงมะโกเขียว บานซาน ศรีสําโรง สุโขทยั
64061201 วังใหญ วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061202 วังใหญ วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061203 วังใหญ วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061204 เตว็ดใน วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061205 โคกกระทอื วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061206 ไผ.ซอ วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061207 สระบวั วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061208 คลองชัด วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061301 คลองปาุไผ ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061302 หนองตาโชติ ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061303 ตลุก ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061304 ราวตนจันทรแ ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061305 วังไฟไหม ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061306 ทามักกะสัง ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64061307 นาหลุก ราวตนจันทรแ ศรีสําโรง สุโขทยั
64070201 หางคลอง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070202 ในเมือง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070203 คลองหอม ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070204 สนามบนิ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070205 เนินจันทรแ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070206 เจ็ดธรรมมาสนแ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070207 คลองแค ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070208 หนองเรียง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070209 ปาุมะมวง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070210 บอแปดรอย ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070211 แมน้ําเกา ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070212 หนองเรียง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070213 มิตรภาพ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทยั
64070301 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070302 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
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64070303 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070304 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070305 กรงทอง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070306 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070307 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070308 คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070309 กรงทอง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทยั
64070401 วัดกลาง วังพิณพาทยแ สวรรคโลก สุโขทยั
64070402 หยอมใหญ วังพิณพาทยแ สวรรคโลก สุโขทยั
64070403 ปาุมะมวง วังพิณพาทยแ สวรรคโลก สุโขทยั
64070404 ทาพิกุล วังพิณพาทยแ สวรรคโลก สุโขทยั
64070501 คลองน้ําหกั วังไมขอน สวรรคโลก สุโขทยั
64070502 วังไมขอน วังไมขอน สวรรคโลก สุโขทยั
64070503 จันทโรภาส วังไมขอน สวรรคโลก สุโขทยั
64070504 ไร วังไมขอน สวรรคโลก สุโขทยั
64070601 หนองปลาหมอ ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070602 คุงวารี ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070603 ปั้นจั่น ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070604 คลองน้ําหกั ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070605 ยานยาว ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070606 ทาชาง ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070607 บงึ ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070608 ไผลอม ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070609 เหนือคุงวารี ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070610 ไทรยอย ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070611 ยานยาว ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070612 หนองปลาหมอ ยานยาว สวรรคโลก สุโขทยั
64070701 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070702 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070703 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070704 โบสถแโพธ์ิ นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070705 เขาทอง นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070706 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070707 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
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64070708 ดงไทย นาทุง สวรรคโลก สุโขทยั
64070801 คลองปู คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070802 วังแร คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070803 คลองยาง คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070804 คลองยาง คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070805 หนองตะเข คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070806 ไผตะลอม คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070807 โปงุมะขาม คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070808 คลองวังทอง คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070809 หวัเขา คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070810 สมุย คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070811 ปาุสัก คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070812 ไผตะลอมใต คลองยาง สวรรคโลก สุโขทยั
64070901 หนองโวง เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทยั
64070902 ส่ีแยกทาทอง เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทยั
64070903 สวะ เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทยั
64070904 ทาเกษม เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทยั
64070905 เกษมสุข เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทยั
64071001 หนองปาุตอ ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071002 ทาทอง ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071003 ทาทอง ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071004 วัดเกาะ ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071005 หนองชุมแสง ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071006 ทาเกษม ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071007 หนองโวง ทาทอง สวรรคโลก สุโขทยั
64071101 เหนือ ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071102 เหนือ ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071103 ตะวันขึ้น ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071104 ไมงาม ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071105 ใตวัด ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071106 วังตาเลน ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071107 ปาุเลา ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071108 เหนือ ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071109 น้ําโจน ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
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64071110 ไทรงาม ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071111 หนองวงเกวียน ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071112 ออมรอบ ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทยั
64071201 คุงยาง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071202 คุงยาง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071203 คุงยาง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071204 ปาุกุมเกาะ ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071205 คุงยาง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071206 คลองหกบาท ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071207 ใหมโพธ์ิงาม ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071208 วังหวา ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071209 วังวน ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071210 ดงมะพูด ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071211 คลองแค ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071212 หนองโซง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071213 ศรีสังวร ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071214 คุงยาง ปาุกุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทยั
64071301 คลองแหง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071302 ปากคลองชาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071303 ปากคลองชาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071304 ขอนซุง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071305 วัดโบสถแ เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071306 น้ําดวน เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071307 นากลาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071308 ไผขวาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071309 ขอนซุง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทยั
64071401 หนองเรียง หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071402 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071403 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071404 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071405 ปาุถอน หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071406 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071407 หนองแขม หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
64071408 หนองกลับ หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทยั
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64080101 ตาลพรา ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080102 เหมือง ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080103 ศรีนคร ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080104 สวนพลู ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080105 ทุงเลน ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080106 หนองโสน ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080107 ไผเกาะ ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080108 หนองนา ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080109 ราษฎรแอุดมสุข ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080110 เดนประดู ศรีนคร ศรีนคร สุโขทยั
64080201 หนองแหน นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080202 ดงจันทรแ นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080203 บงึสวย นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080204 บงึงาม นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080205 ปากอาว นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080206 นิคมพัฒนา นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080207 ฟากคลอง นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080208 หนองแหนใต นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080209 หนองชาน นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080210 บงึเจริญ นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080211 เนินกระเซา นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทยั
64080301 คลองตาง น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080302 คลอง น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080303 น้ําขุม น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080304 ตนนา น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080305 คลองใหม น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080306 บวัเจริญ น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080307 ผาสุก น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080308 คลองตางเหนือ น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080309 คลองเจริญ น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080310 ชัยเจริญ น้ําขุม ศรีนคร สุโขทยั
64080401 นิคมสหกรณแ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080402 ศิริบรูณาราม คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080403 ทุงมหาชัย คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
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64080404 บงึพระยอด คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080405 นิคมสหกรณแ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080406 นิคมสหกรณแ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080407 คลองปู คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080408 นิคมสหกรณแ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080409 โรตาร่ี คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080410 สายใจไทย คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทยั
64080501 ปาุกระทุม หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080502 ศิริพัฒนา หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080503 ไรเมืองกาญจนแ หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080504 หนองบวั หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080505 หนองโรง หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080506 บงึ หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080507 บงึลับแล หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64080508 นิคมสหกรณแ หนองบวั ศรีนคร สุโขทยั
64090101 กมลราษฎรแ บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090102 ทาวิเศษ บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090103 แสงสวาง บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090104 หนองรังสิต บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090105 โคงเจริญ บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090106 หนองตาเพ็ง บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090107 หนองตาเพ็ง บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090108 นาแพะ บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090109 ใหมชัยเจริญ บานใหมไชยมงคล ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090201 ทาตนธง ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090202 แมทเุลา ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090203 คลองสําราญ ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090204 ฝ่ังหมิ่น ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090205 หนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090206 ธารชะอม ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090207 หนองหญาปลอง ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090208 ราษฎรแรวมจิต ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090209 สําราษฎรแ ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090210 แมทเุลาพัฒนา ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
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64090211 ทาตนธงพัฒนา ไทยชนะศึก ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090301 เหมืองนา ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090302 ทาชุม ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090303 ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090304 วังธาร ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090305 เทพนม ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090306 ทาเด่ือ ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090307 เดนดีหมี ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090308 เหมืองนา ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090309 ทาชุมเหนือ ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090310 น้ําดิบ ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090311 ลุกขมูล ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090312 โซกมวง ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090313 ภูแกว ทุงเสล่ียม ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090401 ชัยอุดม กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090402 กลางดง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090403 กลางดง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090404 โปงุฝาง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090405 หนองผักบุง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090406 แมบอทอง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090407 หวัฝาย กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090408 บงึบอน กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090409 ทเุลาใน กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090410 ดอนสวาง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090411 เชิงผา กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090412 หวยเจริญ กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090413 หวยตนผ้ึง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090414 หวยหวัแหวน กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090415 ใหมดอนสวาง กลางดง ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090501 ใหม เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090502 ใหม เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090503 ใหม เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090504 สามหลัง เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090505 สามหลัง เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
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64090506 สามหลัง เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090507 สามหลัง เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090508 ใหมไทยเจริญ เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090509 ใหมเขาแกว เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090510 ศรีสมบรูณแ เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
64090511 ใหมไทยชนะศึก เขาแกวศรีสมบรูณแ ทุงเสล่ียม สุโขทยั
65010201 วังยาง วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010202 ปากพิง วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010203 ปากดอน วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010204 ปากดอน วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010205 วังน้ําคู วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010206 บางทราย วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010207 ไรไผหลง วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010208 หนองหญา วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010302 วัดจันทรแ วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010304 วัดจันทรแ วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010307 ดอน วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010308 นาโพธ์ิแดง วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010309 วัดจันทรแ วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010310 วัดจันทรแ วัดจันทรแ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010401 ใหม วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010402 ทาโรง วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010403 ยางโทน วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010404 วัดพริก วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010405 วัดหลมตะวันออก วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010406 วัดหลมตะวันตก วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010407 วัดพริก วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010408 วัดพริก วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010409 ทาโรง วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010410 ทาโรง วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010411 ใหม วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010412 ลําได วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010501 กรอก ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010502 วัดจุฬา ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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65010503 ทาทอง ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010504 จูงนาง ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010505 ทาทอง ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010506 ไร ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010507 หนองหวัยาง ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010508 วังกระบาก ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010509 ไผวง ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010510 ตนหวา ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010511 จูงนางนอก ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010601 วังสมซา ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010602 สะกัดน้ํามัน ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010603 วังสมซา ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010604 คลองคู ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010605 ยาง ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010606 ทาโพธ์ิ ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010607 บานแขก ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010608 แขก ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010609 คลองหนองเล็ก ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010610 หวักระทงิ ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010611 ในไร ทาโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010701 หนองออ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010702 เนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010703 ดงประโดก สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010704 สมอแข สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010705 กอ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010706 เนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010707 พงศธร-ชินลาภ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010708 ฉัตรแกว-ชินลาภ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010801 ดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010802 ดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010803 ไร-บงึถัง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010804 ตาลสุวรรณ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010805 ปากหวย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010806 สะอัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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65010807 เต็งสํานัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010808 หนองกวางล้ี ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010809 รองยุงขาว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010810 น้ําดํา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010811 รองหวายผาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010812 ไร ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010813 เขาฟูา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010814 หนิลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010901 ทุงโหง บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010902 บงึไทร บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010903 บงึกระดาน บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010904 แหลมดู บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010905 แซ บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010906 ปาุ บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010907 ปาุ บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010908 ไร บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010909 เขาไร บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65010910 วังยาว บานปาุ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011001 ไผคอม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011002 ตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011003 ไผคอม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011004 แสงดาว ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011005 แสงดาว ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011006 แสงดาว ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011007 คุงหมอ ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011101 บางพยอม หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011102 บางพยอม หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011103 ตาปะขาวหาย หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011104 ตาปะขาวหาย หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011105 คลอง หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011106 เต็งหนาม หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011107 สระโคล หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011108 เต็งหนาม หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011109 เต็งสํานัก หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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65011110 สระโคล หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011111 เต็งหนาม หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011112 คลอง หวัรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011201 แสงดาว จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011202 แสงดาว จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011203 แสงดาว จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011204 ปากโทก จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011205 ปากโทก จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011206 จอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011207 จอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011208 ทาโพธ์ิ จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011209 โพธ์ิทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011301 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011302 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011303 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011304 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011305 วังปาุหญา บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011306 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011307 กราง บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011308 หวัแท บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011309 แหลมโพธ์ิ บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011310 แมระหนั บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011311 กรางทาวัว บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011312 เหนือรุงอรุณ บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011401 วัดยาง บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011402 บางสะแก บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011403 บางสะแก บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011404 คลอง บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011405 คลอง บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011501 วังหนิ พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011502 วัดตาล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011503 วัดตาล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011504 วัดตาล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011505 วัดตาล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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65011601 ทองหลาง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011602 ทองหลาง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011603 วังแร มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011604 มะขามสูง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011605 มะขามสูง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011606 ทาพราว/แควนอย มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011607 หวัวังกราง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011608 แหลมซาน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011609 ละมุ มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011610 แควนอย มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011701 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011702 สนามบนิ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011703 โคกมะตูม อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011704 อรัญญิก อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011705 คลองมหาดไทย อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011706 หนองปลาคาว อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011707 อรัญญิก อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011708 โคกมะตูม อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011709 โคกมะตูม อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011710 ชาวแพ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011801 นาโพธ์ิแดง บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011802 หนองตมนอย บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011803 บงึพระ บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011804 ปากลาด บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011805 คลองจันทรแ บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011806 หนองไผลอม บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011807 ดงพิกุล บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011808 สะพานที3่ บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011809 นาโพธ์ิแดง บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011810 พันทองพัฒนา บงึพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011901 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011902 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011903 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011904 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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65011905 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65011906 ไผขอดอน ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012001 ปากพิง ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012002 ปากพิง ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012003 ปากพิง ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012004 ง้ิวงาม ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012005 บางทราย ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012006 ปากพิงตะวันตก ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65012007 บงึขุนนนทแ ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
65020101 เหนือ นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020102 เนินสวาง นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020103 นครไทย นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020104 หนองน้ําสราง นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020105 หนองลาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020106 หวัรอง นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020107 คลองจิก นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020108 น้ําพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020109 นาหวัเซ นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020110 ดาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020111 โนนจันทรแ นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020112 สายทอง นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020113 ใหมแสนสุข นครไทย นครไทย พิษณุโลก
65020201 นาโพธ์ิ หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020202 นาจาน หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020203 หนองกะทาว หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020204 หนองกะทาว หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020205 โนน หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020206 นาหนอง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020207 หลังเขา หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020208 แกงหวา หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020209 โนนตาโพน หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020210 โพธ์ิเสด็จ หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020211 แกงไฮ หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020212 โนนนากาม หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
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65020213 โนนมะเกลือ หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020214 กลาง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020215 ปาุสัก หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020216 บางยางพัฒนา หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020217 น้ําตาก หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020218 บุง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020219 หวยแกว หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020220 เนินกลาง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020221 น้ําด้ัน หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020222 เนินพลวง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020223 โพธ์ิเจริญ หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020224 ไรวังเงิน หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020225 หวยเซิม หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020226 โปงุดินดํา หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020227 ชายทุง หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก
65020301 แยง บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020302 หนองหนิ บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020303 ถ้ําพริก บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020304 เข็กใหญ บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020305 เกษตรสุข บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020306 ประดูสิน บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020307 เกษตรสัมพันธแ บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020308 โปงุแค บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020309 เข็กกลาง บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020310 เกษตรสมบรูณแ บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020311 ทศันานคร บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020312 เข็กพัฒนา บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020313 บางกลางทาวพัฒนา บานแยง นครไทย พิษณุโลก
65020401 หวยตีนต่ัง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020402 เนินเพิ่ม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020403 สวนยาง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020404 หวันา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020405 โปงุกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020406 หนองแหว เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
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65020407 ทาหนิลาด เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020408 โคก เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020409 หวัเมือง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020410 รองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020411 เนินขามปอูม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020412 เนินตูม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020413 ลาดผาทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020414 เพิ่มนคร เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020415 หวยน้ําไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020416 หวยน้ําไซใต เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020417 น้ําขมึน เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020418 แกงออมสิงหแ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020419 แกงเทดิพระเกียรติ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
65020501 นาคลาย นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020502 บุงสีเสียด นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020503 โนน นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020504 นาบวั นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020505 นาจาน นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020506 น้ําทวน นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020507 นาไกเขี่ย นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020508 โนนบงึ นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020509 น้ําลอม นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020510 นาคลอ นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020511 รองกอก นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020512 บุงหอย นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020513 ไรพัฒนา นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020514 น้ําตอน นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020515 น้ําแจงพัฒนา นาบวั นครไทย พิษณุโลก
65020601 นาทุงใหญ นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020602 นาลานขาว นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020603 นาเมือง นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020604 โนนนาซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020605 นาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020606 นากะบาก นครชุม นครไทย พิษณุโลก
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65020607 นาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020608 นาตาด นครชุม นครไทย พิษณุโลก
65020701 นาวงฆอง น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020702 น้ํากุม น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020703 โปงุเบี้ย น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020704 นาแฝก น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020705 นาหนิ น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020706 โปงุสอ น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020707 บุงผํา น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก
65020801 กกกะบาก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020802 น้ําพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020803 กกมะโมง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020804 ยางโกลน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020805 โนนมะคา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020806 บุงตารอด ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020807 บุงปลาฝา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020808 กกมวง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020809 นาซําหวาย ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020810 ฟากน้ํา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
65020901 บอโพธ์ิ บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020902 น้ําเลา บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020903 ปาุรวก บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020904 แกงทุง บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020905 นาตาดี บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020906 เนินสวรรคแ บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020907 โคกคลาย บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020908 ปาุบง บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020909 วังชมภู บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020910 ปาุปอปดิ บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020911 โคกเนินทอง บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020912 ใหมอนามัย บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65020913 ใหมไทยเจริญ บอโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก
65021001 หนองกระดาษ บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021002 นายาว บานพราว นครไทย พิษณุโลก
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65021003 ปาุซาน บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021004 ฟากน้ํา บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021005 พราว บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021006 น้ําลัด บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021007 หวยทรายทอง บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021008 น้ําคลาด บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021009 ตะเคียนใหญ บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021010 รองยาง บานพราว นครไทย พิษณุโลก
65021101 หวยกอก หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021102 ปาุคาย หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021103 หวยเฮ้ีย หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021104 ซํารู หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021105 ลาดค้ือ หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021106 หวยทรายเหนือ หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021107 แกงลาด หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021108 ตะเคียนทอง หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021109 ทรัพยแโสภา หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65021110 สัมพันธแ หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
65030101 ปาุแดง ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030102 นา ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030103 ธนูทอง ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030104 ไทรงาม ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030105 ศรีสงคราม ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030106 รมเย็น ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030107 น้ําภาคนอย ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030108 นาเมือง ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030109 หวยเหนิ ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030110 นาลอม ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030111 หวยทาเนื้อ ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030112 ไทยเจริญ ปาุแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030201 ชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030202 นาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030203 ปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030204 นาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
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65030205 โคกผักหวาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030206 ชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030207 น้ําพึง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030208 นาปกัแรด ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030209 นานอย ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
65030301 สวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030302 หนองขาหยาง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030303 นอย สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030304 หวยชางแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030305 หวยหมากหลํ่า สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030306 โคกใหญ สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030307 แกงบวัคํา สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030308 เนินชางแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030309 เนินหนองบวั สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030310 หนองชุมแสง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030401 ดง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030402 นาชาน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030403 หวยน้ําปลา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030404 นาหลม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030405 เนินทอง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030406 นาตาจูม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030407 เนินพยอม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030408 ทาสวนยา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030409 น้ําทองนอย บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030410 หวยน้ําอุน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030411 ชุมแสง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030412 หวยน้ําเย็น บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030413 ตีนตก บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030414 ใหมเจริญทรัพยแ บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030415 เนินสุวรรณ บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030416 เนินตอง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก
65030501 นาตอน บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030502 ขวดน้ํามัน บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030503 ลาดเรือ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
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65030504 บอภาคเหนือ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030505 บอภาคใต บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030506 รักไทย บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030507 นุชเทยีน บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030508 รมเกลา บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030509 ชํานาญจุย บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030510 เทอดชาติ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030511 หมั่นแสวง บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030512 ขุนน้ําคับ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030513 น้ําจวง บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030514 รักชาติ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030515 สงบสุข บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030516 น้ําจวงใต บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
65030601 หนองน้ําปอ ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030602 ขอนสองสลึง ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030603 นอย ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030604 ทาสะแก ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030605 นามวง ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030606 หวยทองฟาน ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030607 หวยดี ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030608 ศรีจันทรแ ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65030609 หนองบวัขาว ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
65040101 ไร บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040102 วังเปด็ บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040103 ทาโก บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040104 คลองวัดไร บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040105 ตะโม บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040106 ยางแขวนอู บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040107 บางระกํา บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040108 แหลมเจดียแ บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040109 เการัง บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040110 วังดาน บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040111 บงึคัด บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040112 หนองเขาควาย บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
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65040113 คุยยาง บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040114 ไรกลาง บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040115 วังกุม บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040116 ตลุกแรด บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040117 หวับงึ บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040118 ศรีมงคล บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040119 คลองวัดไรเหนือ บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก
65040201 ปลักแรด ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040202 ดงโคกขาม ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040203 ปลักแรด ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040204 หนองแขม ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040205 ปลักแรด ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040206 หลายมือสี ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040207 หลายโพธ์ิ ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040208 ทุงชา ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040209 หนองมะปราง ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก
65040210 ตะเภาทอง

เฉลิมพระเกียรติ
ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก

65040301 หวัขัว พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040302 พันเสา พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040303 พันเสา พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040304 หนองประดู พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040305 บอนแดง พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040306 นาหมัน พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040307 แหลมมะคา พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040308 หลายขานาง พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040309 หนองบวัส่ีบาท พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040310 หนองตะกู พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040311 มะคางาม พันเสา บางระกํา พิษณุโลก
65040401 กรับพวง วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040402 กระทุมยอดน้ํา วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040403 วังอิทก วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040404 หนองเตาดํา วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040405 วัดกลาง วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
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65040406 คลองกรับพวง วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040407 วังใหญ วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040408 พันตางเฉลิมพระเกียรติ วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040409 ใหมชัยมงคล วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040410 พวงทอง วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040411 ใหมอยูเจริญ วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก
65040501 บงึกอก บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040502 ปรือกระเทยีม บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040503 เกาะจันทรแ บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040504 คุยมะตูม บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040505 โคกสวาง บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040506 คลองเตย บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040507 เสวยซุง บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040508 ประดา บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040509 หนองบวั บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040510 บงึกอกพัฒนา บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040511 ปรือกระเทยีมใต บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040512 สุขสมบรูณแ บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก
65040601 หนองกรับ หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040602 หนองไผ หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040603 ดงกวาง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040604 หนองกุลา หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040605 หนองหลวง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040606 บงึบอน หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040607 บงึจํากา หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040608 หนองนา หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040609 หนองตะเคียน หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040610 บงึพิง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040611 ใหมคลองเจริญ หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040612 ทาไมงาม หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040613 หนองโพง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040614 หนองปลวก หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040615 มณเฑียรทอง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040616 หวยน้ําเย็น หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
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65040617 ปลายนา หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040618 เกาะกาง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040619 หวยใหญ หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040620 หนองคต หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040621 หนองชุมแสง หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040622 หนองกุลาใต หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก
65040701 บางบา ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040702 ชุมแสงสงคราม ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040703 วังแร ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040704 หนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040705 วัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040706 หวงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040707 หนองออ ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040708 หนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040709 ตะแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040710 คลองลึก ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040711 ฟากคลอง ชุมแสงสงคราม บางระกํา พิษณุโลก
65040801 ทุงอายโห นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040802 ใหมเจริญผล นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040803 ใหมเจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040804 คลองน้ําเย็น นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040805 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040806 ปาุสัก นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040807 ทามะเกลือ นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040808 ทุงใหญ นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040809 พรสวรรคแ นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040810 หนองบวันา นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040811 ศรีนครินทรแ นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040812 บอไทรงาม นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040813 เจริญผลพัฒนา นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก
65040901 หนองบวั บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040902 บอทอง บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040903 หนองตาเขียว บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040904 โพธ์ิประสาท บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
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65040905 กวางอั้น บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040906 หนองนา บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040907 ดงยาง บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040908 หนองนางนวล บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040909 หนองออ บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65040910 ดอนอภัย บอทอง บางระกํา พิษณุโลก
65041001 ทานางงาม ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041002 กรุงกรัก ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041003 บางแกว ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041004 โปรงหมอขาว ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041005 หวยชัน ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041006 นาชักหวาย ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041007 หนองปลิง ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041008 ยานใหญ ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041009 ยมราช ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041010 แทนนางงาม ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041011 ใหมกรุงทอง ทานางงาม บางระกํา พิษณุโลก
65041101 คุยมวง คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041102 คุยขวาง คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041103 เกาะกลางนา คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041104 ดง คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041105 โปรงกระโดน คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041106 หนองขานาง คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041107 เรียงกระดก คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041108 ทุงสาวนอย คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041109 ทุงพัฒนา คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041110 นางพญา คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041111 ย่ิงเจริญ คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65041112 คุยมวงมีสุข คุยมวง บางระกํา พิษณุโลก
65050101 แมเทยีบ บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050102 คลองกระลอน บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050103 เกาะคู บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050104 บางกระทุม บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050105 บางกระทุม บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
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65050106 บางกระทุมใน บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050107 บงึเวียน บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050108 หวัหนอง บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050109 ใหมบางกระทุม บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050201 หวัแหลม บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050202 โคกสลุด บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050203 โคกสลุด บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050204 วัดขวาง บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050205 วัดขวาง บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050206 วัดขวาง บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050207 วัดขวาง บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050208 หาดตระกู บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050209 ยานโนนไพร บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050210 ราษฎรแอุทศิ บานไร บางกระทุม พิษณุโลก
65050301 ยานยาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050302 ยานยาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050303 ยานยาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050304 ยานยาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050305 ยานยาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050306 โฉงใต โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050307 โฉงกลาง โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050308 ยุงขาว โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050309 วังตาบวั โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050310 หวัถนน โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก
65050401 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050402 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050403 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050404 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050405 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050406 สนามคลี สนามคลี บางกระทุม พิษณุโลก
65050501 บางผี ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050502 ทาตาล ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050503 ทาตาล ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050504 บใุหญ ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
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65050505 วังสาร ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050506 ทาดินแดง ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050507 เนินสะอาด ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050508 ทุงนอย ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050509 ไกระวา ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก
65050601 โพธ์ิแดน ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050602 ทานา ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050603 ทานา ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050604 ทานา ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050605 ทานา ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050606 หนองบอน ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050607 ทามะขาม ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050608 ทามะขาม ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050609 ทามะขาม ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050610 บงึชาง ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050611 ยางโทน ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก
65050701 บงึลํา นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050702 บางกระนอย นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050703 สามเรือน นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050704 สามเรือน นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050705 สามเรือน นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050706 โกรงเกรง นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050707 โกรงเกรง นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050708 โกรงเกรง นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050709 แหลมพระธาตุ นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050710 แหลมครก นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050711 ดงพยอม นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050712 สามเรือน นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050713 โกรงเกรง นครปาุหมาก บางกระทุม พิษณุโลก
65050801 ทายาง เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050802 หนองพญายอ เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050803 เนินกุม เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050804 เนินกุม เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050805 เนินกุม เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
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65050806 เนินกุม เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050807 ดงหมี เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050808 ดงหมี เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050809 หนองกรด เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050810 ทาแห เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050811 ใหมไพรมณี เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก
65050901 วัดตายมใต วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050902 วัดตายม วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050903 วัดตายม วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050904 วัดตายม วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050905 วัดตายม วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050906 วัดตายมใต วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050907 วัดตายมใต วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65050908 โคกสนั่น วัดตายม บางกระทุม พิษณุโลก
65060101 พรหมพิราม พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060102 พรหมพิราม พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060103 สะพานหนิ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060104 กรับพวงใต พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060105 กรับพวงกลาง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060106 กรับพวงเหนือ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060107 คุงเตาเหลา พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060108 ยานขาด พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060109 ยานขาด พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060110 หวยด้ัง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060111 วังน้ําเย็น พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060112 กาญจนา พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060113 หวยด้ัง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060114 สะพานหนิ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060115 ทุงสาน พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060201 ทามะเฟือง ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060202 ทาชาง ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060203 หนองหมอแกง ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060204 คลองแค ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060205 คลองแค ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
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65060206 วังมะสระ ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060207 นาขุม ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060208 นาขุม ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060209 คลองเมม ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060210 วังขี้เหล็ก ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060211 คลองเมม ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060212 ใหมสําราญ ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060213 ปาุมะมวง ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060301 หนองตม วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060302 วงฆอง วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060303 วงฆอง วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060304 ยานยาว วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060305 ยางประดา วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060306 วงฆอง วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060307 เตาถาน วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060308 หวัเขาสมอครา วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060309 วังมะดาน วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060310 มะขามทอง วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060311 ยานยาว วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060401 มะตูม มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060402 ทาไชย มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060403 ไผขอน้ํา มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060404 ไผขอน้ํา มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060405 วังปลาดุก มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060406 แหลมลาด มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060501 หอกลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060502 กระบงั หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060503 ปากคลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060504 บางย่ีทุม หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060505 โปรงนก หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060506 ใหมหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060507 ใหมโปรงนก หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65060601 ทาทอง ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060602 ทางาม ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
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65060603 ซอง ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060604 ทองคุง ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060605 บุง ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060606 หวย ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060607 คลองมะเกลือ ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060608 บงึปลาเนา ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060609 คลองมะแพลบ ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060610 บงึธรรมโรง ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060611 คลองหวยชัน ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060612 ชัยพัฒนา ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060613 บงึคลาย ศรีภิรมยแ พรหมพิราม พิษณุโลก
65060701 ตลุกเทยีม ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060702 ทาตําหนัก ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060703 เชิงหวาย ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060704 ตลุกเทยีม ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060705 หนองไผ ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060706 พระยาปนัแดน ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060707 หนองสะแก ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060708 บงึธรรม ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060709 ขอม ตลุกเทยีม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060801 วังวน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060802 กลาง วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060803 หนองหาง วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060804 วังสะตือ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060805 ดงมะกรูด วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060806 คลองทําเนียบ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060807 วังน้ําบอ วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060808 วังไมแกน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060809 หนองถาน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060810 วังไมแกน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
65060901 หวัดาน หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060902 ดงสมอ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060903 หาดใหญ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060904 หาดใหญ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก

-1711-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
65060905 หาดใหญ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060906 หนองแขม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060907 หนองแขม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060908 คลองตาล หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060909 คลองวังมะขาม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65060910 คลองตาล หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
65061001 มะตอง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061002 มะตอง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061003 มะตอง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061004 หางไหล มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061005 ไผถ้ํา มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061006 ทายยาง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061007 ทาสําโรง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061008 ปาุสัก มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061009 สามศรีเจริญ มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061010 ปากคลองฉลอง มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061011 คลองคลา มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061012 ทศพล มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061101 ไทรงาม ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061102 ศรีเจริญ ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061103 ไร ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061104 หนองมะคัง ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061105 ทบัยายเชียง ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061106 เขาน้ําสุด ทบัยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
65061201 โคกสมอ ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061202 คลองตก ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061203 ทองโพลง ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061204 ปาุแดง ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061205 เขานอย ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061206 ทุงตาเปร้ียว ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061207 ฟากบงึ ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061208 แหลมทอง ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061209 เขาปรัง ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65061210 คลองอายกาบ ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
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65061211 ทุงน้ําใส ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก
65070101 ทางาม วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070102 ทางาม วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070103 วัดโบสถแ วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070104 วัดโบสถแ วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070105 คลองชาง วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070106 เนินมะคึก วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070107 วัดโบสถแ วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070108 วังกราง วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070109 หนองขอน วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070110 คลองชางใหม วัดโบสถแ วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070201 สวนปาุน ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070202 หนองปลิง ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070203 ทางาม ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070204 ใหมใต ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070205 ยาง ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070206 เขาไรศรีราชา ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070207 ใหมเหนือ ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070208 วังหนองแดง ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070209 ปลักตามี ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070210 หวัคงคา ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070211 หวัวัง ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070212 วังเจ฿ก ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070213 หนองสลุง ทางาม วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070301 ทอแท ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070302 ทาชาง ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070303 เหลาขวัญ ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070304 เหลาขวัญ ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070305 ทอแท ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070306 ดงกระบาก ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070307 หนองมะคัง ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070308 ทากระดุน ทอแท วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070401 นาขาม บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070402 ปาุคาย บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
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65070403 น้ําหกั บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070404 น้ําคบ บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070405 พรมมาส บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070406 ทาเสดาะ บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070407 ทาแกง บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070408 หนองยาง บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070409 เนินตาเกิด บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070410 ไรสุขสมบรูณแ บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070411 แกงเจ็ดแคว บานยาง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070501 ทาหนอง หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070502 หนิลาด หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070503 นอยใน หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070504 นอยนอก หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070505 ชาน หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070506 นอยเหนือ หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070507 ทาปากหวย หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070508 ทาขอนเบน หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070509 หนองไผ หนิลาด วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070601 คันโชง คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070602 หนองลวก คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070603 หวยเจียง คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070604 น้ําโจน คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070605 หนองกระบาก คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070606 ปากพาน คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070607 แกงคันนา คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070608 หนองบอน คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070609 สามเสา คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65070610 โปงุแค คันโชง วัดโบสถแ พิษณุโลก
65080101 วังทอง วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080102 ตาลโปรง วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080103 น้ําดวน วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080104 บางสะพาน วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080105 หนองเสือ วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080106 บงึราชนก วังทอง วังทอง พิษณุโลก

-1714-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
65080107 วังพรม วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080108 เขาสมอแคลง วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080109 เสือลากหาง วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080110 ดอนมวง วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080111 โรงบม วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080112 วังครุฑ วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080113 น้ําเย็น วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080114 หนองบอน วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080115 ศรีชนูทศิ วังทอง วังทอง พิษณุโลก
65080201 ไรพันชาลี พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080202 พันชาลี พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080203 คลองลึก พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080204 เนินไมแดง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080205 หนองกาดํา พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080206 หนองงา พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080207 คลองฝาย พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080208 สุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080209 คลองดู พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080210 วังไมตอก พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080211 หนองหนิ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080212 เนินประดู พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080213 เนินประเสริฐ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080214 หนองขาม พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080215 เนินจันทรแ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080216 คลองวังเรือ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080217 สุขพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
65080301 แถว แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080302 แมระกา แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080303 หนองตาเรือง แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080304 เข็ก แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080305 ถ้ําเตา แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080306 น้ําโคงเหนือ แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080307 แหลมดู แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080308 วังน้ําใส แมระกา วังทอง พิษณุโลก
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65080309 หนองผักหวาน แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080310 หนองโบสถแ แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080311 แหลมคัก แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080312 ดง แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080313 บงึปนั แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080314 ทุงใหญ แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080315 แมระกาพัฒนา แมระกา วังทอง พิษณุโลก
65080401 หนองปรือ บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080402 กลาง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080403 น้ําริน บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080404 เนินสวาง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080405 นาพราน บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080406 ใหมชัยเจริญ บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080407 น้ํายาง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080408 หนิประกาย บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080409 ชุมแสง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080410 ซําหวาย บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080411 ใหมพนมทอง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080412 ทุงเอี้ยง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080413 ซําทองพัฒนา บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080414 ปาุขนุน บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080415 เขาชี บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080416 ซําตอง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080417 ตานม บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080418 ทรัพยแคลองกลาง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080419 นาเหนือ บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080420 ทรัพยแสมบรูณแ บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080421 สะพานสาม บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080422 เนินพัฒนา บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080423 ไทรงาม บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080424 ใหมชัยมงคล บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080425 น้ํารินสอง บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080426 ใหมซําเตย บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
65080427 ปลายนา บานกลาง วังทอง พิษณุโลก
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65080501 วังประดู วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080502 วังพิกุล วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080503 ดงขอย วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080504 คลองเปด็ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080505 ทางลัด วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080506 คลองเมือง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080507 ดงพลวง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080508 วังสําโรง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080509 ดงไผ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080510 ดงจันทรแ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080511 หนองตาสี วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080512 ตระกูลสามนาง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080513 ดงพลวง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080514 วังฉําฉา วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080515 หลังศาล วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
65080601 ปอย แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080602 แกงกุลา แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080603 หวยพลู แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080604 เขานอย แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080605 มวงหอม แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080606 เหลาหญา แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080607 ทรัพยแไพรวัลยแ แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080608 ทรัพยแเจริญ แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080609 แกงซอง แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080610 โปงุปะ แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080611 นอยมวงหอม แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080612 แกงกุลาเหนือ แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080613 ใหมเขานอย แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก
65080701 ทาหมื่นราม ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080702 เนินสะอาด ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080703 หนองเตาอิฐ ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080704 ดงตาล ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080705 หนองชุมแสง ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080706 เนินมะเกลือ ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
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65080707 ดงนอย ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080708 ทุงนอย ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080709 ทุงหนองแดง ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080710 ไทรงาม ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080711 ปาุคาย ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080712 หนองหญาคมบาง ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080713 หนองปลาไหล ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080714 โปงุแค ทาหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก
65080801 วังดินสอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080802 วังนกแอน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080803 บอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080804 น้ําพรม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080805 ทาขาม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080806 วังตาด วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080807 แกงจูงนาง วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080808 หวยไผ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080809 ซําตะเคียน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080810 ไผใหญ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080811 ปาุมะกรูด วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080812 หวยเด่ือ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080813 ตอเรือ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080814 ซํานกเหลือง วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080815 โปรงพลู วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080816 ปากน้ําปอย วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080817 ใหมลํากระโดน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080818 แกงเจริญ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080819 วังกระบาก วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080820 แสนสุขพัฒนา วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก
65080901 สะเดา หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080902 คลองแร หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080903 หนองพระ หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080904 เจริญผล หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080905 เจริญผล หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080906 หนองโพทะเล หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
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65080907 หนองบวั หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080908 ดงแตง หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080909 หนองแฝก หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080910 สะเดานอย หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080911 สะเดาใต หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65080912 พัฒนาทร หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
65081001 ชัยนาม ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081002 วังบอน ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081003 บงึพราว ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081004 ทาโปรง ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081005 เตาอิฐ ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081006 ซําบอน ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081007 เนินคลี ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081008 รองสมมวง ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081009 คลองนาเมี่ยง ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
65081101 คลองตาคง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081102 ซําเตย ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081103 ดินทอง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081104 หนองตะแบก ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081105 หนองเตา ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081106 ใหมดินทอง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081107 แหลมมวง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081108 ใหมกกไมแดง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081109 กกไมแดง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081110 เขากบ ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65081111 ดินทองพัฒนา ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
65090101 ชมพูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090102 น้ําปาด ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090103 ชมพูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090104 ซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090105 ปลวกงาม ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090106 หนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090107 รักไทย ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090108 เผาไทย ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
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65090109 ซําตอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090110 หนองอีปอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090111 รมเกลา ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090112 เนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090113 ทุงไอตาก ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090114 หนองทบัเรือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090115 ซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
65090201 มุงเหนือ บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090202 มุงใต บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090203 ใหมสามัคคี บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090204 ลําภาศ บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090205 หวยบอทอง บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090206 หวัเขา บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090207 เนินสวาง บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090208 ทุงพระ บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090301 พุกระโดน ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090302 หนองขมิ้น ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090303 ผารังหมี ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090304 โคกวังสาร ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090305 เขาดิน ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090306 โคก ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090307 ปาุคาย ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090308 ไทรยอย ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090309 วังแกง ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090310 เนินสําราญ ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090311 เนินมะคา ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090312 คลองซับรัง ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090313 วังน้ําบอ ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090314 แกงทราย ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090315 หนองปอ ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090316 หนองมะตอง ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090317 เกษตรสุข ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก
65090401 ทุงยาว วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090402 วังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

-1720-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
65090403 หนองดู วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090404 วังโพรง วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090405 เขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090406 คลองตาลัด วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090407 วังโพรงเกา วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090408 วังกะทะ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090409 หนองมะดูก วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090501 หนองไมยางดํา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090502 นอย บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090503 โปรงไผ บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090504 ซุมขี้เหล็ก บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090505 พัฒนาดงนอย บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090506 คลองปากน้ํา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090507 คลองไร บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090508 คลองแสลงใหม บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090509 ใหมเจริญพร บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090510 ศาลเจา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090511 ถาวรพัฒนา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090512 เกาะแกวพัฒนา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
65090601 ใหมทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090602 เนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090603 หนองขอน เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090604 เนินกะบาก เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090605 เนินดิน เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090606 นา เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090607 ดงงู เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090608 ดงงูใหม เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090609 หนองขอนเหนือ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090701 คลองตะเคียน วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090702 ไทรดงย้ัง วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090703 วังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090704 หนองชาละวัน วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090705 ทุงนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
65090706 วังยาง วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
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65090707 วังยางใต วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
66010201 ดาน ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010202 ดาน ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010203 ดาน ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010204 ดาน ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010205 หาดสูง ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010206 มูลกระบอื ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010207 หาดสูง ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010208 ดงเศรษฐี ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010301 หาดมูลกระบอื ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010302 ยานยาว ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010303 วัดหงษแ ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010304 วังกระด่ีทอง ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010305 คลองโนน ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010306 ยานยาว ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010307 วัดหงษแ ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010308 สนามคลี ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010309 โนนหวยปดั ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010310 วังกระด่ีทองเหนือ ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
66010401 ในคลองทาฬอ ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010402 ทาฬอเหนือ ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010403 วังมะเด่ือ ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010404 วังมะเด่ือ ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010405 ทาฬอใต ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010406 เจาพอปูุดํา ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010407 ริมคลองทาฬอ ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010501 ราชชางขวัญ ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010502 ราชชางขวัญ ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010503 ปากทาง ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010504 ราชชางขวัญ ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010505 คลองคู ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010506 ยางคอยเกลือ ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010507 ทาหลวง ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010508 ทาหลวง ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
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66010509 คลองทาหลวง ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010601 คลองโนน คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010602 ดงชะพลู คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010603 คลองคะเชนทรแ คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010604 วังไมดัก คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010605 คลองคะเชนทรแ คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010606 เกาะลาว คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010607 วังใหม คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010608 คลองใหม คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010609 โนนตาเวช คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010610 ทายทุง คลองคะเชนทรแ เมืองพิจิตร พิจิตร
66010701 วังทบัยา โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010702 โรงชาง โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010703 หวัเมือง โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010704 ทาฉนวน โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010705 คลองโพธ์ิ โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010706 โรงชาง โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010707 วังทองดี โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010801 เมืองเกา เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010802 ทาขอย เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010803 เมืองเกา เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010804 วัดขนุน เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010805 ทาโพธ์ิ เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010806 วังจันทรแ เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010807 ไร เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010808 เมืองเกา เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010809 ทาโพธ์ิ เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร
66010901 น้ําหกั ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010902 บงึตะโกน ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010903 บงึชาง ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010904 บงึสีไฟ ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010905 ทากระทู ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010906 คลองคู ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010907 น้ําหกั ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
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66010908 วังตาดี ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010909 ทาหลวง ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66010910 ไผสีรุณ ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011001 วังกรด บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011002 บุง บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011003 ไดชุมแสง บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011004 วังกลม บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011005 หนองไผ บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011006 วังตานุย บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011007 วังกลม บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011101 วังฟูาผา ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011102 ฆะมัง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011103 ฆะมัง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011104 บางเพียร ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011105 บางเพียร ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011106 สวนแตง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011107 สวนแตง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011108 สามขา ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011109 วังกะจะ ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011110 หนองหนู ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011111 เนินทอง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011112 เนินแมลงเมา ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011201 เขารูปชาง ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011202 โฉง ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011203 ใหมคําวัน ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011204 วังไร ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011205 เขตมงคล ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011206 น้ําโจน ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011207 วังหทูพิยแ ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011208 บงึมะขาม ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011209 คลอง ดงปาุคํา เมืองพิจิตร พิจิตร
66011301 หวัดง หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011302 ลําชะลา หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011303 เขาพระ หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
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66011304 เนินยาว หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011305 หนองนาดํา หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011306 น้ําโจน หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011307 หวัดง หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011308 หวัดง หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011309 ปากคลอง หวัดง เมืองพิจิตร พิจิตร
66011501 ทาเสา ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011502 หนองถ้ํา ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011503 ปาุมะคาบ ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011504 ไร ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011505 แหลมยาง ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011506 ปาุมะคาบ ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011507 คลองอุดม ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011508 เนินสมอ ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011509 ทามะไฟ ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011510 ทามะไฟ ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011511 สระสาลี ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011512 สระสาลี ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011513 คลองอุดม ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011514 แหลมยาง ปาุมะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
66011901 สายคําโห สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร
66011902 นอย สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร
66011903 ดงหวาย สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร
66011904 ดงสวาง สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร
66011905 เนินทราย สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร
66012001 วัดขนุน ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012002 ดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012003 ดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012004 ดงปาุคําเหนือ ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012005 ดงปาุคําใต ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012006 เนินถอน ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012007 ดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012008 ดงปาุคํา ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
66012009 ดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
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66020101 วังทรายพูนนอก วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020102 วังทรายพูนใน วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020103 บุงมะกรูด วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020104 วังแสง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020105 เนินหวัโล วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020106 ตากแดด วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020107 ทุงโมง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020108 หนองยาง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020109 วังพลับ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020110 หนองระมาน วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020111 วังโมง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020112 หนองยางใต วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020113 หนองยางเหนือ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020114 วังทรายทอง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
66020201 หนองปลาไหล หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020202 วังเด่ือ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020203 หวยตัดไม หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020204 ทบัไทร หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020205 ปาุหวาย หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020206 คลองสะแก หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020207 ทากระดานใต หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020208 สายดินแดง หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020209 ใหมเนินสวรรคแ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020210 ทากระดานเหนือ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020211 วังคลาย หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020212 วังหนิ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020213 โพธ์ิทอง หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020214 วังสมบรูณแ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020215 โพธ์ิทอง หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020216 ทรัพยแเจริญ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
66020301 หนองลากฆอน หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020302 ยางสามตน หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020303 บอแต หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020304 หนองพระ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
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66020305 หนองโพธ์ิ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020306 ดงพลับ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020307 เขาพนมพา หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020308 เขาเขต หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020309 ดงคันแทว หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020310 ไดน้ําขุน หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020311 หนองผํา หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020312 ไผสีทอง หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020313 ดงหมอนทอง หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020314 หนองพระใต หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020315 หนองโพธ์ิเงิน หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020316 หนองพระเหนือ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020317 หนองโปรงเหนือ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
66020401 หนองปลอง หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020402 หนองกระทุม หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020403 คลองนอย หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020404 เขาพนมกาว หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020405 หนองนกยาง หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020406 คลองคต หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020407 ตลาดใหมหนองปลอง หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020408 หนองจิกเภา หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020409 โคกขวาง หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66020410 หนองโสน หนองปลอง วังทรายพูน พิจิตร
66030101 บงึโพธ์ิ โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030102 ทาบวัทอง โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030103 โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030104 วังกระโดน โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030105 ทาตะครอ โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030106 ทาพุดซา โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030107 หนองตนไทร โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030108 ทากราง โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030109 ปากกระชอง โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030110 บงึถัง โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030111 หนองกุม โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
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66030112 หนองไมสุก โพธ์ิประทบัชาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030201 ไผทาโพเหนือ ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030202 ลํานัง ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030203 ไผทาโพใต ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030204 วังปลากด ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030205 เนินทอง ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030206 เนินยาง ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030207 ไผพัฒนา ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030208 ใหมแสงมรกต ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030209 ไผทาโพ ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030210 ลํานัง (ตะวันออก) ไผทาโพ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030301 คลองจระเข วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030302 วังจิก (ตก) วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030303 วังเทโพ วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030304 หวยตะพาน วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030305 หนองไมซุง วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030306 ดานนอย วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030307 วังจิก (ออก) วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030308 ยานยาว วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030309 เพชรวังจิก วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030310 วังหวาย วังจิก โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030401 ใดโพธ์ิ ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030402 โรงวัว ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030403 หนองหลวง ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030404 เนินตาล ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030405 เนินยาง ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030406 สระประทมุ ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030407 หนองคลา ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030408 คลองยาง ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030409 ไผรอบ ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030410 หนองนาราง ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030411 เกาะแกว ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030412 หนองหวัปลวก ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030413 หนองไมแดง ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
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66030414 มวงเฒา ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030415 สามปลัก ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030416 หนองบวั ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030417 เนินตะครอ ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030418 หนองแหวเจริญทรัพยแ ไผรอบ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030501 เนินพยอม ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030502 ดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030503 ปมประดู ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030504 หนองปรือ ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030505 หนองขานาง ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030506 ฟากคลอง ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030507 คลองรุน ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030508 หนองจิกดาน ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030509 เกาะกลาง ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030510 นอย ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030511 หนองหวาย ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030512 นา ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030513 นาเหนือ ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030514 หนองขานาง (ตะวันตก) ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030515 ฉัตรหวาย ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030601 เนินขวาง เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030602 สระมณี เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030603 หนองคลา เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030604 หนองบวั เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030605 มาบมะไฟ เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030606 หนองสะแก เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030607 เนินพลวง เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030608 หนองขํา เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030609 หนองโตก เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030610 มะร่ืนคอด เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030611 หนองปลาดุก เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030612 มาบสวาง เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030613 หนองปลิง เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030614 สวนเจริญ เนินสวาง โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
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66030701 ทุงใหญ ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030702 ทุงประพาส ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030703 หวยคันเบด็ ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030704 บอปิ้งเกลือ ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030705 หวยนอย ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030706 หนองพง ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030707 บงึบาน ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030708 ทุงนาดี ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030709 หวยน้ําซึม ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030710 หวยน้ําซึมใต ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030711 เนินสะอาด ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030712 หนองกะเบา ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030713 เกาะกลาง ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030714 เกษตรพัฒนา ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030715 หนองจอก ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030716 หวยคําตาล ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030717 ราษฎรแรวมใจ ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030718 เกาะเหนือ ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66030719 ทุงสามัคคี ทุงใหญ โพธ์ิประทบัชาง พิจิตร
66040201 ตนชุมแสง ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040202 ง้ิวราย ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040203 หาดแตงโม ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040204 หาดแตงโม ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040205 น้ําโจนใต ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040206 คลองเกตุ ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040207 ง้ิวราย ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040208 หนองโบก ง้ิวราย ตะพานหนิ พิจิตร
66040301 น้ําโจนใต หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040302 หาดแตงโม หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040303 หวัดาน หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040304 โพธ์ิลอย หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040305 ง้ิวราย หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040306 คลองทองหลาง หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040307 หวยสลิด หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
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66040308 คลองทองหลางพัฒนา หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040309 หนองถ้ํา หวยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร
66040401 คลองเจ็กเส่ียง ไทรโรงโขน ตะพานหนิ พิจิตร
66040402 ไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหนิ พิจิตร
66040403 ไผรอยกอ ไทรโรงโขน ตะพานหนิ พิจิตร
66040501 ปาุแดงเหนือ หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040502 หนองแก หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040503 หวยจอย หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040504 ไผเกาะ หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040505 หนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040506 ปาุแดงใต หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040507 ปาุแดง หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040508 หนองกระทุม หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040509 เขาพนมกาว หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040510 หนองพงศแ หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040511 หนองโสน หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร
66040601 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040602 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040603 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040604 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040605 วังตลุก ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040606 หนองเคลือซูด ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040607 วังหลุม ทุงโพธ์ิ ตะพานหนิ พิจิตร
66040701 วัดเกาะ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040702 ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040703 หนองคลอ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040704 ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040705 ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040706 ใหมสําราญ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040707 หนองโก ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040708 หนองจรเข ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040709 ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040710 หนองคลอเหนือ ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร
66040801 วังไคร คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
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66040802 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040803 ออมหลม คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040804 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040805 คลองแขก คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040806 วังไคร คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040807 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร
66040901 วังสําโรง วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040902 วังสําโรง วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040903 สามบงึบาตร วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040904 ใหม วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040905 หนองหวาย วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040906 บงึน้ํากลัด วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66040907 คลองเขาควาย วังสําโรง ตะพานหนิ พิจิตร
66041001 วังหวา วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041002 วังหวา วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041003 ยางคลี วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041004 ลองตะแบก วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041005 ทาปอ วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041006 วังหวาเหนือ วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041007 ทาปอเหนือ วังหวา ตะพานหนิ พิจิตร
66041101 หนองไผลอม วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041102 วังหลุม วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041103 วังหลุม วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041104 วังหลุม วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041105 เขารวก วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041106 เนินทราย วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041107 คลองขุด วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041108 เขาบรเพ็ด วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041109 วังหลุม วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041110 หวัฝาย วังหลุม ตะพานหนิ พิจิตร
66041201 ทบัหมัน ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
66041202 ทบัปรู ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
66041203 ยานขาด ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
66041204 เถาวัลยแเหล็ก ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
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66041205 บงึประดู ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
66041206 ทบัหมันเหนือ ทบัหมัน ตะพานหนิ พิจิตร
66041301 คลองขอย ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66041302 ไผหลวง ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66041303 คลองขอย ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66041304 หาดแตงโม ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66041305 ไดกระพังปลา ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66041306 คลองขอย ไผหลวง ตะพานหนิ พิจิตร
66050201 โพธ์ิแดน บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050202 ทาหอย บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050203 สถานีดงตะขบ บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050204 บางไผ บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050205 บางไผ บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050206 วังน้ําเตา บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050207 หวยคต บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050208 ทาตะกู บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050209 บางไผ บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050210 วังน้ําเตา บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050211 โพธ์ิแดน บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050212 พฤกษะวัน บางไผ บางมูลนาก พิจิตร
66050301 ไขเนา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050302 ยานทาเสา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050303 หอไกร หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050304 หอไกร หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050305 คลองขุด หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050306 ไขเนา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050307 ยานทาเสา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050308 หวงตะกวน หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050309 หวงกรวดใหญ หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
66050401 คลองบษุบงใต เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050402 ทาชาง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050403 ทาชาง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050404 วังกราง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050405 เนินมะกอก เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
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66050406 ไร เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050407 ดงเย็น เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050408 วังทอง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050409 วังกราง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050410 เนินมะกอก เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050411 สะพานยาว เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050412 วังกรางใต เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
66050501 ทุงตับเตา วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050502 ไดปลาดุก วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050503 วังสําโรง วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050504 เขาโคง วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050505 วังสําโรง วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050506 หนองกอไผ วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050507 หนองครก วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร
66050601 บางลําภู ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66050602 หนองเตา ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66050603 หนองเตา ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66050604 วังพรม ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66050605 หวยกรวด ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร
66050701 เหมืองลาด วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050702 วังกรด วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050703 หวยเรียงใต วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050704 หวยเรียงใต วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050705 หวยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050706 หนองน้ําใส วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
66050801 หวยเขน หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66050802 หวยเขน หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66050803 หวยเขน หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66050804 หวยเขน หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66050805 ใดมะขาม หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร
66050901 วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050902 หวยเรียงเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050903 วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050904 วังอีแรง วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
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66050905 มะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050906 หนองกระทอ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050907 ลําประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050908 ลําประดากลาง วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050909 วังขอนซุง วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050910 โคกกระถิน วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050911 วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66050912 หวยเรียงกลาง วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
66051401 ลําประดาใต ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051402 เพ็ชรลูกกา ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051403 หนองสะเดา ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051404 ใดโสน ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051405 ลําประดา ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051406 หวยหลัว ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051407 สามแยก ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051408 ใดโสน ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051409 ลําประดากลาง ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66051410 ลําประดากลางใหม ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร
66060101 ตาล โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060102 โพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060103 โพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060104 วังตายศ โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060105 คลองตางาว โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060106 ตาล โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060107 น้ําชุ โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060108 ถวยแกว โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060109 คลองปากรัง โพทะเล โพทะเล พิจิตร
66060201 ทายน้ํา ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060202 ทายน้ํา ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060203 ปากน้ํา ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060204 เนินโพธ์ิ ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060205 หนองบวั ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060206 ทุงอางทอง ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060207 กระบงัดิน ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
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66060208 หวัดาน ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060209 ในหวย ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060210 พญาวัง ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร
66060301 กลุมทะนง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060302 ทะนง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060303 หนองตะแบก ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060304 ทะนง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060305 ยางนกตระกลุม ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060306 พลัง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060307 ประดาสําโรง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060308 น้ําผ้ึง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060309 แหลมรัง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060310 ไร ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060311 สวนมะมวง ทะนง โพทะเล พิจิตร
66060401 วัดทบัทมิ ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060402 วัดหลวง ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060403 ยางแล ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060404 ทาบวั ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060405 คลองตางาว ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060406 ทาบวั ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060407 วัดหลวง ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060408 คลองแค ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060409 ทาชาง ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060410 บงึเหล็กไฟ ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060411 บงึเตย ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060412 ทาบวั ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060413 หนองสนุน ทาบวั โพทะเล พิจิตร
66060501 ทุงนอย ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060502 ทานา ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060503 ทาดาน ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060504 ทุงนอย ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060505 ทาโบสถแ ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060506 ทายา ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
66060507 ทาบวัทอง ทุงนอย โพทะเล พิจิตร
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66060601 ทาขมิ้น ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060602 หนองประทมุ ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060603 ทุงใหญ ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060604 หวยยาว ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060605 หวยขมิ้นแหง ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060606 หนองคลา ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060607 วังกะจะ ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060608 ยางพะเนียด ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060609 วังประสาท ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060610 หวยยาวใต ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060611 เนินยาทอน ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060612 เนินมะมวง ทาขมิ้น โพทะเล พิจิตร
66060701 ทาเสา ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060702 หนองดง ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060703 ย่ีมุย ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060704 พังนอย ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060705 บางพลอ ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060706 จระเขไห ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060707 วังตาดวง ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060708 ยางหลวง ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060709 หนองลี ทาเสา โพทะเล พิจิตร
66060801 บางคลาน บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66060802 มาบชุมแสง บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66060803 สวนมะมวง บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66060804 สวนมะมวง บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66060805 วังตะโก บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66060806 สวนมะมวง บางคลาน โพทะเล พิจิตร
66061101 วังแดง ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061102 เนินแค ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061103 วังกราง ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061104 ทานั่ง ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061105 วังแดง ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061106 วังทอง ทานั่ง โพทะเล พิจิตร
66061201 นอย บานนอย โพทะเล พิจิตร
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66061202 ปากลัด บานนอย โพทะเล พิจิตร
66061203 ทาเตย บานนอย โพทะเล พิจิตร
66061204 คอวัง บานนอย โพทะเล พิจิตร
66061205 หนองแขม บานนอย โพทะเล พิจิตร
66061206 หนองบงึ บานนอย โพทะเล พิจิตร
66061301 กองทอง วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66061302 ทาตาเสือ วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66061303 วัดขวาง วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66061304 วัดพราว วัดขวาง โพทะเล พิจิตร

66061305
คลองคะชี บานเนิน
เศรษฐี

วัดขวาง โพทะเล พิจิตร

66061306 ใหม วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66061307 กองทอง วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66061308 บงึหนองแตง วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
66070101 หาดกรวด สามงาม สามงาม พิจิตร
66070102 วังแดง สามงาม สามงาม พิจิตร
66070103 สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร
66070104 สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร
66070105 สามงาม สามงาม สามงาม พิจิตร
66070106 รายชะโด สามงาม สามงาม พิจิตร
66070107 รายชะโด สามงาม สามงาม พิจิตร
66070108 วังลูกชาง สามงาม สามงาม พิจิตร
66070109 วัดใหมราษฎรแบํารุง สามงาม สามงาม พิจิตร
66070110 ไร สามงาม สามงาม พิจิตร
66070111 วัดใหมราษฎรแบํารุง สามงาม สามงาม พิจิตร
66070112 คลองโนน สามงาม สามงาม พิจิตร
66070113 ตลาดใหม สามงาม สามงาม พิจิตร
66070114 เจริญสุข สามงาม สามงาม พิจิตร
66070115 ลาง สามงาม สามงาม พิจิตร
66070116 ไรเรือนขวัญ สามงาม สามงาม พิจิตร
66070201 กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070202 กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070203 กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070204 กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม พิจิตร

-1738-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
66070205 กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070206 คลองพันจอ กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070207 ทาแห กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070208 วังโปงุ กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070209 หนองบวั กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070210 วังปลาทู กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070211 วังปลาทู กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070212 ทาทอง กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
66070301 จระเขผอม รังนก สามงาม พิจิตร
66070302 วังขาหย่ัง รังนก สามงาม พิจิตร
66070303 รังนก รังนก สามงาม พิจิตร
66070304 รังนก รังนก สามงาม พิจิตร
66070305 หนองน้ําเขียว รังนก สามงาม พิจิตร
66070306 ใหม รังนก สามงาม พิจิตร
66070307 เนินยุง รังนก สามงาม พิจิตร
66070308 ใหม รังนก สามงาม พิจิตร
66070309 กระทุมน้ําเดือด รังนก สามงาม พิจิตร
66070310 โนนไผขุเย รังนก สามงาม พิจิตร
66070311 ปากคลอง รังนก สามงาม พิจิตร
66070312 ยานยาว รังนก สามงาม พิจิตร
66070601 เนินปอ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070602 เนินปอ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070603 เจ็ดหาบ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070604 วังกระทงึ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070605 สระยายชี เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070606 สระยายชี เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070607 มาบแฟบ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070608 เนินพลวง เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070609 ยางหาหลุม เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070610 เนินพยอม เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070611 ปลายหวย เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070612 บงึเสือรอง เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070613 บงึตะคต เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070614 หนองไผ เนินปอ สามงาม พิจิตร
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66070615 ทุงกระจี่ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070616 แหลมทอง เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070617 นาหนองขวัญ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070618 ยางสองตน เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070619 บงึนอย เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070620 เนินพลวงเหนือ เนินปอ สามงาม พิจิตร
66070701 หนองโสน หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070702 หนองโสน หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070703 ปาุแซง หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070704 มาบกระเปา หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070705 บงึเฒา หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070706 สุขสําราญ หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070707 ไผใหญ หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070708 เพชรพิจิตร หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070709 ตอรัง หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070710 คลองเจริญ หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070711 หนองตาเขียน หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070712 หนองจิก หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070713 ทรายคลอง หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070714 แหลมเจดียแ หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070715 บงึกระบาก หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070716 หนองโสนใต หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070717 หนองโสนเหนือ หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070718 หนองกระตอมไก หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070719 หนองจิก หนองโสน สามงาม พิจิตร
66070720 หนองโสน หนองโสน สามงาม พิจิตร
66080101 ทบัคลอ ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080102 วัดปาุ ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080103 สวนพริก ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080104 หนองน้ําเตา ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080105 สายคลองแหง ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080106 สายดงยาง ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080107 บอทราย ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080108 หนองอายตู ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
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66080109 ทบัคลอ ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080110 ใหมสายดงยาง ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080111 บอทรายพัฒนา ทบัคลอ ทบัคลอ พิจิตร
66080201 เขาทราย เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080202 วังแดง เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080203 ลําประดา เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080204 เขาทราย เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080205 คลองเด่ือ เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080206 หนองจะปราบ เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080207 เขาพระ เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080208 เขานกยูง เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080209 หนองพงษแ เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080210 เขาทราย เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080211 วังหนิเพลิง เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080212 วังแดงเหนือ เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080213 เกาะแกวลําประดา เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080214 หนองสองหอง เขาทราย ทบัคลอ พิจิตร
66080301 เขาเจ็ดลูก เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080302 เขาตะพานนาก เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080303 เขาดิน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080304 จิตเสือเตน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080305 ไดวน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080306 เขาโลน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080307 หนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080308 นิคม เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080309 เขาหมอ เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080310 ใดน้ําขุน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080311 เนินพวง เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080312 ยางสามตน เขาเจ็ดลูก ทบัคลอ พิจิตร
66080401 ทายทุง ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080402 ทายทุง ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080403 บางเบน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080404 บางเบน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080405 วังกระชัน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
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66080406 เขาดิน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080407 หนองจิก ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080408 เขาสาน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080409 ไดอีเผือก ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080410 โคกกระถิน ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080411 หนองจอก ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080412 คายนอย ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080413 น้ําเคือง ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080414 คลองหวยหลัว ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080415 หนองคอม ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080416 เนินมวง ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080417 โคกสะอาด ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080418 ไดอีเผือกเหนือ ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66080419 หนองหวัลิง ทายทุง ทบัคลอ พิจิตร
66090101 สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090102 เกาะแกว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090103 เนินง้ิว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090104 ถ้ําคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090105 คลองระนาม สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090106 ทุงสําราญ สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090107 ทาพิกุล สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090108 สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090109 คลองสาริกา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090110 หนองกรด สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090111 ปากดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090112 วังกระเปา สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090113 หนองแหน สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090114 เนินไกเถื่อน สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090115 ดงเย็น สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
66090201 หนองผักบุง ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
66090202 ทาเย่ียม ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
66090203 ทาชะโงก ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
66090204 วังออเหนือ ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
66090205 ทาคลอ ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
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66090206 ทาคลอเหนือ ทาเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
66090301 หนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090302 หนองสาหราย คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090303 หนองสาหรายใหม คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090304 หนองจั่วใหม คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090305 หนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090306 คลองน้ํามัน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
66090401 หนองตนพลวง หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090402 คลองทราย หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090403 หวัทด หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090404 หนองหญาไทร หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090405 คลองทรายใหม หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090406 หนองหญาไทรใหม หนองหญาไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090501 วังทบัไทร วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090502 คลองอีวง วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090503 หนองสองหอง วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090504 วังออ วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090505 หนองสองหองเหนือ วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090506 ตลุกหนิ วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66090507 วังปราง วังทบัไทร สากเหล็ก พิจิตร
66100101 หวยแกว หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100102 หวยแกว หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100103 บงึปลิง หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100104 หนองบวัคํา หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100105 วังพราว หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100106 วังปลากราย หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100107 หนองหวาย หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100108 วังตะโกก หวยแกว บงึนาราง พิจิตร
66100201 โพธ์ิไทรงาม โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100202 ทุงกระทั้ง โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100203 ทุงทอง โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100204 บงึลี โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100205 คลองสะแวด โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100206 วังกระสูบ โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
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66100207 หนองเคาแมว โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100208 บงึลีใต โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100209 โพธ์ิไทรงามพัฒนา โพธ์ิไทรงาม บงึนาราง พิจิตร
66100301 แหลมรัง แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100302 ทุงฟัก แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100303 บงึทบัจั่น แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100304 โปงุวัวแดง แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100305 บอดีหมี แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100306 ทุงโคราช แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100307 สุขเกษม แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100308 ใหมสามัคคี แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100309 หนองจิกสี แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100310 บงึนอย แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100311 เนินสําราญ แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100312 แหลมทอง แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100313 ทุงยาว แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100314 หนองสะแก แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร
66100401 ยางแขวนฆอง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100402 บางลายเหนือ บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100403 บางลาย บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100404 หนองในดง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100405 หาดสูง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100406 ประดาทอง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100407 บางลายใต บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100408 ทุงพรหมทอง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100409 สตือ บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100410 คลองหนองดง บางลาย บงึนาราง พิจิตร
66100501 บงึนาราง บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100502 หนองตาสิงหแ บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100503 หวงปลาไหล บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100504 หนองแขม บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100505 สระมะพลับ บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100506 หนองครก บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100507 ทุงศาลา บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
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66100508 หนองบอน บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100509 ทุงโปงุ บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66100510 ดงไทร บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร
66110101 ทาเรือ วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110102 ไดลําพอน วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110103 ใหมสุขเกษม วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110104 วังง้ิว วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110105 วังเรือน วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110106 วังกะทะ วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110107 ใหมวังเรือน วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110108 วังน้ําใส วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110109 วังเรือนพัฒนา วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110110 ประดูตอ วังง้ิวใต ดงเจริญ พิจิตร
66110201 เกาะยิงลิง วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110202 โคกสนั่น วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110203 ตล่ิงชัน วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110204 คลองทราย วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110205 ทรายทอง วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110206 ใหมดงเจริญ วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110207 ดงเจริญ วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110208 ไผเหลือง วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110209 คลองยาง วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110210 โคกสนั่นใต วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110211 ใหมรวมเจริญ วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร
66110301 หวยรวม หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110302 หนองสนวนเหนือ หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110303 หนองสนวนใต หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110304 หนองสองหอง หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110305 ไดรังใต หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110306 ไดรังเหนือ หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110307 หวยน้ําโจน หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110308 หวยน้ําโจน หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110309 ชะลอมยาว หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110310 หวยตาดํา หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
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66110311 กุมได หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110312 ใหมไดรัง หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร
66110401 หวยพุก หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110402 หวยพุก หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110403 วังตระคลอง หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110404 ไดลึกเหนือ หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110405 โคก หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110406 ไดลึกใต หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110407 วังหวา หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110408 วังกระพี้ หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110409 หวยตาดํา หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110410 หวยพุก หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110411 เนินชัยศรี หวยพุก ดงเจริญ พิจิตร
66110501 สํานักขุนเณร สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110502 ไทรยอย สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110503 วังหนิแรง สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110504 กุดระกํา สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110505 วังบงคแ สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110506 คลองตัน สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110507 กุดประดู สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110508 ตะกรุดไร สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110509 ไดผักแวน สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110510 หวยแหง สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66110511 วังไมลาย สํานักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
66120101 หลังถนน บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120102 นา บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120103 ปลวกสูง บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120104 หนองสะเดา บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120105 กรดงาม บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120106 บานหนองหชูาง บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120107 นิคม บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120108 หนองสะเดา บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120109 ยางโทน บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120110 หลายหนองหมี บานนา วชิรบารมี พิจิตร
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66120111 นาเหนือ บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120112 คันหวย บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120113 วังพยอม บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120114 นาตะวันออก บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120115 หนองสะเดานอก บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120116 บอแร บานนา วชิรบารมี พิจิตร
66120201 บงึบวั บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120202 บงึบวั บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120203 ยางตะพาย บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120204 มาบฝาง บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120205 หนองขาว บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120206 หนองไขเนา บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120207 เพชรฉลูกัณฑแ บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120208 ดงยาง บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120209 เจริญสุข บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120210 ยางเกาะ บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120211 สระประทมุ บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120212 ประดาหนองแหน บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120213 ทบัเกวียนทอง บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร
66120301 ดงมล วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120302 หนองหญาปลอง วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120303 ดงยาง วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120304 สระบรเพ็ด วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120305 วังโมกขแ วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120306 หนองร้ิน วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120307 วังตะขบ วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120308 คุยกระชาย วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120309 โนนทอง วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120310 คลองบวัลอย วังโมกขแ วชิรบารมี พิจิตร
66120401 ตนประดู หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120402 โนนปาุแดง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120403 ตนประดู หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120404 ปาุสัก หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120405 หนองหลุม หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
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66120406 ยางนกกระทงุ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120407 ไหลโก หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120408 หวยหาง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120409 บวัยาง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120410 โนนไร หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120411 โนนซาน หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
66120412 เหนือพัฒนา หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
67010201 วังโคง ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010202 หวยตูม ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010203 ตะเบาะนอย ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010204 ตะเบาะ ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010205 หวยไคร ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010206 โนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010207 ปาุบง ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010208 เขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010209 มิตรใหม ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010210 ไรยาน ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010211 ปาุบงใต ตะเบาะ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010301 โตก บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010302 โตกกลาง บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010303 หวันา บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010304 โตกใต บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010305 พี้ บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010306 ทุงแค บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010307 พี้ บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010308 สะแกงาม บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010309 วังจาน บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010310 พนานิคม บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010311 กกนอง บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010312 โนนโก บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010313 พันธแมา บานโตก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010401 ปาุมวง สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010402 คลองศาลา สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010403 ไรเหนือ สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67010404 ไรเหนือ สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010405 สะเดียง สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010406 สะเดียง สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010407 สะเดียง สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010408 ไร สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010409 ไทรงาม สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010410 ปากปูุ สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010411 โคกหนองหอย สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010412 ทะเลทอง สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010413 คลองศาลาพัฒนา สะเดียง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010501 ปาุเลา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010502 ปาุเลา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010503 ปาุแดง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010504 ปาุแดง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010505 ปาุแดง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010506 พลํา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010507 ปาุแดง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010508 พลํา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010509 พลํา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010510 ปาุเลา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010511 ปาุแดง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010512 โนนคู ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010513 พลํา ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010514 โนน ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010515 โนนสวาง ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010516 ปาุเลาใต ปาุเลา เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010601 สํานักหมัน นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010602 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010603 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010604 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010605 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010606 นา นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010607 คลองสาร นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010608 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67010609 นาง่ัว นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010610 นา นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010611 นาง่ัวเหนือ นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010612 คลองแคพัฒนา นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010613 นาง่ัวพัฒนา นาง่ัว เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010701 วังยาว ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010702 สวนมอญ ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010703 โพธ์ิทอง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010704 ทาพล ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010705 โพธ์ิงาม ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010706 ดง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010707 อมกง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010708 คลองมะนาว ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010709 วังซอง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010710 อมชี ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010711 ปาุมวง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010712 ทาพล ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010713 วัดโคก ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010714 ทาพล ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010715 หนองเกียง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010716 ดงเจริญ ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010717 โพธ์ิเงิน ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010718 ซําอีเลิศ ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010719 ทากกเรียง ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010720 อมกงพัฒนา ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010721 ตะเคียนเงิน ทาพล เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010801 ดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010802 ดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010803 คลองบง ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010804 ดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010805 โนนตะแบก ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010806 ทากกตาล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010807 ลําน้ําสักมูล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010808 โนนสะอาด ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67010809 ลําปาุสักเหนือ ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010810 ลําประสักมูล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010811 ทากกตาล ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010901 หวยผักไล บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010902 โคก บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010903 โคก บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010904 กงกะยาง บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010905 น้ําเลา บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010906 น้ําออม บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010907 โคก บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010908 หวันา บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010909 โคกนอย บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010910 โนนจั่น บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010911 กกไทร บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010912 ไรออย บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010913 หวยมะปราง บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010914 หนองปาุพง บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010915 โปงุตาโปู บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010916 น้ําออมเหนือ บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67010917 กงกะยางใต บานโคก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011001 ตล่ิงชัน ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011002 หวันา ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011003 ชอนไพร ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011004 คลองขุด ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011005 สักแหง ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011006 คลองสําโรง ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011007 สักเจริญ ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011008 คลองเจริญ ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011009 เหมืองกลาง ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011010 ทรัพยแสมบรูณแ ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011011 หนองทราย ชอนไพร เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011101 นาปาุ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011102 บง นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011103 เฉลียงลับ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67011104 ชอน นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011105 ปากน้ํา นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011106 เฉลียงลับ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011107 เฉลียงลับใต นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011108 ปากน้ํา นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011109 กกไทร นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011110 หวยเหน็ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011111 คลองปาุสัก นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011112 ปากน้ํา นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011113 นาเจริญ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011114 ปาุเสนหแ นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011115 น้ํากอพัฒนา นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011116 เฉลียงลับใหม นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011117 ปากน้ําพัฒนา นาปาุ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011201 หนองผักบุง นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011202 นายม นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011203 นายม นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011204 นายม นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011205 หวันา นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011206 ขมวด นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011207 วังมะชอ นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011208 ถ้ําน้ําบงั นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011209 น้ําโจน นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011210 ทาเมี่ยง นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011211 ฟากหวย นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011212 ผาแดง นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011213 หวัชาง นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011214 โคกบวัศรี นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011215 หวันา นายม เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011301 ยาวีเหนือ วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011302 หวยโปงุ วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011303 วังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011304 วังทอง วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011305 ซับขอย วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67011306 หลุง วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011307 ยางหวัลม วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011308 ยางหวัลม วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011309 คลองหวยนา วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011310 ยาวีใต วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011311 งามประทปี วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011312 วังเจริญ วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011313 ยาวีพัฒนา วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011314 หวยโปงุพัฒนา วังชมภู เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011401 บฉุนวน น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011402 น้ํารอนเหนือ น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011403 น้ํารอนใต น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011404 ทุงหนิปนู น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011405 หนองตาวงคแ น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011406 โมคลา น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011407 บอน้ํารอน น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011408 ซําเรียง น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011409 น้ํารอนศรีทอง น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011410 บสุงา น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011411 ซําบอน น้ํารอน เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011501 ชัยมงคล หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011502 หนองแหวน หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011503 หนองหนิ หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011504 หวยนาค หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011505 หวยสะแก หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011506 เนินสงา หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011507 ใหมศรีสะเกษ หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011508 เนินสมบรูณแ หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011509 เนินสบาย หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011510 ระหาร หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011511 ชัยเจริญ หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011512 หวยสะแกเหนือ หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011513 กม. 13 หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011514 ดงผักกูด หวยสะแก เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
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67011601 บุงกกเรียง หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011602 หวยใหญ หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011603 สะแกงาม หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011604 โปงุหวา หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011605 น้ําเด่ือ หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011606 น้ําเด่ือใต หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011607 หวยแหน หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011608 ซําบอน หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011609 หวยใหญ หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011610 หวยคอ หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011611 สะแกงามใต หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011612 ปาุสัก หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011613 ชําคลา หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011614 โนนสะอาด หวยใหญ เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011701 ยางลาด ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011702 วังขอน ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011703 หวยไร ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011704 ระวิง ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011705 ใหมวังสีมา ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011706 ยางกุด ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011707 หวยทราย ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011708 ซับชมภู ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011709 หนองจอก ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67011710 ยางแหลม ระวิง เมืองเพชรบรูณแ เพชรบรูณแ
67020101 ชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020102 ชนแดนเหนือ ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020103 ชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020104 ชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020105 หนองแดง ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020106 วังโรง ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020107 โคกเจริญ ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020108 โปงุตาเบา ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020109 ซับกระบาก ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020110 คลองหวยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
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67020111 คลองหวยนาเหนือ ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020112 เนินตาเสา ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020113 โคกเจริญเหนือ ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020114 โคกไทรงาม ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณแ
67020201 บุงคลา ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020202 ดงขุย ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020203 สวางเนตร ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020204 ดงขุยเหนือ ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020205 ดงขุยใต ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020206 หนองระมาน ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020207 ดงเสือเหลือง ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020208 ก.ม. 28 ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020209 ทุงโตนด ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020210 โปงุปู ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020211 มวงเจริญ ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020212 ดงสวาง ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020213 วังศาลา ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020214 วารีวงษแ ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020215 ดงขุยกลาง ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020216 คลองปอ ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020217 โคกตายอ ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020301 ทาขาม ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020302 วังปลาชอน ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020303 โคกสูง ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020304 กุฏิพระ ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020305 ตะกุดเปาู ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020306 ดงแขวน ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020307 หนองโก ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020308 ตะกุดจั่น ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020309 ก.ม. 39 ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020310 เขาบอทอง ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020311 เขาดิน ทาขาม ชนแดน เพชรบรูณแ
67020401 หวยตูม พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020402 น้ําพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
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67020403 น้ําลัด พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020404 หวยงาชาง พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020405 หนองตาด พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020406 กกจั่น พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020407 ซับสีทอง พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020408 ผาทอง พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020409 คลองปอป พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020410 โปงุตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020411 ถ้ําเขาเครือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020412 โปงุเจ็ดหวั พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020413 ลาดนอย พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020414 หนองเลาไก พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020415 โคงผักชี พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020416 วังมะปราง พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020417 หวยตูมใต พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020418 ซับนอย พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020419 มะคางาม พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020420 กกจั่นเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020421 ซําเตย พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020422 อางหนิ พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020423 หวยงาชางบน พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020424 เนินไพร พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020425 เนินตอง พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020426 คลองคลา พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020427 น้ําลัดใหม พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020428 ผาทองใต พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณแ
67020501 ลาดแค ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020502 ดงลาน ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020503 เขาแมแก ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020504 เขานอย ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020505 ลาดแค ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020506 โคกยาว ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020507 ถ้ําแกว ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020508 หนองใหญ ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ

-1756-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
67020509 ลาดแคเหนือ ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020510 โคกหนองจอก ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020511 คลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020512 ซับยาง ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020513 วังกําแพง ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020514 หนองใหญโต ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020515 ซับมวงพัฒนา ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020516 ดงลานใต ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020517 คลองโปงุ ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020518 เขาปนู ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020519 ศรีรัตนะ ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020520 คลองบนใต ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020521 ซับตะเคียน ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020522 โคกนอยพัฒนา ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณแ
67020601 วังรวก บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020602 โคกสําราญ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020603 กลวย บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020604 เขาชะโงก บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020605 เขาคณฑา บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020606 เขาฝาง บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020607 เขาชะโงกเหนือ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020608 โคกสําราญเหนือ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020609 วังรวกเหนือ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020610 กลวยเหนือ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020611 รองบงเหนือ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020612 ใหมพัฒนา บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020613 กลวยงาม บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020614 เนินตาแปนู บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020615 สุขสําราญ บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020616 ลองเข บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020617 เกษตรหลวง บานกลวย ชนแดน เพชรบรูณแ
67020801 ซับพุทรา ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020802 คลองกลาง ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020803 ซับเจริญ ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
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67020804 วังไทร ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020805 โคกสาร ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020806 ซับหมาแสน ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020807 ซับอีปกุ ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020808 เขาเพิ่มพัฒนา ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020809 เขาถ้ําพัฒนา ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณแ
67020901 ตะกุดไร ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020902 เนินสวาง ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020903 เขานอยรังแตน ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020904 เขาสัก ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020905 หนองกลอย ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020906 คลองตะเคียน ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020907 โปงุนกแกว ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020908 รองกอก ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020909 สันติสุข ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020910 สันติพัฒนา ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67020911 ทวีศักด์ิพัฒนา ตะกุดไร ชนแดน เพชรบรูณแ
67021001 ศาลาลาย ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021002 ทาขาม ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021003 ทาขาม ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021004 วังดินดํา ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021005 คลองปลาหมอ ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021006 เขาวงคแ ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021007 ซับขลุง ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021008 หวัถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021009 คลองตะแบก ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67021010 เนินพัฒนา ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณแ
67030201 สักงอย วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030202 สักงอย วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030203 ทามะกลวย วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030204 บุงยาง วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030205 น้ําพุง วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030206 น้ําพุงเหนือ วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030207 น้ําพุงใต วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
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67030208 บุงยาง วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030209 ทามะกลวย วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030210 โนน-รองตะแบก วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030211 บุงยางเหมืองใหม วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030212 บุงยางใต วัดปาุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030301 ขวัญโยนใต ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030302 ตาลเด่ียว ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030303 น้ําออย ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030304 ทากกแก ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030305 ทาชาง ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030306 ปากหวยขอนแกน ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030307 ทาโก ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030308 ทากกแก ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030309 ใหม ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030310 รองไผ ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030311 ศรีสะอาด ตาลเด่ียว หลมสัก เพชรบรูณแ
67030401 ทาสวนมอญ ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030402 ฝายนาแซง ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030403 บงึเหนือ ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030404 บงึกลาง ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030405 บงึใต ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030406 หวยกอก ฝายนาแซง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030501 หนองสวาง หนองสวาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030502 หนองสวาง หนองสวาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030503 หนองสวาง หนองสวาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030504 หนองสวาง หนองสวาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030601 หนองปลา น้ําเฮ้ีย หลมสัก เพชรบรูณแ
67030602 น้ําเฮ้ีย น้ําเฮ้ีย หลมสัก เพชรบรูณแ
67030603 นาสมบรูณแ น้ําเฮ้ีย หลมสัก เพชรบรูณแ
67030604 กุดโก น้ําเฮ้ีย หลมสัก เพชรบรูณแ
67030605 น้ําเฮ้ีย น้ําเฮ้ีย หลมสัก เพชรบรูณแ
67030701 วังรู สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030702 หนองบวั สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030703 สักหลง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
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67030704 สักหลง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030705 ขวัญโยน สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030706 หวยโปรง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030707 หวยซัน สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030708 วังรอง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030709 ดอนสวาง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030710 สักหลง สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030711 ทาล่ี สักหลง หลมสัก เพชรบรูณแ
67030801 ทาอิบญุ ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030802 โปงุคาง ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030803 ดงทพิยแ ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030804 ทามะทนั ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030805 วังมลใต ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030806 ทามะทนั ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030807 บุง ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030808 นาแซงนอย ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030809 ทาดินแดง ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030810 น้ําลวดพัฒนา ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030811 วังมลกลาง ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030812 ทาอิบญุใต ทาอิบญุ หลมสัก เพชรบรูณแ
67030901 สมเลา บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030902 โสก บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030903 โสก บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030904 สมเลาเหนือ บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030905 ไฮหยอง บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030906 นาหลวง บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67030907 ทุงสมเลา บานโสก หลมสัก เพชรบรูณแ
67031001 ฟากหวย บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031002 กกเด่ือ บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031003 ทุง บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031004 ต้ิว บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031005 หวันาเลา บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031006 บุงผักขม บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031007 ทุงนาทร บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
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67031008 ทา บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031009 หวยโปรง บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031010 หนองผือ บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031011 ปาุแกเครือ บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031012 ไรนาเจริญ บานต้ิว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031101 ทาชาง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031102 ทาชาง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031103 หวยไร หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031104 รองคู หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031105 วังรอง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031106 แกงยาว หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031107 รองคูใต หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031108 วังขอนดู หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031109 หวันาขาม หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031110 หวนาทาชาง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031111 โปงุชาง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031112 ปากเหมืองแบง หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031113 ทาหนองฮี หวยไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67031201 หวยปนู น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031202 น้ํากอ น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031203 น้ํากอใหญ น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031204 น้ํากอ น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031205 น้ํากอใหญ น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031206 น้ํากอโปรง น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031207 น้ํากอโคก น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031208 น้ํากอฝาย น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031209 น้ํากอไทย น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031210 น้ํากอเศษ น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031211 รองเชือก น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031212 เหมืองใหมพัฒนา น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031213 หวยเปาูบอคํา น้ํากอ หลมสัก เพชรบรูณแ
67031301 น้ําดุกเหนือ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031302 น้ําดุกกลาง ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031303 น้ําดุกศรีทอง ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
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67031304 หนองออ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031305 น้ําคํา ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031306 วังยาว ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031307 หวยระหงสแ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031308 โนนมะคา ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031309 ปากออก ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031310 น้ําดุกเหนือ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031311 น้ําดุกหนาศูนยแ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031312 หวยซัน ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031313 น้ําคําใต ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031314 หวยชัน ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031315 ทรัพยแสมบรูณแ ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031316 ศรีทองพัฒนา ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031317 หวยตูม ปากชอง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031401 น้ําชุนใหญ น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031402 น้ําชุนใหญ น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031403 น้ําชุนใหญ น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031404 กกโอ น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031405 น้ําออม น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031406 ดงขวาง น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031407 หวยลาน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031408 หวยลาน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031409 หวยลาน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031410 โสกเด่ือ น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031411 ดงขวาง น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031412 คลองเหมืองไทย น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031413 หวยโปรง น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031414 หนิโงน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031415 น้ําชุน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031416 น้ําออม น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031417 หวยลาน น้ําชุน หลมสัก เพชรบรูณแ
67031501 ดงขอย หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031502 น้ํากอแกเครือ หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031503 น้ํากอหวัขัว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
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67031504 หนองไขว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031505 หนองไขว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031506 หนองไขว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031507 หนองขาม หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031508 ทาแร หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031509 ทาขาว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031510 โนนทอง หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031511 หนองปลาซิว หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031512 สวนละมุด หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031513 โสกจักจั่น หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031514 รองโปรง หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031515 ใหมพัฒนา หนองไขว หลมสัก เพชรบรูณแ
67031601 โนนทอง ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031602 หนองโก ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031603 วังโปงุ ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031604 รองดู ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031605 ทาขาม ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031606 ลานบา ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031607 จางวาง ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031608 คลองสีฟัน ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031609 คลองบง ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031610 ดงเหมือง ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031611 ง้ิวงาม ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031612 ทาใหม ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031613 ไทรหยอน ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031614 ไรพัฒนา ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031615 หนองปกัแรด ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031616 ลานบา ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031617 สักหลง ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031618 จางวางพัฒนา ลานบา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031701 บุงคลา บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031702 บุงคลา บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031703 บุงคลา บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031704 หวันา บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
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67031705 บุงคลา บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031706 หนองคัน บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031707 ปากหวยดาน บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031708 กุดกุม บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031709 โพธ์ิทอง บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031710 ตรุบลาน บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031711 รองกอก บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031712 ดงลาน บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031713 โนนแดง บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031714 บุงคลาใต บุงคลา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031801 บุงน้ําเตา บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031802 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031803 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031804 หวยคนทา บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031805 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031806 บุงน้ําเตา บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031807 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031808 ถ้ําสมบติั บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031809 หวยคณทา บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031810 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031811 ธารทพิยแ บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031812 เนินสะอาด บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบรูณแ
67031901 หวยดานเหนือ บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031902 น้ําพุ บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031903 กลาง บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031904 น้ําเลน บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031905 รองกะถิน บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031906 ปาุบง บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031907 โปงุขามฝาด บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031908 สักงอยนอย บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031909 หนองดินดํา บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031910 น้ําพุพัฒนา บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031911 น้ําพุพัฒนา บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031912 น้ําหลุม บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
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67031913 หวยแสนงา บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031914 หวยดานเหนือ บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031915 ใหมโคกขมิ้น บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031916 ปาุบงใต บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031917 น้ําพุสามัคคี บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031918 กลางใหม บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67031919 เมตตา บานกลาง หลมสัก เพชรบรูณแ
67032001 หวยสวิงนอย ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032002 ชางตะลูด ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032003 วังซอง ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032004 หวยสวิงเหนือ ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032005 ซําภู ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032006 หวยสวิงกลาง ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032007 ชางตะลูด ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032008 ดงนอย ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032009 โนนสวาง ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032010 โปรงมะขามหวาน ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032011 ชางตะลูด ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032012 หวยสวรรคแ ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032013 โคกประแดงหลวง ชางตะลูด หลมสัก เพชรบรูณแ
67032101 ไร บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032102 ปากคลองแดง บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032103 วังกะทะ บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032104 ทาเปลือยงาม บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032105 คลองยาง บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032106 นอยพัฒนา บานไร หลมสัก เพชรบรูณแ
67032201 น้ําดุกชลประทาน ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032202 น้ําดุกใต ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032203 น้ําดุก ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032204 ปากดุก ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032205 ไทรหยอน ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032206 ปากดุกพัฒนา ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032207 น้ําดุกชลประทาน ปากดุก หลมสัก เพชรบรูณแ
67032301 หวยโปงุ บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
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67032302 นาดง บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67032303 หวายใต บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67032304 หวายเหนือ บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67032305 หวายใต บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67032306 รองบง บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67032307 โนนสาวเอ บานหวาย หลมสัก เพชรบรูณแ
67040101 หนองบวัแกว หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040102 หนิกล้ิง หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040103 วัดตาล หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040104 ศรีสุมังคแ หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040105 หลมเกา หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040106 กุดชาง หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040107 วัดทุง หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040108 วังเวิน หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040109 พรวน หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040110 วังแข หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040111 วัดทุง หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040112 วังเวิน หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040113 เหลาเพิ่ม หลมเกา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040201 หนองใหญ นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040202 แกงโตน นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040203 นาหนองกอก นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040204 กกกะทอน นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040205 แกงเส้ียว นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040206 นาซํา นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040207 นาหนอง นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040208 อีเลิศ นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040209 อีเลิศใหม นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040210 แกงโตนใหม นาซํา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040301 หนองยาว หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040302 หนองเล หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040303 หนิฮาว หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040304 หนิฮาว หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040305 ปาฝา หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
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67040306 ทาผู หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040307 ภูผักไซ หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040308 กุดแค หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040309 น้ําขอบ หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040310 วังออ หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040311 โนนผักเนา หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040312 วังหวาวังรู หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040313 หนองเล หนิฮาว หลมเกา เพชรบรูณแ
67040401 เนินนาทอน บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040402 เนิน บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040403 พราว บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040404 โจะโหวะใต บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040405 โจะโหวะเหนือ บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040406 โจะโหวะเหนือ บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040407 โจะโหวะใต บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040408 น้ําเพียงดิน บานเนิน หลมเกา เพชรบรูณแ
67040501 โปงุสามขา ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040502 สักงา ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040503 อุมกะทาด ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040504 วังกนหวด ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040505 หนิโงน ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040506 ศิลา ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040507 หวยขอย ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040508 สงเปลือย ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040509 หนองเขียว ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040510 หวยผักกูด ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040511 ซําบุน ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040512 โคกสวาง ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040513 โคกใหม ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040514 กลาง ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040515 ใหมหวันา ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040516 หวยน้ํายา ศิลา หลมเกา เพชรบรูณแ
67040601 นาแค นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040602 นาแซงกุดโก นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
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67040603 ไรนาขี้หดู นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040604 หวยมะเขือ นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040605 หวยมะเขือ นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040606 หวยมะยม นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040607 หวยมะยม นาแซง หลมเกา เพชรบรูณแ
67040701 ภูปนู วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040702 นาทราย วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040703 นาทราย วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040704 น้ําคร่ัง วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040705 น้ําคร่ัง วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040706 หนองไผ วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040707 น้ําคร่ังนอย วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040708 วังบาล วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040709 วังบาล วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040710 วังบาล วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040711 เหมืองแบง วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040712 ขี้นาค วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040713 หวยหอย วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040714 ทบัเบกิ วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040715 วังบาล วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040716 นาสะอุง วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040717 นาสะอุง วังบาล หลมเกา เพชรบรูณแ
67040801 นาเกาะ นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040802 นาเกาะหวยน้ําพุง นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040803 ไร (ใต) นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040804 น้ําออย นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040805 หวยแลง นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040806 ไร (เหนือ) นาเกาะ หลมเกา เพชรบรูณแ
67040901 วังขอน ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040902 หวยอีจีน ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040903 ตาดกลอยเหนือ ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040904 ตาดกลอยใต ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040905 ตาดขา ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040906 วังเวินพัฒนา ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
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67040907 กกกลวยนวน ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040908 วังมวง ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67040909 หวยโปงุน้ํา ตาดกลอย หลมเกา เพชรบรูณแ
67050101 ทาโรง ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050102 ทาโรง ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050103 ทาโรง ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050104 กระโทก ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050105 ทุงใหญ ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050106 นาไรเดียว ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050107 นาไรเดียว ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050108 บมุะกรูด ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050109 หนองไขน้ํา ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050110 นาไรเดียว ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050111 นาไรเดียว ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050112 สนามบนิ ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050113 ทาน้ํา ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050114 มาบสมอ ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050115 หนองไขน้ํา ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050116 สนามบนิ ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050117 เขานอย ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050118 เขามอง ทาโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050201 สามแยก สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050202 สระประดู สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050203 คอเลือก สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050204 หวยชัน สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050205 โคกหนองแจง สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050206 ทาจรวด สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050207 ยางโด สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050208 ลํานารวย สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050209 พันถวย สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050210 สามัคคีพัฒนา สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050211 ลํานารวย สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050212 รวมใจพัฒนา สระประดู วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050301 ลําจังหนั สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
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67050302 กลุมอุทยั สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050303 ดงเข็ม สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050304 ทาเกย สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050305 โคงสุพรรณ สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050306 ถิ่นไทยงาม สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050307 พรหมยาม สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050308 ซับกองทอง สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050309 ไรตาพุฒ สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050310 โปงุนกเปาู สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050401 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050402 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050403 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050404 เขายางโปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050405 ซับอีลุม โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050406 ซับสวัสด์ิ โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050407 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050408 นาสามัคคี โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050409 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050410 ลําเพียร โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050411 วังเตียน โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050412 น้ําเดือด โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050413 วังตะพาบ โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050414 ดอยสวรรคแ โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050415 ดงนอยพัฒนา โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050416 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050417 โคกปรง โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050501 น้ํารอน น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050502 น้ํารอน น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050503 น้ํารอน น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050504 โคกสําราญ น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050505 คลองปลาไหล น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050506 ถ้ํามงคลชัย น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050507 คลองบง น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050508 ไทรงาม น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
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67050509 สันติสุข น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050510 วังน้ําเย็น น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050511 โคกสําราญ น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050512 คลองยางพัฒนา น้ํารอน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050601 บอรัง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050602 บอรัง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050603 หนองบวัขาว บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050604 หนองบวัขาว บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050605 หนองไมสอ บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050606 วังไผ บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050607 ใหม บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050608 หนองโปงุ บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050609 หนองสะแก บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050610 ใหมวิไลวัลยแ บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050611 หนองบวัทอง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050612 ดงตะเคียน บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050613 กุดตาบอง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050614 หนองเตียน บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050615 คลองมวง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050616 แสงทอง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050617 บอแร บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050618 โคกโพนพัฒนา บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050619 หนองบงพัฒนา บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050620 บอรัง บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050621 สามัคคีพัฒนา บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050622 หนองบวัขาว บอรัง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050701 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050702 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050703 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050704 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050705 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050706 ตะกรุดไผ พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050707 หนองยาว พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050708 หนองคลา พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
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67050709 หนองกระทุม พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050710 วังชะอม พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050711 วงษแทอง พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050712 พุเตย พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050713 พานทองพัฒนา พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050714 ไทรงาม พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050801 พุขาม พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050802 พุขาม พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050803 ถนนโคง พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050804 พุขาม พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050805 พุขาม พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050806 หนองสมบรูณแ พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050807 โคกสงา พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050808 หนองหวาย พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050809 หนองกระทุม พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050810 หนิดาด พุขาม วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050901 ยางสามตน ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050902 ลํากระทงิ ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050903 คลองยาง ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050904 ซับดีปลี ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050905 ซับมะหาด ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050906 รวมทรัพยแ ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050907 พระที่นั่ง ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050908 ซับโอด ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050909 ภูน้ําหยด ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050910 กลุมชัยนาท ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050911 ซับมวง ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050912 ยางจา ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050913 หนิสามบอ ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050914 พรมประชาสรรคแ ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050915 วังลึก ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67050916 หนองภิรมยแ ภูน้ําหยด วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051001 ซับสมบรูณแ ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051002 โพทะเล ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
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67051003 ไรอุดม ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051004 เขาขาด ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051005 กระทุมทอง ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051006 หนองจอก ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051007 ฟุบสะแก ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051008 ซับสมบรูณแ ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051009 ฟุบสะแก ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051010 แสงมณี ซับสมบรูณแ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051101 เกาะบรเพ็ด บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051102 เกาะบรเพ็ด บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051103 โคกปรือ บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051104 บงึกระจับ บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051105 บงึกระจับ บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051106 วังทอง บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051107 ระนามสวนหมาก บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051108 เตาถาน บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051109 โคกสามัคคี บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051110 เกาะบรเพ็ด บงึกระจับ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051201 วังใหญ วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051202 วังนอย วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051203 หนองโปงุ วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051204 ยางตอ วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051205 ไทรงาม วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051206 หนองปลาไหล วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051207 ดาดอุดม วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051208 ซับตะเคียน วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051209 วังทองสามัคคี วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051210 ซับยาง วังใหญ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051301 ยางสาว ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051302 โนนสงา ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051303 วังวัด ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051304 เขาสูง ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051305 ซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051306 ซับกระโซ ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
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67051307 น้ําออม ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051308 โคกกรวด ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051309 น้ําพุรอน ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051310 โนนสงา ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051311 สวนยาใหญ ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051312 ตะเคียนโพรง ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051313 ซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051314 ซับผุด ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051315 หนองแดง ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051316 ซับบาดาล ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051317 โคกกรวดเหนือ ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051401 ซับนอย ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051402 ซับอโศก ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051403 โคกเศรษฐี ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051404 คลองยางงาม ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051405 ซับปางชาง ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051406 หนิดาด ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051407 ซับรุงเจริญ ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051408 คลองทราย ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051409 คลองแปด ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051410 หนองขาม ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051411 คลองทราย ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051412 สระคู ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051413 ทรายเพ็ชร ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67051414 ซับสามัคคี ซับนอย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณแ
67060101 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060102 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060103 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060104 โคกสะแกลาด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060105 ศรีเทพนอย ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060106 บงึนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060107 ทาไมทอง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060108 เกาะลําโพง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060109 แมน้ําปาุสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
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67060110 ทาเรียง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060111 สระปรือ ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060112 รักไทย ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060113 หลักเมือง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060114 คลองมะกอก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060115 นาตะครุดพัฒนา ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060116 บงึนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060201 สระกรวด สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060202 กลาง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060203 วังขาม สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060204 หนองแดง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060205 กลาง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060206 โคกสวาง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060207 วังกําแพง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060208 หนองจอก สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060209 โคกหนิ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060210 ทุงเศรษฐี สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060211 รองหอย สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060212 สามหลัง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060213 ใหมสาริกา สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060214 คลองโปงุ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060215 กลางใต สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060216 เนินหนิออน สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060217 ทุงเจริญ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060301 คลองกระจัง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060302 หนองสรวง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060303 มอดินแดง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060304 มวงชุม คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060305 เกาะแกว คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060306 เกาะแกว คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060307 โคก คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060308 เขาคลัง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060309 หนองสะแก คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060310 วังขอน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
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67060311 คลองดู คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060312 นอยนาสวรรคแ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060313 วังไทร คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060314 คลองวังเกวียน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060315 วังดาน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060316 คลองสานพัฒนา คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060317 วังขอนพัฒนา คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060318 วังขอนเทอดพระเกียรติ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060401 นาสนุน นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060402 โคกตะขบ นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060403 หนองตาลเส้ียน นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060404 นาสนุน นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060405 นาน้ําโครม นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060406 หนองบวั นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060407 กุดตาแรว นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060408 เนินถาวร นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060409 ปนูสวรรคแ นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060410 สมโภชนแกรุงฯ นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060411 หนองบวัทอง นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060412 เนินละคร นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060413 นาสนุนพัฒนา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060414 หนองแตว นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060415 หนองตาลเส้ียนทอง นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060416 ทาศาลา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060417 บวัพัฒนา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060418 บวัทองพัฒนา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060419 เนินถาวรพัฒนา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060420 กองทนุที่ดิน นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060421 หนองขามพัฒนา นาสนุน ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060501 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060502 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060503 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060504 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060505 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
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67060506 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060507 ทาเตียน โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060508 ซับหนิเพลิง โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060509 หนาผา โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060510 กุงกั้ง โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060511 หนองสะแกส่ี โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060512 ตาคลีภิรมยแ โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060513 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060601 รังยอย หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060602 เตาถาน หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060603 หนองยางทอย หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060604 โคกรังนอย หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060605 ซับอุดมมงคล หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060606 ซับเพิก หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060607 หนองขาม หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060608 หวยหวาย หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060609 ดานเจริญชัย หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060610 เนินมะขามปอูม หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060611 หนองบวัเริง หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060612 ทุงนางาม หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060613 หนองบวัเริง หนองยางทอย ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060701 หวยทราย ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060702 หนองหมู ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060703 ดานไทร ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060704 ประดูงาม ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060705 ลําผักกาด ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060706 บอมะกัก ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060707 หวัฝาย ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67060708 หวยรวมสายชล ประดูงาม ศรีเทพ เพชรบรูณแ
67070101 วังชงโค กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070102 กองทลู กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070103 กองทลู กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070104 น้ําเขียว กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070105 เนินมะเกลือ กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
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67070106 ทาทอง กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070107 เนินพัฒนา กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070108 หนองบวัทอง กองทลู หนองไผ เพชรบรูณแ
67070201 วังรี นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070202 ปากคลองกรวด นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070203 โรงบม นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070204 หวัโตก นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070205 ตนยาง นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070206 นาเฉลียงใต นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070207 หนองไลยแ นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070208 หวยน้ําบอ นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070209 โคกสวาง นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070210 น้ําพุ นาเฉลียง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070301 โภชนแ บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070302 น้ําว่ิง บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070303 โภชนแ บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070304 คลองกระโบน บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070305 คลองไพร บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070306 ซับเด่ือ บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070307 เนินสวรรคแ บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070308 ซับชมภู บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070309 สามแยก บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070310 ทรัพยแสมบรูณแ บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070311 สามแยกตะวันออก บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070312 โพธ์ิเจดียแลอย บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070313 คลองกระโบนพัฒนา บานโภชนแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070401 ทาแดง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070402 ทาสวาย ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070403 ลํากง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070404 ทาเย่ียม ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070405 ไรขอนยางขวาง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070406 นาทุง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070407 โคกสูง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070408 เนินคนธา ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
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67070409 เนินสะเดา ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070410 โคกสระแกว ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070411 หนองมวง ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070412 ปากโบสถแ ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070413 โคกพัฒนา ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070414 หนองระหาร ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070415 โพธ์ิเงิน ทาแดง หนองไผ เพชรบรูณแ
67070501 เพชรละคร เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070502 เนินมะคา เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070503 สามสวน เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070504 ลําลวงใต เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070505 ทาเสาตะวันตก เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070506 สระเกษ เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070507 ทาเสาตะวันออก เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070508 เกษมสุข เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070509 ซับตะเคียนทอง เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070510 สระแกว เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070511 เนินสวรรคแ เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070512 เรือสําราญ เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070513 ไผทอง เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070514 เจริญทรัพยแ เพชรละคร หนองไผ เพชรบรูณแ
67070601 โคกเจริญ บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070602 ตีบใต บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070603 โนนสีทอง บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070604 วังสงวน บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070605 บอไทย บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070606 โนนดู บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070607 นาวังแหน บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070608 วังเจริญรัตนแ บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070609 ซับปาุคาย บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070610 โนนตูม บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070611 เนินสวาง บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070612 โนนสมบรูณแ บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070613 ไทรงาม บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ

-1779-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
67070614 เจริญพัฒนา บอไทย หนองไผ เพชรบรูณแ
67070701 กกตะแบก หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070702 หวยโปงุ หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070703 ไผขวาง หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070704 ใหมสามัคคี หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070705 ปูุจาว หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070706 เขาถ้ําพระ หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070707 เขาถ้ําโถ หวยโปงุ หนองไผ เพชรบรูณแ
67070801 ขอนยางขวาง วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070802 คลองยาง วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070803 กลาง วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070804 ลําพาด วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070805 วังทาดี วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070806 เนินสะแก วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070807 โคกกลาง วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070808 ดงกระถิน วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070809 นาประดู วังทาดี หนองไผ เพชรบรูณแ
67070901 บวัวัฒนา บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070902 ไรเหนือ บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070903 เนินมะคานอย บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070904 วังอาง บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070905 โคกพัฒนา บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070906 ลําตาเณร บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070907 ซับวารินทรแ บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67070908 ลําประสาน บวัวัฒนา หนองไผ เพชรบรูณแ
67071001 หนองไผใต หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071002 พงษแเพชร หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071003 สะพานกลางดง หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071004 หนองไผ หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071005 นาประดู หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071006 เนินมะกอก หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071007 คลองศรีเทพเหนือ หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071008 คลองศรีเทพ หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071009 คลองยาง หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
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67071010 ลําพาด หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071011 ไผแกว หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071012 พรประเสริฐพัฒนา หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071013 โคกประดู หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071014 เขาดินทอง หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071015 หนองขาม หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071016 หนองไผทอง หนองไผ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071101 วังสะตือ วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071102 ไทรทอง วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071103 สระหมื่นเชียง วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071104 ตะกุดงาม วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071105 นาขาวดอ วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071106 วังโบสถแ วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071107 คลองตะพานหนิ วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071108 อีสานสามัคคี วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071109 วังประสาน วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071110 โคกสงา วังโบสถแ หนองไผ เพชรบรูณแ
67071201 นาเฉลียง ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071202 นาเฉลียง ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071203 รองคลา ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071204 วังเหว ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071205 ทรัพยแศรีทอง ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071206 ซับมะขาม ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071207 ดานบญุธรรม ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071208 ปากตก ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071209 ยางงาม ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071210 คลองสาม ยางงาม หนองไผ เพชรบรูณแ
67071301 ปางยาง ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071302 ซับชมภู ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071303 ไทรงาม ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071304 เฉลียงทอง ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071305 โปงุสะทอน ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071306 สันเจริญ ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67071307 หวยตลาด ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
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67071308 ทาดวง ทาดวง หนองไผ เพชรบรูณแ
67080101 ซับไมแดง ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080102 โคกตายอ ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080103 เกาะแกว ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080104 เขาแหลม ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080105 ตะกรุดหนิ ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080106 หนิดาดนอย ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080107 ดาวนิมิต ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080108 ซับตะเคียน ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080109 ซับสาริกา ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080201 ซับขี้ควาย ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080202 ซับไมแดง ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080203 ซับอีเลาะ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080204 ซับไพรวัลยแ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080205 ซับสมพงษแ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080206 หนิดาดใหญ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080207 รอยไร ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080208 ซับเงิน ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080209 ซับเจริญ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080210 บอตาสัก ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080211 ใหมเขาวง ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080212 ใหมซับไพรวัลยแ ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080213 วังน้ําเขียว ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080214 ซับไมแดงใหม ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080215 ไทยถาวร ซับไมแดง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080301 หนองชุมแสง หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080302 หนองแจงฝ่ังตะวันออก หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080303 หนองชุมแสง

ฝ่ังตะวันออก
หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ

67080304 บงึตะแบก หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080305 หนองแจง ฝ่ังตะวันตก หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080306 หนองยาว หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080307 ถนนโคง หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080308 วังหดิูน หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
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67080309 ลําพื้นทอง หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080310 หนองแจงใต หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080311 บอเด่ือ หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080312 อูเรือ หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080313 บงึสมบรูณแ หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080314 หนองชุมแสง หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080315 หนองยาวฝ่ังตะวันตก หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080316 หนองแจงเหนือ หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080317 คลองปากโบสถแ หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080318 โรงวัว หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080401 กันจุ กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080402 หนองปลอง กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080403 หนองพลวง กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080404 ลําตะครอ กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080405 ทุงนางาม กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080406 ราษฎรแเจริญ กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080407 ซับบอน กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080408 เขารวก กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080409 โคกสะอาด กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080410 ตลาดใหม กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080411 เนินเสรี กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080412 หนองแดง กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080413 โคกกรวด กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080414 ซับบอนใต กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080415 ลําตะครอเหนือ กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080416 ดงกานตาล กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080417 หนองปลองใต กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080418 แคมปพัฒนา กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080419 ทุงสีทม กันจุ บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080501 วังพิกุล วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080502 ซับปรางคแทอง วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080503 โปรงบญุเจริญ วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080504 หวยทราย วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080505 หนองตะเคียน วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
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67080506 วังพิกุลใต วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080507 ยุบใหญ วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080508 หนองไทร วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080509 วังรัตนะ วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080510 หนองทรายกลอย วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080511 หนองขาม วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080512 ไทรงาม วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080513 สายแยกบานใหม วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080514 เนินยางงาม วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080515 โปงุบญุเจริญใต วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080516 หวยตะกั่ว วังพิกุล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080601 พญาวัง พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080602 ซับสําราญ พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080603 ซับสมบรูณแ พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080604 ซับแสงเงิน พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080605 วังปลา พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080606 วังมะขาม พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080607 ซับล้ินทอง พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080608 ทุงแฝก พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080609 ซับสําราญเหนือ พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080610 ซับสามัคคี พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080611 วังปลานอก พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080612 โพธ์ิสวรรคแ พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080613 ซับล้ินทองเหนือ พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080614 โพธ์ิสวรรคแ 2 พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080615 ชนแดน พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080616 ทรายทอง พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080701 ศรีมงคล ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080702 พนมเพชร ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080703 ยางสาว ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080704 หนองกําไร ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080705 สะเดา ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080706 เขากะลา ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080707 ซับเจริญ ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
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67080708 โปงุสวอง ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080709 ใหมไทรทอง ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080710 หนองไผ ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080711 ศรีมงคลใต ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080801 วังไลยแ สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080802 เขาพลวง สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080803 สระแกว สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080804 แสนสุข สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080805 ซับไทร สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080806 กลาง สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080807 ขอยนอก สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080808 ปาุยาง สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080809 ซับตะเคียน สระแกว บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080901 แตว บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080902 ซับสมอทอดเหนือ บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080903 คลองปลน บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080904 ราหลุ บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080905 บงึสามพันลาง บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080906 เนินสวาง บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080907 ซับสมอทอดใต บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080908 บงึสามพันบน บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080909 ทรัพยแเกษตร บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67080910 ซับสมอทอดกลาง บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณแ
67090101 หวยหญาเครือ น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090102 โคกยาว น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090103 ทรัพยแสวาง น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090104 นาพอสอง น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090105 นาพอสอง น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090106 หวยแปก น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090201 หลักดาน หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090202 หลักดาน หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090203 หวยน้ําหนาว หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090204 โนนชาด หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090205 หวยลาด หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
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67090206 หวยกะโปะ หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090207 กกกอ หลักดาน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090301 วังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090302 วังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090303 ไรใต วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090304 หวยหนิลับ วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090305 ซํามวง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090306 ดงคอ วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090307 ฟองใต วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090308 ผาลานอย วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090309 หวยยางทอง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090310 โปงุนกแกว วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090311 วังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090401 กกกะบก โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090402 โคกมน โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090403 โคกมน โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090404 นาพอสอง โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090405 ดงมะไฟ โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67090406 หวยสนามทราย โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณแ
67100101 วังโปงุ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100102 วังโปงุ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100103 วังโปงุ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100104 วังโปงุ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100105 โนนตูม วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100106 เนินมะคา วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100107 คลองแสลงกลึง วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100108 ทางขาม วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100109 ไรฝาย วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100110 ตะโกงาม วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100111 ไรฝายเหนือ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100112 โนนตูมใต วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100113 วังโปงุ วังโปงุ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100201 วังชะนาง ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100202 วังกระดาษเงิน ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
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67100203 วังกระดาษ ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100204 ดานชาง ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100205 วังชะนางใต ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100206 วังขอน ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100207 ทุงนางาม ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100208 ดงหลง ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100209 รองตะแบก ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100210 หนองแสง ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100211 บอทองพัฒนา ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100212 วังชะนางเหนือ ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100213 วังกระดาษเหนือ ทายดง วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100301 วังไทรทอง ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100302 คลองน้ําคัน ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100303 ซับเปบิ ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100304 เนินดินแดง ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100305 เชิงชาย ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100306 ซับเปบิเหนือ ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100307 วังไทรทองเหนือ ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100308 ซับเปบิใต ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100309 คลองน้ําคันเหนือ ซับเปบิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100401 วังหนิ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100402 วังสมบติั วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100403 น้ําออม วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100404 วังใหญ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100405 วังพลับ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100406 วังหนิซองเหนือ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100407 วังหนิซองใต วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100408 วังสะพุง วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100409 ดงเจริญ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100410 ใหมวังตะเคียน วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100411 วังหนิเหนือ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100412 เนินสวรรคแ วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100413 วังไทรงาม วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100414 เนินศิลาพร วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
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67100415 วังน้ําออมใต วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100416 วังสะพุงใต วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100417 วังหนิทอง วังหนิ วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100501 วังศาล วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100502 วังชุมนุม วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100503 ดงลึก วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100504 เนินคาย วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100505 วังแซกลอย วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100506 กุดพันสะเดา วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100507 โคกหนองแสง วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100508 วังแดงเหนือ วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100509 คลองไทร วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100510 ดงเจริญ วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100511 โคกเจริญ วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67100512 ภูเขาทอง วังศาล วังโปงุ เพชรบรูณแ
67110101 ทุงสมอ ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110102 นายาว ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110103 แกวงอย ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110104 ฝาย ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110105 โนน ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110106 นอย ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110107 ประชาสุขสันตแ ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110108 นา ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110109 หนองปลาไหล ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110110 ใหมพัฒนา ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110111 วงศแปญัญา ทุงสมอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110201 หวยขอนหาด แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110202 หวยไผ แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110203 หวยหมาก แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110204 แคมปสน แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110205 ปาุคา แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110206 ดงหลง แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110207 ทางแดง แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110208 ทุงตีนผา แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ

-1788-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
67110209 หวยนา แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110210 เขาซําทอง แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110211 ทุงนางแล แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110212 ไผสีทอง แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110213 เหลาหญา แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110214 เขาแกว แคมปสน เขาคอ เพชรบรูณแ
67110301 เขาคอ เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110302 ดอกจําปี เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110303 สิมารักษแ เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110304 กองเนียม เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110305 ปญัญาดี เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110306 รัตนัย เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110307 ใจทน เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110308 ปานสุขุม เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110309 เลาลือ เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110310 เพชรดํา เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110311 ฟองเพชร เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110312 สงคุม เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110313 อุทโยภาส เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110314 เลาเนง เขาคอ เขาคอ เพชรบรูณแ
67110401 จะวะสิต ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110402 ธนิตคําเที่ยง ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110403 ริมสีมวง ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110404 เพชรชวย ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110405 กรเพชร ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110406 ชื่นจิตร ริมสีมวง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110501 เขายา สะเดาะพง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110502 สะเดาะพง สะเดาะพง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110503 เสลียงแหง 1 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110504 เสลียงแหง 2 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110505 เลากี่ สะเดาะพง เขาคอ เพชรบรูณแ
67110601 เสลียงแหง หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110602 สนสวย หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110603 มุกโต หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
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67110604 หนองรางชาง หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110605 ทานตะวัน หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110606 หนองแมนา หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110607 มาตุลี หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110608 สระแกว หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110609 ราชพฤกษแ หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110610 รมโพธ์ิรมไทร หนองแมนา เขาคอ เพชรบรูณแ
67110701 หวยน้ําขาว เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110702 เข็กนอย เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110703 ปาุกลวย เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110704 เข็กนอย เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110705 เลาลือเกา เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110706 ปากทาง เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110707 ศักด์ิเจริญ เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110708 ชัยชนะ เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110709 ประกอบสุข เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110710 เจริญพัฒนา เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110711 คีรีรัตนแ เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
67110712 สันติสุข เข็กนอย เขาคอ เพชรบรูณแ
70010201 หนองเจ฿ เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010202 เจดียแหกั เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010203 อรัญญิก เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010204 หนองจอก เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010205 รางไมแดง เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010206 ทุงปอ เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010207 ทุงตาล เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010208 หวยหมู เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010209 สระสวาสด์ิ เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010210 เจดียแหกันอก เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010211 เขามอ เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010212 เขามอ เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010213 สามัคคี เจดียแหกั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010301 ดอนตะโก ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010302 ดอนกระตาย ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70010303 ดอนตะโก, คอกควาย ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010304 ดอนแจง ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010305 ใหม ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010306 นครบาล ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010307 เขาหลวง ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010308 เขาแงม ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010309 เขาแกนจันทรแ ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010310 สวนดอกไม ดอนตะโก เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010401 แมน้ํา หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010402 คลองละหุง หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010403 ทาฝาง หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010404 ทาเสา หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010405 หนองกลางนา หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010406 คลองมะมวง หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010407 คลองเขมร หนองกลางนา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010501 เขาขวาง หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010502 ถ้ํากุญชร หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010503 รากมะขาม หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010504 หวยไผ หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010505 นครบาล หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010506 หนองหลวง หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010507 หนองดินแดง หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010508 หนองขาม หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010509 หนองน้ําขุน หวยไผ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010601 คุงกระถิน คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010602 มาลาย คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010603 วัดโคก คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010604 ทาใหญ คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010605 พังขาม คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010606 คลองตาจา คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010607 คลองตาจา คุงน้ําวน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010701 คุงกระถิน คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010702 คลองบําหรุ คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010703 บางศรีเพชร คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70010704 ตนมะขวิด คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010705 บางหวาย คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010706 ทายเกาะ คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010707 เกาะลอย คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010708 หนาวัดเกาะศาลพระ คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010709 คลองตาจา คุงกระถิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010801 ใหญ อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010802 ดอนง้ิว อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010803 ทามะเฟือง อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010804 อุโมงคแ อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010805 อางทอง อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010806 โรงหบี อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010807 หวย อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010808 หนองเสือ อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010809 โพธ์ิดก อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010810 ไรใหม อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010811 หนองกุนาก อางทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010901 วัดตาล โคกหมอ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010902 หญาไม โคกหมอ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010903 โคกหมอ โคกหมอ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010904 บางล่ี โคกหมอ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70010905 ทาทราย โคกหมอ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011001 คง สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011002 บางปาุ สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011003 ขุดมะพราว สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011004 โคกคราม สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011005 ญวน สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011006 สามเรือน สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011007 ญวน สามเรือน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011101 ขุนโสน พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011102 บางปาุ พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011103 พิกุลทอง พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011104 คดออย พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011105 ลาดปฏัก พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70011106 โคกออย พิกุลทอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011201 น้ําพุ น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011202 โรงเล่ือย น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011203 เขานกกระจิบ น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011204 เขาหวัคน น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011205 หนองแชเสา น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011206 หนองนางแพรว น้ําพุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011301 ดอนแร ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011302 หนองขาม ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011303 สระโลก ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011304 ดอนขาด ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011305 ดอนขาม ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011306 ดอนกอก ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011307 โมกปูุแกว ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011308 หนองโปงุ ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011309 หนองมะตูม ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011310 หวย ดอนแร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011401 ไลไก หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011402 ลกขวาง หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011403 หนองตาหลวง หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011404 หนองสะเดาลาง หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011405 หนองรัก หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011406 หนองสะเดาบน หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011407 หวยปลาดุก หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011408 เขากระเพรา หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011409 ทุงไลไกบน หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011410 หนองกระทุม หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011411 ทุงนอย หนิกอง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011501 เขาวังสะดึง เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011502 หนองหอย เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011503 วัด เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011504 ปาุฝูาย เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011505 โคกใหญ เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011506 โคกใหมนาดี เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70011507 โคกใหมนาโซง เขาแรง เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011601 เขางู เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011602 ตนมะมวง เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011603 เกาะพลับพลา เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011604 หวยตะแคง เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011605 โคกหนิ เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011606 หวยตะแคงใน เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011607 เขากรวด เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011608 เกาะลอย เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011609 นา เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011610 ชองมะกลํ่า เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011611 เขาสวนหลวง เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011612 หวยจําปา เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011613 หนองจิก เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011614 ตนตะโก เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011615 หนองสองหอง เกาะพลับพลา เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011701 ทาแจ หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011702 ทาแจ หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011703 คลองหลุมดิน,

คลองบางสรอย
หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ

70011704 คลองบางสองรอย หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011705 คลองบางสองรอย หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011706 มะขามเฒา หลุมดิน เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011801 บางปาุ บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011802 บางปาุ บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011803 คลองกระด่ี บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011804 ขุนโสน บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011805 บางปาุ บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011806 คุงกระถิน บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011807 คลองลาด บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011808 คลองลาด บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011809 คลองแพงพวย บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011810 ขุดมะดัน บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011811 ทาเรือ บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70011812 คลองขุด บางปาุ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011901 ทายเมือง พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011902 ใตทายเมือง พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011903 คลองแค พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011904 คลองแค พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011905 พงสวาย พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011906 ใตวัดตรีญาติ พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011907 คลองเตย พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011908 คลองขุด พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70011909 หนองศาลา พงสวาย เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012001 ตากแดด คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012002 ระหนอง คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012003 หนองขันธแ คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012004 ใต คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012005 ตะโก คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012006 สระโบสถแ คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012007 ใหม คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012008 หนองยายแกว คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012009 ฟากหวย คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012010 ทาชาง คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012011 โพธ์ิ คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012012 หวันา คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012013 ตนแหน คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012014 หนามพุงดอ คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012015 ไร คูบวั เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012101 ทาราบ ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012102 กลวย ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012103 ยายคลัง ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012104 บางกระ ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012105 คลองทอ ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012106 ซอง ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012107 ซอง ทาราบ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012201 ศาลปูุตา บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012202 โพธ์ิคู บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
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70012203 คลองอูเรือ บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012204 เตาปนู บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012205 บางศรีเพชร บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70012206 ทาสนุน บานไร เมืองราชบรีุ ราชบรีุ
70020101 เกาะ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020102 ทําเนียบ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020103 กลาง จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020104 หนองบวั จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020105 ตลาดควาย จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020106 ชุกหวา จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020107 หนองมะคา จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020108 รางมวง จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020109 หนองขนาก จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020110 แสนกะบะ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020111 หนองกระทุม จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020112 ดงไผ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020113 ปากบงึ จอมบงึ จอมบงึ ราชบรีุ
70020201 ปากชอง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020202 ปากชอง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020203 นาสมอ ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020204 หนองชะนาง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020205 ตะโกดัด ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020206 เขาปิ่นทอง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020207 พุแค ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020208 หนองกรูด ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020209 หวยยาง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020210 หนองตาเนิด ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020211 แปดหลัง ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020212 เนินสมบรูณแ ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020213 หนองบวั ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020214 พุแคใต ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020215 หนองมะกอก ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020216 หนองตาอน ปากชอง จอมบงึ ราชบรีุ
70020301 เบกิไพร เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
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70020302 หนองปรือ เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020303 วังตะเคียน เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020304 หนองตะลุมพุก เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020305 หนองศาลเจา เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020306 ในไร เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020307 อางหนิ เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020308 หนองสําโรง เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020309 หนองแพงพวย เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020310 หนองยายจู เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020311 ทุงโปงุ เบกิไพร จอมบงึ ราชบรีุ
70020401 ดานทบัตะโก ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020402 ดานทบัตะโกใน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020403 ทุงกระถิน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020404 หวยทาชาง ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020405 หนองศรีนวล ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020406 หบุพริก ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020407 ทุงเหยีง ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020408 โกรกสิงขร ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020409 เกากระเหร่ียง ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020410 ทาครูเทยีน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020411 เกาะมะซาง ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020412 ลําทรายใหญ ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020413 ทาอีปะ ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020414 สวนไกลบาน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020415 ทามะเด่ือ ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020416 หนองคัน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020417 โปงุแก ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020418 หบุกระทอน ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020419 หนองครก ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020420 เตาส่ีลูก ดานทบัตะโก จอมบงึ ราชบรีุ
70020501 ทุงแฝก แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020502 ทุงแจง แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020503 แกมอน แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020504 รางเฆ แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
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70020505 วังปลา แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020506 หนองปากชัฏ แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020507 พุมวง แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020508 หนองปากดง แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020509 สันดอน แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020510 ทุงเคล็ด แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020511 โปงุกก แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020512 เขาแดน แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020513 ทาลาบ แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020514 หวยสําโรง แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020515 หวยตามวง แกมอน จอมบงึ ราชบรีุ
70020601 รางดอกอาว รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020602 หนองบวัคาย รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020603 ชัฎใหญ รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020604 หนองนกกระเรียน รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020605 หนองแรง รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020606 รางบวั รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020607 ทุงกวาง รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020608 เนินสูง รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020609 หนองตับเตา รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020610 กลาง รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020611 หนองสังขแ รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020612 สันดอน รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020613 หนองเตาดํา รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020614 หนองน้ําใส รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70020615 หนองผีหลอก รางบวั จอมบงึ ราชบรีุ
70030101 บอ สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030102 ทุงแฝก สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030103 ผาปก สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030104 นาขุนแสน สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030105 ถ้ําหนิ สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030106 หวยคลุม สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030107 หวยผาก สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030108 ตะโกลาง สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบรีุ
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70030201 หวยทรายทอง ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030202 กลวย ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030203 ทุงแหลม ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030204 ทุงศาลา ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030205 หนองขาม ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030206 โปงุยอ ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030207 หวยลาดปลาเคา ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030208 หนองตนไทร ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030209 หนองขาม ปาุหวาย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030401 ชัฏปาุหวาย ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030402 วังน้ําเขียว ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030403 โปงุนกกระทา ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030404 ชัฎหนองหมี ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030405 จัดสรร ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030406 ทาเคย ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030407 มะขามเอน ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030408 ทุงหนิสี ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030409 หนองมะคา ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030410 หนองหนิ ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030411 นาไรเดียว ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030412 โปงุเกง ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030413 หนองปลัก ทาเคย สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030701 สวนผ้ึง ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030702 ทามะขาม ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030703 หวยมวง ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030704 บอหวี ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030705 หวยแหง ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030706 หวยน้ําหนัก ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70030707 บอเกาบน ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบรีุ
70040101 คลองทองหลาง ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040102 คลองกอไผ ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040103 คลองตาไฮ ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040104 เจต๊ัว ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040105 ตลาดน้ํา ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
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70040106 คลองลัดราชบรีุ ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040107 คลองหนองแกว ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040108 ศาลาหาหอง ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040109 คลองตนเข็ม ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040110 คลองตนตาล ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040201 รางเกสร ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040202 กระทุม ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040203 หนองงูเหลือม ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040204 คลองสามวา ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040205 ประสาทสิทธ์ิ ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040206 ตนไทร ประสาทสิทธ์ิ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040301 ศาลเจาซําปอกง ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040302 คลองตารัก ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040303 วัดอุบลวรรณา ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040304 หลักหก ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040305 คุณพอเขียว ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040306 สุวรรณพันเละ ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040307 ศรีสุราษฎรแ ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040308 คลองสะเดา ศรีสุราษฎรแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040401 คลองกอไผ ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040402 บางคนที ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040403 ยายแพง ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040404 คลองตาหลวง ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040405 คลองมะยม ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040406 วัดปรกเจริญ ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040501 รางตับเตา ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040502 หนองสลิด ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040503 ชายราง ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040504 นัดพันล้ี ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040505 โคกวัด ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040506 โคกหวา ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040507 โคกหวา ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040508 โคกแขก ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040509 คลองมอญ ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
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70040510 รางลูกนาก ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040511 โคกกรวย ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040512 หนองอาภรณแ ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040601 ตับเปด็ ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040602 โคกกลาง ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040603 ดอนคลัง ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040604 หวัโคก ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040605 รางเฟื้อ ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040701 บวังาม บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040702 ตลาดบวังาม บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040703 คอกควาย บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040704 ดงมะขาม บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040705 ดอนขอย บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040706 ตาลเรียง บวังาม ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040801 ศาลา บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040802 ไร บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040803 กลาง บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040804 ดงขี้เหล็ก บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040805 เหนือบาง บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040806 ใตวัด บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040807 ใตบาง บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040808 ไร บานไร ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040901 คลองแพงพวย แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040902 ทาเรือ แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040903 หนองไกแกว แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040904 โคกคาง แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040905 ดอนทอง แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040906 ดอนมดตะนอย แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040907 โคกกระมั่ง แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040908 รางนายรอย แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040909 หนองชองลม แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040910 คลองลัดชู แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040911 ปากคลองขุด แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70040912 ปูุเจริญ แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
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70041001 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041002 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041003 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041004 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041005 คูหาสวรรคแ ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041006 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041007 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041008 ส่ีหมื่น ส่ีหมื่น ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041101 ทานัด ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041102 รางสีหมอก ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041103 คลองมอญ ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041104 รางยาว ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041105 คลองราษฎรแเจริญ ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041106 คลองตาเล็ก ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041107 คลองวัดหลักหก ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041108 คลองวัดอุบล ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041201 คลอง ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041202 ดอนสะแก ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041203 คลองเมง ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041204 หนองปลาเล็ก ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041205 ดอนฟักทอง ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041206 ศาลใตเซีย ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041207 รางหาตําลึง ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041208 ปลายคลองพันเละ ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041209 คลองขุนพิทกัษแ ขุนพิทกัษแ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041301 คลองกํานันฮวด ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041302 ตลาดแคระ ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041303 แชไห ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041304 ศาลเจากิมเซ่ียงกง ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041305 หลักหก ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041306 หลักหก ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70041307 โรงพักเกา ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบรีุ
70050201 ทาผา ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050202 ไรกลวย ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ

-1802-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
70050203 ทาใหญ ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050204 ดอนเสลา ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050205 ดอนเสลา ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050206 ดอนเสลา ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050207 หนองคางแมว ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050208 หนองหญาปลอง ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050209 หลักหก ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050210 ทุงซาน ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050211 หวยขวาง ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050212 ฆองนอย ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050213 ยางหกั ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050214 ยางหกั ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050215 ยางหกั ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050216 รางวาลยแ ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050217 รางวาลยแ ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050218 โกสินารายณแ ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050219 ครก ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050220 หวัทุง ทาผา บานโปงุ ราชบรีุ
70050301 รางพลับ กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050302 อออีเขียว กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050303 หนองโรง กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050304 หวยเจริญผล กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050305 หนองกลางดาน กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050306 หนองเสือ กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050307 หนองฟัก กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050308 หนองประทนุ กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050309 หวยกระบอก กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050310 หนองกลางดานตะวันตก กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050311 หนองประทนุ กรับใหญ บานโปงุ ราชบรีุ
70050401 ไรผัก ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050402 โปงุใหม ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050403 ขางคลอง ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050404 หนองปาุตอง ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050405 ใหม ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
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70050406 ใหม ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050407 ปลายน้ํา ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050408 โคกหมอ ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050409 ดอนกระชาย ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050410 เม็ง ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050411 หวยโรง ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050412 เดน ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050413 ยาง ปากแรต บานโปงุ ราชบรีุ
70050501 บางตาล หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050502 หนองสาระนัง หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050503 หนองกบ หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050504 บอกระจับ หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050505 หนองปลาดุก หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050506 หนองปลาดุก หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050507 หนองรี หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050508 ยาง หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050509 ยาง หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050510 เจ็ดสมัคร หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050511 บอ หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050512 หวาเอน หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050513 บางตาล หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050514 สวนกลวย หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050515 หนองสาระนัง หนองกบ บานโปงุ ราชบรีุ
70050601 หนองบอน หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050602 หวัโปงุเล็ก หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050603 หวัโปงุใหญ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050604 หนองออไทย หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050605 กระจับ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050606 หนองออตะวันออก หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050607 หนองออตะวันออก หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050608 หนองหชูาง หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050609 หนองกระจอย หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050610 หนองตะแคง หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050611 โพธ์ิเจริญ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
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70050612 ลาดใหญ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050613 โรงขาวสาร หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050614 หนองเจริญ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050615 ทุงเจริญ หนองออ บานโปงุ ราชบรีุ
70050701 หวยลึก ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050702 ดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050703 หนองน้ําขาว ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050704 ดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050705 ดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050706 หนองกระจอย ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050707 ไรใหม ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050708 เฉลิมพระเกียรติ ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050709 รวมใจพัฒนา ดอนกระเบื้อง บานโปงุ ราชบรีุ
70050801 สวนกลวย สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050802 ทามะเด่ือ สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050803 หลังวัดบานโปงุ สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050804 น้ําเพชร สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050805 ไร สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050806 หวยลึก สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050807 หนองหชูาง สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050808 หนองหญาปลอง สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050809 ดงมะมวง สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050810 ดอนตูม สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050811 ดอนตูม สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050812 ดงยาง สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050813 ดอนตูมรวมใจพัฒนา สวนกลวย บานโปงุ ราชบรีุ
70050901 หวัหนิ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050902 หวัหนิ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050903 หวัหนิ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050904 นครชุมนแ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050905 นครชุมนแ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050906 นครชุมนแ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050907 ทาอิฐ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050908 ทาอิฐ นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
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70050909 คอกวัว นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050910 สวนกลวย นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050911 สวนกลวย นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70050912 ดงมะมวง นครชุมนแ บานโปงุ ราชบรีุ
70051001 วังมะนาว บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051002 บวังาม บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051003 มวง บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051004 มวง บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051005 มวง บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051006 หนองคํา บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051007 หนองไมทอน บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051008 รับน้ํา บานมวง บานโปงุ ราชบรีุ
70051101 ฝ่ังเกาะ คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051102 ฝ่ังเกาะลาง คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051103 วัดโพธ์ิบลัลังกแ คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051104 คู คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051105 หวย คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051106 ลําพยอม คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051107 หนองตีอวน คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051108 มะขาม คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051109 โพธ์ิโสภาราม คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051110 กลาง คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051111 วัดตาลปากลัด คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051112 ในคุง คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051113 ตลาดนัด คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051114 หนองน้ําขวาน คุงพยอม บานโปงุ ราชบรีุ
70051201 หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051202 หนองปลาหมอ หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051203 ปากหนอง หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051204 หนองทราย หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051205 ดอนกระทอื หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051206 บอเจ฿ก หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051207 ดอนกระทอืใต หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051208 โคกสูง หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
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70051209 ตลาดนัด หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051210 หนองตะพาบน้ํา หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051211 หนองหนิ หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051212 หนองจิกโพรง หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051213 สระตะโก หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051214 หวยลึก หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051215 มาบแค หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051216 แพะ หนองปลาหมอ บานโปงุ ราชบรีุ
70051301 เขาแจง เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051302 สระส่ีมุม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051303 เขาขลุง เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051304 หนองไมเขวา เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051305 เขาขลุง เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051306 หนองอุม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051307 ดอนไมลาย เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051308 หนองขาม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051309 หนองไกขัน เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051310 สัมมาราม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051311 หวยยาง เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051312 ไผสามเกาะ เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051313 โปงุยอ เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051314 สัมมาราม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051315 หนองไกขัน เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051316 เขาขลุงใหม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051317 หวยยางเหนือ เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051318 สระส่ีมุม เขาขลุง บานโปงุ ราชบรีุ
70051401 เบกิไพร เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051402 เบกิไพร เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051403 เบกิไพร เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051404 ปลักแรต เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051405 หวัสระ เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051406 หวัเกาะ เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051407 หมู เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051408 พัง เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
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70051409 หวัทุง เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051410 หบุกระทงิ เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051411 โปงุลาน เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051412 ตะครอ เบกิไพร บานโปงุ ราชบรีุ
70051501 ทาตนจันทรแ ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051502 ขอบลาด ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051503 ทุงทอง ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051504 ลาดบวัขาว ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051505 หลังโรงหบี ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051506 ทาศาลเจา ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70051507 รางวาลยแ ลาดบวัขาว บานโปงุ ราชบรีุ
70060101 บางแพ บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060102 กุม บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060103 บางแพใต บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060104 ไร บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060105 ตลาดบางแพ บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060106 ทาราบ บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060107 ทาราบ บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060108 ไผแบ บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060109 ตาลเรียง บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060110 ดอนเซง บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060111 ดอนเซง บางแพ บางแพ ราชบรีุ
70060201 อีจาง วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060202 วัดหลวง วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060203 วัดหลวง วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060204 วัดกลาง วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060205 นาคราม วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060206 เหนือวัด วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060207 วังเย็น วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060208 ดอนปลอยไก วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060209 หนองมวง วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060210 เตาอิฐ วังเย็น บางแพ ราชบรีุ
70060301 ใน หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
70060302 กลาง หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
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70060303 แหลมทอง หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
70060304 หนองฟูาแลบ หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
70060305 ลําพญา หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
70060306 ดอนมะขามเทศ หวัโพ บางแพ ราชบรีุ
70060401 ทํานบ วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060402 เสาธง วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060403 หนองเอี่ยน วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060404 วัดแกว วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060405 วัดแกว วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060406 วังขโมย วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060407 สวาย วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060408 ใหมใต วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060409 ใหมเหนือ วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060410 ใหมเหนือ วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060411 สะพานดํา วัดแกว บางแพ ราชบรีุ
70060501 ดอนสาลี ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060502 ดอนกลาง ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060503 ตาลเต้ีย ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060504 ดอนสามัคคี ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060505 ดอนใหญ ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060506 ลําน้ํา ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060507 ดอนศาลา ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060508 ดอนเขารีด ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060509 ลําน้ํา ดอนใหญ บางแพ ราชบรีุ
70060601 หนาโพ ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060602 ดอนพรม ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060603 ดอนแหวหมู ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060604 ดอนคา ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060605 ตากแดด ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060606 ตาลตอ ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060607 ปาุหลวง ดอนคา บางแพ ราชบรีุ
70060701 ทาใหญ โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060702 สามแยก โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060703 วังกลํ่า โพหกั บางแพ ราชบรีุ
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70060704 หวับาน โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060705 หยอม โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060706 หนาศาล โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060707 ทายวัด โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060708 นากุม โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060709 รางหวยชัน โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060710 หวัเกาะ โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70060711 สามงาม โพหกั บางแพ ราชบรีุ
70070201 รางโพธ์ิ ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070202 เกาะลอย ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070203 หมูใหญ ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070204 ตนมะขาม ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070205 แควนอย ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070206 รมโพธ์ิ ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบรีุ
70070301 ใต หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070302 นอก หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070303 หวัทุง หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070304 ตนตาล หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070305 ไร หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070306 หนองโพสอง หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070307 ตลาดใน หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070308 หวัทุง หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070309 หนาวัด หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070310 หนองกระทุม หนองโพ โพธาราม ราชบรีุ
70070401 วัดโบสถแ บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070402 ดอนกลาง บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070403 ขนุน บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070404 เตาเหล็ก บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070405 เลือก บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070406 หนองเตาดํา บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070407 หบุมะกลํ่า บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070408 หนองรี บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070409 วัดพระศรีอารยแ บานเลือก โพธาราม ราชบรีุ
70070501 วัดไทร คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
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70070502 คงคาใต คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070503 คงคาเหนือ คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070504 วัดปาุไม คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070505 คลองตาคต คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070506 หมอ คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070507 ไร คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070508 หนองกลางแตง คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070509 ตอน คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070510 ใหม คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070511 หาดสําราญ คลองตาคต โพธาราม ราชบรีุ
70070601 ทุงเจริญ บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070602 ฆอง บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070603 ฆอง บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070604 ดีบอน บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070605 เกา บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070606 ทุงเจริญ บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070607 บอมะกรูด บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070608 บอมะกรูด บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070609 แจมใส บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070610 ฆอง บานฆอง โพธาราม ราชบรีุ
70070701 บางกะโด บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070702 บางกะโด บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070703 หนองออ บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070704 สิงหแ บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070705 สิงหแ บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070706 ดาน บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070707 กําแพงเหนือ บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070708 กําแพงใต บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070709 โรงหบี บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070710 น้ําหกั บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070711 ดอนโพ บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070712 ทุง บานสิงหแ โพธาราม ราชบรีุ
70070801 ใหญ ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070802 บางลาน ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
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70070803 นอย ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070804 วังลึก ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070805 ดอนทราย ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070806 ทามะขาม ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070807 ทามะขาม ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070808 วังลึก ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070809 ดอนทราย ดอนทราย โพธาราม ราชบรีุ
70070901 วังลึก เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70070902 เกาะสมบรูณแ เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70070903 เจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70070904 สนามชัย เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70070905 คลองมะขาม เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70070906 ดอนไมเรียง เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบรีุ
70071001 คลองขอย คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071002 ศรีษะแรด คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071003 วิหารสูง คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071004 วัดปราสาท คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071005 วัดมณีโชติ คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071006 สะพานดํา คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071007 ใหมปลายคลอง คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071008 ริมคลอง คลองขอย โพธาราม ราชบรีุ
70071101 ทาสํานัก ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071102 ตรอกยาง ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071103 หนองสองหอง ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071104 สวนขวัญ ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071105 หวยผักบุง ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071106 หนองกลางดง ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071107 หนองสองหอง ชําแระ โพธาราม ราชบรีุ
70071201 วัดมวง สรอยฟูา โพธาราม ราชบรีุ
70071202 วัดเกาะ สรอยฟูา โพธาราม ราชบรีุ
70071203 คลองจันทรแ สรอยฟูา โพธาราม ราชบรีุ
70071204 วัดขนอน สรอยฟูา โพธาราม ราชบรีุ
70071205 วัดสรอยฟูา สรอยฟูา โพธาราม ราชบรีุ
70071301 หวัหนิ ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
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70071302 ขาวสาร ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071303 ชําแระบน ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071304 ชําแระลาง ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071305 วังคา ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071306 ทาพล ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071307 ดอนรัก ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071308 ดอนสมอ ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071309 หนองบญุเรือน ทาชุมพล โพธาราม ราชบรีุ
70071401 น้ําตก บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071402 หวักรวด บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071403 ดอนมะเด่ือ บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071404 บางโตนด บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071405 ธรรมเสนใหม บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071406 สมถะ บางโตนด โพธาราม ราชบรีุ
70071501 โคกทอง เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071502 เตาปนู เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071503 ดอนมะขามเฒา เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071504 หนองสระ เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071505 หนองขนาน เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071506 เขาราบ เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071507 หนองใยบวั เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071508 หนองตายอด เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071509 หนองกลางเนิน เตาปนู โพธาราม ราชบรีุ
70071601 เขาดิน นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071602 หนองพง นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071603 นางแกวตะวันออก นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071604 นางแกวตะวันตก นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071605 เขาคาง นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071606 เขาขวาง นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071607 ขุยจาม นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071608 ไผเจริญ นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071609 หวยตาบญุจันทรแ นางแกว โพธาราม ราชบรีุ
70071701 วังกะทะ ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071702 เตาอิฐ ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
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70071703 หนองขโมย ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071704 เกาะตาพุด ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071705 เขาพระ ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071706 เขานอย ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071707 เนินมวง ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071708 โคกแจง ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071709 เกาะ ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071710 เกาะอินทรียแ ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071711 เขากระชาย ธรรมเสน โพธาราม ราชบรีุ
70071801 บอน้ําออก เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071802 เขาเสด็จ เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071803 เนินสูง เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071804 เขามะเกลือ เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071805 เขาชะงุม เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071806 หนองโบสถแ เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071807 เขาสม เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071808 หนองมะคา เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071809 พุลุง เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071810 ระฆังทอง เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071811 ชัดวัวนอน เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071812 เขาหยอง เขาชะงุม โพธาราม ราชบรีุ
70071901 หนองกวาง หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071902 หนองกระทงิ หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071903 หนองแทบ หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071904 หนองใยบวั หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071905 หนองครึม หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071906 หนองไมแกน หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70071907 หนองยายเพ็ง หนองกวาง โพธาราม ราชบรีุ
70080101 หนองไร ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080102 หนองขอย ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080103 ทุงหลวง ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080104 พุคาย ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080105 หนองโสน ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080106 หนองไผ ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
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70080107 หนองน้ําใส ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080108 เขาพระเอก ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080109 หนองกอก ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080110 หนองตาจอน ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080111 หนองวัวดํา ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080112 พุยาง ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080113 เขากลอย ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080114 หนองเดน ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080115 เหลามะละกอ ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080116 เนิน ทุงหลวง ปากทอ ราชบรีุ
70080201 ตนกระโดน วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080202 หวยโรง วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080203 วังมะนาว วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080204 ไรกงสี วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080205 เขาหลาว วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080206 หวยนอย วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080207 ถ้ําหอบ วังมะนาว ปากทอ ราชบรีุ
70080301 ดอนทราย ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080302 ไพรสะเดา ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080303 หนองบวัหิ่ง ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080304 หนองจอก ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080305 เขาถาน ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080306 เขาอีสาน ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080307 รางโบสถแ ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080308 หนองระกํา ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080309 เขาถ้ํา ดอนทราย ปากทอ ราชบรีุ
70080401 หนองกระทุม หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080402 หนองชี หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080403 หนองงาว หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080404 ขางวัด หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080405 ปาุขุย หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080406 เขาดิน หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080407 ตีนเนิน หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
70080408 เขาชาง หนองกระทุม ปากทอ ราชบรีุ
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70080501 ตลาดปากทอ ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080502 โคกพระ ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080503 โพธ์ิเกี้ยว ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080504 หนองสรวง ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080505 ดงตาล ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080506 ไร ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080507 ตาดง ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080508 ดอนมวง ปากทอ ปากทอ ราชบรีุ
70080601 แขก ปาุไก ปากทอ ราชบรีุ
70080602 หวย ปาุไก ปากทอ ราชบรีุ
70080603 ปาุไก ปาุไก ปากทอ ราชบรีุ
70080604 ใหม ปาุไก ปากทอ ราชบรีุ
70080605 หนองกุม ปาุไก ปากทอ ราชบรีุ
70080701 วัดยางงาม วัดยางงาม ปากทอ ราชบรีุ
70080702 หวัปาุ วัดยางงาม ปากทอ ราชบรีุ
70080703 กอไผ วัดยางงาม ปากทอ ราชบรีุ
70080704 ทะเลคาน วัดยางงาม ปากทอ ราชบรีุ
70080705 เหมืองตานาค วัดยางงาม ปากทอ ราชบรีุ
70080801 หวยนอย อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080802 หนองโก อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080803 โปงุ อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080804 นาคอก อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080805 อางหนิ อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080806 หนองปากทาง อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080807 โปงุเกง อางหนิ ปากทอ ราชบรีุ
70080901 หนองบวั บอกระดาน ปากทอ ราชบรีุ
70080902 หนองแรด บอกระดาน ปากทอ ราชบรีุ
70080903 บอตระครอ บอกระดาน ปากทอ ราชบรีุ
70080904 บอกระดาน บอกระดาน ปากทอ ราชบรีุ
70081001 วังปลาชอน ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081002 ตากแดด ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081003 ทายาง ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081004 หนิสี ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081005 ไทยประจัน ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
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70081006 ยางคู ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081007 หวยศาลา ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081008 ลานคา ยางหกั ปากทอ ราชบรีุ
70081101 ทําเนียบ วันดาว ปากทอ ราชบรีุ
70081102 หนองเสือ วันดาว ปากทอ ราชบรีุ
70081103 หนองกระเฉด วันดาว ปากทอ ราชบรีุ
70081201 หวัเขาจีน หวยยางโทน ปากทอ ราชบรีุ
70081202 หวยยางโทน หวยยางโทน ปากทอ ราชบรีุ
70081203 หนองลังกา หวยยางโทน ปากทอ ราชบรีุ
70081204 พุเกตุ หวยยางโทน ปากทอ ราชบรีุ
70081205 พุมะเด่ือ หวยยางโทน ปากทอ ราชบรีุ
70090101 หนองเกษร เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090102 เวียงทนุ เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090103 ดอน เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090104 บางนางทวย เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090105 คลองพะเนาวแ เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090106 ทาขาม เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090107 ทาลาด เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090108 เกาะมอญ เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090109 เสลา เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090110 คลองขุดใหม เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบรีุ
70090201 บางกลวย จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090202 บางกระล้ี จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090203 ตนพลับ จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090204 หมูใหญ จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090205 ปลายคลอง จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090206 ปากสระ จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090207 ดอนกลาง จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090208 ดอนตาสน จอมประทดั วัดเพลง ราชบรีุ
70090301 ศรีสมรัตนแ วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090302 คลองมหาดไชย วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090303 คลองฝร่ัง วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090304 วัดฝร่ัง วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090305 วัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
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70090306 บงึทาใหญ วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090307 ละวา วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090308 บางนางสูญ วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090309 เพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70090310 ไรลึก วัดเพลง วัดเพลง ราชบรีุ
70100101 คา บานคา บานคา ราชบรีุ
70100102 หนองน้ําขุน บานคา บานคา ราชบรีุ
70100103 หนองแดง บานคา บานคา ราชบรีุ
70100104 ลําพระ บานคา บานคา ราชบรีุ
70100105 หนองปลอง บานคา บานคา ราชบรีุ
70100106 บงึเหนือ บานคา บานคา ราชบรีุ
70100107 บงึใต บานคา บานคา ราชบรีุ
70100108 โปงุเจ็ด บานคา บานคา ราชบรีุ
70100109 พุขี้เหล็ก บานคา บานคา ราชบรีุ
70100110 ตนมะคา บานคา บานคา ราชบรีุ
70100111 ลําพระใต บานคา บานคา ราชบรีุ
70100112 พุขี้เหล็กเหนือ บานคา บานคา ราชบรีุ
70100113 หวยน้ําขาว บานคา บานคา ราชบรีุ
70100114 หนองไผปาุ บานคา บานคา ราชบรีุ
70100115 ทาตาแปนู บานคา บานคา ราชบรีุ
70100116 หนองน้ําขุนเหนือ บานคา บานคา ราชบรีุ
70100201 โปงุกระทงิบน บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100202 โปงุกระทงิลาง บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100203 รองเจริญ บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100204 พุน้ํารอน บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100205 พุบอนบน บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100206 หวยสวนพลู บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100207 พุตะเคียน บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100208 หวยน้ําใส บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100209 คงคา บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100210 หวยมะกรูด บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100211 พุบอนลาง บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100212 โปงุกระทงิกลาง บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100213 พุหนิ บานบงึ บานคา ราชบรีุ
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70100214 พุบอนกลาง บานบงึ บานคา ราชบรีุ
70100301 ทุงมะลิครอ หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100302 หนองโก หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100303 ชองลาภ หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100304 หนองจอกบน หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100305 หนองจอก หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100306 หนองพันจันทรแ หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100307 หนองธง หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100308 หนองตาเล็ก หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100309 ทุงหมูปลอย หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100310 ทุงตาลับ หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
70100311 ทุงมะลิครอเหนือ หนองพันจันทรแ บานคา ราชบรีุ
71010301 ล้ินชาง ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010302 เขาแหลม ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010303 ทุงนา ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010304 วังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010305 หวันา ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010306 ปาุยุบ ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010307 เขาเม็งอมรเมศรแ ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010308 หวยน้ําใส ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010309 หวัเขา ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010310 หวันาลาง ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010311 พุรางนิมิต ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010312 ลุมดงกระเบา ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010313 เขาเม็งพัฒนา ปากแพรก เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010401 เขาใหญ ทามะขาม เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010402 ทามะขาม ทามะขาม เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010403 หวัหนิ ทามะขาม เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010404 ยาง ทามะขาม เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010405 หนาเขา ทามะขาม เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010501 ทาน้ําต้ืน แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010502 ลาดทอง แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010503 ทาพะเนียด แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010504 หนองสองตอน แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
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71010505 หนองจอก แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010506 ตรอกมะตูม แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010507 ทาดินสอพอง แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010508 ทาคอกวัว แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010509 หนองผักบุง แกงเส้ียน เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010601 หวยหอยกาบ หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010602 หนองบวั หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010603 หนองบวั หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010604 พุพระ หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010605 พุเลียบ หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010606 ปาุเยอ หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010607 พุประดู หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010608 ตล่ิงแดง หนองบวั เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010701 ลาดหญา ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010702 ทาเสา ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010703 ทุงนานางหรอก ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010704 ทาหวี ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010705 จันอุย ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010706 ทาหวา ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010707 หนองแก ลาดหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010801 วังดง วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010802 ทามะนาว วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010803 ทาโปงุ วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010804 หนองหอย วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010805 ทาทุม วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010806 เขานอย วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010807 หนิดาด วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010808 วังจาน วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010809 หนองสามพราน วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010810 หนองประชุม วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010811 คีรีวง วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010812 เขาพุลอม วังดง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010901 ชองสะเดา ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010902 หมอเฒา ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
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71010903 โปงุปดั ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010904 ชองกระทงิ ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010905 แกงปลากด ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010906 ทากะทิ ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71010907 ทบัศิลา ชองสะเดา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011001 หนองหญา หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011002 โปงุนก หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011003 เขาปนู หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011004 วังลาน หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011005 ชองกะเหร่ียง หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011006 วังปลาหมู หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011007 ทุงนาคราช หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011008 นางแอง หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011009 วังลานใต หนองหญา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011101 ทากระบอื เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011102 ทาออ เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011103 แกงหลวง เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011104 เกาะสําโรง เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011105 เขาตก เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011106 ชายทุง เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011107 ถ้ํามังกรทอง เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011108 เขาขวาง เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011109 ทาแลนพัฒนา เกาะสําโรง เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011301 เกา บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011302 หวยน้ําขาว บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011303 ทาโปะฺ บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011304 พุนอย บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011305 ลําทหาร บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011306 ทุงศาลา บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011307 หนองบานเกา บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011308 ตอไมแดง บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011309 ลําทราย บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011310 ตะเคียนงาม บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011311 สามหนอง บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
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71011312 พุน้ํารอน บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011313 ทาทุงนา บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011314 ประตูดาน บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011315 ใหมหวยน้ําขาว บานเกา เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011601 ดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011602 นากาญจนแ วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011603 วังเย็น วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011604 หนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011605 วังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011606 ลุมโปงุเส้ียว วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71011607 สะพานหนิ วังเย็น เมืองกาญจนบรีุ กาญจนบรีุ
71020101 วังโพ ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020102 เขาสามชั้น ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020103 ลุมผ้ึง ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020104 หนองขอน ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020105 ชองอายกลาง ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020106 ไทรทอง ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020107 พุนอย ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020108 เสรีธรรม ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020109 ไตรรัตนแ ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020110 ลุมสุม ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020111 หนิงามพุพูล ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020201 ชองแคบ ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020202 วังใหญ ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020203 ทาเสา ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020204 พุองกะ ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020205 พุพง ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020206 พุมวง ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020207 พุมุด ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020208 พุเตย ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020209 วังเขมร ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020210 หนองตามวง ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020211 พุราด ทาเสา ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020301 ปากกิเลน สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
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71020302 วังสิงหแ สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020303 หนองปลาไหล สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020304 หนองปรือ สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020305 พุไมแดง สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020306 ทาตาเสือ สิงหแ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020401 แกงประลอม ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020402 ทาทุงนา ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020403 ทุงกางยาง ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020404 แกงจอ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020405 แมน้ํานอย ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020406 ดาวดึงสแ ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020407 วังนกแกว ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020408 ทาเตียน ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020501 เขาชาง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020502 หนองปลา วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020503 เขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020504 แกงระเบดิ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020505 หาดง้ิว วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020506 วังกระแจะ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020507 พุหวา วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020508 บองต้ีนอย วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020509 ชายทุง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020601 หนิดาด ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020602 ทามะเด่ือ ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020603 ยางโทน ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020604 หนองศรีมงคล ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020605 วังน้ําเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020606 หนองปลาซิว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020607 ทุงเรือโกลน ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020608 ทาขามสุด ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020701 บองต้ีบน บองต้ี ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020702 บองต้ีลาง บองต้ี ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020703 ทายเหมือง บองต้ี ไทรโยค กาญจนบรีุ
71020704 ทุงมะเซอยอ บองต้ี ไทรโยค กาญจนบรีุ
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71030101 บอพลอย บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030102 หนองยางชาง บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030103 ทาวา บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030104 บงึหวัแหวน บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030105 บงึหลม บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030106 หนองเตียน บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030107 ตะวัน บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030108 หนองโพธ์ิ บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030109 เขาเขียว บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030110 เขาสิงหแโต บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030111 วังไพลิน บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030112 สระตาโล บอพลอย บอพลอย กาญจนบรีุ
71030201 หนองกุม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030202 หนองกระทุม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030203 ทุงมะสัง หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030204 เสาหงสแ หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030205 หนองแดง หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030206 ทาแจง หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030207 ใหม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030208 รางขาม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030209 หนองตาพุก หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030210 พุพรหม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030211 วังดง หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030212 เขาแหลม หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030213 เขาแกว หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030214 สลอบ หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030215 หนิลับ หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030216 หนองจิก หนองกุม บอพลอย กาญจนบรีุ
71030301 หนองแกใน หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030302 หนองรี หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030303 หนิดาดทอง หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030304 หนองกระทุม หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030305 ลําตะเพิน หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030306 โปงุรี หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
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71030307 ลําอีซู หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030308 หนองสําโรง หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030309 ไรพัฒนา หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030310 ลําพระยา หนองรี บอพลอย กาญจนบรีุ
71030501 ไรเจริญ หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030502 บอเหยีง หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030503 หนองขาม หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030504 ยางสูง หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030505 หลุมรัง หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030506 หนองหมู หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030507 สันติสุข หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030508 ลําเหย หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030509 หนองไกชุม หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030510 หนองเต็ง หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030511 ไรใหม หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030512 วังทอง หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030513 งาม หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030514 วังเงิน หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030515 จงเจริญ หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030516 จัดสรร หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030517 ไรพัฒนา หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030518 ถ้ําผาวังจันทรแ หลุมรัง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030801 หวัเขา ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030802 ชองดาน ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030803 หนองหวา ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030804 วังใหญ ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030805 สามยอด ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030806 เขาแดง ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030807 หนองเข ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030808 หนองบวั ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030809 หนองพุพระ ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030810 ชองดาน ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030811 ชองดาน ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030812 สามยอด ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
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71030813 หวัเขา ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030814 เขาพุ ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030815 หวยครอ ชองดาน บอพลอย กาญจนบรีุ
71030901 เจริญทรัพยแ หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030902 หนองกราง หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030903 หนองหวาย หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030904 โปงุเจริญ หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030905 ดอนกลาง หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030906 หลังเขา หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030907 พุรวก หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030908 ชัฎน้ําเงิน หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71030909 นพเกา หนองกราง บอพลอย กาญจนบรีุ
71040101 ปลายนาสวน นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040102 ปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040103 องหลุ นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040104 องสิต นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040105 จะเหลาะ นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040201 ทาสนุน ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040202 พุน้ําเปร้ียว ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040203 ดานแมแฉลบ ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040204 ทาสนุน ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040205 โปงุหวาย ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040206 ดงเสลา ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040207 ปากเหมือง ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040208 หาดแตง ดานแมแฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040301 สองพี่นอง หนองเปด็ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040302 เกาะบกุ หนองเปด็ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040303 สามสุย หนองเปด็ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040304 ทาทุงนา หนองเปด็ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040401 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040402 ทากระดาน ทากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040403 เขาแกงเรียง ทากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040404 แกงแคบ ทากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040405 หมองกระแทะ ทากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
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71040501 ตีนตก เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040502 น้ําพุลาง เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040503 ไกรเกรียง เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040504 สามหลัง (บานทา) เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040505 เขาเหล็ก เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040601 หาดแตง แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040602 แมกระบงุ แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040603 น้ํามุด แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040604 พุชะนี แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040605 ปลายดินสอ แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71040606 ตนมะพราว แมกระบงุ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบรีุ
71050101 ปากบาง พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050102 ปลักสะแก พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050103 พงตึก พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050104 อูตะเภา พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050105 หวยระหาร พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050106 หนองพันทาว พงตึก ทามะกา กาญจนบรีุ
71050201 หวยกระดาน ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050202 ยางมวง ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050203 หวยตะเคียน ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050204 หวยตะเคียน ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050205 หนองกรด ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050206 หนองโรง ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050207 หวยเจริญ ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050208 หวยรางพงษแ ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050209 ไรรวมเจริญ ยางมวง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050301 หนองตาแบ ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050302 ดอนชะเอม ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050303 ดอนชะเอม ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050304 ทุงมะกรูด ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050305 ทุงประทนุ ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050306 ตนสําโรง ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050307 หวยใหญ ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050308 หวยโตง ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
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71050309 ดอนกลาง ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050310 ดงแสลงพัน ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050401 ดอนแจง ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050402 กระตายเตน ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050403 ทุงฝืด ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050404 ทาหวา ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050405 ทาไม ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050406 ทาไม ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050407 ครอพนัน ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050408 รางโปงุ ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050409 หลังวัดคาทอลิก ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050410 โรงหบีเล็ก ทาไม ทามะกา กาญจนบรีุ
71050501 สํานักครอ ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050502 สํานักครอ ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050503 ทาสาร ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050504 เกาหลัง ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050505 สนุน ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050506 ตะครํ้าเอน ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050507 หนองตาแพง ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050508 รางกระตาย ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050509 หนองขี้แรด ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050510 หนองรี ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050512 หวยทานั่ง ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050513 หนองมะพลับ ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050514 สันติสุข ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050515 รวมใจพัฒนา ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050516 มิตรสัมพันธแ ตะครํ้าเอน ทามะกา กาญจนบรีุ
71050601 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050602 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050603 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050604 ทามะกา ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050605 หนองหญาปลอง ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050606 ทุงเนื้อ ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050607 หนองลาน ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
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71050608 หนองไร ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050609 หนองแปลงแรต ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050610 ครก ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050611 หนองลาน ทามะกา ทามะกา กาญจนบรีุ
71050801 โคกมะขามสด โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050802 ใน โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050803 เขาใหญ โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050804 โคกตะบอง โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050805 ชายธูป โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050806 เขาตะพัน โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050807 ดอนมะสังขแ โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050808 ไรสระจอก โคกตะบอง ทามะกา กาญจนบรีุ
71050901 หลังตลาดลูกแก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050902 ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050903 ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050904 หนองตาเลา ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050905 หนองกกหมาก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050906 ลูกแก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050907 ลูกแก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050908 ลูกแก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71050909 ลูกแก ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051001 หนองแก อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051002 หนองทะเบยีน อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051003 หนองซอนผ้ึง อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051004 หนองสามเกวียน อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051005 ดอนตาลเส้ียน อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051006 ดอนตะไล อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051007 แจงงาม อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051008 หนองพงษแ อุโลกส่ีหมื่น ทามะกา กาญจนบรีุ
71051101 หนองหนิ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051102 เขาขี้คราด บานเขาพระ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051103 เขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051104 เขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
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71051105 หนองพง

บานหนองแหน
เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ

71051106 เขาชอง เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051107 เขากะอาง เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051108 หนองเกวียนหกั เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051201 สํานักเย็น พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051202 ไรนอก พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051203 ไร พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051204 รางหวา พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051205 ทาโปงุ พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051206 ดอนรัก พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051207 โปรง พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051208 หมอสอ พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051209 บงึ พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051210 พระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051211 หนองงู พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051212 กระโดนโพรงใต พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051213 โปรงพระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051214 ดอนแจง พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051215 ดอนสามหลัง พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051216 ดงรัง พระแทน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051301 หวายเหนียว หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051302 หวายเหนียว หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051303 หวายเหนียว หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051304 หวายเหนียว หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051305 วังทอง หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051306 ทบัซุง หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051307 วังทอง หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบรีุ
71051401 ทากระทุม แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051402 ทากระทุม แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051403 ทองคุง แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051404 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051405 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051406 ทองพงษแ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
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71051407 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051408 หนองพลับ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051409 หนองถนน แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051410 แสนตอ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051411 หนองพลับ แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051412 ดอนเขวา แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051413 โปงุขาง แสนตอ ทามะกา กาญจนบรีุ
71051501 เดน สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051502 เขาสะพายแรง สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051503 ทุงขี้วัว สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051504 หวยกระบอก สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051505 ออกระทงุ สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051506 สนามแย สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051507 สนามแย สนามแย ทามะกา กาญจนบรีุ
71051601 รางวาลยแ ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051602 รางวาลยแ ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051603 รางวาลยแ ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051604 ดอนรัก ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051605 ทาเสา ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051606 ปากบาง ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051607 ไร ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051608 ทาเสา ทาเสา ทามะกา กาญจนบรีุ
71051701 หนองลาน หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051702 หกหลัง หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051703 หนองลาน หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051704 จันทรแลาด หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051705 รางหวา หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051706 หกหลังใน หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051707 อยูเจริญ หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71051708 หนองไมแกน หนองลาน ทามะกา กาญจนบรีุ
71060101 วัดศรีโลหะราษฎรแบํารุง ทามวง ทามวง กาญจนบรีุ
71060102 ทามวง ทามวง ทามวง กาญจนบรีุ
71060103 แขก ทามวง ทามวง กาญจนบรีุ
71060104 หนามแดง ทามวง ทามวง กาญจนบรีุ
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71060105 คันคูน้ํา ทามวง ทามวง กาญจนบรีุ
71060201 ศาลเจาโพรงไม วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060202 วังขนาย วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060203 มะกอกหมู วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060204 หนองตาบง วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060205 หลังอําเภอ วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060206 หลังวัด วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060207 ริมน้ํา วังขนาย ทามวง กาญจนบรีุ
71060301 วังศาลา วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060302 ทาแค วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060303 โพธ์ิเล้ียว วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060304 หนองเสือ วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060305 หนองสะแก วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060306 หวัพงษแ วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060307 หนองแจง วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060308 ปาุดิบ วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060309 หนองเสือนอก วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060310 วังทอง วังศาลา ทามวง กาญจนบรีุ
71060401 ทาลอ ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060402 ทานกเอี้ยง ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060403 ศาลตึก ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060404 หวักวด ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060405 ดงไมแดง ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060406 หนองสองตอน ทาลอ ทามวง กาญจนบรีุ
71060501 หนองขาว หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060502 สันตะเคียน หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060503 กลวย หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060504 โคกไผ หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060505 นอก หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060506 หวยตลุง หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060507 รางจิก หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060508 ดอนมะกอก หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060509 หนองนอย หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060510 คอกวัว หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
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71060511 รางจั่น หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060512 โคกมะขวิด หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060513 รางจิกพัฒนา หนองขาว ทามวง กาญจนบรีุ
71060601 กรางทอง ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060602 หวยนาคราช ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060603 หนองไผ ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060604 ทุงทอง ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060605 ปาุดิบ ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060606 หนองปลวก ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060607 รางกะพอน ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060608 ลานทอง ทุงทอง ทามวง กาญจนบรีุ
71060701 ถ้ํา เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060702 เขานอย เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060703 หวยน้ําโจน เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060704 หนองตะโก เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060705 ดอนคาม เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060706 ชองไมรัด เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060707 ถ้ําแกว เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060708 อูตะเภา เขานอย ทามวง กาญจนบรีุ
71060801 ตนมะมวง มวงชุม ทามวง กาญจนบรีุ
71060802 ทาไมรวก มวงชุม ทามวง กาญจนบรีุ
71060803 มวงชุม มวงชุม ทามวง กาญจนบรีุ
71060804 หนองโปงุ มวงชุม ทามวง กาญจนบรีุ
71060805 ไร มวงชุม ทามวง กาญจนบรีุ
71060901 ตนมะมวง บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060902 ใหม บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060903 ตนลําใย บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060904 หนองสํารอง บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060905 สระเศรษฐี บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060906 หนองประดู บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060907 หนองน้ําขุน บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060908 วังดุม บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060909 หนองกลางเนิน บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71060910 เขานางพิมพแ บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
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71060911 หมูเพชร บานใหม ทามวง กาญจนบรีุ
71061001 ดอนดักแย พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061002 หนองพังตรุ พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061003 ตลาดสํารอง พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061004 รางสะเดา พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061005 หนองหมอแกง พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061006 รางเฆ พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061007 หนองเปด็ พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061008 ใตวัด พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061009 หวยไร พังตรุ ทามวง กาญจนบรีุ
71061101 ทาตะครอ ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061102 หลังวัดทาตะครอ ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061103 ไมแดงหชูาง ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061104 หนองรี ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061105 สมเส้ียว ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061106 ดอนกระทอน ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061107 ดอนขลุบ ทาตะครอ ทามวง กาญจนบรีุ
71061201 ลําขุนไทย รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061202 รางสาล่ี รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061203 แปดหลัง รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061204 หนองสําโรง รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061205 สระกลอย รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061206 หนองสะแก รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061207 หนองโสน รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061208 สาล่ี รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061209 กองเสามอญ รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061210 หนองตาพัฒ รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061211 หนองจิก รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061212 หนองมะกอก รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061213 ไทรงาม รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061214 หวังใหม รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061215 หนองกะทะ รางสาล่ี ทามวง กาญจนบรีุ
71061301 หนองตากยา หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061302 หนองตะคอง หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
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71061303 หนองอีเหน็ หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061304 คอเขา หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061305 หนองสองหอง หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061306 โกรกตารอด หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061307 หนองลอมร้ัว หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061308 หนองบวั หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061309 กลาง หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061310 หนองแหน หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061311 หนองกําแพง หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061312 หนองมวง หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061313 หนองใหญ หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061314 หนองขาวนก หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061315 หนองกระโดนนอย หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71061316 หนองเกวียน หนองตากยา ทามวง กาญจนบรีุ
71070101 ทาขนุน ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070102 เสาหงษแ ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070103 ปรังกาสี ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070104 อูลอง ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070105 หนิแหลม ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070201 อีตอง ปลิ฿อก ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070202 โบออง ปลิ฿อก ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070203 ใหมไรปาู ปลิ฿อก ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070204 ปลิ฿อกค่ี ปลิ฿อก ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070301 วังหนิ หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070302 หมองกะลา หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070303 หนิดาดตะวันตก หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070304 หนองพลู หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070305 หนิดาดตะวันออก หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070306 กุยมั่ง หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070307 ดงโครง หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070308 วังผาตาด หนิดาด ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070401 พุถอง ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070402 กุยแหย ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070403 พุลอ ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ

-1835-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
71070404 ล่ินถิ่น ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070405 หนองบาง ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070406 หนองเจริญ ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070407 นามกุย ล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070501 หวยเสือ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070502 เกริงกระเวีย ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070503 ทพิุเย ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070504 ทุงเสือโทน (คลิต้ี) ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070505 ภูเตย ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070506 ทุงนางครวญ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070507 ชะอี้ ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070601 ทามะเด่ือ หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070602 ปากลําปลิ฿อก หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070603 หวยเขยง หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070604 ประจําไม หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070605 ไรปาู หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070606 ไร หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070607 หวยปากคอก หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070608 รวมใจ หวยเขยง ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070701 สหกรณแนิคม สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070702 สะพานลาว สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070703 สหกรณแ สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070704 ดินโส สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070705 หวยสมจิตร สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71070706 สองงาน สหกรณแนิคม ทองผาภูมิ กาญจนบรีุ
71080101 นิเถะ หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080102 วังกะ หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080103 ไหลน้ํา หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080104 หวยกบ หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080105 เวียคาด้ี หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080106 หวยมาลัย หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080107 ใหมพัฒนา หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080108 ซองกาเรีย หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080109 พระเจดียแสามองคแ หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
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71080110 ประไรโหนก หนองลู สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080201 ทาดินแดง ปรังเผล สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080202 วังขยาย ปรังเผล สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080203 หวยตอ ปรังเผล สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080204 จงอั่ว ปรังเผล สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080301 เสนหแพอง ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080302 กองมองทะ ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080303 เกาะสะเด่ิง ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080304 ไลโว ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080305 ทไิลปาู ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71080306 จะแก ไลโว สังขละบรีุ กาญจนบรีุ
71090101 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090102 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090103 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090104 ดอนง้ิว พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090105 ดอนดินเหนียว พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090106 ใหม พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090107 ดอนสระ พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090108 ดอนสมบรูณแ พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090109 ชายคลอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบรีุ
71090201 หนองกะจันทรแ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090202 หวยสะพาน หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090203 หนองโรง หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090204 หลุมหนิ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090205 หวยดวน หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090206 นาพระยา หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090207 วังรัก หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090208 รางยอม หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090209 ใหม หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090210 หลุมหนิหมูเหนือ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090211 ดอนเจริญ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090212 รางขบ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090213 บอหวานอย หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090214 ดงพัฒนา หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
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71090215 หนองเสาธง หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090216 บํารุงรักษแ หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090217 หนองสําโรง หนองโรง พนมทวน กาญจนบรีุ
71090301 หนองตาหมื่น ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090302 ตรอกสะเดา ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090303 ทุงสมอ ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090304 ดอนปรก ทุงสมอ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090401 ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090402 ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090403 นอย ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090404 หวัรัง ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090405 หนองแก ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090406 ทุงระฆัง ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090407 ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090408 มะขามใหญ ดอนเจดียแ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090501 พังตรุ พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090502 เบญ็พาด พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090503 กระเจาบอยา พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090504 โปงุกูป พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090505 บอระแหง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090506 เบญ็พาด พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090507 รางสมอ พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090508 นางงาม พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090509 ทุงสาวนอย พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090510 กระเจา พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090511 หนองหอย พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090512 ทุงหนองขํา พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090513 บอ พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090514 ดอนมะละกอ พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090515 ดอนแจง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090516 ดงรัง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090517 ดงกาง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090518 ทุงปราสาท พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090519 มณีกรมั่นเมือง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
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71090520 ทพัต้ัง พังตรุ พนมทวน กาญจนบรีุ
71090601 โคราช รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090602 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090603 ลาดหมู รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090604 หนองจอก รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090605 ตลาดเขต รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090606 ดอนเตาอิฐ รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090607 ง้ิวราย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090608 โกซาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090609 หวยกรด รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090610 รางทอง รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090611 หวัเขา รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090612 วังกาบ รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090613 ศรีพนมเขต รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090614 วังกุม รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090615 ตลาดใหม รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090616 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090617 ปาุไมโยน รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090618 นาทราย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090619 ดอนกลาง รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090620 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090621 หนองแก รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090622 ใหมไทดํา รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71090623 ไรยาพัฒนา รางหวาย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091101 สระลุมพุก หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091102 โกรกยาว หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091103 หนองปริก หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091104 หนองขุย หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091105 ปลักเขวา หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091106 หนองหราย หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091107 หนองแหน หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091108 ใหมพัฒนา หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091109 หนองสาหราย หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบรีุ
71091201 ดอนมะขาม ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
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71091202 บอสําโรง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091203 ทุงแหวง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091204 หนองปลอง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091205 ดอนกอก ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091206 ดอนตาเพชร ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091207 ทุงสมบรูณแ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091208 หนองโพธ์ิ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091209 บอหวา ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091210 หนองระหงษแ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091211 หนองตาขํา ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091212 หนองถาน ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71091213 ทุงทอง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบรีุ
71100101 เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100102 หนองผือ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100103 พุบอน เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100104 หนองแสลบ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100105 รางพยอม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100106 เขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100107 หนองกระทุม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100108 หนองหญาดอกขาว เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100109 ย่ีแส เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100110 เปรงพุทธา เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100111 เปงุขาม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100112 เขานางสางหวั เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100113 หนองโพธ์ิ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100114 หนาวัดเลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100115 หนองสระ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100116 ใหมเขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100201 หนองโสน หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100202 นางาม หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100203 สระเตย หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100204 หนองมวง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100205 น้ําคลุง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100206 โปงุพรม หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
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71100207 หนองไกตอ หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100208 ดอนกลาง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100209 หนองง้ิวโลง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100210 หนองแก หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100211 หนองไมหกั หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100301 หนองตากาย หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100302 หนองประดู หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100303 ตลุงเหนือ หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100304 โปงุไหม หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100305 หนองปรือ หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100306 น้ําโจน หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100307 หนองไกเหลือง หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100308 หนองแกแดง หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100309 เหยีงงาม หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100310 หนองมะสังขแ หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100311 หนองตาเกิด หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100312 หนองคําพา หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100401 หนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100402 หนองกระหนาก หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100403 หนองมะสัง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100404 หนองใหญ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100405 บงึหลม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100406 พรหมณี หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100407 หนองหวัวัว หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100408 บะลังกา หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100409 หนองโกเอน หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100410 เดนคนงาม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100411 หนองไผลอม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100412 ประชาพัฒนา หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100413 หนองนกออก หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100414 ขุนดาน หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100415 หนองหมี หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100416 ผาแดง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100417 ประดูเหล่ียม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
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71100418 น้ําทรัพยแ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100501 หนองนกแกว หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100502 หนองเค็ด หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100503 หนองงูเหลือม หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100504 หนองจั่น หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100505 หนองขบ หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100506 หนองรักษแ หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100507 หนองพลอง หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100508 ชองกล้ิง, ชองกรด หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100509 หนองขอย หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100510 วังแกว หนองนกแกว เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100601 หนองหวาย ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100602 หนองอําเภอจีน ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100603 น้ําลาด ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100604 ทุงกระบ่ํา ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100605 หนองแก ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100606 ส่ีกั๊ก ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100607 หนองปลิง ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100608 ชัฎดงพลับ ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100609 หนองกระออม ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100610 หนองตากเนื้อ ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100611 หนองเหยีง ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100612 หวยเทยีน ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100613 หนองจิกน้ําดํา ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100614 น้ําลาดเหนือ ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100701 หนองฝูาย หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100702 ปากชัฎหนองบวั หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100703 เขาวงพระจันทรแ หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100704 ตรอกกระโดน หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100705 หนองพังพวย หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100706 หวยรวก หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100707 หนองงูเหา หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100708 ชุมนุมพระ หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
71100709 เขานอย หนองฝูาย เลาขวัญ กาญจนบรีุ
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71110101 ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110102 หนองผูเฒา ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110103 ทาพุ ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110104 โปงุนก ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110105 ทาแย ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110106 ทาไมยาว ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110107 หนองหวาย ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110108 หนองหนิ ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110109 พุกราง ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110110 ทาพลับ ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110111 หนองสะแกรวม ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110112 หนองจอก ดานมะขามเต้ีย ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110201 ยางเกาะ กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110202 กลอนโด กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110203 แหลมทอง กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110204 หนองบวั กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110205 ทุงมะขามเฒา กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110206 หนองตะครอง กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110207 ยานเจา กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110208 ดอนสวาง กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110209 ชุกกระเพรา กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110210 เขาปูุคง กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110211 รางพลวง กลอนโด ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110301 ทาเสด็จ จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110302 จรเขเผือก จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110303 ทาโปงุ จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110304 ทามะไฟ จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110305 ไทรทอง จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110306 หนองโสน จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110307 หนองหญาปลอง จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110308 หนองกวาง จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110309 เนินสวรรคแ จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110310 ทุงทองพัฒนา จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110311 สวนง้ิว จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
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71110312 หนิสีพัฒนา จรเขเผือก ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110401 หนองไผ หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110402 หนองปากดง หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110403 หนิแดน หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110404 ทาพยอม หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110405 หนองไผเดิม หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71110406 ส่ีแยก หนองไผ ดานมะขามเต้ีย กาญจนบรีุ
71120101 หนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120102 หนองไมเอื้อย หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120103 หนองขอน หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120104 หนองสาหราย หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120105 โปงุชาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120106 กระพรอยสองขาม หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120107 วังยาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120108 วังแย หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120109 หนองมะคา หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120110 เขามุสิ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120111 หนองใหญ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120112 หนองหชูาง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120113 หวยใหญ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120114 หนองตาเดช หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120115 เขาสน หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120116 หนองไมแดง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120117 ทุงโปงุ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120118 หนองไมแกน หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120119 หวยผาก หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120120 เขาวงศแทรัพยแ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120121 หนองรัง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120122 ประชาสุข หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120201 พยอมงาม หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120202 ใหมพัฒนา หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120203 หวยหวาย หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120204 หนองปลาไหล หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120205 ศรีสุขเจริญ หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
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71120206 หนองขนาก หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120207 หนองไผลอม หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120208 หนองขอนเทพพนม หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120209 หนองกราง หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120210 ศูนยแรวมทรัพยแ หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120211 สามรอยไร หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120212 เทพมงคล หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120213 หนองแกประชาสรรคแ หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120214 ศรีสวรรคแ หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120301 หนองผักแวน สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120302 เขาหนิต้ัง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120303 หวยแมระวาง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120304 มวงเฒา สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120305 บารมี สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120306 สมเด็จเจริญ สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71120307 หวยองคต สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบรีุ
71130101 ซอง หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130102 หวยกระเจา หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130103 หวยกระเจา หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130104 ดงตาอินทรแ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130105 เขากรวด หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130106 หวัอาง หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130107 เขาศาลา หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130108 ทพัพระยา หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130109 ไผงาม หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130110 อุดมสุข หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130111 ทุงมังกะหรา หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130112 พยอมงาม หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130113 กรอกฟูาสาธุการ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130114 ทุงใหญ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130115 ไพรงาม หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130116 ดอน หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130117 โกรกสมอ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130118 โกรกแสลบ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
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71130119 ทุงคูณ หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130120 ทุงประดู หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130121 ดอนสวาง หวยกระเจา หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130201 หนองมะเขือ วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130202 วังมะคา วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130203 นาตามิ่ง วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130204 วังไผ วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130205 นาใหม วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130206 หนองตายอด วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130207 หนองมะสังขแ วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130208 อางหนิ วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130209 บอทอง วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130210 หนองโก วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130211 วังสมบรูณแ วังไผ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130301 ดอนแสลบ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130302 พนมนาง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130303 วังสําโรง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130304 วังนาค ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130305 เขารักษแ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130306 ตลุงใต ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130307 หนองปลิง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130308 หนองนางเล้ิง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130309 กรับ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130310 หนองปลอง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130311 ใหม ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130312 เขาดินสอ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130313 โปงุสวรรคแ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130314 เขาใหญ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130315 หนองเจริญทรัพยแ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130316 วังขาวใหม ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130317 วังแสนสุข ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130318 ทุงเจริญ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130319 ดอนทวีทรัพยแ ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130320 ดอนมะรุม ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
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71130321 กาญจนาภิเษก ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130322 สันติสุข ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130323 ดอนพัฒนา ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130324 ทุงรวงทอง ดอนแสลบ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130401 สระลงเรือ สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130402 ไผสี สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130403 หวยยาง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130404 หนองบวัหิ่ง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130405 สระจันทรแทอง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130406 หวยลึก สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130407 หนองเจริญสุข สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130408 พุบอน สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130409 ดงรัง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130410 ยางทอง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130411 บอเงิน สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130412 กรอกตาโพธ์ิ สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130413 หนองปลอดภัย สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130414 ดอนมะนาว สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130415 วังรักษแ สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130416 หนองพญางู สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
71130417 ไผสีทอง สระลงเรือ หวยกระเจา กาญจนบรีุ
72010201 คายเกา ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010202 สารภี ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010203 กุฎีทอง ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010204 ทายสนามบนิ ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010205 คันคลอง ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010206 ทาบางเจริญ ร้ัวใหญ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010301 ทบัตีเหล็ก ทบัตีเหล็ก เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010302 ประสพสุข ทบัตีเหล็ก เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010303 ราษฎรแสามัคคี ทบัตีเหล็ก เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010304 โพธ์ิเขียว ทบัตีเหล็ก เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010305 ดอนบาน ทบัตีเหล็ก เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010401 ทาระหดั ทาระหดั เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010402 โพธ์ิคอย ทาระหดั เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
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72010403 ทาโขลง ทาระหดั เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010404 คันทด ทาระหดั เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010405 โคกหมอ ทาระหดั เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010501 ดอนกลาง ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010502 ไผขวาง ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010503 คันทด ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010504 หนองตาลกาบ ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010505 รางกระทุม ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010506 ไผนกแขวง ไผขวาง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010601 โคกโคเฒา โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010602 ลํายาง โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010603 สามหนอ โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010604 สามหนอ-ลาดบวั โคกโคเฒา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010701 หวัระกํา ดอนตาล เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010702 คันลํา ดอนตาล เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010703 ดอนหญาแพรก ดอนตาล เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010704 ไผเกาะโพธ์ิงาม ดอนตาล เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010705 หนองแปดคํ่า ดอนตาล เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010801 ดอนมะสังขแ ดอนมะสังขแ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010802 หนองบอน ดอนมะสังขแ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010803 ลาดตาล ดอนมะสังขแ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010804 ร้ิวหวยพรอด ดอนมะสังขแ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010805 ลาดตะโก ดอนมะสังขแ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010901 พลูหลวง พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010902 ดอนทะเล พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010903 สมุน พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010904 หวัปาุนอย พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010905 พิหารแดง พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72010906 ดอนแค พิหารแดง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011001 อูยา ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011002 บางปลาหมอ ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011003 ศาลาแดง ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011004 วังพระนอน ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011005 สามนาค ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
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72011006 พันตําลึง ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011007 ดอนกุม ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011008 คลองพะเนียง ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011009 หลังประตูน้ํา ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011101 ดอนโพธ์ิทอง ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011102 ดอนอายดาว ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011103 ทองเสือขวน ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011104 สามเหล่ียม ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011105 บงึไผแขก ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011106 หนองลาน ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011201 โพธ์ิทาทราย บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011202 โพธ์ิตะวันตก บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011203 โพธ์ิตะวันออก บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011204 ศรีสะเกษ บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011205 บงึหมูเกา บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011206 บงึหมูใหม บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011207 ลาดตานวล บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011208 หนองหมอแกง บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011209 บงึคัน บานโพธ์ิ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011301 เขาดิน สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011302 ปากคลองเขาดิน สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011303 ทาเสด็จ สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011304 ปลายน้ํา สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011305 ทาวา สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011306 วัดสารภี สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011307 หนองปรือ สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011308 หนองบอน สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011309 หลักเมตร สระแกว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011401 สามทอง ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011402 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011403 หนองศาลา ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011404 หนองแต ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011405 หนองหนิ ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011406 หนอแดง ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
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72011407 หนองบวั ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011501 มะขามเรียง บางกุง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011502 บางกุง บางกุง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011503 วังวน บางกุง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011504 บางหมัน บางกุง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011601 ดอนหวัฝูาย ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011602 วัดโรงชาง ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011603 ขอยงาม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011604 บงึกระเทยีม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011605 ตีนเปด็ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011606 เกาะวังเพลง ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011607 คลองมะโนรา ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011608 ดอนแจง ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011609 ดอนหลวง ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011610 ดอนสนวน ศาลาขาว เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011701 ดอนระกํา สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011702 ไผแปลกแม สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011703 วังฆอง สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011704 สวนแตง สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011705 ปาุสําดํา สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011706 ไผลูกนก สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011707 สังฆจายเถร สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011708 ทาชาง สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011709 หนองกระทุม สวนแตง เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011801 หวัถนน สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011802 กิโลแปด สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011803 หวัเกาะ สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011804 หวัเวียง สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011805 สนามชัย สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011806 ดอนโพธ์ิ สนามชัย เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011901 โพธ์ิพระ โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011902 หวยหมาก โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011903 โพธ์ิพระยา โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011904 วังกุม โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
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72011905 นาทอง โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011906 ซอง โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72011907 สวนพลู โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012001 ทาขาม สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012002 วัดจําปี สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012003 หนองขาม สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012004 สํานักตะฆา สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012005 หนองโสน สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72012006 หนองแซง สนามคลี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ
72020101 เขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020102 เขาพระ เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020103 ทารวก เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020104 ทารวก เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020105 ทาชาง เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020106 กํามะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020107 ทามวง เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020108 ทาชาง เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020109 กํามะเชียร เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020110 ชะโอย เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020111 วังกุลา เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020201 เดิมบาง เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020202 เดิมบาง เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020203 แหลมสะแก เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020204 ทาเตียน เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020205 ทาใหญ เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020206 วังกุลา เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020207 หวัเกาะ เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020208 หนองหลม เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020209 แหลมหวา เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020210 คลองระแหง เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020211 ทาเตียน เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020301 วังสําเภาลม นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020302 บางกระพัน นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020303 ไร นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
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72020304 นางบวช นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020305 ทานางเริง นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020306 ทานางเริง นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020307 เกาะคู นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020308 ทามะนาว นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020309 กระเสียว นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020310 ไร นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020401 เขาดิน เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020402 ปากดงทาศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020403 กรางสามยอด เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020404 หนองแขม เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020405 ดอนอุโลก เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020406 กาบบวั เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020407 หวงมะระ เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020408 สีบวัทอง เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020409 รางแจง เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020410 หนองแขม เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020411 นิคมเกษตร เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020412 ทุงกระเตน เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020501 ปากน้ํา ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020502 ทาสะตือ ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020503 ทาทอง ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020504 ปากน้ํา ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020505 ทาทอง ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020506 ปากคลอง ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020507 ทามะกอก ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020601 ดอนฉนวน ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020602 คูเมือง ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020603 ดอนตาลเส้ียน ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020604 ขุยโพธ์ิ ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020605 กุมโคก ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020606 กรางสามยอด ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020607 กนวุง ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020608 คลองยอ ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
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72020701 สามเอก โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020702 หวยหวาย โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020703 เจ็ดอารแ โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020704 หนองตาแกว โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020705 หนองบอน โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020706 หนองกรด โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020707 ใหมคันคลอง โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020708 ร้ิวกรูด โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020709 หนองกลับ โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020710 สามเอกเหนือ โคกชาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020801 เขาคีรี หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020802 หวัเขา หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020803 กระเสียว หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020804 วัดไทร หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020805 น้ําพุ หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020806 หวัเขา หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020807 ฉวาก หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020808 ปากดง หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020809 เขาเขียว หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020810 หวัเขา หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020811 หนองกระดาน หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020812 ตรอกตาโพธ์ิ หวัเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020901 เดน หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020902 อูตะเภา หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020903 หวันา หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020904 ดอนตาล หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020905 มะขามเฒา หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020906 หนองไมตาย หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72020907 ทาขาม หวันา เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021001 บอกรุ บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021002 ดอนเกา บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021003 หนองฉนวน บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021004 ลาด บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021005 หนองลาด บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
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72021006 หนองปาุแซง บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021007 ทุงกฐิน บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021101 คันคลอง วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021102 วังศรีราช วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021103 คันคลอง วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021104 โพธ์ิทอง วังศรีราช เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021201 ปาุสะแก ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021202 ปาุสะแก ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021203 ดอนมะเกลือ ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021204 ดอนมะเกลือ ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021205 ทุงกานเหลือง ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021206 ดงตาล ปาุสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021301 คลองละออม ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021302 ยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021303 ยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021304 หวยปลาชอน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021305 ทามะนาว ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021306 กรางดวน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021307 ดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021401 หนองกระทุม หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021402 หนองกระทุม หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021403 หนองปอ หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021404 หนองปลาดุก หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021405 หนองกอก หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021406 หนองนา หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021407 หนองอิงพิง หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021408 หนองหนิ หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72021409 โศกไฮ หนองกระทุม เดิมบางนางบวช สุพรรณบรีุ
72030101 หนองมะคาโมง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030102 พุขอย หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030103 หนองอุโลก หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030104 หนองแกสามหนอง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030105 กิโล 2 หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030106 กิโล 8 หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
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72030107 พุกราง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030108 พุกราง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030109 เขานางงาม หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030110 วังน้ําโจน หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030111 ดอนแย หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030112 ปาุสัก หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030113 หนองแขนปลอก หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030114 ปากชัด หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030115 ดงอูทอง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030116 โปงุขาม หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030117 บอยาง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030118 ขนสงพัฒนา หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030119 กิโล 2 พัฒนา หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030120 ดอนบอ หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030121 เขาน้ําแดง หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030201 ดานชาง ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030202 หนองเปาะ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030203 ทุงนาตาปิ่น ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030204 พุน้ํารอน ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030205 ดอนประดู ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030206 หนองผือ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030207 โปงุคอม ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030208 วังน้ําเขียว ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030209 ปลักประดู ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030210 ดงปอ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030211 ชลประทาน ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030212 หนองอีนาค ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030213 โปงุคาง ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030214 เขาชองคับ ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030215 หนิลาด ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030216 หนองแก ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030217 ทุงดินดํา ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030218 หนองมะสัง ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030219 ทรัพยแศิลา ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
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72030220 โปงุขอยสมอทอง ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030221 หวยถ้ํา ดานชาง ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030301 วังกุม หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030302 ชัฏหนองยาว หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030303 วังกกจาน หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030304 ทุง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030305 พุบอง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030306 ปาุแฝก หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030307 ปาุขี หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030308 กกเต็น หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030309 กกตาด หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030310 กกเชียง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030311 ปาุเลา หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030312 หวยแหง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030313 วังพลับ หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030314 หวยขมิ้น หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030315 ใหมกกเต็น หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030316 ใหมไทรทอง หวยขมิ้น ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030401 ทุงมะกอก องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030402 ดงเสลา องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030403 วังโหรา องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030404 ไผสีทอง องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030405 หนองมะเขือขื่น องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030406 วังจรเข องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030407 น้ําตกไทรทอง องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030408 เขาใหญ องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030409 เขาธง องคแพระ ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030501 วังคัน วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030502 หนองยายเงิน วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030503 ทบัผ้ึง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030504 ดงรัง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030505 ทุงกวาง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030506 บุงยาง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030507 ทุงใหญ วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
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72030508 กกซาง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030509 เขาโลน วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030510 วังทอง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030511 ผ้ึงหลวง วังคัน ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030601 ทบักระดาษ นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030602 หนองปลากระด่ี นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030603 ทาเด่ือ นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030604 พุหวาย นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030605 วังหนอไม นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030606 หบุตาอัน นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030701 กลวย วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030702 องคแพระ วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030703 วังยาว วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030704 ละวาวังควาย วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030705 ตะเพินค่ี วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030706 หวยหนิดํา วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030707 มวงฆะ วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030708 ใหมวังยาว วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72030709 หวยมวงแป วังยาว ดานชาง สุพรรณบรีุ
72040101 ขนมจีน โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040102 สวนขิง โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040103 ลานคา โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040104 ใหม โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040105 โคกคราม โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040106 แขก โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040107 ปากคลองกุม โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040108 หงษแ โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040109 ลําบวั โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040110 หมอแกง โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040111 ศาลาแดง โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040112 โรงนา โคกคราม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040201 ยอด บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040202 เกาหอง บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040203 โพธ์ิศรี บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
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72040204 ดาน บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040205 เสาธง บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040206 ดอนมะเกลือ บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040207 กกมวง บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040208 บางปลามา บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040209 ขนมจีน บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040210 หวัไผ บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040211 โพนไร บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040212 โพธ์ิศรี บางปลามา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040301 บางย่ีหน ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040302 ตะคา ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040303 ชีปะขาว ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040304 เจาขาว ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040305 ดาบเงิน ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040306 ดารา ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040307 บางใหญ ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040308 บางใหญ ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040309 บางย่ีหน ตะคา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040401 บางใหญ บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040402 บางแมหมาย บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040403 บางแมหมาย บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040404 บางแมหมาย บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040405 ดอนกระเบื้อง บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040406 หนองมูย่ี บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040407 บางใหญ บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040408 ดอนแฟบ บางใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040501 บางเลน กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040502 ทองหลาง กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040503 กฤษณา กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040504 ราษฎรแบรูณะ กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040505 โคกโพธ์ิ กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040506 บออีโคก กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040507 กฤษณา กฤษณา บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040601 สาลี สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
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72040602 สาลี สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040603 ลาดน้ําขาว สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040604 ทรงกระเทยีม สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040605 บงึคา สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040606 เสาธงทอง สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040607 ทรงกระเทยีม สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040608 สาลี สาลี บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040701 ใหม ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040702 ไผกองดิน ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040703 สุด ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040704 สุด ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040705 บอหวักรวด ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040706 บอสวาย ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040707 โพธ์ิหลวง ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040708 หนองแขยง ไผกองดิน บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040801 องครักษแ องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040802 คลองโมง องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040803 ทองขาหยาง องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040804 กระทุมทอง องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040805 รางขโมย องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040806 สะพาน องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040807 หงษแ องครักษแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040901 ดอนผักเส้ียน จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040902 จรเขใหญ จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040903 ลําบวั จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040904 ทบัน้ํา จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040905 จรเขใหญ จรเขนอย จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040906 โพธ์ิศรี จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040907 ดอนหนามแดง จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040908 ศาลาทาทราย จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72040909 กลาง จรเขใหญ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041001 แหลม บานแหลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041002 คอวัง บานแหลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041003 ปาุพฤกษแ บานแหลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
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72041004 คลองขุด บานแหลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041005 ศุขเกษม บานแหลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041101 โคกโก มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041102 โคกขอย มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041103 มะขามลม มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041104 มะขามลม มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041105 สะแกยางหมู มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041106 วัดโบสถแ มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041107 ตะลุมบานหมี่ มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041108 โพธ์ิเตาเหล็ก มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041109 ดอนไผแขวน มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041110 วัดโบสถแ มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041111 ตะลุมบานหมี่ มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041112 หนองกระทุม มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041113 ปากบาง มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041114 ดอนขอย มะขามลม บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041201 ไผเง วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041202 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041203 ดอนโก วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041204 ไผมุง วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041205 ดอนยอ วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041206 โพธ์ิแดง วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041207 ดอนโก วังน้ําเย็น บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041301 ดอนหนามแดง วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041302 ทาตลาด วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041303 ดอนขาด วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041304 คลองขุด วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041305 ดอนตนคาง วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041306 รางบวั วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041307 บางจิก วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041308 ดอนไขเตา วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041309 ไผเด่ียว วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041310 ดอนทอง วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041311 ทาตลาด วัดโบสถแ บางปลามา สุพรรณบรีุ
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72041401 สันดอน วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041402 โพธ์ิตะควน วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041403 ดอนสะแก วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041404 วัดดาว วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041405 สังโฆ วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041406 รางทอง วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041407 คูบวั วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041408 ดอนตาจีน วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041409 ดอนตาจีนใต วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72041410 ดอนกลางใต วัดดาว บางปลามา สุพรรณบรีุ
72050101 วัดถั่ว ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050102 ดอนกระตาย ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050103 ตลาดศรีประจันตแ ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050104 ดอนตาล ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050105 ลาดปลาเคา ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050106 มวงเจริญผล ศรีประจันตแ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050201 ทําเน บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050202 กราง บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050203 ดอนบบุผาราม บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050204 ปูุเจา บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050205 กลวย บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050206 ดงตาปอูม บานกราง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050301 มดแดง มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050302 มดแดง มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050303 กระดาษ มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050304 วังพลับใต มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050305 วังพลับเหนือ มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050306 ศรีจันตแ มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050307 วังพลับใต มดแดง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050401 นาปาุ บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050402 หนองเพียน บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050403 หวยตาพรหม บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050404 คอย บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050405 นาปาุ บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
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72050406 ดอนตากู บางงาม ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050501 สามจุน ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050502 ดอนปรู ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050503 หวยสุวรรณ ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050504 โพธ์ินฤมิตร ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050505 หนองใหญ ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050506 ถั่วพลู ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050507 กระทุมแบน ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050508 ทาทราย ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050509 หนองกรด ดอนปรู ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050601 รางหางมา ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050602 บวัประจันตแ ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050603 หนองอายเกลา ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050604 ดอนกลาง ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050605 ปาุพระเจา ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050606 หนองสรวง ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050607 คลองชะอม ปลายนา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050701 ตลาดวังหวา วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050702 ดอนลาน วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050703 ดงขี้เหล็ก วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050704 ดงขี้เหล็ก วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050705 วัดเกาะ วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050706 วัดเกาะ วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050707 คลองชะโด วังหวา ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050801 ไร วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050802 วังกรานตแ วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050803 พังมวง วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050804 หวยเจริญ วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050805 สามจุน วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050806 ปูุเจา วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050807 หนองออ วังน้ําซับ ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050901 สามนาค วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050902 คลองตาลเส้ียน วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050903 บรรไดทอง วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
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72050904 ดงตาล วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050905 วังยาง วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050906 ดงตาลขี้พุ วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050907 ลาดปลาเคา วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050908 วังยาง วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72050909 ทุงชนะ วังยาง ศรีประจันตแ สุพรรณบรีุ
72060101 ราษฏรบํารุง ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060102 ทาแร ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060103 หนองสระ ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060104 นเรศ ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060105 ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060106 หนองหลอด ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060107 หนองแสลบ ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060108 หนองฝูาย ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060109 นเรศพัฒนา ดอนเจดียแ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060201 ดอนมะเกลือ หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060202 โคกหมอ 1 หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060203 หนองขุม หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060204 หวยมาลอย หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060205 สระดาน หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060206 ทากุม หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060207 หนองสาหราย หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060208 กรวด หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060209 โคกหมอ 2 หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060210 หนองกระหนาก หนองสาหราย ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060301 ไรรถ ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060302 หนองนา ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060303 จิกรากขา ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060304 หนองแจง ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060305 ชองพิกุล ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060306 ดงกระเชา ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060307 สํานักโก ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060308 ทุงนาทอง ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060309 ดงตาพา ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
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72060310 หนองระกํา ไรรถ ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060401 หนองไผลอม สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060402 หนองนาหนิแลง สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060403 สระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060404 ดอนโพธ์ิ สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060405 หนองสลัดใด สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060406 ดอนกลาง สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060407 หนองเสาธง สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060408 ดอนกระเพรา สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060409 ดอนกลางพัฒนา สระกระโจม ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060501 หนองทราย ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060502 ทะเลบก ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060503 ทะเลบวช ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060504 บอสําราญ ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060505 หนองแขม ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060506 หนองสานแตร ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060507 หนองมังกะหรา ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060508 หนองโสน ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060509 ทางขวาง ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060510 หนองหวัลิง ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060511 หนองแขมพัฒนา ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72060512 หนองสามแตรพัฒนา ทะเลบก ดอนเจดียแ สุพรรณบรีุ
72070201 โรงชาง บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070202 จิกหมู บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070203 ไผชางแลน บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070204 ลาดพลี บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070205 บางสาม บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070206 ลาดมะขาม บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070207 ไผชองลม บางเลน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070301 การอง บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070302 บางซอ บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070303 บางซอ บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070304 ไผลอม บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070305 ทาเกวียน บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
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72070306 สามเหล่ียม บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070307 จรเขครืน บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070308 ไผสัก บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070309 รางมดตะนอย บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070310 โคกเจ็ดลูก บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070311 ไผโรงวัว บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070312 บางเมฆ บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070313 ทาขาม บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070314 สิงหล บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070315 ไผตาโม บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070316 คันคลอง บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070317 บางสะแก บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070318 หมูใหญ บางตาเถร สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070401 ปากเกร็ด บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070402 บางตะเคียน บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070403 บางสะแก บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070404 บางสะแก บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070405 บางซอ บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070406 คลองใหม บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070407 ไผเดาะ บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070408 โรงชาง บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070501 บางสะแก บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070502 กุม บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070503 โพธ์ิ บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070504 บางสะแก บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070505 ลาดหญาแพรก บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070506 รางทอง บานกุม สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070601 ทาไชย หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070602 ทาไชย หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070603 หวัโพธ์ิ หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070604 กระบอก หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070605 บางบอน หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070606 ดอนทาไชย หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070607 รางประทนุ หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
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72070608 ใหม หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070609 กิ่วทอง หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070610 ดอนตนกุม หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070611 ดอนไฟไหม หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070612 ดอนสงวน หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070613 หวัโพธ์ิเหนือ หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070614 ดอนทอง หวัโพธ์ิ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070701 ทาทราย บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070702 บางพลับ บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070703 ดอนกระเบื้อง บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070704 บางบอน บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070705 ดอนสงวน บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070706 บางพลับ (นาทอง) บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070707 บางคาง บางพลับ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070801 ดอนกลาง เนินพระปรางคแ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070802 หวายสอ เนินพระปรางคแ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070803 สะพานเจ็ก เนินพระปรางคแ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070804 ไผโรงโขน เนินพระปรางคแ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070805 หวัสะแก เนินพระปรางคแ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070901 ชาง บานชาง สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070902 ชาง บานชาง สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070903 ลาดบวั บานชาง สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070904 ยานซ่ือ บานชาง สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72070905 ดอนตาย่ี บานชาง สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071001 ตนตาล ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071002 ทายบาน ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071003 เหนือ ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071004 บางสนุน ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071005 โคกงูเหา ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071006 ไผหมู ตนตาล สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071101 บางล่ีเล็ก ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071102 ศรีสําราญ ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071103 รางกราง ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071104 ไผขาด ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
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72071105 ขื่อชนก ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071106 หนองโพธ์ิ ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071107 สระพังกราง ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071108 วังตะกู ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071109 ศรีสําราญ ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071110 โพรงมะเด่ือ ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071111 หนองโพธ์ิ ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071112 ทุงรี ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071113 หนองโพธ์ินอย ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071114 ไผขาด ศรีสําราญ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071201 บวัขาว ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071202 ทบัยายคุด ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071203 หนองวัลยแเปรียง ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071204 ดอนกอก ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071205 หนองหมัน ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071206 โปรง ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071207 ทบัอีกรัก ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071208 วังตะกู ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071209 ลองตอง ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071210 ทุงคอก ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071211 ปากคอก ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071212 ทุงเข็น ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071213 รางเทยีน ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071214 โปงุตาไล ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071215 ทุงเจริญ ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071216 หนองกระทุม ทุงคอก สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071301 หนองจิก หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071302 หนองอึ้ง หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071303 ไผแขวน หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071304 สํานักแจง หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071305 ดอนพรม หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071306 ทบัปลารา หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071307 หนองบอ หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071308 กระถินแดง หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
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72071309 ดอนแจงพัฒนา หนองบอ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071401 รางเข็มทอง บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071402 ทบักระดาน บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071403 ลังกา บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071404 ดอนตําลึง บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071405 หวักลับ บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071406 หวักลับ บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071407 โปงุลาน บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071408 หนองกระด่ี บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071409 หนองเฝูา บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071410 หวัวัง บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071411 ดอนกระเพรา บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071412 หนองพันเทา บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071413 หนองตักสาก บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071414 หนองพันยัง บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071415 หนองหมัน บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071416 บอสุพรรณ บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071417 โปงุตาเหยีน บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071418 หนองขุย บอสุพรรณ สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071501 หวัทราย ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071502 ดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071503 ไผวัดชี ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071504 ดอนมะนาว ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071505 หนองนา ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071506 บวัแดง ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72071507 สระพังเขิน ดอนมะนาว สองพี่นอง สุพรรณบรีุ
72080101 ลําพระยา ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080102 วังหวา ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080103 ยานยาว ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080104 ทาระกํา ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080105 วังหนิ ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080106 ปากคลอง บางขวาง ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080107 หนองแขม ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080108 ยานยาว ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
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72080109 ทาทอง ยานยาว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080201 ทุงใหญ วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080202 ทุงแฝก วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080203 หนองน้ําใส วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080204 บางคาง วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080205 วังลึก วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080206 คอตัน วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080207 ทาเรียบ วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080208 วังลาน วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080209 ทากระพี้ วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080210 ทุงลานโพธ์ิ วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080211 ทุงแฝก วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080212 หนองน้ําใส วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080213 วังจิก วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080214 ทาพระพี้ตก วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080215 ทาพิกุล วังลึก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080301 สามชุก สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080302 สามชุก สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080303 คลองขอม สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080304 ทงึ สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080305 สะพานขาว สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080306 เศรษฐกร สามชุก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080401 หนองไผ หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080402 โปรงแดง หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080403 สิบแรก หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080404 หนองโรง หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080405 หนองผักนาก หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080406 หนองสังขแทอง หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080407 หนองโรง หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080408 หนองดาน หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบรีุ
72080501 หนองไผ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080502 สระ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080503 หนองหวัรัง บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080504 สระดาน บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
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72080505 ลาดสิงหแ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080506 ทาตาจวง บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080507 หนองหนิ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080508 ดงโมกขแ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080509 โพธ์ิสุวรรณ บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080510 หนองขุม บานสระ สามชุก สุพรรณบรีุ
72080601 ดอนไร หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080602 ดอนไร หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080603 เนินมหาเชษฐ หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080604 หนองสะเดาบน หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080605 หนองสะเดาลาง หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080606 สุวรรณตะไล หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080607 หวยมะขาม หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080608 สระยายชี หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080609 หนองเกตุ หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080610 ทบัขุนชาง หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบรีุ
72080701 หวักระบงั กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080702 โคกหมอ กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080703 ทามะกรูด กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080704 ดงนุน กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080705 ยางสองพี่นอง กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080706 ลาดใบไม กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080707 กระเสียว กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080708 ทงึ กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080709 กระเสียว กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72080710 รองกระแบก กระเสียว สามชุก สุพรรณบรีุ
72090101 นาลาว อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090102 ดอนพรม อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090103 โคก อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090104 หนองตาสาม อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090105 เขาพระ อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090106 อูทอง-ทาพระ อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090107 ทามา อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090108 หนองเสือ อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
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72090109 ศรีสรรเพชร อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090110 ดงเย็น อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090111 ปฐมพร อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090112 เนินพลับพลา-สวนพลู อูทอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090201 ดอนเขวา สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090202 บอปั้น สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090203 สระยายโสม สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090204 โซง สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090205 โปงุ สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090206 คลองตัน สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090207 หนองยายทรัพยแ สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090208 หนองแกเจริญ สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090209 รางยาว สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090210 บอคู สระยายโสม อูทอง สุพรรณบรีุ
72090301 หนองบวั จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090302 วังหลุมพอง จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090303 รางโพธ์ิ จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090304 จรเขสามพัน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090305 จรเขสามพัน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090306 จรเขสามพัน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090307 หนองบอน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090308 เขาชานหมาก จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090309 รางโพธ์ิ จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090310 ทุงยายฟัก จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090311 เขาวงพาทยแ จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090312 โพธ์ิทอง จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090313 วังทอง จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090314 เนินสมบติั จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090315 วังขอน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090401 ดอน บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090402 ยางลาว บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090403 ยางไทย บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090404 หวัทํานบ บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090405 ดอนไฟไหม บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
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72090406 ดอนใต บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090407 หนองปอ บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090408 บอ บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090409 ดอนไฮ บานดอน อูทอง สุพรรณบรีุ
72090501 ยุงทะลาย ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090502 ดอนหอคอย ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090503 ดอนพุทรา ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090504 ดอนง้ิว ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090505 หางตลาด ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090506 ลาดพราว ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090507 ดอนตะเคียน ยุงทะลาย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090601 หวัขอย ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090602 ดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090603 ดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090604 ดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090605 ดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090606 ทุงกระเจ็ด ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090607 นอกนา ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090608 กอไฮดอนแค ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090609 ทาตะเกียง ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090610 เลียบราง ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090611 สะแกลาย ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090612 ดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ อูทอง สุพรรณบรีุ
72090701 คณฑี หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090702 หนองโอง หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090703 หนองกระทงิ หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090704 หนองหลุม หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090705 หวยหนิ หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090706 โคกสําโรง หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090707 ตล่ิงชัน หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090708 เกษตรสุข หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090709 หนองแหน หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090710 สระ หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090711 คอกวัวตะวันออก หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
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72090712 เขาตากาว หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090713 พวน หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090714 หนองหลุมตะวันออก หนองโอง อูทอง สุพรรณบรีุ
72090801 ดอนคา, หวัตาล ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090802 ดอนคา ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090803 ใหม ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090804 สระกราง ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090805 หวยคู ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090806 ดอนคา ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090807 หนองกุฎีทอง ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090808 หนองมะขอ ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090809 เขากําแพง ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090810 โนน ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090811 หนองกระโซ ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090812 ชางดําหวั ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090813 ชัฏดงดํา ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090814 โปรงพรานอินทรแ ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090815 หนองศรีเทพ ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090816 เขาดีสลัก ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090817 หนองหม-ูโนนแดง ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090818 หนองทราย ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090819 หวย ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090820 ใหมใต ดอนคา อูทอง สุพรรณบรีุ
72090901 หนองตาลัย พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090902 ขาม พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090903 โขง พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090904 หนองโดก พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090905 เขาทอก พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090906 พลับพลาไชย พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090907 หนองกุฎิ พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090908 ขามใต พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090909 หนองงูเหลือม พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090910 ลูกแก พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090911 หนองการอง พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
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72090912 ชายคลอง พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090913 เขาวงศแ พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72090914 ขุนบญุมา พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบรีุ
72091001 จราเกา บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091002 จราใหม บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091003 หนองจอก บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091004 ทุงดินดํา บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091005 เขากระจิว บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091006 สระบวัทอง บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091007 กกมวง บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091008 หนองจอกนอย บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091009 หนองสลัดได บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091010 ดอนยอ บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091011 ฟากหวย บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091012 ดอนกลาง บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091013 วังวัว บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091014 หนองกระหนาก บานโขง อูทอง สุพรรณบรีุ
72091101 ไผลูกนก เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091102 วัดนก เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091103 ตาลลูกออน เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091104 โคกยายเกตุ เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091105 ปากแสก เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091106 เกาะกลาง เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091107 โคกยายเกตุ เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091108 ใหมพานิช เจดียแ อูทอง สุพรรณบรีุ
72091201 สระพังลาน สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091202 ดอนยายกอย สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091203 หนองน้ําเตา สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091204 หนองขาวงาย สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091205 ดอนสุโข สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091206 คุมกลาง สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091207 ฟากทาง สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091208 ทุงปาุตาล สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091209 สุวรรณวัฒนแ สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
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72091210 ตะวันออก สระพังลาน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091301 หวัพุทรา กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091302 กระจัน กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091303 ดอนยายเหม กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091304 บางย่ีแส กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091305 บางระดม กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091306 โพธ์ิลอม กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091307 หนองสองหอง กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091308 สะพานดํา กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091309 ดอนแฝก กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72091310 ฟากลาด กระจัน อูทอง สุพรรณบรีุ
72100101 บลัลังกแ หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100102 หนองหลวง หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100103 บอหวา หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100104 ดอนสําโรง หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100105 หนองหญาไซ หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100106 บอหวา หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100107 ดอนกระเบื้อง หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100108 หนองปลารอด หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100109 หนองสําโรง หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100110 หนองสําโรง หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100111 หนองโก หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100112 ดอนสําโรงเหนือ หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100113 หนองมะฟราน หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100201 หนองเตาทอง หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100202 หนองคาง หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100203 หนองทราย หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100204 หนองราชวัตร หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100205 มาบพะยอม หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100206 ทบัมะเขือ หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100207 หนองกระทุม หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100208 หนองเสือทบัหมี หนองราชวัตร หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100301 หนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100302 หนองจิกยาว หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
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72100303 ดอนตาลเส้ียน หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100304 ลําพันบอง หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100305 หนองกางยาง หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100306 ใหมไรออย หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100307 หนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100308 ลําพันบอง หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100309 กงกําปั่น หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100310 หนองปลอง หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100311 หนองกระโดนมน หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100312 สามัคคีธรรม หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100313 หนองพลับ หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100314 ใหมวัดยาง หนองโพธ์ิ หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100401 สระเตย แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100402 โคกพระ แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100403 วังน้ําโจน แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100404 แจงงาม แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100405 โปงุกระมั่ง แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100406 กอนแกว แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100407 ดงเชือก แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100408 หนองหญาขาว แจงงาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100501 คัตทตู หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100502 หนองแหน หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100503 ทะเลเพลาะ หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100504 หนองกระทงิ หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100505 หนองขาม หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100506 ตรอกสะเดา หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100507 หวยน้ําจันทรแ หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100508 หนองหาง หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100509 ทุงแสม หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100510 หนองเสือเตน หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100511 หวยน้ําจันทรแใต หนองขาม หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100601 ทพัหลวง ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100602 หวยหลง ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100603 หนองกระถิน ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
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72100604 ทพัตาแทน ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100605 ทพัยายดาบ ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100606 หนองกระอิฐ ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100607 สระกลอย ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100608 ทุงหนองแกว ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100609 โคงบอแร ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100610 หนองบวัหิ่ง ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100611 หนองผ้ึง ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
72100612 หนองอีพัง ทพัหลวง หนองหญาไซ สุพรรณบรีุ
73010201 บางแขม บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010202 บางคู บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010203 บางทองหลาง บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010204 บางแขม บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010205 ดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010206 ศรีษะคู บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010207 ไรถั่ว บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010208 ใหม บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010209 ลาดปลาเคา บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010210 หวัไผ บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010302 หนองบอน พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010303 สวนทวย พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010305 หนองอาเส่ีย พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010307 บอโตนด พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010308 หวยจรเข พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010309 วังจินดา พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
73010401 ธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010402 ธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010403 ทาหนอไม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010404 เกาะกลาง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010405 สวนใหม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010406 ตนสําโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010407 สามงาม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
73010501 ดงยาง ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010502 เดนตาเอี่ยม ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
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73010503 โคสํานัก ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010504 สามแจม ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010505 นอก ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010506 ทาไร ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010507 หมูใหญ ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010508 ตากอง ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010509 คลองมะเกลือ ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010510 มาบแค ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม
73010601 หนองออ มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010602 ดอนกลาง มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010603 ดอนตาถาน มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010604 อุทยั มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010605 พะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010606 รางน้ําเค็ม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010607 สํานักครอ มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010608 หวยชัน มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010609 สวนใหม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010610 ทุงตะพรม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010611 คุมหกั มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
73010702 สนามจันทรแ สนามจันทรแ เมืองนครปฐม นครปฐม
73010704 คันลํา สนามจันทรแ เมืองนครปฐม นครปฐม
73010705 หนองขาหย่ัง สนามจันทรแ เมืองนครปฐม นครปฐม
73010801 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010802 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010803 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010804 ดอนสามสิบ ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010805 ตนไทร ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010806 ตาลเด่ียว ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010807 ดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010808 ดอนหวันา ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010809 สะแกราย ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
73010901 ถนนขาด ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73010902 เกาะศรีจันทรแ ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73010903 วังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม

-1878-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
73010904 โคกสวนหลวง ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73010905 บางเตย ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73010906 บางนอย ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
73011001 ไผเกาะ บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011002 หนองจอก บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011003 ทาทราย บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011005 สามแยกวัดกลาง บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011006 สระหลวง บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011007 วัดกลาง บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011008 ออยอีเต้ีย บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011009 ในคาย บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011101 หบุชบา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011102 ทุงนาสราง นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011103 ปิ่นเกลียว นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011104 นาขาวสุก นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011105 นาชุม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011106 ทุงเผาเตา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011109 ทุงนอย นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011110 นาหบุ นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
73011201 ศาลเจาปิ่นเกลียว วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011202 วังตะกู วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011203 บอดาน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011204 คลองน้ําเค็ม วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011205 คลองนํ้าเค็ม วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011206 กิโลหา วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011207 ทาขี้เหล็ก วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011208 ทุงรางเทยีน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
73011301 ดอนประดู หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011302 รางจิก หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011303 หนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011304 เดนมะเด่ือ หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011305 อูหลม หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011306 กระด่ีเดียว หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011307 ทุงสีสุก หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
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73011308 หบุโตนด หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011309 ทพัยายทาว หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011310 รวมใจพัฒนา หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011401 สระนํ้าหวาน สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011402 ศาลาแดง สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011403 สามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011404 รางฉิม สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011405 รางกระโดน สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011406 รางมะเด่ือ สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011407 ตนกราง สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011408 กกโก สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
73011501 หวันา ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011502 ราดสระแก ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011503 รางทอง ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011504 หนองจอก ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011505 ทุงนอย ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011506 ทุงใหญ ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011507 ลําทาโพ ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม
73011601 หนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011602 หนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011603 หนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011604 ใต หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011605 เกาะจาน หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011606 นอก หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011607 คลองสระเกตุ หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011608 บางปลากาย หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
73011701 วังเย็นนอก วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011702 วังเย็นใน วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011703 หวัไผแหลม วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011704 ไรตนสําโรง วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011705 น้ําโจน วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011706 คันไผ วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
73011801 นา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011802 หวัทุง โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
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73011803 หนองนางแช โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011804 หบุรัก โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011805 โพรงมะเด่ือ โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011806 หนองลาดหญา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011807 ออมพยศ โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011808 ไรเกา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011809 หนองแขม โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011810 ไร โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011811 หนองหมา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011812 กาเล้ียงลูก โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011813 หนองหนิ โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011814 หวยหนองกราง โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011815 ใหม โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011816 หนองจอก โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011817 ทุงครอ โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม
73011902 ลําพยา ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011903 ลําพยา ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011904 ลําพยา ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011905 หนองหนิ ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011906 พลับ ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011907 รางยอ ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011908 หนองจอก ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73011909 เจริญดี ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
73012001 ลาดหญาแพรก สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012002 ลาดหญาแพรก สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012003 ปากสระ สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012004 ไร สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012005 ตนมะขาม สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012006 บอน้ําเค็ม สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012007 ดอนมะยม สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012008 ใน สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012009 ดอนทราย สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012010 หนองบวัลอย สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012011 บอโรงเหลา สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
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73012012 หมูใหญ สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012013 ดอนพุทรา สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012014 หลักประดู สระกะเทยีม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012101 ทุงแฝก สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012102 หวยลึกตะวันออก สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012103 หวยลึกตะวันตก สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012104 หนองควายตาย สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012105 รางปลาหมอ สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012106 สวนปาุน สวนปาุน เมืองนครปฐม นครปฐม
73012201 ไผเตย หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012203 สวนใหม หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012204 สวนผัก หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012205 สวนใหม หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012206 โคกมะขาม หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012207 หลังวัดใหญ หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
73012301 ทุงรี ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012302 ทุงรี ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012303 ทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012304 ทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012305 ทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012306 ทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012307 ทุงถวยแตก ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012308 มวงตารส ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012309 หนองสะพาน ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012310 ทพัหลวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012311 ฝ่ังคลอง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012312 ศาลเจาพอเสือ ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012313 ทุงแสงทองพัฒนา ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012314 ทุงประชาพัฒนา ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012315 หนองสรวง ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012316 องครักษแ ทพัหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012401 แปดโรง หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012402 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012403 รางกระทุม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
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73012404 หนองหมอแตก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012405 หนองไผลอม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012406 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012407 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012408 หนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012409 หนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012410 ไรใหม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012411 หนองพงษแ หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
73012501 คลองยาง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012502 หนองไมแดง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012503 ยาง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012504 หนองไมแดง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012505 เกาะ บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012506 คอรัง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012507 ยางประสาท บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012508 หนองกระโดน บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012509 หวยหนองกราง บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012510 ดอน บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73012511 ตนมะเกลือ บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
73020101 ยาง ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020102 รางพิกุล ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020103 โปรงพรหม ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020104 ดอนซาก ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020105 ทุงหนองปลาไหล ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020106 หนองแหน ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020107 ยางพัฒนา ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม
73020201 หนองกรางเล็ก กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020202 ทะเลบก กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020203 หนองยายนุน กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020204 ดอนแค กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020205 ชาวไร กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020206 ทบัยายเรือง กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020207 โพธ์ิงาม กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
73020208 โพธ์ิงามพัฒนา กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม
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73020301 ทุงลูกนก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020302 หวยรางเกตุ ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020303 หนองกราง ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020304 คอกสะแกวัลยแ ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020305 ดงมะมวง ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020306 ทุงกระถิน ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020307 หวยปลากด ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020308 ใหมหนองจิก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020309 ศาลตึก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020310 หนองจิก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020311 ดอนตะครอหวาน ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020312 หวยผักชี ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020313 นาแค ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020314 ออกระทงุ ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020315 ไรแตงทอง ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020316 หนองหญาปลอง ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020317 หนองศาลา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020318 หวยปลากดเล็ก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020319 กาญจนาภิเษก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020320 รางกะเบา ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020321 ดอนซาก ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020322 หนองศาลาทอง ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020323 หนองปากงาม ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม
73020401 หวยขวาง หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020402 ออกระทงิ หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020403 หวยขวาง หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020404 มวงตารส หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020405 มวงสามสิบ หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020406 ลาดหญาแพรก หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020407 รางอีเมย หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020408 สองหอง หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020409 สระน้ําสม หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020410 ลาดหญาไทร หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020411 กระถินแดง หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
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73020412 ออนอย หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020413 หอคอย หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020414 ทุงบวั หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020415 โคกเจริญ หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020416 ทุงเศรษฐี หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020417 ทุงพัฒนา หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020418 ตนมะมวงพัฒนา หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020419 หนองยายอน หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020420 รวงทองพัฒนา หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020421 ทองพาณิชยแ หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020501 หลักเมตร ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020502 หนองขาม ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020503 รางพิกุล ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020504 ดอนสะอาด ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020505 บอน้ําพุ ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020506 ปลักไมลาย ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020507 บอน้ําพุ ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020508 หลักเมตรใหม ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020509 ปลักไมลายใหม ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020510 หนองไขกา ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม
73020601 สระ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020602 โคก สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020603 ไผคอย สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020604 ไผสงคราม สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020605 ไผโทน สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020606 เสืออีดาง สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020607 หนองมะเกลือ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020608 ดอนเตาอิฐ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020609 ดอนใหญ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020610 หนองระแหง สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020611 หนองพงใหญ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020612 หนองพงเล็ก สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020613 โคกโก-โคกแย สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020614 เกาะไผเถื่อน สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
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73020615 หนองพังพวย สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020616 หนองโพธ์ิ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020617 ฝ่ังคลอง สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020618 ดอนแฉลบ สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020619 หนองพงกลาง สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020620 ดอนเล็ก สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020621 หนองคันรวก สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020622 ไผทอง สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020623 หนองพงนอย สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020624 เจริญสุข สระส่ีมุม กําแพงแสน นครปฐม
73020701 หนองสมควร ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020702 หนองฟัก ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020703 ทุงควายหาย ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020704 ทุงปรือ ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020705 ทุงอินทนิน ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020706 ทุงบวั ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020707 หนองไมงาม ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020708 หนองน้ําเย็น ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020709 ดอนเจริญ ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020710 หนองนกกระสา ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020711 หนองแก ทุงบวั กําแพงแสน นครปฐม
73020801 ดอนทอง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020802 ดอนทอง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020803 ดอนทอง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020804 ดอนขอย ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020805 ดอนมะกอก ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020806 สระพัง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020807 ตะโกสูง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020808 คลองตลุง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020809 บอน้ําจืด ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020810 โพธ์ิศรี ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020811 ใหมโพธ์ิศรี ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020812 สะอาดพัฒนา ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020813 ใหมไผเจดียแ ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
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73020814 ตนสําโรงพัฒนา ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020815 ทองสะอาด ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020816 ไผเจริญทอง ดอนขอย กําแพงแสน นครปฐม
73020901 สระ สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020902 สระ สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020903 สระพัฒนา สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020904 หวัชุกบวั สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020905 หนองหมู สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020906 หนองหมู สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020907 หนองเทยีม สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020908 หนองสะแก สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020909 ไรใหม สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020910 หนองพงนก สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020911 หนองแกเล็ก สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020912 สระพัฒนา สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020913 แหลมพัฒนา สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73020914 ดอนกระตาย สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม
73021001 ดอนขุนวิเศษ หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021002 หนองตะแบกงาม หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021003 หวยหมอนทอง หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021004 ดอนเขวา หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021005 หนองถากลาน หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021006 หนองโสน หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021007 บวัแดง หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021008 หนองโพธ์ิ หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021009 กําแพงแสน หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021010 โคกกระถิน หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021011 หนองพง หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021012 ยางขาคีม หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม
73021101 หวยมวง หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021102 หาง หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021103 ปากสระ หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021104 ดอนแฉลบ หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021105 คลองไทร หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
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73021106 เดนมะขาม หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021107 ทาเสา หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021108 มาบแค หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021109 กระดีออ หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021110 ดอนคา หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021111 ทาเสา หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021112 กระตีบ หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม
73021201 ยาง กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021202 รางไมตาย กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021203 สวางชาติ กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021204 ทุงอีเทศ กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021205 วังไมแดง กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021206 ทุงสมบติั กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021207 ทุงขี้อาย กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021208 ทุงกระพังโหม กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021209 วันครู กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021210 หลังโรงน้ําแข็ง กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021211 ทุงเจริญทอง กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021212 หนาเกษตร กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม
73021301 รางพิกุล รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021302 หวยดวน รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021303 กําแพงแสน รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021304 ดอนกําเพา รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021305 รางหมัน รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021306 ไผโนม รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021307 ทุงพัฒนา รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021308 หวยดวน รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021309 ทุงกระถิน รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม
73021401 หนองขนาน หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021402 หนองเขมร หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021403 อรุณรุง หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021404 ใหมเจริญพร หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021405 หนองขโมย หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021406 หนองกระทุม หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
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73021407 รางแคสูง หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021408 จับเกาะ หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021409 ย่ิงเจริญ หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021410 รางหวา หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021411 รุงเจริญ หนองกระทุม กําแพงแสน นครปฐม
73021501 วังไทร วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021502 คลองตัน วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021503 วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021504 หนองหวัชาง วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021505 หนองหวัชางใต วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021506 หนองน้ําใส วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021507 ทุงโปรง วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021508 หนองตา วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021509 หวัชุกปลา วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021510 หนองปลาไหล วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021511 หนองพันกง วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021512 ชางสามเศียร วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021513 วังใหม วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73021514 วังใหม วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม
73030101 ทานา นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
73030102 ปากคลองบางแกว นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
73030103 กลาง นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
73030201 คุงตาแกว บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
73030202 สวนนอย บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
73030203 บางกระเบา บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
73030301 สะพานหก วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73030302 ตลาดตนสน วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73030303 กลาง วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73030304 สัมปทวน วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
73030401 โพธ์ิเต้ีย ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73030402 คันลาง ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73030403 ทาตําหนัก ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73030404 คุงมะพลับ ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม
73030501 นอก บางแกว นครชัยศรี นครปฐม
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73030502 ไร บางแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030503 คลองทางหลวง บางแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030504 วัดสิงหแ บางแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030601 ตลาดไทร ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73030602 ตลาดบน ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73030603 นอก ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73030604 รางไอเกต ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
73030701 คลองขุนแกว ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030702 คลองไฟไหม ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030703 ทามอญ ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030704 คุงมะพลับ ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม
73030801 วัดทาใน ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73030802 คลองวัว ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73030803 กลาง ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73030804 วัดนอย ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73030805 กวย ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม
73030901 บอทราย พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73030902 หวยตะโก พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73030903 เดนตะโบย พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73030904 เกาะมะขาม พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
73031001 บอตะกั่ว บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม
73031002 รางไท บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม
73031003 ระกํานอย บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม
73031004 ทาขาม บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม
73031101 ทาขาม โคกพระเจดียแ นครชัยศรี นครปฐม
73031102 โคกพระ โคกพระเจดียแ นครชัยศรี นครปฐม
73031103 วงพาท โคกพระเจดียแ นครชัยศรี นครปฐม
73031104 หลายวงพาท โคกพระเจดียแ นครชัยศรี นครปฐม
73031105 วังน้ําขาว โคกพระเจดียแ นครชัยศรี นครปฐม
73031201 ศรีษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73031202 ตนราง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73031203 อําผาง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73031204 ทานอย ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
73031205 ทาแฉลบ ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
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73031301 ทุงแหลมบวั แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031302 ทุงแหลมบวั แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031303 ทองไทร แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031304 ลาดสะแก แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031305 โคกเขมา แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031306 คอกชาง แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031307 หวยกรด แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031308 ทุงนอย แหลมบวั นครชัยศรี นครปฐม
73031401 วัดบวั ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
73031402 ใหม ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
73031403 ดอนเจดียแ ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
73031404 ศรีมหาโพธ์ิ ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
73031405 ศรีสุข ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
73031501 กลาง สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031502 ปากคลองสัมปทวน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031503 สัมปทวน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031504 ดอนอิฐ สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031505 ตนลาน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031506 คลองหนองจอก สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
73031601 บางเกร็ง วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม
73031602 บางเกร็ง วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม
73031603 วัดสําโรง วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม
73031604 ทาชาง วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม
73031701 บางไกรซอน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73031702 บางกระจันทรแ ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73031703 บางตาอุน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73031704 ศาลตาขุน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
73031801 ตลาดหวยพลู หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73031802 หวยพลู หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73031803 หวยพลู หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73031804 บางปลาดุก หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73031805 ใหมพัฒนา หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม
73031901 วัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73031902 ไผขาด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
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73031903 ทุงศาลา วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73031904 ลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73031905 สวนถั่ว วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
73032001 คลองนนทรี บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73032002 อาวใหญ บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73032003 กลาง บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73032004 อาววัดใหม บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
73032101 บางแกวฟูา บางแกวฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032102 แหลมไร บางแกวฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032103 ทามะดัน บางแกวฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032104 บางโพธ์ิ บางแกวฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032105 เหมืองนา บางแกวฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032201 คลองเจ฿ก ลานตากฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032202 ลําทหาร ลานตากฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032203 ลานตากฟูา ลานตากฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032204 ลานตากฟูา ลานตากฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032205 บางเกร็ง ลานตากฟูา นครชัยศรี นครปฐม
73032301 ทาเรือ ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
73032302 โรงหวด ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
73032303 กลาง ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
73032304 คลองมหาสวัสด์ิ ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม
73032401 ปากน้ํา ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73032402 ทายคุง ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73032403 คลองสวนหมาก ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73032404 ทามอญ ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
73040101 โคกหมอ สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040102 หนองหนัง สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040103 ตนสําโรง สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040104 รางกรด สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040105 สามงาม สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040106 ลําอายเสา สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040107 เกาะกลาง สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040108 แหลมมะเกลือ สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040109 ดอนตูม สามงาม ดอนตูม นครปฐม
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73040110 สามงาม สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040111 ลําอายเสา สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040112 แหลมมะเกลือ สามงาม ดอนตูม นครปฐม
73040201 หวยพระ หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040202 สามแกว หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040203 ทุงพิชัย หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040204 แจงงาม หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040205 เลาเตา หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040206 ไผแหลม หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040207 หวยพระ หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040208 ทุงพิชัย หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040209 บอหลวง หวยพระ ดอนตูม นครปฐม
73040301 ทุงสีหลง ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040302 ลําเหยใน ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040303 ใหม ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040304 ลําเหย ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040305 ปาุแก ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040306 ภูมิ ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040307 สระน้ําสม ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040308 นิคม ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040309 ภูมิ ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040310 รางมูก ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040311 ทุงสีหลง ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040312 ภูมิ ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040313 ทุงสีหลง ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040314 สุขสบาย ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040315 หนองบอนพัฒนา ลําเหย ดอนตูม นครปฐม
73040401 หวัถนน ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040402 ดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040403 ดอนพุทรา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040404 ปากหวา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040405 หนองบอน ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040406 หวัถนน ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040407 หนองควายเฒา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
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73040408 หวัถนน ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040409 ปากหวา ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040410 หวัถนน ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม
73040501 ฝ่ังคลอง บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
73040502 หลวง บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
73040503 คอกวัว บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
73040504 หนองกระพี้ บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
73040505 หนองกระพี้ บานหลวง ดอนตูม นครปฐม
73040601 ดอนรวกเล็ก ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73040602 สวนใหม ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73040603 สระส่ีเหล่ียม ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73040604 หวยกรด ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73040605 ดอนรวกใหญ ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม
73040701 ทุงผักกูด หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040702 ทุงผักกูด หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040703 ดอนแกะและ หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040704 หวยดวน หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040705 กงลาด หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040706 กงลาด หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040707 หวยดวน หวยดวน ดอนตูม นครปฐม
73040801 แหลมกระเจา ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73040802 กระเจาโซง ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73040803 ไผประทนุ ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73040804 ลําลูกบวั ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73040805 ไผกุม ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73040806 ไผเกาะ ลําลูกบวั ดอนตูม นครปฐม
73050101 บางปลาอิ่ม บางเลน บางเลน นครปฐม
73050102 ทองคุง บางเลน บางเลน นครปฐม
73050103 บางปลาอิ่ม บางเลน บางเลน นครปฐม
73050104 สุขเกษม บางเลน บางเลน นครปฐม
73050105 บางยุง บางเลน บางเลน นครปฐม
73050106 บางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม
73050107 อาว บางเลน บางเลน นครปฐม
73050108 ตลาดบางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม
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73050109 ตลาดบางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม
73050110 คลองศิริราช บางเลน บางเลน นครปฐม
73050111 ไผคอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม
73050112 คลองบางเลน บางเลน บางเลน นครปฐม
73050201 บางวัว บางปลา บางเลน นครปฐม
73050202 หนาวัดบางปลา บางปลา บางเลน นครปฐม
73050203 ตลาดบางปลา บางปลา บางเลน นครปฐม
73050204 บางปลา บางปลา บางเลน นครปฐม
73050205 ดอน บางปลา บางเลน นครปฐม
73050206 บางปลา บางปลา บางเลน นครปฐม
73050207 ลาดบวั บางปลา บางเลน นครปฐม
73050208 บางหวาย บางปลา บางเลน นครปฐม
73050209 ดอนสามสิบ บางปลา บางเลน นครปฐม
73050210 ตลาดเกาะแรต บางปลา บางเลน นครปฐม
73050211 เกาะแรต บางปลา บางเลน นครปฐม
73050212 เกาะแรต บางปลา บางเลน นครปฐม
73050213 หนองแฟบ บางปลา บางเลน นครปฐม
73050214 เกาะแรตพัฒนา บางปลา บางเลน นครปฐม
73050215 เกาะแรตทาสาร บางปลา บางเลน นครปฐม
73050301 ตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050302 ตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050303 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050304 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050305 ไผหวัวัว บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050306 บางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050307 ลาดหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050308 รางทอง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050309 ไผคอกเนื้อ บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050310 ไผลาด บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050311 บางนอยใน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050312 บางนอยใน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050313 ไรบางนอย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050314 ไรบางนอย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050315 หนาตลาดบางหลวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
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73050316 บางหวาย บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050317 หนองโอน บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050318 ไผโรงวัว บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050319 หนองมะมวง บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050320 ปากกะทา บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050321 วัดใหม บางหลวง บางเลน นครปฐม
73050401 บางภาษี บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050402 รางกําหยาด บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050403 รางกําหยาด บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050404 รางนํ้าใส บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050405 ตลาดรางกระทุม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050406 ตลาดรางกระทุม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050407 รางปลาหมอ บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050408 คลองรางไทร บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050409 คลองตรง บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050410 คลองหมอมแชม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050411 คลองเสมียนตรา บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050412 คลองรางกระทุม บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050413 คลองพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน นครปฐม
73050501 บางขะโมย บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050502 แหลมไร บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050503 บางขะโมย บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050504 บางขะโมย บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050505 คลองสวิตชาติ บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050506 แหลมไร บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050507 ทองคุง บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050508 บางระกํา บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050509 บางระกํา บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050510 บางระกํา บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050511 คลองชัยขันธแ บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050512 คลองชัยขันธแ บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050513 คลองบางบอน บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050514 หนองปรง บางระกํา บางเลน นครปฐม
73050515 ทุงไผลิง บางระกํา บางเลน นครปฐม
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73050601 คลองบางเลน บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050602 ตนตาล บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050603 ทาชาง บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050604 คลองพิสัย บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050605 กอง บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050606 บางไผนารถ บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050607 บางไผนารถ บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050608 สมกล้ิง บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050609 บางไทรปาุ บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050610 ทาชาง บางไทรปาุ บางเลน นครปฐม
73050701 ทาดินแดง หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050702 หวายนอย หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050703 หวายนอย หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050704 คลองขวิด หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050705 ใตวัดศิลามูล หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050706 คลองทอ หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050707 ไผหลวง หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050708 หนาวัดศิลามูล หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050709 บวัลมชาง หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050710 หนองชะโค หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050711 คลองคูเมือง หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050712 หนองบอน หนิมูล บางเลน นครปฐม
73050801 คลองเจ็ก ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050802 หมู ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050803 ทาเรือไทรงาม ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050804 บางไทร ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050805 ตนตาล ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050806 คลองบางไทร ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050807 ไผจระเข ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050808 คลองคุณพระประชาศรัย ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050809 คลองคุณพระประชาศรัย ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050810 คลองญี่ปุุน ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050811 คลองสอง ไทรงาม บางเลน นครปฐม
73050901 ลาดสะแก ดอนตูม บางเลน นครปฐม
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73050902 ดอนขมิ้น ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050903 ไผงาม ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050904 หวัทรายไทย ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050905 หนองน้ําเปร้ียว ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050906 หวัทรายลาว ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050907 หวัทรายลาว ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050908 ลาดสะแก ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050909 ลาดสะแก ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050910 ลานคา ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73050911 ดอนไท ดอนตูม บางเลน นครปฐม
73051001 บวัปากทา นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051002 ปากบงึ นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051003 สามขา นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051004 คลองนิลเพชร นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051005 คลองญี่ปุุน นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051006 กระทุมหลักชัย นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051007 สระพังแพลอย นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051008 สระพังแพลอย นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051009 คลองญี่ปุุน นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051010 ดอนแฟบ นิลเพชร บางเลน นครปฐม
73051101 หนองปรง บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051102 หนองปรือ บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051103 คลองบวัหว่ัน บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051104 คลองพาดหมอน บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051105 ตลาดบวัหว่ัน บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051106 คลองพาดหมอน บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051107 บอนใหญ บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051108 ตลาดญี่ปุุน บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051109 กระทุมหลักชัย บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051110 กระทุมหลักชัย บวัปากทา บางเลน นครปฐม
73051201 ปากคลองนกกระทงุ คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051202 ปากคลองนกกระทงุ คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051203 แหลมไร คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051204 บางวัว คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
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73051205 บางวัว คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051206 หนาโรงเจ คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051207 คลองนกกระทงุ คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051208 คลองนกกระทงุ คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051209 คลองบางภาษี คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051210 คลองบางภาษี คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051211 ปากคลองบางภาษี คลองนกกระทงุ บางเลน นครปฐม
73051301 คลองนราภิรมยแ นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051302 คลองนราภิรมยแ นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051303 หวัคู นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051304 คลองแขก นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051305 คลองเจา นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051306 คลองแขก นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051307 คลองสิบดอก นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051308 คลองพระมอพิสัย นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051309 คลองพระมอพิสัย นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051310 หวัคู นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051311 พระมอพิสัยใต นราภิรมยแ บางเลน นครปฐม
73051401 สวนทางทวย ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051402 ลําพยา ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051403 ลําพยา ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051404 ลําพยา ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051405 หนองหนิ ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051406 พลับ ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051407 รางยอ ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051408 หนองจอก ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051409 เจริญดี ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051410 เวฬุวนาราม ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051411 แหลมชะอุย ลําพญา บางเลน นครปฐม
73051501 ไผลอม ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73051502 หนองปรง ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73051503 คลองบางเลน ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73051504 ไผหชูาง ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73051505 ไผหชูาง ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
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73051506 ไผเกาะ ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73051507 เกาะเล็ด ไผหชูาง บางเลน นครปฐม
73060101 คลองลัด ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060102 คลองลัดทานา ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060103 ทาขาม ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060104 โรงหบี ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060105 คลองตัน ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060106 โรงหบีพัฒนา ทาขาม สามพราน นครปฐม
73060201 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060202 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060203 คลองยาว ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060204 เหนือ ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060205 คลองประดู ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060206 คลองคาม ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
73060301 หอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060302 รางพิกุล หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060303 ปลา หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060304 หวัไทร หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060305 บอทราย หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060306 ปลา หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
73060401 คลองเจริญพร บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060402 คลองบางกระทกึ บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060403 คลองรางหนอง บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060404 ไทย บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060405 โคกหวาย บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060406 คลองวัฒนา บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060407 คลองสวนฝูาย บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060408 นอก บางกระทกึ สามพราน นครปฐม
73060501 คลองสามบาท บางเตย สามพราน นครปฐม
73060502 คอราง บางเตย สามพราน นครปฐม
73060503 คลองหลวง บางเตย สามพราน นครปฐม
73060504 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
73060505 คลองโพธ์ิ บางเตย สามพราน นครปฐม
73060506 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
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73060507 คลองผีเส้ือ บางเตย สามพราน นครปฐม
73060601 สวนหลวง สามพราน สามพราน นครปฐม
73060602 หงษแ สามพราน สามพราน นครปฐม
73060603 ศรีษะยาน สามพราน สามพราน นครปฐม
73060604 ดงเกตุ สามพราน สามพราน นครปฐม
73060605 โรงหบี สามพราน สามพราน นครปฐม
73060606 คลองหบี สามพราน สามพราน นครปฐม
73060607 คลองนายหมก สามพราน สามพราน นครปฐม
73060608 สามพราน สามพราน สามพราน นครปฐม
73060609 คลองแค สามพราน สามพราน นครปฐม
73060701 บางชาง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060702 บางชาง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060703 ดอนทอง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060704 คลองบางชาง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060705 หวัอาว บางชาง สามพราน นครปฐม
73060706 คลองทานา บางชาง สามพราน นครปฐม
73060707 บางมวง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060708 บางมวง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060709 บางมวง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060710 บางมวง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060711 คลองบางชาง บางชาง สามพราน นครปฐม
73060801 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060802 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060803 คลองใหม ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060804 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060805 คลองบางพราว ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060806 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060807 ถาน ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060808 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060809 คลองทาพูด ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060810 คลองบางซ่ือ ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060811 ทาเกวียน ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060812 ทาเกวียน ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060813 บางยาง ไรขิง สามพราน นครปฐม
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73060814 คลองรางเตย ไรขิง สามพราน นครปฐม
73060901 คลองสรรเพชร ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060902 คลองบางชาง ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060903 ทาตลาด ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060904 ทาตลาด ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060905 คลองหนองจอก ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060906 โรงเหล็ก ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060907 ทาตลาด ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060908 คลองลัดทางแทน ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060909 ทาตลาด ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73060910 ศาลเจาคู ทาตลาด สามพราน นครปฐม
73061001 หนองงูเหลือม กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061002 แคลาย กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061003 เพลินพัฒนา กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061004 หนองตานอย กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061005 บางพระ กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061006 หนองตาชาง กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061007 หนองตามล กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061008 คลองตามล กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061009 หนองเสา กระทุมลม สามพราน นครปฐม
73061101 บางพระ คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061102 คลองใหม คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061103 คลองใหม คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061104 ดอนทอง คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061105 คลองใหม คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061106 สะแกเล็ก คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061107 บางพระ คลองใหม สามพราน นครปฐม
73061201 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061202 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061203 ลําเจียก ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061204 ตากแดด ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061205 หนองนางแบน ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061206 หนองอีดํา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061207 คลองเขื่อนขันธแ ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
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73061208 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061209 เขื่อนขันธแพัฒนา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061210 ตลาดจินดาพัฒนา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061211 คลองเขื่อนขันธแใต ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
73061301 ลาดบวั คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061302 ส่ีแยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061303 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061304 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061305 วังนํ้าขาว คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061306 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061307 ส่ีแยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061308 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061309 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061310 คลองผูใหญโต฿ะ คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061311 รางสังกะสี คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061312 แหลมอาจารยแเผือก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061313 ผูใหญลอยเกา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061314 คลองจินดาพัฒนา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
73061401 บางสีจาก ยายชา สามพราน นครปฐม
73061402 ยายชา ยายชา สามพราน นครปฐม
73061403 สวนสม ยายชา สามพราน นครปฐม
73061404 ยายชา ยายชา สามพราน นครปฐม
73061405 คลองสรรเพรช ยายชา สามพราน นครปฐม
73061406 ใตวัด ยายชา สามพราน นครปฐม
73061501 วัดเทยีนดัด บานใหม สามพราน นครปฐม
73061502 วัดเชิงเทยีน บานใหม สามพราน นครปฐม
73061503 บางประแดง บานใหม สามพราน นครปฐม
73061504 สวนผัก บานใหม สามพราน นครปฐม
73061505 สวนสม บานใหม สามพราน นครปฐม
73061601 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061602 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061603 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061604 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061605 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
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73061606 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061607 ออมใหญ ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73061608 สามพราน ออมใหญ สามพราน นครปฐม
73070101 วัดสุวรรณ ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070102 คลองโยง ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070103 หนองแค ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070104 ตาพิน ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070105 ศาลายา ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070106 พุทธมณฑล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
73070201 คลองโยง คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070202 คลองชัยขันธแ คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070203 แหลมหาย คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070204 วัดมะเกลือ คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070205 ดอนทอง คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070206 คลองโยงใหม คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070207 คลองซอย คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070208 สหกรณแ คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
73070301 ศาลานกกระจอก มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม
73070302 คลองมหาสวัสด์ิ มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม
73070303 ศาลาดิน มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม
73070304 คลองโยง มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม
74010401 ศาลเจาพอขุนโขน บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010402 ทายวัดใหญ บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010403 คลองหลวง บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010404 ใหม บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010405 ใหมทองคุง บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010406 แหลมเจริญสุข บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010407 บางย่ีพระ บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010408 บางขุด บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010409 กระชาขาว บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010501 คลองซ่ือ บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010502 บางนํ้าวน บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010503 เกตุมดี (คลองซ่ือ) บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010504 บางน้ําวน บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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74010505 บางโทรัด บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010506 บางโทรัด บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010507 บางโทรัด บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010508 บางโทรัด บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010509 บางพลี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010510 บางพลี บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010601 กาหลงบน กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010602 กลาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010603 ลาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010604 นาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010605 นาขวาง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010606 ทองคุง กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010607 ชายทะเล กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010608 บน กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010701 ไร นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010702 นาโคก นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010703 นาโคก นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010704 ชายทะเลรางจันทรแ นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010705 ชายทะเลโรงกุง นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010706 สุนัขหอน นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010801 ทาจีน ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010802 ชีผา.ขาว ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010803 ทาจีน ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010804 ทาจีน ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010805 ทาจีน ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010806 ทาจีน ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010807 หลังศาล ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010901 โคกตานุช นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010902 บางปิ้ง นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010903 หบุสังกะสี นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010904 ปลายคลองครุ นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010905 หนองตาแอว นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010906 คลองเจ฿ก นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010907 หนองทะเล นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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74010908 ตาฟัก นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74010909 ราษฎรแ นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011001 คลองปากบอ ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011002 ยกกระบตัร ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011003 ศรีเมือง ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011004 คลองปกีนก ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011005 ทาทราย ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011006 คุงสําเภา ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011007 คลองครุ ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011008 คลองครุ ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011101 บางดวน คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011102 หลังวัด คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011103 คอกกระบอื คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011104 ริมคลอง คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011105 กลางดอน คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011106 ชายปาุ คอกกระบอื เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011201 บางน้ําจืด บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011202 ริมทางรถไฟ บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011203 โพธ์ิแจ บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011204 ทุงศรีเมือง บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011205 ดอนพญา บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011206 หนองหาดใหญ บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011301 โคกขาม พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011302 โคก พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011303 สันดาบ พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011304 สหกรณแ พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011305 ไร พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011306 แสมดํา พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011307 พันทายนรสิงหแ พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011308 ชายทะเล พันทายนรสิงหแ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011401 โคกขาม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011402 โคกขาม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011403 สหกรณแ 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011404 โคก โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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74011405 ขอม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011406 ขวาง โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011407 ขอม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011408 สหกรณแ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011409 สหกรณแ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011410 สหกรณแ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011501 พันธุวงษแ บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011502 วัดเกาะ บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011503 หนาวัด บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011504 บางปลา บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011505 ศิริมงคล บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011506 คลองแสม บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011507 ออมโรงหบี บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011508 ปากบอใหญ บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011601 ชายทะเลบางกระเจา บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011602 บางไผเต้ีย บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011603 ใหม บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011604 บางสีคต บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011605 บางกระเจานอย บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011606 บางกระเจา บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011607 บางกระเจา บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011608 ปากบอ บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011609 ยานซ่ือ บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011701 ซินเสีย บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011702 กําพรา บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011703 โกรกกรากใน บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011704 บางหญาแพรก บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011705 หวัโพรง บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011706 นาเกลือมณีรัตนแ บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011801 บางสะแก ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011802 คลองหลวง ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011803 หวัตะเข ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011804 ปากบอ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74011805 เตาดํา ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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74011806 รวมเจริญ ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74020301 ปลองเหล่ียม ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020302 โรงปนู ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020303 ทาไม ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020304 หวัแค ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020305 คลองแค 1 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020306 คลองแค 2 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020307 ตลาดทองคุง ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020308 คลองโรงหมู ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020309 โรงหบี ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020310 อาวกระบอื ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020311 กงสีลง ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020312 ทาไมงาม ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020401 นางสาว สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020402 โตลง สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020403 สวนหลวง สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020404 สวนหลวง สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020405 รางน้ําใส สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020406 หนองพะอง สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020407 หลักส่ี สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020408 ทายตลาดเตาอิฐ สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020409 คลองแนวลิขิต สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020410 สะแกงาม สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020411 หนองทองหลาง สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020412 รางปลาซิว สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020413 ตลาดเตาอิฐ สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020501 บางยาง บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020502 บางยาง บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020503 คลองโรงปนู บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020504 คลองโรงปนู บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020505 ทากระบอื บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020506 คลองวัดทากระบอื บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020507 คลองทวีผล บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020508 คลองบางมวง บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
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74020509 ทาตอ บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020510 ซากงซี บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020511 อางทอง บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020512 แหลมบางยาง บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020513 โรงจักร บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020601 หบุศาลเจา คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020602 คลองออนใจ คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020603 โคกหวัถนน คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020604 คลองทองหลาง คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020605 คลองแสนสุข คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020606 คลองตาทอง คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020607 คลองผูใหญลอย คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020608 คลองตากแดด คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020609 คลองกระทุมแบน คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020610 คลองตาเฉย คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020611 คลองสะพานดํา คลองมะเด่ือ กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020701 ปากคลองโรงปนู หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020702 ขุมทอง หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020703 หนองนกไข หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020704 หนองนกไข หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020705 หนองนกไข หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020706 คลองนางนม หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020707 แนวนิยม หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020708 วังนกไข หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020801 ดอนไกดี ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020802 หนองรี ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020803 ตาสด ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020804 คลองตะโก ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020805 ดอน ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020806 สันพะนอม ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020901 คลองตากลอม แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020902 แคราย แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020903 หนองลาง แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
74020904 แคราย 2 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
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74020905 ศาลเจา แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021001 เกา ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021002 คลองนอย ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021003 คลองแนวลิขิต ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021004 รางกระทุม ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021005 ศาลเจาอามา ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021006 ทองคุง ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021007 ทาเสาพัฒนา ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74021008 ศาลเจาตึก ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร
74030101 คลองแพว บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030102 หนองบวั บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030103 ดอนวัว บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030104 ปากคลองตาปล่ัง บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030105 กลางคลองตาปล่ัง บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030106 คลองใหญ บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030107 รางปากกลวย บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030108 ไทรทอง บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030109 ศรีพิพัฒนแ บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030110 ใหมคลองดําเนิน บานแพว บานแพว สมุทรสาคร
74030201 หลักสาม หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030202 วัดราษฎรแ หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030203 คลองจางวาง หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030204 จางวาง หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030205 ทุงอินทรียแ หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030206 คลองลําทาแรง หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030207 หนองนกไข หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030208 คลองหมอแกง หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030209 คลองแก หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030210 คลองดําเนิน หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030211 ทุงอินทรียแ หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030212 พรอมใจพัฒนา หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030213 คลองแพวเจริญสุข หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร
74030301 คลองแพว ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030302 หลักส่ี ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
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74030303 หมูทอด ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030304 ทํานบแพว ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030305 แหลนหาย ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030306 คลองกก ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030307 ดอนราว ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030308 ปลายคลองกก ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030309 ออมคลองแพว ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030310 คลองใหม ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030311 หนิปกั ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030312 สันติสุข ยกกระบตัร บานแพว สมุทรสาคร
74030401 โรงเข โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030402 มะขามแถว โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030403 ดอนสะแก โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030404 โคกหลวง โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030405 ดอนลาว โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030406 จะเว็ด โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030407 ดอนลาวใหม โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030408 ดอนนา โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030409 ไผทอง โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030410 รางสะพาน โรงเข บานแพว สมุทรสาคร
74030501 ทานัด หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030502 คลองสามัคคี หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030503 โรงหมูนอก หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030504 โรงหมูใน หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030505 กลาง หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030506 บานดอน หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030507 สองหอง หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030508 สองหองใน หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030509 หมูเพ็ชร หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030510 เกษตรสามัคคี หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร
74030601 หลักส่ี หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030602 สองหอง หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030603 รางมอญ หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030604 โพธ์ิรอย หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
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74030605 ดอนวัว หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030606 รางเสาธง หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030607 คลองรางเสาธง หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030608 สองหอง หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030609 หนองบวัเกา หนองบวั บานแพว สมุทรสาคร
74030701 คลองเจ็ดร้ิวเกา หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030702 หลักสอง หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030703 ปากคลองเขื่อนขันธแ หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030704 คลองเขื่อนขันธแ หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030705 กระโจมทอง หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030706 พัฒนา หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030707 รางชางสี หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร
74030801 ปลายคลองเจ็ดร้ิว เจ็ดร้ิว บานแพว สมุทรสาคร
74030802 กลางคลองเจ็ดร้ิว เจ็ดร้ิว บานแพว สมุทรสาคร
74030803 ตนคลองเจ็ดร้ิว เจ็ดร้ิว บานแพว สมุทรสาคร
74030804 ตนคลองพาดหมอน เจ็ดร้ิว บานแพว สมุทรสาคร
74030805 ปลายคลองพาดหมอน เจ็ดร้ิว บานแพว สมุทรสาคร
74030901 คลองเจ็ดร้ิวเกา คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
74030902 คลองหนาวัดสวนสม คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
74030903 คลองเกา คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
74030904 คลองมะพลับ คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
74030905 รางสายบวั คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร
74031001 ชองสาร อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031002 ทายบานปากคลอง อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031003 ในทาเนื้อ อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031004 ทาเนื้อ อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031005 คลองหลวง อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031006 เจริญสุข อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031007 คลองตาขํา อําแพง บานแพว สมุทรสาคร
74031101 ดอนกระทอื สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
74031102 หลักหนึ่ง สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
74031103 สวนสม สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
74031104 สวนสม สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
74031105 คลองสําโรง สวนสม บานแพว สมุทรสาคร
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74031201 คลองนางนม เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
74031202 บงึสองตอน เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
74031203 คลองตัน เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
74031204 วังนางกุ เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
74031205 ปลายนา เกษตรพัฒนา บานแพว สมุทรสาคร
75010201 บางนางจีน บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010202 โพงพาง บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010203 นางพิมพแ บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010204 คลองบอ บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010205 คลองจั่น บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010206 มอบลัด บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010207 บางชางตาย บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010208 ศาลาพักรอน บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010209 ศาลาพักรอน บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010210 บางตีนเปด็ บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010211 คลองเกา บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010212 นัดตาวาย บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010301 บางประจันตแ ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010302 สามเรือน ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010303 สวนแกว ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010304 บางกระบนู ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010305 ลาดใหญ ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010306 ตะวันจาก ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010307 บางสะใภ ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010308 สุนัขหอน ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010309 ตะวันจากใหม ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010310 เขตเมือง ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010311 ลาดใหญ 2 ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010312 เอกชัย ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010401 คลองลัดจวน บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010402 แหลมเตย บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010403 บานปรก บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010404 สวนปาุ บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010405 โรงธรรม บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

-1913-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
75010406 ลมทวน บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010407 แหลมลมทวน บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010408 ลมทวน บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010409 คลองละคร บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010410 แกวฟูา บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010411 วัดจุฬา บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010501 บางประจันตแ บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010502 บางแกว บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010503 คลองกลาง บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010504 ลัดกะปิ บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010505 บางบอ บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010506 โรงกุง บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010507 โรงฟืน บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010508 ปากมาบ บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010509 ชายทะเล บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010510 บางบอลาง บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010601 ทายหาด ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010602 คุงลมทวน ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010603 ทายหาด ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010604 บางแสมนอย ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010605 บางหวักรวด ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010606 บางแสม ทายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010701 คลองดาน แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010702 คลองดาน แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010703 คลองดาน แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010704 สามแยกเตาปนู แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010705 มอบลัด แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010706 แหลมใหญ แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010707 คลองสองรอง แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010708 จัดสรรคลองดาน แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010801 นางตะเคียน คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010802 ปากลัด คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010803 คลองเขิน คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010804 คลองเขิน คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
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75010805 ดาวโดง คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010806 วัดใหม คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010807 สวนทุง คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010808 คลองเขิน คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010809 สวนทุง คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010901 คลองคต คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010902 คลองโคน คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010903 คลองโคน คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010904 แพรกทะเล คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010905 คลองชอง คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010906 ประชา.ชมชื่น คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75010907 คลองชองนอย คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011001 คลองกก นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011002 บางสะใภ นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011003 ลาดเปงู นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011004 นางตะเคียน นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011005 นางตะเคียน นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011006 บางปนื นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011007 บางสะใภ นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011101 รามัญ บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011102 บางจะเกร็ง บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011103 คลองกลาง บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011104 ฉูฉี่ บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75011105 รามัญตะวันออก บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
75020101 กระดังงา กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020102 อินทรประเสริฐ กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020103 กระดังงา กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020104 กระดังงา กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020105 คลองละมุด กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020106 กระดังงา กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020107 ไขเนานอย กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020108 คลองไขเนาโปรง กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020109 วัดไทร กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020110 บางใหญ กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
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75020111 ปากงาม กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020112 คลองสําโรง กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020113 วัดบางใหญ กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
75020201 บางสะแก บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020202 บางสะแก บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020203 บางน้ําผ้ึง บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020204 บางสะแก บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020205 คลองซ่ือ บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020206 บางสะแก บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020207 บางสะแกนอย บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
75020301 คลองไทยบํารุง บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020302 คลองขวาง บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020303 คลองตาจา บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020304 คลองตาจา บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020305 คลองตาจา บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020306 บางย่ีรงคแ บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020307 บางย่ีรงคแ บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020308 บางย่ีรงคแ บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020309 บางย่ีรงคแ บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020310 บางย่ีรงคแ บางย่ีรงคแ บางคนที สมุทรสงคราม
75020401 คลองวัดกลาง โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020402 คลองวัดกลางเหนือ โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020403 วัดเกตุ โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020404 วัดบางกลวย โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020405 คลองตะโก โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020406 คลองโรงหบี โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020407 คลองขวาง โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020408 โรงหบี โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020409 คลองจันทรแแรม โรงหบี บางคนที สมุทรสงคราม
75020501 บางคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020502 บางคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020503 บางคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020504 บางคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020505 คลองระกํา บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
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75020506 บา.งคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020507 บางคนที บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020508 ทุงนอย บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020509 บางกลวย บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
75020601 คลองบางปนื ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020602 คลองบางกลวย ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020603 ดอนสาม ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020604 รางน้ําผ้ึง ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020605 ดอนมะโนรา ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020606 อามาพัฒนา ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020607 หนองปลาเล็ก ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020608 คลองแค ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
75020701 บางพรม บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020702 คลองตาสาม บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020703 บางพลับ บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020704 บางพลับ บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020705 คลองขนมจีนใต บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020706 คลองตนมูกแถว บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020707 คลองหนองออ บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020708 คลองไทร บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
75020801 คลองวัดกลางเหนือ บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020802 วัดกลางใต บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020803 คลองวัดตรี บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020804 คาย บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020805 วัดโบสถแ บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020806 บางน้ําผ้ึง บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020807 สวนหมาก บางกุง บางคนที สมุทรสงคราม
75020901 บางนอยใน จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020902 บางนอยใน จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020903 คลองเม็ง จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020904 คลองสําโรง จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020905 คลองบานใต จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020906 คลองหลอด จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
75020907 สารภี จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
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75021001 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021002 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021003 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021004 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021005 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021006 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021007 บางนกแขวก บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
75021101 ยายแพง ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75021102 ยายแพง ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75021103 ยายแพง ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75021104 ยายแพง ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75021105 ยายแพง ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
75021201 วัดตะโหนดราย บางกระบอื บางคนที สมุทรสงคราม
75021202 คลองสวนกลาง บางกระบอื บางคนที สมุทรสงคราม
75021203 สวนกลางบางใหญ บางกระบอื บางคนที สมุทรสงคราม
75021204 บางกระบอื บางกระบอื บางคนที สมุทรสงคราม
75021205 หนองออ บางกระบอื บางคนที สมุทรสงคราม
75021301 คลองไทย บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75021302 บางสะแก บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75021303 บางสะแก บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75021304 บางสะแก บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75021305 คลองบางขุน บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75021306 บางสะแก บานปราโมทยแ บางคนที สมุทรสงคราม
75030201 แหลมสวนหลวง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030202 แหลมสวนหลวง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030203 โรงหมอ สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030204 เตาปนู สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030205 ปากคลองชุมปกุ สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030206 ปากคลองสวนหลวง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030207 คลองโพงพางลาง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030208 ทองคุง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030209 คลองชมภู สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030210 ทองคุง สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030211 คลองประชาชื่น สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
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75030212 คลองประชาชื่น สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030213 คุงจําปี สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030214 วัดวรภูมิ สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030215 สามแยกคลองบางล่ี สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030301 คลองมะขวิด ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030302 คลองศาลา ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030303 คลองบานใต ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030304 คลองวัดมณีสวรรคแ ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030305 คลองทาคา ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030306 คลองผูใหญปอ ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030307 คลองพลับ ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030308 คลองตรง ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030309 ปลายคลองตรง ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030310 คลองบางกึ่ง ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030311 คลองสวนทุง ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030312 คลองขุดเจ็ก ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม
75030401 วัดประดู วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030402 บางกะร้ี วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030403 คลองประดู วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030404 ดอนบกุ วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030405 ตนมูก วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030406 ศาลาแดง วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030407 คลองขุด วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030408 ส่ีแยก วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030409 คลองสัมโชติ วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030410 ทําเนียบ วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม
75030501 คลองกระทงิ เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030502 คลองเหมืองใหม เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030503 ปลายคลองเหมืองใหม เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030504 ปลายคลองออม เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030505 คลองวัว เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030506 ปลายคลองชนาง เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030507 คลองดอน เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030508 บางวันทองใน เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
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75030509 หวัหาด เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030510 วัดแกวเจริญ-

บางวันทอง
เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม

75030601 คลองลัดตาโชติ บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030602 คลองบางจาก บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030603 บางจาก บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030604 คลองสวนหลวง บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030605 คลองสวนหลวง บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030606 คลองดาวดึงษแ บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030607 ปากงาม บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030608 วัดลังกา บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030609 คลองวัดจุฬา บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030701 ปลายคลองออม แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030702 ปากคลองออม แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030703 ปากคลองบางเชิงกรานตแ แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030704 คลองบางเชิงกรานตแ แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030705 บางเกาะ แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030706 ปากน้ํา แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030707 บางแคใหญ แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030708 คลองบางแค แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม
75030801 ปากวน ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030802 วัดประชา ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030803 ลัดตาชวย ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030804 มรดี ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030805 คลองแขก ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030806 วัดนางพิมพแ ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030807 โคกเกตุ ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030808 โคกเกตุ ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030809 คลองแขก ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
75030901 คลองตาต๋ัน บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75030902 วัดบางแคกลาง บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75030903 ปากคลองวัว บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75030904 คลองบญุนาค บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75030905 ปลายคลองบางแค บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
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75030906 วัดปรก บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75030907 ปลายคลองบางแค บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
75031001 คลองขุดเล็ก แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031002 คลองสะพานหนั แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031003 ร้ัว แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031004 แพรกหนามแดง แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031005 คลองสมบรูณแ แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031006 คลองผีหลอก แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
75031101 วัดเขาย่ีสาร ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75031102 คลองบานนอก ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75031103 ตนลําแพน ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75031104 คลองขุดดอนจั่น ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75031105 คลองขุดเล็ก ย่ีสาร อัมพวา สมุทรสงคราม
75031201 คลองโพธ์ิ บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม
75031202 คลองเปงู บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม
75031203 คลองบางแค บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม
75031204 คลองบางแค บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม
75031205 คลองโพงพาง บางนางล่ี อัมพวา สมุทรสงคราม
76010301 วัดใหม บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010302 หนองเปด็น้ํา บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010303 วัดโลกา บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010304 วัดทาขวิด บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010305 ศาลเจา บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010306 ไลเบี้ย บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010307 ทาใหญ บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010308 หนาทาใหญ บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010309 หนาวัดปากน้ํา บางจาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010401 นาขลู นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010402 นาโตนด นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010403 นาโตนด นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010404 นาเทยีบ นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010405 เกาตะโก นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010406 นาพันสาม นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010407 เกาะยางหอม นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
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76010408 นาพรม นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010409 ดอนแตง นาพันสาม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010501 ธงชัย ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010502 ดอนคาน ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010503 นาพระ ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010504 ทุงเฟื้อ ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010505 นาปาุ ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010506 ขลูใต ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010507 ขลูเหนือ ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010508 ตีนบนัได ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010509 โพธ์ิงาม ธงชัย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010601 ใตวัดนอย บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010602 ขุนตรา บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010603 ขุนตรา บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010604 น้ําหกั บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010605 โพธ์ิ บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010606 บางปลาหมอ บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010607 บางปลาหมอ บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010608 วัดกุฏิ บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010609 กุม บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010610 กุม บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010611 ใหม บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010612 ใตเหมืองใหญ บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010613 วัดปากคลอง บานกุม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010701 ฉาง หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010702 นามอญ หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010703 หนองโสน หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010704 หวัขอย หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010705 คตออย หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010706 สะพานยายนม หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010707 ศาลาลอย หนองโสน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010801 ไรดอน ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010802 สะพานย่ีหน ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010803 สะพานย่ีหน ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
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76010804 ไรสม ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010805 ไรสม ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010806 ทาขาม ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010807 หวันอน ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010808 ทางหลวง ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010809 ดอนจุฬา ไรสม เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010901 เวียงคอยลาง เวียงคอย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010902 เวียงคอยบน เวียงคอย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76010903 ดอนโตนดพัฒนา เวียงคอย เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011001 บางจาก บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011002 ปากคลอง บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011003 ใหม บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011004 สามเรือน บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011005 เหมืองไกรทอง บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011006 หวัเวียง บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011007 ทุงเฟื้อ บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011008 ลําพัง บางจาก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011101 ไร บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011102 ไรเพนียด บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011103 เหมืองตะโมน บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011104 หลุมดิน บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011105 โคกมะกรูด บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011106 รวมพัฒนา บานหมอ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011201 วัดทาศิริ ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011202 ไรตีนน้ํา ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011203 ไรกลวย ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011204 สะพานชาง ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011205 ไรทอง ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011206 โพธ์ิดวน ตนมะมวง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011301 โคกหมอ ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011302 นาขาวตอก ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011303 ไรออย ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011304 ชองสะแก ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011305 สวนกลวย ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
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76011306 โตนดหลาย ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011307 โตนดหลาย ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011308 เจ็กส่ี ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011309 พี่เล้ียง ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011310 สํามะลา ชองสะแก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011401 คลองยาว นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011402 ไรตีนหงษแ นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011403 สนาม นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011404 เหนือ นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011405 นาวุง นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011406 นาวุง นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011407 ตนถนน นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011408 บอทราย นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011409 สนามลาง นาวุง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011501 ในบาน สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011502 นาไทร สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011503 สํามะโรง สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011504 ในไร สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011505 บอระวาด สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011506 ลาดโพธ์ิ สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011507 สนาม สํามะโรง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011601 ตนโพธ์ิ โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011602 หวับาน โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011603 นาเทยีน โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011604 นอกบาน โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011605 วัด โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011606 พราหมณแ โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011607 นาทา โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011608 ใตบน โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011609 ใตลาง โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011610 นาเกล่ือน โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011611 หนองทะเล โพพระ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011701 หาดเจา หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011702 นอก หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
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76011703 โคกพลับ หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011704 บางทะลุ หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011705 สมอลก หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011706 บางกุฬา หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011707 หนองตะพุก หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011801 หนองชางปลัก หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011802 ดอนไผ หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011803 ดอนพุทรา หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011804 ปากงาม หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011805 ดอนขุนแขวง หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011806 หนองตาหลับ หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011807 ดอนเจาฟูา หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011808 หวัดอน หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011809 หวัดอน หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011810 หวัสะพาน หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011811 บอหลวง หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011812 หวัสะพาน หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011813 ดอนหวา หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011814 ตรอกหวัสะพาน หวัสะพาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011901 นาโพธ์ิ ตนมะพราว เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011902 หนองกะปิ ตนมะพราว เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011903 ตนมะพราว ตนมะพราว เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76011904 นาหลวง ตนมะพราว เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012001 สะพานโพธ์ิลอย วังตะโก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012002 สมอหลัด วังตะโก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012003 เพีย วังตะโก เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012101 ปลายนา โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012102 ถม โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012103 ใหม โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012104 เพรียง โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012105 เพรียง โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012106 บอหวาย โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012107 ตะโกงาม โพไรหวาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012201 ดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
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76012202 ถิ่นปรุา ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012203 หนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012204 หนองนางจีน ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012205 หนองแจง ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012206 ดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012207 หวัร้ัง ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012208 หนองกระเจา ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012209 หนองพุทรา ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012210 บอกระดาน ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012211 หนองไมเหลือง ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012212 หนองบอ ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012213 หนองบอ ดอนยาง เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012301 ทบันอย หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012302 ดอนคู หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012303 ดอนคู หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012304 ดอนยางโทน หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012305 หนองชางตาย หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012306 หนองขนาน หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012307 บอโพลง หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012308 หนองหวา หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012309 นาคลอง หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012310 ดอนนาลุม หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012311 ดอนนาลุม หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012312 โตนดนอย หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012313 บอโพงเหนือ หนองขนาน เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012401 สมอดาน หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012402 หนองสําโรง หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012403 ดอนทราย หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012404 ใหม หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012405 เหนือ หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012406 ดอนย่ีกรอก หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76012407 ดอนขวาง หนองพลับ เมืองเพชรบรีุ เพชรบรีุ
76020101 หวยกระแทก เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020102 เขายอย (บน) เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
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76020103 หวย เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020104 หวยหลวง เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020105 เขายอย เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020106 นอย เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020107 บางสามแพรก เขายอย เขายอย เพชรบรีุ
76020201 สระพัง สระพัง เขายอย เพชรบรีุ
76020202 หนองแหน สระพัง เขายอย เพชรบรีุ
76020203 สระพัง สระพัง เขายอย เพชรบรีุ
76020204 หนองสม สระพัง เขายอย เพชรบรีุ
76020301 กลวย บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020302 บางเค็ม บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020303 หนองบวั บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020304 บางเค็ม บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020305 กลวยใต บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020306 ลาง บางเค็ม เขายอย เพชรบรีุ
76020401 ดอนทราย ทบัคาง เขายอย เพชรบรีุ
76020402 หนองแหน ทบัคาง เขายอย เพชรบรีุ
76020403 ทาหอย ทบัคาง เขายอย เพชรบรีุ
76020404 ทบัคางบน ทบัคาง เขายอย เพชรบรีุ
76020405 ทบัคาง ทบัคาง เขายอย เพชรบรีุ
76020501 เขาสมอระบงั หนองปลาไหล เขายอย เพชรบรีุ
76020502 หนองปลาไหล หนองปลาไหล เขายอย เพชรบรีุ
76020503 ไผ หนองปลาไหล เขายอย เพชรบรีุ
76020504 คลองน้ําเชี่ยว หนองปลาไหล เขายอย เพชรบรีุ
76020505 ทาเรือ หนองปลาไหล เขายอย เพชรบรีุ
76020601 หนองจิก หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020602 หนองจิก หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020603 หนองปรง หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020604 หนองปรง หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020605 หนองเข หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020606 หนองเข หนองปรง เขายอย เพชรบรีุ
76020701 เนิน หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020702 หนองชุมพลลาง หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020703 หนองประดู หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
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76020704 หนองโพธ์ิ หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020705 หนองชุมพล หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020706 พุมวง หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020707 ชัฎหลังเตา หนองชุมพล เขายอย เพชรบรีุ
76020801 หวยโรง หวยโรง เขายอย เพชรบรีุ
76020802 หวัถนน หวยโรง เขายอย เพชรบรีุ
76020803 กําจับ หวยโรง เขายอย เพชรบรีุ
76020804 หวยโรงลาง หวยโรง เขายอย เพชรบรีุ
76020901 หวยทาชาง หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76020902 นอย หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76020903 ใหญกาหลง หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76020904 น้ําบอ หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76020905 บอลวก หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76020906 หนองแหน หวยทาชาง เขายอย เพชรบรีุ
76021001 วังกะลอม หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021002 หนองกะพอ หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021003 มณีเล่ือน หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021004 คีรีวงษแ หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021005 เนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021006 อูตะเภา หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76021007 หนองนกออก หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบรีุ
76030101 อางศิลา หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030102 ดงตากิต หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030103 หนองไผ หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030104 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030105 จะโปรง หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030106 พุไทร หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030107 เขาบนัได หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030108 สะแกงาม หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030109 โคกวัด หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030110 สระส่ีมุม หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030111 หวยสาริกา หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030201 ทุงกระตาย ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030202 หวยแหง ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
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76030203 ล้ินชาง ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030204 ทาเสลา ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030205 พุน้ํารอน ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030301 ยางน้ํากลัด ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030302 โปรงวิเชียร ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030303 พุพลูลาง ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030304 พุพลูบน ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030305 วังหนิ ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030306 หวยรางโพธ์ิ ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030307 ปากรัตนแ ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030401 วังซอ ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030402 ทาตะครอ ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030403 หนองรี ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030404 สามเรือน ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030405 ทุงเคล็ด ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030406 พุบอน ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030407 หนองมะไฟ ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76030408 ทาตะครอเหนือ ทาตะครอ หนองหญาปลอง เพชรบรีุ
76040201 บางเกา บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040202 บางเกา บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040203 บอใหญ บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040204 ทา บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040205 ปากคลอง บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040206 ทาไทร บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040207 บางเกตุ บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040208 มวง บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040209 โตนดหลวง บางเกา ชะอํา เพชรบรีุ
76040301 บอ นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040302 นายาง นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040303 นายาง นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040304 นายาง นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040305 เนินทราย นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040306 โคกเศรษฐี นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040307 ดอน นายาง ชะอํา เพชรบรีุ

-1929-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
76040308 ไร นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040309 นายาง นายาง ชะอํา เพชรบรีุ
76040401 ตลาดใหม เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040402 เขาไมนวล เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040403 หนองสะเดา เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040404 หวยหนิ เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040405 ไรเนิน เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040406 หนองจันทรแ เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040407 หนองยาว เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040408 หบุกะพง เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040409 เขาโปงุ เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040410 หบุกะพงพัฒนา เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040411 หนองจันทรแพัฒนา เขาใหญ ชะอํา เพชรบรีุ
76040501 หนองศาลา หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040502 หนองศาลา หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040503 หนักัญชา หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040504 เพชรบรูณแ หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040505 บอไร หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040506 สถานี หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040507 หนองกระโดก หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040508 ขอยกลึงดุม หนองศาลา ชะอํา เพชรบรีุ
76040601 ทุงจับญวน หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040602 ทุงหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040603 ทุงเคล็ด หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040604 บอหลวง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040605 หนองขาม หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040606 พุหวาย หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040607 ไรดินทอง หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบรีุ
76040701 ทุงขาม ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040702 ไรใหมพัฒนา ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040703 รางจิก ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040704 หนองเขื่อน ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040705 ไรดง ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040706 โปงุแย ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
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76040707 หนองชางเหยียบ ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040708 โปงุเกงพัฒนา ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบรีุ
76040801 สามพระยา สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040802 ชางแทง สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040803 ดอนมะกอก สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040804 หนองขาวนก สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040805 หนองโสน สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040806 อางหนิ สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040807 เขากระปกุ สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040808 โครงการพัฒนา สามพระยา ชะอํา เพชรบรีุ
76040901 สระพระพัฒนา ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040902 รองระกํา ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040903 หนองเผาถาน ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040904 หวัเกาะ ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040905 ดอนขุนหวย ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040906 ใหมพัฒนา ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76040907 วังยาว ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบรีุ
76050101 ทายาง ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050102 หนองสัก ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050103 ทากระเทยีม ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050104 ไสคาน ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050105 หนองแฟบ ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050106 กระจิว ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050107 หนองบวย ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050108 หนองแขม ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050109 หนองแจง ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050110 สหกรณแ ทายาง ทายาง เพชรบรีุ
76050201 ทาตนโพธ์ิ ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050202 วังขุนดาน ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050203 ทาคอย ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050204 หนองปลวก ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050205 หนองขานาง ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050206 ทาซิก ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050207 สระพระ ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
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76050208 ฝ่ังคลอง ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050209 หนองปลวก ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050210 หนองประดู ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050211 วังพลับ ทาคอย ทายาง เพชรบรีุ
76050301 ยางหยอง ยางหยอง ทายาง เพชรบรีุ
76050302 ทาวาย ยางหยอง ทายาง เพชรบรีุ
76050303 ทาโรงหบี ยางหยอง ทายาง เพชรบรีุ
76050304 ยางชุม ยางหยอง ทายาง เพชรบรีุ
76050305 ทาโล ยางหยอง ทายาง เพชรบรีุ
76050401 สายหนึ่ง หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050402 หนองบวั หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050403 หนองบวั หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050404 หนองเกตุ หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050405 ฝ่ังหวย หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050406 ตลาด หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050407 ดอนย่ีพรม หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050408 หวยทบ หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050409 หนองจิก หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050410 หนัตะเภา หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050411 บอพันงู หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050412 แคใหญ หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050413 เตาปนู หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050414 หวยยาง หนองจอก ทายาง เพชรบรีุ
76050501 มาบปลาเคา มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050502 มาบปลาเคา มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050503 มาบปลาเคา มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050504 ใหม มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050505 ตาลกง มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050506 ตาลกง มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050507 หนองหนิถวง มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050508 นาขึงหนัง มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050509 ตาลกงพัฒนา มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050510 หวัเขาสามัคคี มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
76050511 ตาลกงสามัคคี มาบปลาเคา ทายาง เพชรบรีุ
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76050601 ทาไมรวก ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050602 หนองเตียน ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050603 ในคุง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050604 หนองชุมแสง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050605 ทาลาว ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050606 เขาลูกชาง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050607 ไรหลวง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050608 ทาไมรวกลาง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050609 หวยตะวาย ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050610 โคงตาบาง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050611 หนองชุมแสงลาง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050612 หนองเตียนลาง ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050613 หนองชุมแสงบน ทาไมรวก ทายาง เพชรบรีุ
76050701 แมประจันตแ วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050702 หวยเสือ วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050703 วังไคร วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050704 หนองกระทุม วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050705 ทาหวัลบ วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050706 แมประจันตแ วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050707 หนองหวา วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050708 วังไครฝ่ังทา วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050709 แมประจันตแลาง วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76050710 หนองแก วังไคร ทายาง เพชรบรีุ
76051101 สารเหด็ กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051102 กลัดหลวง กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051103 สารเหด็ กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051104 หนองเขาออน กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051105 โพรงเข กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051106 ยางชุม กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051107 ทากระทุม กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051108 ทุงโปงุ กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051109 วังมะละกอ กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051110 วังขาวสาร กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
76051111 หวยผาก กลัดหลวง ทายาง เพชรบรีุ
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76051201 หนองทราย ปกึเตียน ทายาง เพชรบรีุ
76051202 หนองคล่ี ปกึเตียน ทายาง เพชรบรีุ
76051203 ปกึเตียน ปกึเตียน ทายาง เพชรบรีุ
76051204 หนองหมู ปกึเตียน ทายาง เพชรบรีุ
76051301 หนองโรง เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051302 หนองตาฉาว เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051303 เขากระปกุ เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051304 บอปะหงั เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051305 หนองคอไก เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051306 หนองเอื้อง เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051307 หนองซอ เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051308 หบุเฉลา เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051309 โปงุเกตุ เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051310 หวยหนิเพลิง เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051311 โปงุเกตุบน เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051312 หนองโรงลาง เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051313 เขาอางแกว เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051314 ผาน้ําหยด เขากระปกุ ทายาง เพชรบรีุ
76051401 คอละออม ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051402 ทาเหว ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051403 บอตะกั่ว ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051404 น้ําลัด ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051405 หวยตะแกะ ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051406 ทาแลง ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051407 แมเบื้อ ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051408 หนองน้ําถาย ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051409 หนองพลับ ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051410 ชลประทานราษฎรแ ทาแลง ทายาง เพชรบรีุ
76051501 ในดง บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
76051502 ชายนา บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
76051503 หวัเข บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
76051504 ใหม บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
76051505 ในดง บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
76051506 หนองคาง บานในดง ทายาง เพชรบรีุ
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76060101 โพธ์ิใหญ บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060102 หาดทราย บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060103 ลาด บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060104 หวัเกาะ บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060105 ไรใน บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060106 ปาุ บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060107 วังชะนวน บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060108 ในลุม บานลาด บานลาด เพชรบรีุ
76060201 สระพัง บานหาด บานลาด เพชรบรีุ
76060202 ทาชาง บานหาด บานลาด เพชรบรีุ
76060203 หนองปลง

บานหนองโพธ์ิ 
บานนาละออง

บานหาด บานลาด เพชรบรีุ

76060204 ไรหนอง บานหาด บานลาด เพชรบรีุ
76060205 หนองแกว บานหาด บานลาด เพชรบรีุ
76060301 ไรโพธ์ิ บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060302 ไรสัตวแ บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060303 ไรขนุน บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060304 หนองพระ บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060305 ไรตอ บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060306 ดงหวยหลวง บานทาน บานลาด เพชรบรีุ
76060401 ศาลาเขื่อน ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060402 ระหารนอย ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060403 ตําหรุใน ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060404 ตําหรุ ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060405 ระหารใหญ ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060406 ทามะเกลือ ตําหรุ บานลาด เพชรบรีุ
76060501 สมอพลือ สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060502 ทาไทร สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060503 ไรคา สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060504 นาพนัง สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060505 หวยเสือ สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060506 ดอนพลับ สมอพลือ บานลาด เพชรบรีุ
76060601 ไรภูมิ ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
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76060602 หนองปลาไหล ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060603 ไรมะขาม ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060604 ไรปะแหน ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060605 ฝ่ังหวย ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060606 ไรถิ่นนอย ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060607 ศาลเจาง้ิว ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060608 ไรสัตยแ ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060609 ไรภูมิ ไรมะขาม บานลาด เพชรบรีุ
76060701 ไรโพธ์ิ ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060702 ทาศาลา ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060703 ทามะพูด ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060704 ทาเสน ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060705 ไรเหมือง ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060706 หาดทราย ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060707 ระหาร ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060708 หวัเขา ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060709 เขาทะโมน ทาเสน บานลาด เพชรบรีุ
76060801 ไร หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060802 หนองกระเจ็ด หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060803 แคน หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060804 ซอง หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060805 ไรชะออม หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060806 ไรมะซาง หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060807 ประชาบํารุง หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060808 รวมใจพัฒนา หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบรีุ
76060901 บอหมัน หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060902 ไรแค หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060903 โพธ์ิลอย หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060904 โปงุ หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060905 หนองกะปุ หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060906 โปงุสลอด หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060907 ไรตะแกง หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060908 หวยแลง หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
76060909 ใหมโพธ์ิลอย หนองกะปุ บานลาด เพชรบรีุ
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76061001 วังบวั ลาดโพธ์ิ บานลาด เพชรบรีุ
76061002 ดอนขอย ลาดโพธ์ิ บานลาด เพชรบรีุ
76061003 ลาดโพธ์ิ ลาดโพธ์ิ บานลาด เพชรบรีุ
76061004 เหมืองหาม ลาดโพธ์ิ บานลาด เพชรบรีุ
76061101 หวยหลวง สะพานไกร บานลาด เพชรบรีุ
76061102 สะพานไกร สะพานไกร บานลาด เพชรบรีุ
76061103 ดอนโตนด สะพานไกร บานลาด เพชรบรีุ
76061201 ไรโคก ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061202 กรวย ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061203 นาน้ําพุ ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061204 แหลมทอง ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061205 ไรสนาม ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061206 นากระแสร ไรโคก บานลาด เพชรบรีุ
76061301 หนองกาทอง โรงเข บานลาด เพชรบรีุ
76061302 นาฉอก โรงเข บานลาด เพชรบรีุ
76061303 ดอนแจง โรงเข บานลาด เพชรบรีุ
76061304 ใหม โรงเข บานลาด เพชรบรีุ
76061305 หวัโรง โรงเข บานลาด เพชรบรีุ
76061401 ไรมะนาว ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061402 ไรปาุชาง บานไรใหญ ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061403 ไรสะทอน ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061404 ไรสะทอน ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061405 ไรกราง ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061406 หนองแก ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061407 ไรฝาง ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061408 ไรหวัโลด ไรสะทอน บานลาด เพชรบรีุ
76061501 หวยของ หวยของ บานลาด เพชรบรีุ
76061502 เหยีงคอม หวยของ บานลาด เพชรบรีุ
76061503 หนองโสน หวยของ บานลาด เพชรบรีุ
76061601 ทาชาง ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061602 หาด ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061603 โพธ์ิกรุ ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061604 ไรปกึ ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061605 ไรมะตูม ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
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76061606 คํา ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061607 เหมืองหาม ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061608 ไรมาบ ทาชาง บานลาด เพชรบรีุ
76061701 ขลุบ ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061702 มวงงามเหนือ ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061703 ถ้ํารงคแ ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061704 ไรสะทอน ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061705 ดอนตะโก ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061706 หนองชางตาย ถ้ํารงคแ บานลาด เพชรบรีุ
76061801 วัดตึก หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76061802 หนองจอก หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76061803 หนองสระ หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76061804 หนองไกเถื่อน หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76061805 พุตูม หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76061806 หนองจิก หวยลึก บานลาด เพชรบรีุ
76070101 นอก บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070102 ตลาด บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070103 กลาง บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070104 ใน บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070105 ยานซ่ือ บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070106 ยานซ่ือ บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070107 ศาลเจาตึก บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070108 ทองคุง บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070109 ทุงนา บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070110 ศาลเจาฮุดโจ฿ว บานแหลม บานแหลม เพชรบรีุ
76070201 บางขุนไทร บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070202 บางขุนไทร บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070203 บางขุนไทร บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070204 บางขุนไทร บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070205 ดอนผิงแดด บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070206 ดอนวัด บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070207 ดอนไทย บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070208 บางอินทรแ บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070209 ปาุขาด บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
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76070210 สามัคคี บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070211 ดอนหอยแครง บางขุนไทร บานแหลม เพชรบรีุ
76070301 ดอนมะขามยางเนื้อ ปากทะเล บานแหลม เพชรบรีุ
76070302 ปากทะเล ปากทะเล บานแหลม เพชรบรีุ
76070303 ปากทะเล ปากทะเล บานแหลม เพชรบรีุ
76070304 บางอินทรแ ปากทะเล บานแหลม เพชรบรีุ
76070401 เหมืองกลาง บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070402 นาแค บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070403 ทําเนียบ บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070404 บางแกว บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070405 หนองแหว บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070406 นาบวั บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070407 รองใหญ บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070408 บางแกว บางแกว บานแหลม เพชรบรีุ
76070501 พะเนิน แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบรีุ
76070502 ดอนใน แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบรีุ
76070503 ดอนกลาง แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบรีุ
76070504 ดอนคดี แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบรีุ
76070601 ปากอาว บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070602 คุงใหญ บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070603 คลองลัด บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070604 คลองขุด บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070605 ทองคุง บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070606 คลองไหหลํา บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070607 บางกาง บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070608 บางสามแพรก บางตะบนู บานแหลม เพชรบรีุ
76070701 ทองคุง บางตะบนูออก บานแหลม เพชรบรีุ
76070702 สามคลอง บางตะบนูออก บานแหลม เพชรบรีุ
76070703 ปากอาว บางตะบนูออก บานแหลม เพชรบรีุ
76070704 บางกั้ง บางตะบนูออก บานแหลม เพชรบรีุ
76070705 เหมืองตานิ่ม บางตะบนูออก บานแหลม เพชรบรีุ
76070801 ใหมบน บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070802 ใหมลาง บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070803 บางลําพู บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
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76070804 คุงกระทะ บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070805 ลัดลาง บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070806 กระทุมราย บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070807 ทุงเฟื้อ บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070808 นาปาุ บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070809 แสมชาย บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070810 แคววังใหญ บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070811 บางหอ บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070812 คลองสวนทุง บางครก บานแหลม เพชรบรีุ
76070901 ดอนเทพศักด์ิ ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070902 คลองแหลม ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070903 หวักระทุม ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070904 ปาุขวาง ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070905 นาโพธ์ิ ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070906 วัดกุฏิ ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76070907 ในพัฒนา ทาแรง บานแหลม เพชรบรีุ
76071001 เหมืองตลาดแกว ทาแรงออก บานแหลม เพชรบรีุ
76071002 เหมืองไทร ทาแรงออก บานแหลม เพชรบรีุ
76071003 คลองมอญ ทาแรงออก บานแหลม เพชรบรีุ
76071004 กลางพัฒนา ทาแรงออก บานแหลม เพชรบรีุ
76080101 ตนเกตุ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080102 หนองหงษแ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080103 ถ้ําเสือ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080104 ลําตะเคียน แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080105 แมคะเมย แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080106 วังนางนวล แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080107 หนองเกตุ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080108 ทาเรือ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080109 น้ําทรัพยแ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080110 พุเข็ม แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080111 เขากล้ิง แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080112 เขาพระลาย แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080113 ตนเกตุ แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080114 พุบอน แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบรีุ
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76080201 สองพี่นอง สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080202 วังวน สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080203 ทาลิงลม สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080204 หนองปนืแตก สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080205 หวยปลาดุก สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080206 โปงุอิฐ สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080207 หวยกระสังขแ สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080208 หนองมะคา สองพี่นอง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080301 ซอง วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080302 หนองมะกอก วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080303 วังจันทรแ วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080304 โปรงตาเพชร วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080305 หนองสะแก วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080306 หนองจิก วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080307 สระยายนนทแ วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080308 ทุงเคล็ด วังจันทรแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080401 ปาุเด็ง ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080402 รวมใจพัฒนา ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080403 ปาุแดง ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080404 เสารแหา ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080405 สวนใหญพัฒนา ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080406 ปาุเด็งใต ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080407 หวยสัตวแใหญ ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080408 เขาแหลม ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080409 ปางไม ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080410 ปาุผาก ปาุเด็ง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080501 พุสวรรคแ พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080502 หนองบวั พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080503 มะขามโพรง พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080504 หวยกวางจริง พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080505 นากรวย พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080506 ในคลอง พุสวรรคแ แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080601 บางกลอย หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080602 โปงุลึก หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
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76080603 พุไทร หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080604 หนองน้ําดํา หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080605 ดานโง หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
76080606 หวยไผ หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบรีุ
77010201 หนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010202 หนองหชูาง เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010203 หนองขาม เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010204 หนองบวั เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010205 ดอนทราย เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010206 ทุงเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010207 หนองไมแกน เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010208 หนองแก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010209 มะขามโพรง เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010210 ดอนเหยีง เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010211 หนองกะเพรา เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010301 คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010302 หนองหนิ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010303 ทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010304 หวาโทน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010305 หวยใหญ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010306 ดานสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010307 สวนขวัญ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010308 นาทอง คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010309 หนองน้ําขาว คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010401 วังกแดวน หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010402 หวยน้ําพุ หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010403 วังมะเด่ือ หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010404 สองกะลอน หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010405 หบุผ้ึง หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010406 หบุไผ หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010407 โปงุเกตุ หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010408 ลานไทร หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010409 หวยทราย หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010410 หวัโก หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
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77010411 ตนเกตุ หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010412 เกตุคู หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010413 หนองจับไก หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010501 หนองหญาปลอง อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010502 อาวนอย อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010503 ค่ันกระได อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010504 บานบงึ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010505 หนองเสือ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010506 เกตุเอน อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010507 กม. 5 อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010508 วังไทรต่ิง อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010509 กม. 12 อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010510 วังมะเด่ือ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010511 หนองยายเอม อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010512 ยานซ่ือ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010513 ทุงมะเมา อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010514 ทุงยาว อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010515 ไรยุบ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010516 บงึใหญ อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010601 ปากคลองเกลียว บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010602 หวัโคก บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010603 อูตะเภา บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010604 ละลอง บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010605 คลองเกา บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010606 บอนอก บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010607 คลองชายธง บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010608 ทุงโก บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010609 หนองปหุลก บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010610 สองพี่นอง บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010611 ยุบพริก บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010612 เข็ดกา บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010613 หนองบญุยงคแ บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77010614 ทุงบวัทอง บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
77020101 กุยบรีุ กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
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77020102 บน กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020103 หนองมะซาง กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020104 ปลายน้ํา กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020105 หนองตาเสือ กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020106 หนองกระทงิ กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020107 หนองหมู กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020108 ทาขาม กุยบรีุ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020201 กลางดง กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020202 หนองบวั กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020203 โพธ์ิเรียง กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020204 โคกรัก กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020205 ปากเหมือง กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020206 ทาเฝือก กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020207 หนองเตาปนู กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020208 หนองตลาด กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020209 ดงเกตุ กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020210 หวัเกาะ กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020211 แหลมสะแก กุยเหนือ กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020301 คุงโตนด เขาแดง กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020302 เขาแดง เขาแดง กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020303 ทุงนอย เขาแดง กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020401 ดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020402 ดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020403 หนองจอก ดอนยายหนู กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020404 ดอนบอกุม ดอนยายหนู กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020601 นาวัลเปรียง สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020602 สามกระทาย สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020603 ใหม สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020604 ดอนกลาง สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020605 สําโหรง สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020606 ปาุถลม สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020607 ฟากนา สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020608 ว่ิงนอย สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020609 เขาราง สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
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77020610 ตนกระถิน สามกระทาย กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020701 ลุมแสล หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020702 ไรบน หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020703 หาดขาม หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020704 โปงุกะสัง หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020705 ยางชุม หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020706 ยางชุมเหนือ หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020707 รวมไทย หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020708 พุบอน หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020709 ยานซ่ือ หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020710 ทาตักน้ํา หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77020711 เขาตกน้ํา หาดขาม กุยบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77030101 ทุงประดู ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030102 ชายทะเลทุงประดู ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030103 ชองขวาง ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030104 ตลาดทบัสะแก ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030105 ดงยาง ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030106 ส่ีแยกทบัสะแก ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030107 หนองพิกุล ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030108 หนองน้ําขาว ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030109 กลาง ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030110 อุดมสุข ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030111 ชายคลอง ทบัสะแก ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030201 อางทอง อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030202 จักรลาง อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030203 สีดางาม อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030204 วังยาง อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030205 จักรบน อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030206 หนองหอย อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030207 เขาปอ อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030208 ตะแบกโพรง อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030209 โคกตาหอม อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030210 เกาะสีดา อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030211 ทุงพุฒ อางทอง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
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77030301 เขาดิน นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030302 ดอนทราย นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030303 โปงุแดง นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030304 เหมืองแร นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030305 สิบเอ็ดเจา นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030306 หนองยาว นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030307 ซังเขาขวาง นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030308 ประดูลาย นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030309 หนองกลางดง นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030310 ทุงตาแกว นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030311 ประชาราษฎรแบํารุง นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030312 หนองบวั นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030313 ไทรสามเขา นาหกูวาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030401 หวยแหง เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030402 นาปะขาว เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030403 นาลอม เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030404 พุตะแบก เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030405 มะเด่ือทอง เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030406 ทุงกลาง เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030407 กลาง เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030408 ดอนใจดี เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030409 สวนสม เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030410 สวนขนุน เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030411 หวยน้ําทรัพยแ เขาลาน ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030501 ตลาดหวยยาง หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030502 บน หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030503 ทุงยาว หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030504 นํ้าตก หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030505 ทุงกวาง หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030506 เนินดินแดง หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030507 ชายทะเล หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030508 คอกมา หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030509 หนองพลับ หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030510 หวัเขา หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ

-1946-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
77030511 น้ําตกสาย 1 หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030512 คลองหนิจวง หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030513 จั่นเสือ หวยยาง ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030601 ไรใน แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030602 แสงทอง แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030603 ยุบหวาย แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030604 แสงอรุณ แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030605 หนิเทนิ แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77030606 ตนกระโดน แสงอรุณ ทบัสะแก ประจวบคีรีขันธแ
77040101 ตลาดบางสะพาน กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040102 นาผักขวง กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040103 ปอแดง กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040104 ระหาร กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040105 หวยทรายขาว กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040106 ดอนทอง กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040107 หนองตาจา กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040108 ดอนสงา กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040201 ฝุายทา พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040202 หนิกอง พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040203 ชะมวง พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040204 มารอง พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040205 หลักเมือง พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040206 หวยแกว พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040207 ทุงมะพราว พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040208 ทุงขี้ตาย พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040209 ตนทองหลาง พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040210 ทุงนุน พงศแประศาสนแ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040301 ดอนสํานัก รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040302 ไทรคู รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040303 เขาดิน รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040304 สามแยกบางสะพาน รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040305 เกาะยายฉิม รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040306 ปาุรอน รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040307 วังนํ้าเขียว รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
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77040308 คลองลอย รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040309 คลองเพลิน รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040310 ทุงเชือก รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040311 หวยพลู รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040312 ทุงสะเดาหวาน รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040401 ถ้ําคีรีวงศแ ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040402 ปากคลอง ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040403 กรูด ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040404 หนองระแวง ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040405 ดอนแหลมใหญ ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040406 หนองตาเมือง ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040407 หนองมงคล ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040408 ตะเคียนสองพี่นอง ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040409 ทางสาย ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040410 ชัยมงคล ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040411 ดอนสูง ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040501 หนองหญาปลอง ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040502 หนองจันทรแ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040503 ดงไมงาม ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040504 มรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040505 ยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040506 หวยไกตอ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040507 หนองไมแกน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040508 หนิต้ัง ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040509 หนองโปรง ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040510 สามขุม ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040511 เขามัน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040512 หวยตะเคียน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040601 วังยาว ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040602 โปงุโก ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040603 ราษฎรแประสงคแ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040604 หวยเกรียบ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040605 ธรรมรัตนแ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040606 เขาแกว ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
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77040607 ทรัพยแสมบรูณแ ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040608 ในลอก ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040609 สายเพชร ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040610 ราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040701 ดอนสําราญ แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040702 ทามะนาว แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040703 อาวยาง แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040704 ทาขาม แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040705 ปากคลอง แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040706 กลางนา แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040707 ลานควาย แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77040708 ลาง แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธแ
77050101 ดอนจวง ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050102 ปากแพรก ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050103 หนองหวยฝาด ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050104 ทุงกะโตน ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050105 แขก ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050106 ทุงสะทอน ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050201 หนองฆอง บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050202 คลองน้ําเค็ม บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050203 ปากคลอง บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050204 ละหาน บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050205 ทามวง บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050206 ดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050207 ทุงไทร บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050208 ทุงจันทรแ บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050209 หนองคลา บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050210 หนองเสม็ด บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050301 ในไร ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050302 กํามะเสน ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050303 ชายทะเล ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050304 ฝ่ังแดง ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050305 บางเบดิ ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050306 บอไพ ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
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77050307 หวยสัก ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050308 ทุงสีเสียด ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050309 เขาปกุ ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050310 หนองหดัไทย ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050311 ดอนทรายงาม ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050401 ธรรมรัตนแ ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050402 โปงุขา ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050403 ชางแรก ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050404 ไรใน ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050405 หนิปดิ ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050406 ไรบน ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050407 ศรีนคร ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050408 ชองลม ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050501 ไชยราช ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050502 คอกอายเผือก ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050503 บางเจริญ ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050504 ทองอินทรแ ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050505 หนองหนิ ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77050506 หมากผู ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธแ
77060101 เกาะคู ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060102 นาพะเนียด ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060103 นาหวย ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060104 ลุมโพธ์ิ ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060105 ตลาดลาง ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060106 ตลาดบน ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060107 หนองกา ปราณบรีุ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060201 ตําหรุ เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060202 เขานอยฝ่ังตะวันออก เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060203 คายธนะรัชตแ เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060204 เขานอยฝ่ังตะวันตก เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060205 ปลายน้ํา เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060206 โรงสูบ เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060207 ใหมพัฒนา เขานอย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060401 ทาลาดกระดาน ปากน้ําปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
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77060402 ปากน้ําปราณ ปากน้ําปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060403 ปรือนอย ปากน้ําปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060404 หนองบวั ปากน้ําปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060405 สุขสวัสด์ิ ปากน้ําปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060701 หนองตาแตม หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060702 หนองตาเย็น หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060703 หนองตาเมือง หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060704 ตนไทร หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060705 หวยพลับ หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060706 หวยแสลงพันธแ หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060707 หนองยิงหมี หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060708 วังวนชลประทาน หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060709 หนองไกรทอง หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060710 หนองมะคา หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060711 เขาเขียว หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060712 หนองตาเย็นใต หนองตาแตม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060801 เบญจพาส วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060802 วังกแพง วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060803 วังยาว วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060804 หนองหอย วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060805 ฝ่ังทา วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060806 ทามะนาว วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060807 แกงกระทงิ วังกแพง ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060901 เขาจาว เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060902 ทาวังปลา เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060903 ทาทุง เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060904 ทาวังหนิ เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060905 กระทุน เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77060906 แพรกตะลุย เขาจาว ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธแ
77070301 หนองขอน หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070302 วังโบสถแ หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070303 หนองนกนอย หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070304 หนองตะเภา หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070305 หนองครา หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
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77070306 หนองซอ หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070307 หนองเหยีง หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070308 หนองเสือดํา หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070309 ขอนทอง หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070310 หนองขอนใต หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070311 ตอเกตุ หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070312 สามพันนาม หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070313 โชคพัฒนา หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070314 หนองสมอ หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070315 หนองขอนเหนือ หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070316 หนองตาแววพัฒนา หนิเหล็กไฟ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070401 วลัย หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070402 หนองพลับ หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070403 หวยไทรงาม หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070404 หนองยายอวม หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070405 มะคาส่ีซอง หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070406 หนองกระทุม หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070407 เนินตะเคียน หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070408 ละเมาะ หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070409 คอกชางพัฒนา หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070410 หนองหอย หนองพลับ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070501 หนองพรานพุก ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070502 ทบัใต ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070503 ทุงยาว ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070504 วังขอย ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070505 หนองไผ ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070506 หวยมงคล ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070507 หนองหญาปลอง ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070508 ปาุเสลา ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070509 เขาควง ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070510 วังกะทะ ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070511 ทุงเสือนอน ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070512 ดอนเสือหมอบ ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070513 มาลัยทบัใต ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
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77070514 เขาเสวยราช ทบัใต หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070601 เฉลิมเกียรติพัฒนา หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070602 ฟูาประทาน หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070603 ปาุละอู หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070604 หวยผ้ึง หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070605 เฉลิมพร หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070606 โคนมพัฒนา หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070607 คลองนอย หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070608 เฉลิมราชพัฒนา หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070609 โปงุสําโรง หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070610 หนองสะแก หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070611 ปากคลอง หวยสัตวแใหญ หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070701 หนองหนิใน บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070702 เนินพยอม บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070703 หวยไคร บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070704 เนินทราย บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070705 บงึนคร บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070706 ทาไมลาย บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070707 วังสาหราย บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070708 หวยยาง บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070709 ภูหลวง บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070710 ทุงกระทงิ บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070711 แพรกตะครอ บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77070712 ทรายทอง บงึนคร หวัหนิ ประจวบคีรีขันธแ
77080101 ใหม สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080102 หนองขาวเหนียว สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080103 พุใหญ สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080104 พุนอย สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080105 หวัตาลแถว สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080106 ดอนเตาเหลา สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080107 หบุตาโคตร สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080108 บางปู สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080109 หนองใหญ สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080201 หวยขวาง ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
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77080202 นาปุุม ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080203 หนองคาง ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080204 หนองหญาปลอง ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080205 ในลุม (บานลาดวิถ)ี ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080206 เขาโปงุ ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080207 หนองกลางดง ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080208 เกาะนานอย ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080209 เขานอยหวยตามา ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080301 ตาลเจ็ดยอด ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080302 สามรอยยอด ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080303 ตลาดไรเกา ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080304 ไรดินทอง ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080305 หวยขมิ้น ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080306 หนองไทร ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080307 หนองจิก ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080308 ไรเจริญ ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080401 เนินกรวด ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080402 ทุงเคล็ด ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080403 หนองเปาุปี่ ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080404 ศาลาลัย ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080405 หนองน้ํากลัด ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080406 หนองไพรวัลยแ ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080407 ตนไทร ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080408 ปาุหมาก ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080501 ไรใหม ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080502 สิบสองหุน ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080503 หนองแก ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080504 หนองจิก ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080505 เกาะไผ ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080506 ไรใหม ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
77080507 วังไทร ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธแ
80010601 ทาไร ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010602 ไรบน ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010603 บางหลวง ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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80010604 ปากนํ้า ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010605 บางพุดทรา ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010606 บางกระบอื ทาไร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010701 ปากน้ํา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010702 ปากนครบน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010703 นางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010704 ตากแดด ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010705 คันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010706 คลองขุด ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010801 ปลายทา นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010802 หวยน้ําเย็น นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010803 หนาโพธ์ิ นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010804 โพธ์ิหนิ นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010805 ยางเต้ีย นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80010806 นาทราย นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011201 สวนพล กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011202 นาโหนด กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011203 ยานซ่ือ กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011204 ชัน กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011205 ตีนนา กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011206 กลาง กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011207 หวยปราง กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011208 แพงเซา กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011209 หนองลุง กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011301 พระเซียน ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011302 โพธ์ิ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011303 หนองบวั ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011304 น้ําพุ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011305 ทุงทศิพรหม ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011401 คลองลาว มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011402 สวนพริก มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011403 ปาุกลวย มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011404 สมอชัย มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011405 สามดอน มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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80011406 คลองลาว มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011501 ปากสระ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011502 หวัทะเล นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011503 ทุงจีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011504 คลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011505 นาเคียนเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011506 นาเคียนใต นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011507 นาใหญ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011508 โคกมวง นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011509 ทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011601 มะมวงปลายแขน ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011602 ขวาง ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011603 โคกทงึ ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011604 ปาุยาง ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011605 ทางาม ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011606 สํานักหลุมพอ ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011607 หวยหแูรง ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011608 คลองคอน ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011801 พระมงกุฎ โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011802 ทวดทอง โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011803 ใสขัน โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011804 ยวนแหล โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011805 โพธ์ิทอง โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011806 ทุงแย โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011807 นาโพธ์ิ โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011808 โพธ์ิเสด็จ โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011809 ปากสระ โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011901 บางพุดทรา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011902 หนองนก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011903 กลาง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011904 เนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011905 บางใหญ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011906 บางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011907 บางสะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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80011908 ปลายอูเสา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011909 บอจิก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011910 หนองนก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80011911 เกาะโพธ์ิแจง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012001 ทาแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012002 ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012003 ปากพยิง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012004 หวยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012005 สวนจันทรแ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012006 ศาลาบางปู ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012007 บอโพธ์ิ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012008 ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012009 ตลาดพฤหสั ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012010 ปากพยิง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012011 ปากพยิง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012012 คลองเกา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012101 สวาง ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012102 ตากแดด ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012103 คงคาเลียบ ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012104 ฉางสําโรง ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012105 นาวง ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012106 ปากพญา ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012107 ปากนํ้าปากพญา ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012108 ศาลาส่ีหนา ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012109 ปากน้ําปากพญา ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012201 ทุงแกว ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012202 พังสิงหแ ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012203 จังหนู ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012204 แคสูง ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012205 หมน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012206 ชะเมา ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012207 วัดโดน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012208 เกียกกาย ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012209 ไมเสียบ ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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80012210 มะมวงงาม ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012211 ทาเรือ ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012212 หนองหนอน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012213 ทาวราช ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012214 จังหนูใต ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012215 หมน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012216 แคสูง ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012217 ลาง ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012218 บางเตย ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80012219 ไมแดง ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
80020101 นอกทา พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020102 หวยบอน พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020103 ในทบั พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020104 ศาลาใหม พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020105 ปลายอวน พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020106 ในหมง พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020107 ตลาดศุกรแ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020108 เขาปนู พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020201 พรุชน บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020202 ตลาดเกา บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020203 วัดเขาขุนพนม บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020204 นาเสน บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020205 ทาขาม บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020206 นาตก บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020207 นาออก บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020301 น้ําแคบ อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020302 กลวย อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020303 นาสราง อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020304 โปน อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020305 บอตาพันธแ อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020306 ตีนคลอง อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020307 นํ้าใส อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020401 ขุมขลิง ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020402 ดอนคา ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
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80020403 ในเขียว 1 ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020404 อายคู ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020405 ในเขียว 2 ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020406 วังลุง ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020407 คลองเมียด ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020408 ขุมขลิงลาง ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020409 ในเขียว 2 ทอนหงสแ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020501 นากัน นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020502 ดอนฆอ นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020503 หวัปรางคแ นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020504 สวนกลาง นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020505 กําแพงถม นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020506 มวง นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020507 หลวงครู นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80020508 ปาุกิ้ว นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80030101 ส่ีกั๊ก เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030102 เขาแกว เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030103 คีรีกันทรแ เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030104 รอน เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030105 คันเบด็ เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030106 สานขุน เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030201 เจดียแ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030202 สายเงิน ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030203 น้ํารอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030204 ตนมะมวง ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030205 ในปดุ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030206 นอกนา ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030207 ในไร ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030301 ไสขิง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030302 วัดวอ ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030303 ดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030304 มะมวงทอง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030305 บนโพธ์ิ ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030306 เสมา ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
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80030307 สันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030401 วัดจันทรแ กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030402 วัดโคกโพธ์ิสถิตยแ กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030403 ยานยาว กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030404 วัดสมอ กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030405 คีรีวง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030406 มะมวงกวาง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030407 วัดวังไทร กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030408 คีรีทอง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030409 ขุนคีรี กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030410 คีรีธรรม กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030411 ไสเนียง กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030412 วังโหล กําโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030501 ศาลาขี้เหล็ก ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030502 ลุมเตย ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030503 สอ ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030504 ใหมทอน ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030505 นากง ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030506 ตาหมอ ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030507 ราษฎรแบํารุง ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030508 สํานักใหม ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030509 คดศอก ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030510 นาทอน ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030511 ศาลาขี้เหล็ก ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80030512 หนองอาง ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80040101 วังมวง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040102 ตลาดฉวาง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040103 ทุงพลี ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040104 หนองบวั ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040105 คลองหลุน ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040106 วังขวาง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040107 ทุงกรวด ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040108 ควนสูง ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040301 นาคอพัฒนา ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
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80040302 มะปรางงาม ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040303 เศลาใต ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040304 กลาง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040305 นาพลาย ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040306 คลองเพลงใหม ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040307 โคกยาง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040308 ทอนวังปราง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040309 สวนอาย ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040310 สวนอาย ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040311 ควนแจง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040312 ปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040313 หนองใหญ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040314 ปาุสงวน ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040315 ยางยวนพัฒนา ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040316 หวยกิ่งทอง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040317 ปาุพาด ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040401 ตนโพธ์ิ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040402 ไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040403 ทาแหง นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040404 วังโก นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040405 ปากเสียด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040406 ในไร นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040407 ทุงกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040408 ควนสวรรคแ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040409 ควนยูง นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040410 หวยทรายขาว นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040411 ฝุายทา นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040412 ใสใหญ นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040501 ทุงไหม ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040502 คลองหราด ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040503 ตลาดทานพอ ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040504 หาดทรายแกว ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040505 หนองทอม ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040506 กันละ ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
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80040507 หนองมวง ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040508 หนองตรุด ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040509 ตรอกไมแดง ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040510 ควนนนทแ ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040601 คลองขัน กะเปยีด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040602 คลองไชยใต กะเปยีด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040603 คลองไชยเหนือ กะเปยีด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040604 ถนนตก กะเปยีด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040605 ปากเปยีด กะเปยีด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040701 ทายทุง นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040702 คลองรอ นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040703 โคกสมอ นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040704 นาจิก นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040705 นาเส นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040706 ไทรเลียบ นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040707 โคกสมอ นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040901 ชายคลอง หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040902 เหนือคลอง หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040903 ปากกา หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040904 คลองสาย หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040905 นาสัญญา หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040906 พรุขี้กลา หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80040907 หวยทรายงาม หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041001 เพ็ญมิตร ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041002 ปากคลองทอน ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041003 ปลายคลองเพรง ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041004 ตรอกแค ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041005 ควนสะตอ ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041006 ควน ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041007 โคกหาด ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041008 ไสหรา ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041009 สวนจีน ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041501 ปลายเภา นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041502 นาเขลียง นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
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80041503 ส่ีแยก นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041504 ปากหวย นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041505 ปากกะเบยีด นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041506 ส่ีแยกนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041601 ทาสะทอน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041602 ปากมิน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041603 จันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041604 ตลาดจันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80041605 เกาะคางขาว จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช
80050101 ทายสําเภา พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050102 ในไร พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050103 ตลาดเสารแ พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050104 หนูบ พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050105 ใหม พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050106 เหนือคลอง พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050107 เหนือฟูา พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050201 กะทนูเหนือ กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050202 นางเอื้อย กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050203 นายูง กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050204 ปากจัง กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050205 หวยทรายขาว กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050206 กะทนูใต กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050207 หวยกลาง กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050208 หวยชอง กะทนู พิปนู นครศรีธรรมราช
80050301 หนาเขา เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050302 หนองบวั เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050303 ทุงรอน เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050304 เหนือคลอง เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050305 หวยโก เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050306 ปากระแนะ เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050307 ในไร เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050308 ใสเขือ เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050309 หวยใหม เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050310 หวยสะทอน เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
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80050311 หวยตรีด เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050312 ปลายรอน เขาพระ พิปนู นครศรีธรรมราช
80050401 นาเหนือ ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050402 ทาแซะ ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050403 ในใส ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050404 ทุงนาใหม ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050405 ยางคอม ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050406 โคกแหมะ ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050407 ดอกประดู ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050408 พรุทงั ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050409 ทางหลวง ยางคอม พิปนู นครศรีธรรมราช
80050501 วังวัว ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80050502 ปากเสียวใต ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80050503 ปากเสียว ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80050504 นามวน ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80050505 คุงวังวัว ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80050506 ชายทุง ควนกลาง พิปนู นครศรีธรรมราช
80060101 ดอนโรง เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060102 บางพระ เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060103 ปากเชียร เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060104 คลองหวายลิง เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060105 เชียรใหญ เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060106 หนองดือเล เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060107 บางจันทรแ เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060108 บางเลียบ เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060109 เชียรเขา เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060110 คลองแดน เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060301 สระแกว ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060302 โพธ์ิใหม ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060303 บางหมด ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060304 พรุขวาง ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060305 ดอนชางตาย ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060306 คชธรรมราช ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060307 เกาะทวด ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
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80060308 บางในพร ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060309 คลองชาง ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060310 ดอนกํา ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060311 คลองชางออก ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060401 คลองขยัน บานกลาง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060402 หมอมราม บานกลาง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060403 สระโพธ์ิ บานกลาง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060404 พระหอม บานกลาง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060501 ในอาว บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060502 เกาตําลึง บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060503 เนิน บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060504 ทาขนาน บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060505 นาลาง บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060506 หวัปอ บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060507 หวัไมไผ บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060508 ทวยเทพ บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060509 บางทองคํา บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060510 ดอนบวับก บานเนิน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060601 ไสหมาก ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060602 ทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060603 คลองทราย ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060604 ทาน้ํานอง ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060605 สระกํา ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060606 หวาใหญ ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060607 ชองขาด ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060608 เกาะตาชาย ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060609 หนองยาว ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060610 ควายตอหวั ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060611 บางตะพงคแ ไสหมาก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060701 ทองลําเจียก ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060702 ทองหวาย ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060703 คลองขวาง ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060704 ดอนจิก ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060705 ทองลาน ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
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80060706 ศรีรักษา ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060707 ในทม ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060708 บางเหลง ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060709 บางคู ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80060710 ทาวา ทองลําเจียก เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061001 ดอนโตนด เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061002 บางพา เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061003 ฉาง เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061004 สระโพธ์ิ เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061005 หนองเพ็งกรอ เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061006 คลองเถี๊ยะ เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061007 ในสวน เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061008 หนองบวั เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061009 บางปรง เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061010 คชธรรมราช เสือหงึ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061101 เกาะทวด การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061102 พระหกั การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061103 ทาวา การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061104 ถาวร การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061105 ปาุกลวย การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061106 ทาลิพง การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061107 พูนถนน การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061108 นานอก การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061109 นา การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061110 พราว การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061111 ศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061112 ทายทะเล การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061201 หนองศรีขวัญ เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061202 ทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061203 หนองมน เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061204 ไกรไทย เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061205 ตรุด เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061206 ปากคลอง เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061207 หนองชีพูน เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
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80061208 ดอนโรง เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061209 สวนเรียน เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061301 คงคาลอม แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061302 บางดวน แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061303 น้ําบอ แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061304 ทาดินแดง แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061305 เนินธัมมัง แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061306 ทุงขวัญแกว แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061307 บอลอ แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061308 ในวัง แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061309 บางดี แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80061310 แมเจาอยูหวั แมเจาอยูหวั เชียรใหญ นครศรีธรรมราช
80070101 ตลาดชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070102 ทาสะทอน ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070103 เนินอินทรแแกว ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070104 ปากบางกลม ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070105 เนินกลาง ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070106 ทาพราว ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070107 ทาเข็น ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070108 ทุงคาย ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070109 บนเนิน ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070110 ชมพูนุช ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070201 ทุงนุย ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070202 หนองหนิ ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070203 หวยลึก ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070204 บางนอย ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070205 นํ้าดํา ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070206 ส่ีกั๊ก ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070207 บางคุระ ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070301 ควนสมบรูณแ ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070302 โคกขันธแ ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070303 ทาประจะ ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070304 หวยแหยง ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070305 ลําแบน ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
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80070306 ดอนมะปราง ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070401 หวัถนน เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070402 ไทรหวัมา เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070403 ควนยาว เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070404 ควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070405 ทุงใคร เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070406 โคกเลา เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070407 ยานแดง เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070408 เสม็ดงาม เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070409 ควนชิง เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070410 ดอนแตว เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070411 ใสขนุน เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070501 หนาควน วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070502 ลาไม วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070503 หนองบวั วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070504 ทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070505 วังหอน วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070506 ควนมิตร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070507 ควนแกว วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070508 ควนมีชัย วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070509 ควนไมบอง วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070601 ตลาดบานตูล บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070602 ควนเงิน บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070603 กุมแป บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070604 ทุงปราณ บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070605 หนองยาว บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070701 ขอนหาด ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070702 ทุงใหญ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070703 ดอนตาสังขแ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070704 ตรอกแค ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070705 ใสซาง ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070706 ควนใส ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070707 ไสถิน ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070708 ปาุแก ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
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80070709 เกาะแซะ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070801 ปาุยาง เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070802 ไมเสียบ เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070803 ลานนา เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070804 ส่ีกั๊ก เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070805 หวยปรง เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070806 ทุงใหญ เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070807 หวยทงิ เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070808 ควนดินแดง เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070809 เกาะราว เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070810 ใสเหรียง เกาะขันธแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070901 กาโหใต ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070902 ควนวัดใหม ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070903 ควนหนองหงษแ ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070904 ทุงโปะฺ ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070905 กาโหเหนือ ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80070906 ทาขาม ควนหนองหงษแ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071001 เขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071002 เขาลําปะ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071003 เขากอย เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071004 ชายคลอง เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071005 ทุงไมไผ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071006 ทุงโซน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071007 หวยยวนเหนือ เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071101 นางหลง นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071102 หนองจิก นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071103 ควนเถียะ นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071104 นางหลงโคง นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071105 พรุบวั นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071106 โคกแซะ นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80071107 โคกทราง นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80080101 ตลาดทาศาลา ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080102 เตาหมอ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080103 ทาสูง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
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80080104 ทาสูงบน ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080105 ในถุง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080106 สระบวั ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080107 หนาทบั ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080108 ปากน้ําใหม ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080109 ดานภาษี ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080110 บอนนทแ ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080111 ฝายทา ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080112 ในไร ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080113 ในไร ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080114 แหลม ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080115 บางตง ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080201 ปากดวด กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080202 ดอนเกล้ียง กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080203 บางสาร กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080204 ตลาดอาทติยแ กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080205 ทอนตะเกียง กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080206 บอกรูด กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080207 ทุงพันธแ กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080208 นาเพรง กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080209 ดอนใคร กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080210 หนิออก กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080211 ในไร กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080212 ทางสาย กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080301 ทางขึ้น ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080302 ตะเคียนดํา ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080303 เราะ ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080304 สาขา ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080305 วัดเทวดาราม ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080306 สํานักมวง ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080307 ไร ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080308 หนับเภา ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080309 ประดูหอม ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080310 ในโคร฿ะ ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
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80080311 กลาง ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080312 สีกั๊ก ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080313 แขก ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080314 กลาง ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080315 ไทรเพหาญ ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080401 คลองดิน หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080402 ฉิมพลี หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080403 คลองขุด หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080404 ทุงตก หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080405 ดอนยาง หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080406 ทุงชน หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080407 วัดประดู หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080408 สวนหมาก หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080409 คลองเกียบ หวัตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080601 ชุมโลง สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080602 น้ําตก สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080603 เราะ สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080604 โคกตะเคียน สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080605 สระแกว สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080606 นากุน สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080607 ศาลาสามหลัง สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080608 อินทนิน สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080609 หวัคู สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080610 กาพระ สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080611 ในญาติ สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080701 วัดโหนด โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080702 วัดใหญรัตนโพธ์ิ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080703 ดอนกุน โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080704 ทุงปะ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080705 ปากโมร฿ะ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080706 สวนหมาก โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080707 นาใส โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080708 ปาุพายุ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080709 ทุงเกราะลาง โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
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80080710 นางไกร โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080711 โมคลาน โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080712 ประชาสรรคแ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080713 อูตะเภา โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080714 ประชาอารี โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080715 คลองเกราะ โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080901 โพธ์ิ ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080902 คูเถร ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080903 ประตูชาง ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080904 ในหนั ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080905 ไมมูก ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080906 ปลักจอก ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080907 ศาลาตนสะทอน ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080908 คลองตูน ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080909 โคกเหล็ก ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80080910 ปลักตอ ไทยบรีุ ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081001 ฉาง ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081002 ชุมแสง ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081003 จันพอ ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081004 คูใหม ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081005 หญาปลอง ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081006 ไทรขาม ดอนตะโก ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081101 ชะอม ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081102 ปลักปลา ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081103 ปากเจา ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081104 หนองหวา ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081105 สวนจันทรแ ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081106 หนาเขาวัด ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081107 นาทอน ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081108 เขานัน ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081109 ถ้ําหลอด ตล่ิงชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081301 สองแพรก โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081302 บนถนน โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081303 ตีนดอนเหนือ โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
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80081304 กลาง โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081305 ส่ีแยกวัดโหนด โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081306 มะยิง โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081307 ยางดวน โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80081308 โพธ์ิทอง โพธ์ิทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช
80090201 หนองหวา ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090202 ดานปาบ ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090203 เขากลาย ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090204 หวยขัน ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090205 วังหบี ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090206 นาคําทวด ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090207 คลองเขเปล ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090208 นาแฝด ชะมาย ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090301 ทุงนอย หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090302 จอด หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090303 ทางขาม หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090304 นาปาุ หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090305 นาเกิดผล หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090306 นาเหนือ หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090307 นาไมดัด หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090308 ควนไมแดง หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090309 แสว หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090310 โต฿ะ หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090311 นาโต฿ะแถม หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090312 นาใหญ หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090313 หนองนูด หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090314 ยวนไมขาว หนองหงสแ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090401 ไทรหอง ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090402 ทุงไหม ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090403 วัดใหม ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090404 ทุงชน ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090405 โคกบก ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090406 ทะเล ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090407 หนองพลอง ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
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80090408 แมน้ํา ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090409 หนองหอย ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090410 ควนกรด ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090411 ไสยอ ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090412 ตนอาย ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090413 หนองเสม็ด ควนกรด ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090501 ทุงขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090502 ควนแร นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090503 แร นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090504 วังจิก นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090505 เกาะยาง นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090506 นาไมไผ นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090507 วังยาว นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090508 ไสกรูด นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090509 หนาเขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090510 ไสดอม นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090511 ปากคลอง นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090512 ควนเนียง นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090513 อาวกลาย นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090514 หนาเขา นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090601 สระแกว นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090602 ใต นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090603 ทาเลา นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090604 ลําหดั นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090605 คอกชาง นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090606 สําโรง นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090607 ประดู นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090608 ไสเหนือ นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090609 ประดู นาหลวงเสน ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090701 ทุงควาย เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090702 หนองปลิง เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090703 วังเตา เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090704 นาบวัทอง เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090705 เขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช

-1974-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
80090706 ปากแหล เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090707 หนองทอม เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090708 ทุงควาย เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090709 ควนแพ เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090710 นาพรุ เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090711 วังไทร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090801 คลองตูก กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090802 คลองตูกเหนือ กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090803 ไสไพ กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090804 ลานชาง กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090805 พูน กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090806 กะโสม กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090807 กะปาง กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090808 ลานชาง กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090809 คายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090810 ทาเลน กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090811 ศรีสุนทร กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090901 ชายคลอง ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090902 หวันา ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090903 กางปลา ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090904 ฉาง ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090905 ชายเขา ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090906 นาเปล่ียน ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090907 โคกกฐิน ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090908 วังยวน ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090909 ทุงอินทนิน ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090910 บนควน ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80090911 คลองทราย ที่วัง ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091001 มะขาม น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091002 วังทน น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091003 โหลกโก น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091004 ถ้ําตลอด น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091005 ในไร น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091006 เหนือ น้ําตก ทุงสง นครศรีธรรมราช
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80091101 เปกิ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091102 ไสใหญ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091103 จําปา ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091104 ถ้ําใหญ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091105 น้ําพุ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091106 น้ําพุ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091107 ใสใหญ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091108 ไรควน ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091109 น้ํารอบ ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091110 หวยดํา ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091201 หนองเลน นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091202 เกาะปราง นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091203 หนองแรง นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091204 เกาะยวน นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091205 บนควน นาโพธ์ิ ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091301 ทรายขาว เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091302 ไสสานใน เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091303 สหกรณแ เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091304 สหกรณแ เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091305 หนิราว เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091306 อาวมิน เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091307 เขาตาว เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091308 พรุนา เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091309 ไรเหนือ เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091310 ทบักลาง เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091311 สหกรณแ เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80091312 หวยหนิดาน เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช
80100101 อัมพวัน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100102 ตลาดนาบอน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100103 นาบอนบาน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100104 คลองจัง นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100105 ดานปริงนอก นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100106 หนาเกาะ นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100107 นาโพธ์ิ นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
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80100108 เค่ียมลูกหมี นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100109 นาชุมเหด็ นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100110 หนองตาม นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100111 ตลาดบน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100112 ดานปริงใน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100113 บอทราย นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100114 ควนเย็น นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100201 หนองดี ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100202 หนองบวั ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100203 ทุงยวน ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100204 ส่ีแยก ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100205 ไสยูงปกั ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100206 ปาุยาง ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100207 สมปอย ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100208 คลองโอม ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100209 นาแค ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100210 ไสยูงปกั ทุงสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80100301 ไสโปะฺ แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100302 นาทงั แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100303 หนองยาง แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100304 เกาะสระ แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100305 แกวแสน แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100306 สองแพรก แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100307 ไรยาว แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100308 ลําสาว แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100309 โคกสะทอน แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80100310 ควนยูง แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80110101 บางตะเภา ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110102 ทายาง ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110103 ไสมุด ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110104 นาทอม ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110105 พอโกบ ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110106 ยางคมพัด ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110107 ยางสองขอน ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
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80110108 กรุงหยันใต ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110109 ทุงนาเมืองชัย

(จุฬาภรณแพัฒนา 1)
ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

80110110 ควนมีชัย ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110111 ควนเนียง ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110112 ปลายคลอง ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110201 โคกวัด ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110202 หนาเขา ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110203 ควนยูง ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110204 วังหนิ ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110205 ภูเขาเหล็ก ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110206 ทุงโหนด ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110207 หนองเกาวา ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110301 ทุงคอก ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110302 หนองใหญ ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110303 นาใหญ ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110304 ตาราง ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110305 หวยร่ืน ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110306 ควนคลัง ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110307 ทบัควาย ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110308 วัดใหม ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110309 ไรยาว ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110310 ขนานใหญ ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110401 ควนประชาสรรคแ กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110402 ไสเจาะปาุ กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110403 สองแพรก กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110404 เสม็ดจวน กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110405 พรุนูด กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110406 จุฬาภรณแพัฒนา 3 กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110407 จุฬาภรณแพัฒนา 4 กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110408 ควนแดง กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110501 หนองคลา ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110502 ควนอุโบสถ ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110503 ไสเทยีม ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
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80110504 ไสใหญ ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110505 สระนางมโนราหแ ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110506 ไรมุสลิม ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110507 ควนลําภู ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110508 อวดพัน ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110509 เหนือคลอง ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110601 ไสหรา บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110602 หนองหร่ัง บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110603 พรอมเพรียง บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110604 บางรูป บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110605 ทุงกรวด บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110606 โคกเค่ียม บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110607 ใสปดุ บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110608 ควนสะตอ บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110609 เหนือ บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110701 บอปลา กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110702 กรุงหยัน กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110703 กรุงหยันใต กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110704 ปาุไม กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110705 ปาุคลองกรุงหยัน กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110706 ทะเลสองหอง กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110707 ถ้ําเพดาน กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80110708 บางปรน กรุงหยัน ทุงใหญ นครศรีธรรมราช
80120201 คลองนอย คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120202 บางไทร คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120203 นอกดอน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120204 เปยีะบน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120205 เปยีะ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120206 เปยีะเนิน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120207 เปยีะหวัเนิน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120208 บางปอ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120209 บางมะขาม คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120210 บางเนียน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120211 ราษฎรแสงวน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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80120212 บางลึก คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120213 แสงวิมาน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120214 คดเนิน คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120215 บางดุก คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120216 เขานอย คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120217 เปี๊ยะ คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120218 หวัแค คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120219 บางกด คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120301 ดอนสําราญ ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120302 บางสุขี ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120303 หวัปาุขลู ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120304 ปาุระกํา ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120305 ในไร ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120306 ปาุระกําเหนือ ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120307 หนองดี ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120308 หวัทองหลาง ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120309 บางสิบบาท ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120310 หวัลําพู ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120311 เหมก ปาุระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120401 ทวดลุง ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120402 วัดลาว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120403 บางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120404 ปากแคร ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120405 ตนง้ิว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120406 บางมะพราว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120407 อาวเคียน ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120501 งาม คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120502 งาม คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120503 งาม คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120504 ตรงบน คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120505 เกาะพุด คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120506 คลองหวัไทร คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120507 เสม็ดเอน คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120508 คลองสุขุม คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช

-1980-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
80120509 บางสระ คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120510 บางอิฐ คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120511 ปากโอ คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120512 คลองนอย คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120513 คลองควาย คลองกระบอื ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120601 บางบชูา เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120602 ปากคลอง เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120603 เกาะทวด เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120604 คอ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120605 หวัโบสถแ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120606 เกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120607 หวัสวน เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120608 หนองก฿กชง เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120701 เกาะรุง บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120702 เกาะรุง บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120703 บางไทรนนทแ บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120704 บางคุระ บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120705 บางคุระ บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120706 บางไผ บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120707 บางหมัน บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120708 ใหม บานใหม ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120801 สุขุม หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120802 ศรีสมบรูณแ หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120803 บางชอย หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120804 ตรงบน หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120805 สระโพธ์ิ หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120806 สองพี่นอง หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120807 ปากตรงลาง หลูอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120901 ปลายทราย แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120902 แหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120903 แหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120904 ปลายทราย แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121001 บางทวด ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121002 บางลึก ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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80121003 คลองสุขุม ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121004 เนิน ปากพนังฝ่ังตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121101 หวัลําพู บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121102 บางไทร บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121103 ออก บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121104 ทาแพ บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121105 บางศาลา บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121106 บางศาลา บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121107 บางเขม บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121108 บางยัง บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121109 บางไทร บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121201 บางวัง บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121202 บางกรูด บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121203 บางพระ บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121204 บางพระ บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121301 บางตะพง บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121302 บางวุน บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121303 โคกวัว บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121304 โคกใหญ บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121401 ชายทะเล ปากพนัง

ฝ่ังตะวันออก
ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121402 บางฉนาก ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121403 บางวํา ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121404 โกงโคง ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121405 บางวํา ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121406 เนินนํ้าหกั ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121407 เกาะไชย ปากพนัง
ฝ่ังตะวันออก

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

80121501 บางแรด บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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80121502 บญุลอม บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121503 หนองสีพรหม บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121504 หมาก บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121505 บางหมัน บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121506 เพิง บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121507 ทาพยา บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121508 บางฉัตร บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121601 ปลายคลอง ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121602 ทาเวน ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121603 ดอนขนาน ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121604 ถนน ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121605 ทวด ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121606 กลาง ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121607 เกาะทงั ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121608 แสม ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121609 สระทาออก ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121610 ริมเขื่อน ทาพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121701 เกาะจันทรแ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121702 นานอก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121703 บางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121704 เสือรอง ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121705 ปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121706 บางไชยปก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121707 หอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121708 บางดวน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121709 มะขามเรียง ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121801 ขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121802 ปาุขลู ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121803 บางวุน ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121804 ทานา ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121805 ปากชอง ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121806 บางมะขาม ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121807 สระศรีเมือง ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121808 บางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
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80121809 น้ําทรัพยแ ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80121810 หวัดอน ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80130101 หดูาน รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130102 รอนนา รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130103 เถลิง รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130104 หนองกก รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130105 หวยรากไม รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130106 ดอนกลาง รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130107 วังไทร รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130108 ตนกอ รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130109 มวงงาม รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130110 โคกยาง รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130111 หวยไมแกน รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130112 ตลาดรอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130113 ศาลาขี้เหล็ก รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130114 นาโพธ์ิ รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130115 ทุงน้ําจาน รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130116 ตนมะมวง รอนพิบลูยแ รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130201 ถลุงทอง หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130202 ทาไทร หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130203 ไมหลา หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130204 หวยโหยง หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130205 สามรอยกลา หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130206 ปดัโวค หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130207 สามัคยาราม หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130208 ขุนพัง หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130209 ไมหลา หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130210 ปรายราง หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130211 พรุชิง หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130212 คีรีใหม หนิตก รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130301 ควนรุย เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130302 สระพัง เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130303 ปาุแชง เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130304 วังงู เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
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80130305 โคกคราม เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130306 ทาเจริญ เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130307 อาวโหนด เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130308 ควนบน เสาธง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130401 ปากชอง ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130402 สวนทเุรียน ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130403 หนองมาก ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130404 ตลาดเขาชุมทอง ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130405 เขาชุมทอง ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130406 ไสเลียบ ควนเกย รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130501 หนองโพรงเข ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130502 ขลิม ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130503 โคกมะกรูด ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130504 ปลายสระ ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130505 กลอง ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130506 เกาะปาุยาง ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130507 ทําเนียบ ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130508 ตนไทร ควนพัง รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130601 ควนชุม ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130602 ไทรทอง ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130603 ปงั ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130604 ทุงเลน ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130605 ทุงยาง ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130606 หวัควน ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80130607 ทุงหลอ ควนชุม รอนพิบลูยแ นครศรีธรรมราช
80140101 ตลาดสิชล สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140102 จอมทอง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140103 ปากน้ํา สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140104 นาขอม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140105 บางฉาง สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140106 เหนือ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140107 สระส่ีมุม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140108 คลองพอ สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140109 ดอนนาม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
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80140110 คลองตาโป สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80140201 พังหวัควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140202 ทุงใหญ ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140203 ตนจันทรแ ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140204 นาเหมา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140205 ทุงคา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140206 ทุงคา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140207 ปลายทอน ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140208 หนองเตา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140209 ทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140210 จอมพิบลูยแ ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140211 ทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140212 ในไร ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140213 ถนนพาด ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140214 เขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140215 ชายเขา ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140216 ทาเชี่ยว ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80140301 ทาควาย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140302 คลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140303 ทุงเจาไชย ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140304 ดอนมวง ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140305 ในดอน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140306 ทุงนอก ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140307 โพธ์ิเสด็จ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140308 หวยซํา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140309 พังกํา ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140310 วังสาน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140311 เขากิว ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140401 ขุนจันทรแ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140402 เสาเภา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140403 ปากดาน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140404 ราชพฤกษแ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140405 ตนเหรียง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140406 ทาเชียว เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
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80140407 บางดี เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140408 หวัแรต เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140409 ทุงคร้ัง เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140410 ถนนใน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140411 เขาคา เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140412 นาแล เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140413 ถนนตก เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140414 สระกูด เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140415 ราชพฤกษแ เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140416 หวัเล้ียวตนโอน เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140501 วังหลวงนอก เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140502 วังหลวงใน เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140503 คอกวัว เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140504 ส่ีสาตก เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140505 เขาอม เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140506 ไสเหรียง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140507 เขาทราย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140508 ไสพลู เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140509 หวัทุง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140510 ทาหนิ เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140511 ส่ีสาออก เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140512 หวยปลิง เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140513 เขาลานวัว เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140514 วังแปนู เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช
80140601 น้ํารอน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140602 ส่ีขีด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140603 ทาโคก ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140604 เขาพระ ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140605 นากลาง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140606 ปราบ ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140607 ยางโพรง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140608 เขาหวัชาง ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140609 ทุงหวันา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140610 เกล็ดแรด ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
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80140611 เขาพับผา ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140612 ในอาว ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140613 พรุแค ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80140701 ตอเรือ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140702 เทพราช เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140703 ตนเนียง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140704 เขายวนเฒา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140705 คลองเผียร เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140706 ใสออย เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140707 ไสแพ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140708 นํ้าฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140709 เขาคา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140710 เผียนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140711 สระยูง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140712 สวนหวัแหวน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140713 คลองคุด เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140714 อาววาโย เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140715 สามเทพ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80140801 เขานอย เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140802 เหนือทุง เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140803 สํานักเนียน เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140804 ยาน เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140805 เขาใหญ เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140806 ทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140807 ยอดน้ํา เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช
80140901 ฝุายทา ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140902 คลองตีนเปด็ ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140903 หวยทรายทอง ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140904 หวยศรีชัย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140905 หวยศรีชัย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140906 หวยหนิลับ ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140907 เขาฝูาย ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80140908 ทุงใส ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช
80150101 บางโหนด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
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80150102 พังมะพราว ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150103 หวัเทอะ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150104 สีแยกในใส ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150105 โพธ์ิกรด ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150106 หนาดาน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150107 เปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150108 ในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150109 ทาสําเภา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150110 นาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150111 วัดใน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150112 ในทราย ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150113 เขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150114 ปาุตาล ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80150201 น้ําโฉ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150202 ควนทอง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150203 บางคู ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150204 ทาจอด ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150205 หนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150206 คลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150207 เขาวังทอง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150208 คลองวัง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150209 คีรีรัตนแ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150210 เขาหวัชาง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150211 ทานอย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150212 นานนทแ ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80150301 ทามวง ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150302 แขวงเภา ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150303 ทองโหนด ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150304 ทาจันทรแ ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150305 แหลมทาบ ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150306 เตล็ด ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150307 ทา ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80150308 บางแพง ทองเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80160101 หวัไทร หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
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80160102 ทะเลปงั หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160103 ศาลาแกว หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160104 หวัลําภู หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160105 หนองนกไข หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160106 โคกหลวง หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160107 ลําคลอง หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160108 บางไร หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160109 หนองบอน หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160110 คลองขุด หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160111 พัฒนา หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160112 บวัผุด หวัไทร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160201 หนาสตน หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160202 หนาสตน หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160203 หนาศาล หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160204 บางทราย หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160205 ปากระวะ หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160206 ฉิมหลา หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160207 หนาศาล หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160208 เกาะยาว หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160209 แพรกเมือง หนาสตน หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160301 ทรายขาว ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160302 ดอนแค ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160303 ไทรงด ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160304 หวยน้ําเย็น ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160305 อาวบอ ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160306 โคกทราย ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160307 โคกยาง ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160308 โคกพิกุล ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160309 เกาะสําโรง ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160310 โคกทอง ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160311 อิมอญ ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160312 วังอายควาย ทรายขาว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160401 แหลมออก แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160402 แหลมกลาง แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
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80160403 ทอมหมู แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160404 หวัคลองแหลม แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160405 เกาะสําโรง แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160406 โคกสูง แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160407 ทาเตียน แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160408 ทองจันทรแ แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160409 ทาโนต แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160410 ควนโถ฿ะ แหลม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160501 ตลาดดอน เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160502 เขาพังไกร เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160503 ไร เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160504 หวัไทรดอน เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160505 ลากชาย เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160506 ทาจิก เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160507 บางตะพาน เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160508 ตรงเตรียง เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160509 เกาะสุด เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160510 คลองอาทติยแ เขาพังไกร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160601 ราม บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160602 โคกหร่ัง บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160603 นานอก บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160604 ถนนใต บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160605 บอเตรียง บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160606 ถนนเหนือ บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160607 หวัเปยีน บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160608 ใหม บานราม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160701 บางนบ บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160702 ใหม บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160703 ดอนหนั บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160704 หวัแค บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160705 ปากพรุ บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160706 หนองหมาคลอด บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160707 หนองราดยัด บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160708 หนองทองจันทรแ บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
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80160709 บางแค บางนบ หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160801 เสือหงึ ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160802 ทาเสริม ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160803 บางหนัง ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160804 พัทธสีมา ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160805 ดาน ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160806 บางพูด ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160807 เสาธง ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160808 สระนอก ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160809 หวัแค ทาซอม หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160901 ปากเหมือง ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160902 พึ่งตน ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160903 บอเตรียง ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160904 ควนชะลิก ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160905 ควนทะเลมอง ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80160906 มาบใหญ ควนชะลิก หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161001 คลองแดน รามแกว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161002 รามแกว รามแกว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161003 โพรงจระเข รามแกว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161004 ปลายคลอง รามแกว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161005 เทพนิมิตร รามแกว หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161101 บางโหนด เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161102 ไชยราม เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161103 บางด่ิง เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161104 เนินหนองหงสแ เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161105 หวัหรง เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161106 เกาะเพชร เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161107 บางปราชญแ เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161108 ยานยาว เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80161109 ตนสน เกาะเพชร หวัไทร นครศรีธรรมราช
80170101 ปากแพรก บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170102 พรุเตย บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170103 คลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170104 ควนตอ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
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80170105 คอกชาง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170106 ไรยาว บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170107 ควนประ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170108 หนาเขา บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170109 คลองลํานาว บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170110 ทุงอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170111 ไสเตาออย บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170112 เขาดิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170113 วังทอง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170114 ควนประหนาเขา บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170115 หนองแสง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170116 ทบักลาง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170117 พรุหวา บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170118 ควนออก บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80170201 บางจันสี บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170202 คลองเสาใต บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170203 บางปริก บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170204 พรุพรี บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170205 น้ํานิ่ง บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170206 เหนือโตน บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170207 พานแพ บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170208 ควนหนิราว บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170209 ไสยาสนแ บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170210 ควนชก บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170211 เค่ียมงาม บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170212 เกาะปลาว บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170213 ปาุเตย บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170214 ลํานาว บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170215 รัตนธาร บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170216 ทุงโคกแด บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80170301 หนองเจ วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170302 บางพง วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170303 วังหนิ วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170304 หวยบาน วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
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80170305 วังเนียง วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170306 สวน วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170307 ดานปริง วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170308 ทุงทบัควาย วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170309 ทุงอินทนิน วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170310 ใหม วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170311 น้ําหกั วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170312 ใสฝูาย วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170313 น้ํารอน วังหนิ บางขัน นครศรีธรรมราช
80170401 ควนแบก บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170402 เขาวง บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170403 สมสรร บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170404 สหกรณแนิคมวังหนิ บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170405 นิคมสายสอง บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170406 นาตําเสา บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170407 คลองซา บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170408 นิคมสมสรร บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170409 ทุงหางปลาว บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170410 ชองเหรียง บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170411 ควนไทร บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170412 นาตําเสา บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80170413 ไสถั่ว บานนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80180101 ปากผรา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180102 ปรายรา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180103 ทุงคาง้ิว ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180104 วังตลับ ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180105 นาพา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180106 คลองรา ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180107 โพธ์ิประสิทธ์ิ ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180108 ปากทาซอง ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180109 ถ้ําทอง ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180110 ทรายเพชร ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180201 ทุงจูด คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180202 นาแยกเหนือ คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
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80180203 หนองใหญ คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180204 ปลายเส คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180205 แพรกกลาง คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180206 ดานชาง คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180207 คลองสาย คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180208 นาแยกใต คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180301 เกาะขวัญ ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180302 ฉนวนจันทรแ ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180303 คลองเล ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180304 ทุงหนองควาย ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180305 วังรี ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180306 สวนพิกุล ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180307 คลองกา ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180308 ควนจําปา ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180309 พรุวง ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180310 หวยทรายขาว ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80180311 แหลมดิน ดุสิต ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช
80190101 ควนมุด บานควนมุด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190102 ในวัง บานควนมุด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190201 ชะอวด บานชะอวด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190202 ชายควน บานชะอวด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190203 ไสขาม บานชะอวด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190204 ทายาง บานชะอวด จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190301 สมควร ควนหนองควา จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190302 ดอนทราย ควนหนองควา จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190303 ลําหกั ควนหนองควา จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190304 ควนตราบ ควนหนองควา จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190401 ทุงโพธ์ิ ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190402 โคกแร ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190403 เขานา ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190404 ไสหนิต้ัง ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190405 อายเลา ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190406 เตาปนู ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190407 เหนือคลอง ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
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80190408 ควนตอ ทุงโพธ์ิ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190501 คอกวัว นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190502 ดอนอินทนิน นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190503 นาหมอบญุ นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190504 กาโหเหนือ นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190505 ทุงบก นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190506 หวยแกว นาหมอบญุ จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190601 วังใส สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190602 คอพรุ สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190603 วังฆอง สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190604 สํานักไมเรียบ สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190605 สํานักขัน สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80190606 ควนโตน สามตําบล จุฬาภรณแ นครศรีธรรมราช
80200101 เกาเหรียง นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200102 ใหญ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200103 นาพรุ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200104 บอขรบ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200105 หวยระยา นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200106 วังวัว นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200107 ใสเหรียง นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200201 หนองลุง นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200202 มะมวงตลอด นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200203 พระเพรง นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200204 มะมวงขาว นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200205 หนองเข นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200206 หวยพระ นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200207 ทุงปรัง นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200301 ปาุยาง ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200302 ทายสําเภา ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200303 นาสระ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200304 ทุงหลด ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200305 ไสใหญ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200306 เชิงแตระ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200307 ปากตน ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
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80200308 เนกขแ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200309 ทุงนางแวก ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200310 ปาุยาง-ทุงมาย ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200311 ทาสาน ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200312 หนาคอก ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200313 รอ ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200401 ไสมวง ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200402 แพร ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200403 สาคูใต ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200404 หวยยูง ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200405 ใสเลียบ ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200406 ทาจาม ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200407 ไสมะนาว ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200408 ทุงไฟลาม ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200409 ปาุสัก ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200410 สาคูเหนือ ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200411 ทุงยวน ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200412 ใสใหญ ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80200413 นาใน ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช
80210101 โรงเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210102 เขาเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210103 สวนกลาง นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210104 พังหรัน นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210105 ทอนผักกูด นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210106 ในทอน นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210107 ถํ้าโคก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210108 พัฒนา นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210109 เขาโพธ์ิ นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210201 นบ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210202 หวยพาน กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210203 พิตํา กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210204 เปยีน กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210205 สวนปราง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210206 ปากลง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
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80210207 หวยตง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210208 ทบันํ้าเตา กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210209 หวยแหง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210210 กรุงชิง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210211 หวายชอ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210301 ในโคร฿ะ กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210302 ตลาดจันทรแ กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210303 ทาหวา กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210304 สะพานราง กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210305 หวัทุง กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210306 อูทอง กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210307 วัดโท กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210308 ไสรักษแ กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210309 คลองตูล กะหรอ นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210401 ทาพุต นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210402 วังเลา นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210403 นาเหรง นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210404 ในตูล นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210405 นานอน นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210406 ยานยาว นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210407 คลองโชน นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210408 หนาถ้ํา นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80210409 ยอดเหลือง นาเหรง นบพิตํา นครศรีธรรมราช
80220101 นา ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220102 คลองงา ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220103 จันดีบาน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220104 มะนาวหวาน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220105 ดานไมไผงา ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220106 ควนสาน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220107 นาวา ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220108 คลองกุย ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220109 คลองกุยเหนือ ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220110 หนาเหมน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220111 วังทอง ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
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80220112 หนาเขาเหมน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220113 ทายเหมือง ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220114 ทาแพ ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220115 น้ํานอยเหนือ ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220116 บนควน ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220117 นาเกาะ ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220201 ทุงปอนดแ หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220202 โคกทอื หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220203 นาปราณ หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220204 หนองเตย หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220205 หนองไหล หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220206 หลักชาง หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220207 ตนทราง หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220208 บนควน หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220209 โคกสะทอน หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220210 ควนพิสิษฐแ หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220301 สวนขัน สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220302 เทพรัตนา สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220303 คลองปกี สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220304 น้ํานอย สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220305 ไทรงาม สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220306 คลองปกีเหนือ สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220307 นายน สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220308 พรุแซง สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80220309 จอมทอง สวนขัน ชางกลาง นครศรีธรรมราช
80230101 บางหาร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230102 บางหวา เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230103 โคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230104 คลองบอทราย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230105 เชียรเขา เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230106 ปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230107 ปาุหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230108 อาวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230109 สระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
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80230110 คลองเรือ เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230111 ดอนลาน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230112 คลองแดน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230113 เนินใหม เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230201 หวัสะพานชะเมา ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230202 ใตหลา ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230203 ดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230204 ทุงคา ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230205 ยางยวน ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230301 ศาลาฝาชี สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230302 บางตา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230303 ดอนทอื สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230304 หนาหวย สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230305 ทุงเฟื้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230306 ดอนยาง สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230307 ทุงสราน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230308 สระกา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230309 หนองหมอ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230310 ทบัแขก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230311 ทุงฟูา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230312 บางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230313 ในแหลม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230401 สระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230402 ทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230403 ปากชอง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230404 โคกคราม ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230405 ราษฎรแบํารุง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
80230406 ดอนตรอ ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
81010301 หนาชิง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010302 น้ําจาน กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010303 โพธ์ิเรียง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010304 หวางคลองแขก กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010305 คลองทบัหวักา กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010306 กระบี่นอย กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
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81010307 หวยเหรียง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010308 เขาต้ัง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010309 สองแพรก กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010310 หวางคลองไทย กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010311 นานอก กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010312 คลองเนียง กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010313 นาตีน กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่
81010501 ทุง เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010502 หนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010503 ไหนหนัง เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010504 เขาไมแกว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010505 เขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010506 เขาคอม เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่
81010601 ในสระ เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81010602 เขาทอง เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81010603 ทาเลน เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81010604 น้ําโครมโครม เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81010605 ทาพรุ เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81010606 ทาทองหลาง เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่
81011101 ในชอง ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011102 หนองขอน ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011103 หนองพูด ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011104 หวยโต ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011105 ทบัปริก ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011106 คลองใหญ ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011107 วังหนิ ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011108 ทาคลอง ทบัปริก เมืองกระบี่ กระบี่
81011501 สวนพริก ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011502 หนองกก ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011503 คลองจิหลาด ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011504 ไสไทย ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011505 อาวน้ําเมา ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011506 แหลมโพธ์ิ ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
81011507 คลองหนิ ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่
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81011601 ชองพลี อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011602 อาวนาง อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011603 คลองแหง อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011604 นาตีน อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011605 ทุง อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011606 คลองสน อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011607 เกาะพีพี อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011608 แหลมตง อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
81011701 หนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011702 คลองมวง หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011703 เกาะกวาง หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011704 แหลมสอม หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011705 ในไร หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011706 ดินแดงนอย หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011707 เขากลม หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่
81011801 เกาะกลาง คลองประสงคแ เมืองกระบี่ กระบี่
81011802 คลองประสงคแ คลองประสงคแ เมืองกระบี่ กระบี่
81011803 คลองกํา คลองประสงคแ เมืองกระบี่ กระบี่
81011804 บางขนุน คลองประสงคแ เมืองกระบี่ กระบี่
81020101 หวยพลู เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020102 ควน เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020103 ใหญ เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020104 เหนือ เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020105 หวยเสียด เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020106 หนองน้ําแดง เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020107 ทบัพล เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020108 หนองไหล เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020109 น้ําขาว เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020110 เทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่
81020201 กอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020202 หนองบวั เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020203 ชางตาย เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020204 ทุงทบัเชือก เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020205 ทบัพรุ เขาดิน เขาพนม กระบี่

-2002-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
81020206 ยวนสาว เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020207 ควนพน เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020208 ควนมวง เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020209 ปากบางสราน เขาดิน เขาพนม กระบี่
81020301 ไสใหญ สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020302 หวยสาร สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020303 ควนกลาง สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020304 มะมวงเอน สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020305 บางราโพธ์ิ สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020306 บางนุย สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020307 โคกคา สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020308 สะทอนกลวง สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020309 ไสยง สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020310 ทุงปอง สินปนุ เขาพนม กระบี่
81020401 พรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020402 พรุเตียว พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020403 บางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020404 ทุงปรือ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020405 โคกกลาง พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020406 ควนออก พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020407 ลานควาย พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020408 เขาประ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020409 วังน้ําเย็น พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020410 พรเจริญ พรุเตียว เขาพนม กระบี่
81020501 หนาเขา หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020502 บางสาน หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020503 ตนพง หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020504 เขาดิน หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020505 นา หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020506 หวยน้ําแกว หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020507 ตนหาร หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020508 เขาหวัพลัด หนาเขา เขาพนม กระบี่
81020601 ไสหรา โคกหาร เขาพนม กระบี่
81020602 โคกหาร โคกหาร เขาพนม กระบี่
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81020603 ทางหลวง โคกหาร เขาพนม กระบี่
81020604 หนิลูกชาง โคกหาร เขาพนม กระบี่
81020605 ไสน้ําจม โคกหาร เขาพนม กระบี่
81020606 อางเก็บน้ํา โคกหาร เขาพนม กระบี่
81020607 หวยใหญ โคกหาร เขาพนม กระบี่
81030101 หวัแหลม เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030102 ศรีรายา เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030103 เจ฿ะหลี เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030104 เกาะปอ เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030105 คลองหนิ เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030106 คลองนิน เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030107 สังกาอู เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030108 คลองโตบ เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่
81030201 หลังสอด เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030202 คลองหมาก เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030203 ทุง เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030204 โล฿ะใหญ เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030205 คลองโตนด เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030206 ทอนลิบง เกาะลันตานอย เกาะลันตา กระบี่
81030301 ราปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030302 ราหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030303 ปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030304 คลองยาหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030305 ลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030306 นาทุงกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030307 อาวทองหลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030308 หวัหนิ เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030309 ทาคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030310 ขุนสมุทร เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
81030401 เขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030402 คลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030403 โคกยูง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030404 ไท คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030405 หลังโสด คลองยาง เกาะลันตา กระบี่

-2004-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
81030406 ทาควน คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030407 ตนทงั คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
81030501 ศาลาดาน ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
81030502 พระแอะ ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
81030503 โล฿ะบาหรา ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
81030504 ทุงหยีเพ็ง ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
81030505 โล฿ะดุหยง ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่
81040101 เหนือ คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040102 คลองทอมใต คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040103 คลองขนาน คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040104 นาใน คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040105 แชงเปงิ คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040106 วังหนิ คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040107 ใต คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040108 ในควน คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040109 หนาคาย คลองทอมใต คลองทอม กระบี่
81040201 บางครามเหนือ คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040202 บางเตียว คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040203 ทอนจมูกควาย คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040204 บางคราม คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040205 ไสรุง คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040206 เขาไฟไหม คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040207 หนาถ้ํา คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040208 บางครามใต คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่
81040301 คลองพน คลองพน คลองทอม กระบี่
81040302 ดินนา คลองพน คลองทอม กระบี่
81040303 นา คลองพน คลองทอม กระบี่
81040304 คลองปิ้ง คลองพน คลองทอม กระบี่
81040305 มุสา คลองพน คลองทอม กระบี่
81040306 พรุใหญ คลองพน คลองทอม กระบี่
81040307 คลองแรด คลองพน คลองทอม กระบี่
81040308 หนิเพิง คลองพน คลองทอม กระบี่
81040309 ทามะพราว คลองพน คลองทอม กระบี่
81040310 คลองไคร คลองพน คลองทอม กระบี่
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81040311 ทุงครก คลองพน คลองทอม กระบี่
81040312 ทุงยอ คลองพน คลองทอม กระบี่
81040313 คลองย่ีแหระ คลองพน คลองทอม กระบี่
81040314 คลองไครใต คลองพน คลองทอม กระบี่
81040401 หวยลึก ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040402 ทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040403 หวยพลูหนัง ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040404 บอมะมวง ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040405 ทุงคา ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040406 ทุงลอ ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040407 ปาุพยอม ทรายขาว คลองทอม กระบี่
81040501 หวยน้ําขาว หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040502 ทุงเสม็ด หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040503 น้ํารอน หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040504 ทาประดู หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040505 คลองแค หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040506 ควนใต หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040507 นา หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040508 ควน หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040509 ทุงควนหนิ หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040510 น้ํา.ขาวตก หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่
81040601 บางบอน พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040602 พรุดินนา พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040603 เขาสามหนวย พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040604 ควน พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040605 ดาน พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040606 ไสใน พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040607 ทุงนุย พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040608 คลองชะมวง พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040609 ควนหวายแดง พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040610 ทบัไทร พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040611 ชองเสียด พรุดินนา คลองทอม กระบี่
81040701 เพหลา เพหลา คลองทอม กระบี่
81040702 เพหลาเหนือ เพหลา คลองทอม กระบี่
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81040703 พรุเตย เพหลา คลองทอม กระบี่
81040704 พรุเตย เพหลา คลองทอม กระบี่
81040705 พรุเตียว เพหลา คลองทอม กระบี่
81040706 บางใหญ เพหลา คลองทอม กระบี่
81040707 ทาเรือ เพหลา คลองทอม กระบี่
81040708 พรุเตยใต เพหลา คลองทอม กระบี่
81040709 ควนสบาย เพหลา คลองทอม กระบี่
81050101 หวยปริศนา อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050102 อาวลึกใต อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050103 ควนผักเหมียง อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050104 เขาพระ อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050105 ถ้ําเสือ อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050106 คลองสุข อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050107 เขาหลัก อาวลึกใต อาวลึก กระบี่
81050201 หนิราว แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050202 อาวน้ํา แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050203 แหลมสัก แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050204 สมิหลัง แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050205 คลองแรด แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050206 ในใส แหลมสัก อาวลึก กระบี่
81050301 ปากลาว นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050302 นาเหนือ นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050303 บางโทง นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050304 บางไทร นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050305 บางเจริญ นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050306 บางทอง นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050307 ควนสบาย นาเหนือ อาวลึก กระบี่
81050401 ศาลาพระมวง คลองหนิ อาวลึก กระบี่
81050402 นบ คลองหนิ อาวลึก กระบี่
81050403 ปาุงาม คลองหนิ อาวลึก กระบี่
81050404 หนองหลุมพอ คลองหนิ อาวลึก กระบี่
81050405 ชองไมดํา คลองหนิ อาวลึก กระบี่
81050501 ไรใหญ อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
81050502 บากัน อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
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81050503 อาวลึกนอย อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
81050504 นาแค อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
81050505 ควนโอ อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
81050506 คีรีวงคแ อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่
81050601 ในยวนแขก อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050602 อาวลึกเหนือ อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050603 น้ําจาน อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050604 หนองกก อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050605 หนองหวายพน อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050606 ถ้ําเพชร อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่
81050701 เขาลอม เขาใหญ อาวลึก กระบี่
81050702 ทุงคาตีกัน เขาใหญ อาวลึก กระบี่
81050703 ในยวนไทย เขาใหญ อาวลึก กระบี่
81050704 ทุงสูง เขาใหญ อาวลึก กระบี่
81050705 หนิดาน เขาใหญ อาวลึก กระบี่
81050801 ควนเคียนทอง คลองยา อาวลึก กระบี่
81050802 คลองทรายขาว คลองยา อาวลึก กระบี่
81050803 คลองยา คลองยา อาวลึก กระบี่
81050804 เขาแกว คลองยา อาวลึก กระบี่
81050805 ปากชอง คลองยา อาวลึก กระบี่
81050806 คลองไร คลองยา อาวลึก กระบี่
81050901 เขางาม บานกลาง อาวลึก กระบี่
81050902 เหนือคลอง บานกลาง อาวลึก กระบี่
81050903 กลาง บานกลาง อาวลึก กระบี่
81050904 ทุงตนไพร บานกลาง อาวลึก กระบี่
81060101 ปากน้ํา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060102 เขาเขนใน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060103 ปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060104 คลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060105 วังจา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060106 บางเหยีน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060107 หาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060108 โคกเจียก ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060109 หนาสวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
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81060110 ทะเลหอย ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060111 น้ําซํ่า ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060112 ศรีพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060113 ควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060114 ริมสวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
81060201 ชองแบก เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060202 บางสาน เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060203 ตัวอยาง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060204 ถ้ํารอบ เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060205 ควนเศียร เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060206 คลองปญัญา เขาเขน ปลายพระยา กระบี่
81060301 บางเทาแม เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060302 บางหอย เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060303 บางยิงวัว เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060304 เขาตอ เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060305 บางโสก เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060306 นา เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060307 โคกยอ เขาตอ ปลายพระยา กระบี่
81060401 ควนทงั คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060402 บางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060403 โคกแซะ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060404 นา คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060405 หวยกรวด คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060406 สหกรณแ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060407 น้ํารอบ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81060408 บางใหญ คีรีวง ปลายพระยา กระบี่
81070101 ทรายขาว ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070102 นาพรุ ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070103 หนองปง ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070104 พรุขี้กา ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070105 ลําทบั ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070106 ควนทราย ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070107 ยานอุดม ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070108 ไรคอก ลําทบั ลําทบั กระบี่
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81070109 ภูผา ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070110 เกาะทงัเข็น ลําทบั ลําทบั กระบี่
81070201 หนองจูด ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070202 เสม็ดจวน ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070203 ปาุใหม ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070204 เขาดิน ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070205 ขอนพอใต ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070206 น้ําดํา ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070207 ใสสด ดินอุดม ลําทบั กระบี่
81070301 ใสใน ทุงไทรทอง ลําทบั กระบี่
81070302 สะพานพน ทุงไทรทอง ลําทบั กระบี่
81070303 ทุงทบัควาย ทุงไทรทอง ลําทบั กระบี่
81070304 เกาะไทร ทุงไทรทอง ลําทบั กระบี่
81070305 บางบอนใต ทุงไทรทอง ลําทบั กระบี่
81070401 นาปู ดินแดง ลําทบั กระบี่
81070402 เขาไวขาว ดินแดง ลําทบั กระบี่
81070403 ดินแดง ดินแดง ลําทบั กระบี่
81070404 ควนยาว ดินแดง ลําทบั กระบี่
81070405 ปลายทบัใหม ดินแดง ลําทบั กระบี่
81070406 ทุงคาทอง ดินแดง ลําทบั กระบี่
81080101 ไรใหญ เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080102 เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080103 ไสโปะฺใต เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080104 ทานุน เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080105 ไสโปะฺเหนือ เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080106 นาออก เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080107 เขาแกว เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่
81080201 คลองเตาะ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080202 เกาะปู เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080203 เกาะจํา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080204 เกาะฮ่ัง เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080205 ติงไหร เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080206 เกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
81080207 หลังเกาะ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่
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81080301 ควน คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080302 หวยโศก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080303 คลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080304 ควนยูง คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080305 คลองขนาน คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080306 คลองหวายเล็ก คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080307 คลองแรด คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080308 แหลมกรวด คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080309 ทายาง คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
81080401 นาวง คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่
81080402 คลองเขมา คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่
81080403 ควนตอ คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่
81080404 หวันอน คลองเขมา เหนือคลอง กระบี่
81080501 นาเหนือ โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080502 หวยแทงงู โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080503 ควนนกหวา โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080504 โคกยาง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080505 บางผ้ึง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080506 นาหลวง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080507 ควนเกาะจันทรแ โคกยาง เหนือคลอง กระบี่
81080601 คลองร้ัว ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080602 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080603 คลองยวน ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080604 หาดยาว ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080605 ปากหรา ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080606 หลังดา ตล่ิงชัน เหนือคลอง กระบี่
81080701 ปกาสัย ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080702 ทุงประสาน ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080703 หนองผักฉีด ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080704 ทุงสาคร ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080705 หวยกรวด ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080706 คลองเสียด ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080707 ควนมวง ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080708 คลองเสียด ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
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81080709 เกาะไทร ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
81080801 หวยยูงตก หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080802 หวยมัด หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080803 หวยยูงใต หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080804 คลองแหง หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080805 นาปง หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080806 หวยคราม หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080807 บกหอง หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
81080808 ในทบั หวยยูง เหนือคลอง กระบี่
82010201 นบปริง นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010202 ปากหรา นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010203 บางแนะ นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010204 ปริง นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010205 บางตง นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010206 บางบา นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010207 เผล นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010208 โรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา
82010301 ควน ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา
82010302 ฝุายทา ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา
82010303 ถ้ําน้ําผุด ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา
82010304 หวัชาง ถ้ําน้ําผุด เมืองพังงา พังงา
82010401 บางเตยเหนือ บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010402 บางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010403 เขาเฒา บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010404 บางเสียด บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010405 เกาะเค่ียม บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010406 กลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010407 บางเตยใต บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010408 บางพัฒนแ บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010409 ใต บางเตย เมืองพังงา พังงา
82010501 ตากแดด ตากแดด เมืองพังงา พังงา
82010502 สวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา
82010503 บางญวน ตากแดด เมืองพังงา พังงา
82010504 ในหงบควนคา ตากแดด เมืองพังงา พังงา
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82010601 หนิเพิง สองแพรก เมืองพังงา พังงา
82010602 สองแพรก สองแพรก เมืองพังงา พังงา
82010603 ทบัเหวน สองแพรก เมืองพังงา พังงา
82010701 ทุงคาโงก ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา
82010702 บางมา ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา
82010703 ตีนเขา ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา
82010704 บางกัน ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา
82010705 ทบัเหรียง ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา
82010801 ทาดาน เกาะปนัหยี เมืองพังงา พังงา
82010802 เกาะปนัหยี เกาะปนัหยี เมืองพังงา พังงา
82010803 เกาะไมไผ เกาะปนัหยี เมืองพังงา พังงา
82010804 เกาะหมากนอย เกาะปนัหยี เมืองพังงา พังงา
82010901 ปาุกอ ปาุกอ เมืองพังงา พังงา
82010902 ปากโตน ปาุกอ เมืองพังงา พังงา
82010903 ในโตน ปาุกอ เมืองพังงา พังงา
82010904 พรุดีด ปาุกอ เมืองพังงา พังงา
82010905 นอก ปาุกอ เมืองพังงา พังงา
82020101 ทาคาย เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020102 ใหญ เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020103 น้ําจืด เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020104 ทาเขา เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020105 ริมทะเล เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020106 แหลมยาง เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020107 อันเปาู เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา
82020201 คลองเหยี เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา
82020202 ชองหลาด เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา
82020203 ยาหมี เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา
82020204 คลองบอน เกาะยาวใหญ เกาะยาว พังงา
82020301 โล฿ะโปะฺ พรุใน เกาะยาว พังงา
82020302 พรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา
82020303 อาวกะพอ พรุใน เกาะยาว พังงา
82020304 ทาเรือ พรุใน เกาะยาว พังงา
82020305 คลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว พังงา
82020306 ออก พรุใน เกาะยาว พังงา
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82020307 โล฿ะปาเหรด พรุใน เกาะยาว พังงา
82030101 บางกุม กะปง กะปง พังงา
82030102 กะปง กะปง กะปง พังงา
82030103 ลํารู กะปง กะปง พังงา
82030104 ทากะได กะปง กะปง พังงา
82030201 ทานา ทานา กะปง พังงา
82030202 ฝุายทา ทานา กะปง พังงา
82030203 ปากพู ทานา กะปง พังงา
82030204 บางพาง ทานา กะปง พังงา
82030301 เหมาะ เหมาะ กะปง พังงา
82030302 ปลายวา เหมาะ กะปง พังงา
82030303 สะพานเสือ เหมาะ กะปง พังงา
82030304 ในหนด เหมาะ กะปง พังงา
82030401 นกฮูก เหล กะปง พังงา
82030402 ปากเหล เหล กะปง พังงา
82030403 ในเหล เหล กะปง พังงา
82030404 ชางเชื่อ เหล กะปง พังงา
82030405 เล็ดตอก เหล กะปง พังงา
82030406 สายปหินัง เหล กะปง พังงา
82030501 รมณียแ รมณียแ กะปง พังงา
82030502 ทาหนั รมณียแ กะปง พังงา
82030503 ปากคลอง รมณียแ กะปง พังงา
82030504 ศรีราชา รมณียแ กะปง พังงา
82040101 ชีนอย ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040102 บางทราย ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040103 ผักฉีด ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040104 ขุมมุด ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040105 เชือกน้ํา ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040106 โตนดินนอก ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040107 ลําวะใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040108 ลําวะนอก ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040109 โตนดิน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา
82040201 กระโสม กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040202 ถ้ํา กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
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82040203 กระโสม กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040204 พรุใหญ กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040205 เขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040206 หนิสามกอน กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040207 บางหมัก กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040208 จีน กระโสม ตะกั่วทุง พังงา
82040301 ฝุายนา กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040302 ควน กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040303 กะไหล กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040304 ตก กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040305 เหนือ กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040306 บางนุ กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040307 เชียงใหม กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040308 สามชองใต กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040309 สามชองเหนือ กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040310 ปาุยาง กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040311 เกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040312 พรุกก กะไหล ตะกั่วทุง พังงา
82040401 ตากแดด ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040402 ทาอยู ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040403 บางหลาม ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040404 ทุงกรุด ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040405 ตนมวง ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040406 นาโทง ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040407 โคกเหรียง ทาอยู ตะกั่วทุง พังงา
82040501 หลอยูง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040502 บางปลา หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040503 นา หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040504 ทองหลาง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040505 ควน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040506 แหลมหนิ หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040507 บางจัน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040508 ในหยง หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040509 บากัน หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
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82040510 หลอยูงออก หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา
82040601 โคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040602 โคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040603 ปากชอง โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040604 ดอน โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040605 หานบวั โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040606 นาใต โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040607 ทานุน โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040608 ตนแซะ โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040609 นากลาง โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040610 วัดเขา โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040611 ทาปากแหวง โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040612 ฝร่ัง โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040613 ตะวันออก โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040614 เขาปหิลาย โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา
82040701 คลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040702 หนิรม คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040703 เจาขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040704 ยานสะบา คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040705 ติเต฿ะ คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040706 คลองใส คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040707 หาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82040708 อาวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุง พังงา
82050201 บางเตา บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050202 โคกยาง บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050203 ทาจูด บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050204 บางใหญ บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050205 บางนายสังขแ บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050206 บางนายสี บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050207 พรุเตียว บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050208 บางน้ําใส บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050209 สะพานพระ บางนายสี ตะกั่วปาุ พังงา
82050301 ทุงโตนดวนเหนือ บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050302 ทุงโตนดวนใต บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
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82050303 หวัขวาน บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050304 บางจเวน บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050305 ดอกแดง บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050306 ในปิ บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050307 ทุงกก บางไทร ตะกั่วปาุ พังงา
82050401 ทุงนอย บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050402 น้ําเค็ม บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050403 บางหมอ บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050404 บางมวง บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050405 บางมรวน บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050406 บางหลุด บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050407 บางสักเหนือ บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050408 บางสักใต บางมวง ตะกั่วปาุ พังงา
82050501 เชิงปราง ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050502 บางเหรียง ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050503 เหนือ ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050504 บนโตน ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050505 ตําตัว ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050506 วังรา ตําตัว ตะกั่วปาุ พังงา
82050601 บางกรักนอก โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050602 ทุงหวันา โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050603 โคกเคียน โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050604 บางอี โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050605 นาปาุตอ โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050606 บางลาน โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050607 บางกรักกลาง โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050608 ทุงใหญ โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050609 บางกรักใน โคกเคียน ตะกั่วปาุ พังงา
82050701 ปากวีป คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050702 บางขยะ คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050703 คึกคัก คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050704 คึกคัก คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050705 บางเนียง คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050706 บางเนียง คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา

-2017-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
82050707 บางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วปาุ พังงา
82050801 เมืองใหม เกาะคอเขา ตะกั่วปาุ พังงา
82050802 นอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วปาุ พังงา
82050803 ปากเกาะ เกาะคอเขา ตะกั่วปาุ พังงา
82050804 ทุงตึก เกาะคอเขา ตะกั่วปาุ พังงา
82050805 บางเนียง เกาะคอเขา ตะกั่วปาุ พังงา
82060101 ทุงนา คุระ คุระบรีุ พังงา
82060102 กลาง คุระ คุระบรีุ พังงา
82060103 หนิลาด คุระ คุระบรีุ พังงา
82060104 เตรียม คุระ คุระบรีุ พังงา
82060105 ทุงนางดํา คุระ คุระบรีุ พังงา
82060106 หวยทรัพยแ คุระ คุระบรีุ พังงา
82060107 บางซอย คุระ คุระบรีุ พังงา
82060108 ทุงเด่ือ คุระ คุระบรีุ พังงา
82060109 บางหวา คุระ คุระบรีุ พังงา
82060110 บางหละ คุระ คุระบรีุ พังงา
82060111 แสงธรรม คุระ คุระบรีุ พังงา
82060112 สวนใหม คุระ คุระบรีุ พังงา
82060201 บางวัน บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060202 ตําหนัง บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060203 บางคร่ัง บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060204 ทุงละออง บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060205 คุรอด บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060206 บางติบ บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060207 โคงศรราม บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060208 ไทรทอง บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060209 บางเอียง บางวัน คุระบรีุ พังงา
82060301 ทุงดาบ เกาะพระทอง คุระบรีุ พังงา
82060302 ทาแปะฺโยย เกาะพระทอง คุระบรีุ พังงา
82060303 เกาะระ เกาะพระทอง คุระบรีุ พังงา
82060304 ปากจก เกาะพระทอง คุระบรีุ พังงา
82060501 ทบัชาง แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060502 ทางดาน แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060503 คุระ แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
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82060504 นายทยุ แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060505 หวัสวน แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060506 ทุงรัก แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060507 บางแดด แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82060508 โชคอํานวย แมนางขาว คุระบรีุ พังงา
82070101 ทบัปดุ ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070102 ปากชอง ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070103 เขาเตาใน ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070104 ลุมเกรียบ ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070105 เขาเตานอก ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070106 ไทรมาศ ทบัปดุ ทบัปดุ พังงา
82070201 โคกไคร มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070202 บอแสนไทรงาม มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070203 ทาสนุก มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070204 มะรุย มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070205 คลองจูด มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070206 ปากทางมะรุย มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070207 โคกเลือด มะรุย ทบัปดุ พังงา
82070301 นา บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070302 ไสเสียด บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070303 คลองบอแสน บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070304 ควน บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070305 ใหญ บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070306 บนทุง บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070307 ทาไทร บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070308 ทาใหญ บอแสน ทบัปดุ พังงา
82070401 เขาตําหนอน ถ้ําทองหลาง ทบัปดุ พังงา
82070402 ถ้ําทองหลางใน ถ้ําทองหลาง ทบัปดุ พังงา
82070403 ไมงาม ถ้ําทองหลาง ทบัปดุ พังงา
82070404 ในวัง ถ้ําทองหลาง ทบัปดุ พังงา
82070501 หวันอนวัด โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070502 ทุงตอเรือ โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070503 ตีนวัด โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070504 หนูบ โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา

-2019-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
82070505 ลาน โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070506 ตล่ิงชัน โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070507 หวัสะพาน โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070508 สวนพลู โคกเจริญ ทบัปดุ พังงา
82070601 บางเหรียงใน บางเหรียง ทบัปดุ พังงา
82070602 บางเหรียงใต บางเหรียง ทบัปดุ พังงา
82070603 คอกชาง บางเหรียง ทบัปดุ พังงา
82070604 บางเหรียงเหนือ บางเหรียง ทบัปดุ พังงา
82070605 ปากดาน บางเหรียง ทบัปดุ พังงา
82080101 เขานอย ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080102 หวยกราง ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080103 พอแดง ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080104 ตลาดทายเหมือง ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080105 ทาซอ ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080106 หนิลาด ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080107 บนไร ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080108 ลําปี ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080109 ทบัยาง ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา
82080201 นาเตย นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080202 หวันา นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080203 ยายนิน นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080204 ลุมพินี นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080205 หวยทราย นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080206 ทาแตง นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080207 ในไร นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080208 บางคลี นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080209 นาแฝก นาเตย ทายเหมือง พังงา
82080301 กลาง บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080302 บางทอง บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080303 แร บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080304 ใหญ บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080305 ราชา บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080306 คาย บางทอง ทายเหมือง พังงา
82080307 หาดทรายขาว บางทอง ทายเหมือง พังงา
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82080401 ทุงมะพราว ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080402 เกาะนก ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080403 ฝุายทา ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080404 นาใน ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080405 เขากลวย ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080406 อินทนิน ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080407 ขนิม ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080408 นิคมพัฒนา ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080409 สรางตนเอง ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080410 ควนแรด ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080411 นิคมสามัคคี ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา
82080501 บกปยุ ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080502 ตีนเปด็ ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080503 ชางนอน ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080504 ลําภี ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080505 เชี่ยวหลอด ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080506 เกาเจา ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080507 คลองหาง ลําภี ทายเหมือง พังงา
82080601 ลํารู ลําแกน ทายเหมือง พังงา
82080602 เขาหลัก ลําแกน ทายเหมือง พังงา
82080603 ลําแกน ลําแกน ทายเหมือง พังงา
82080604 ทาดินแดง ลําแกน ทายเหมือง พังงา
82080605 ทบัละมุ ลําแกน ทายเหมือง พังงา
82080606 ดอนจันทรแ ลําแกน ทายเหมือง พังงา
83010301 สะปาุ เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010302 บางคู เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010303 บางเหนียว เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010304 เกาะแกว เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010305 เกาะแกว เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010306 เกาะมะพราว เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010307 แหลมหนิ เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010401 เกาะสิเหร รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010402 บางชีเหลา รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010403 กูกู รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

-2021-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
83010404 แหลมตุ฿กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010405 ทุงคาพะเนียงแตก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010406 ลักกงษี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010407 ทาเรือใหม รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010501 นาบอนใต วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010502 แหลมชั่น วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010503 ตีนเขา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010504 ระเงง วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010505 ชิดเชี่ยว วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010506 บอแร วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010507 อาวมะขาม วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010508 แหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010509 ทาแครงบน วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010601 เขานอย ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010602 บนสวน ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010603 ปาุไล ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010604 นาใหญ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010605 นากก ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010606 ฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010607 วัดใหม ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010608 โคกทราย ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010609 โคกโตนด ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010610 ยอดเสนหแ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010701 ใสยวน ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010702 หาดราไวยแ ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010703 เกาะโหลน ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010704 บางคณฑี ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010705 หาแยก ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010706 แหลมพรหมเทพ ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010707 ราไวยแ ราไวยแ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010801 กะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010802 กะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010803 บางลา กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
83010804 คอกชาง กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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83020101 เก็ตโฮ กะทู กะทู ภูเก็ต
83020102 กะทู กะทู กะทู ภูเก็ต
83020103 กะทู กะทู กะทู ภูเก็ต
83020104 กะทู กะทู กะทู ภูเก็ต
83020105 ไมเรียบ กะทู กะทู ภูเก็ต

83020106
ส่ีกอ บานเหนือ บาน
น้ําตก

กะทู กะทู ภูเก็ต

83020107 ทุงทอง กะทู กะทู ภูเก็ต
83020301 บางหวาน กมลา กะทู ภูเก็ต
83020302 เหนือ กมลา กะทู ภูเก็ต
83020303 โคกยาง บานนาคาเค กมลา กะทู ภูเก็ต
83020304 กมลา บานกลาง กมลา กะทู ภูเก็ต
83020305 หวัควน กมลา กะทู ภูเก็ต
83020306 นาคา กมลา กะทู ภูเก็ต
83030101 ตะเคียน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030102 แขนน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030103 เหรียง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030104 ดอน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030105 เมืองใหม เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030106 แหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030107 นาใน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030108 พรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030109 ปาุครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030110 ทามะพราว เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030111 ควน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
83030201 ลิพอน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030202 ลิพอนบางกอก ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030203 ทาเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030204 บางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030205 ลิพอนใต ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030206 ยา ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030207 มาหนิก ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030208 พอนหวัหาร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
83030301 เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

-2023-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
83030302 บางเทา เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83030303 หาดสุรินทรแ เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83030304 ปาุสัก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83030305 บางเทานอก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83030306 โคกโตนด เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
83030401 ผักฉีด ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030402 ปาุคลอก ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030403 บางโรง บานบางแป ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030404 พารา ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030405 เกาะนาคา ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030406 อาวปอ ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030407 ยามู ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030408 บางลา ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030409 อาวกุง ปาุคลอก ถลาง ภูเก็ต
83030501 หมากปรก ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030502 คอเอน ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030503 สวนมะพราว ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030504 ไมขาว ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030505 ทาฉัตรไชย ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030506 บอไทร ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030507 หยิด ไมขาว ถลาง ภูเก็ต
83030601 ในยาง สาคู ถลาง ภูเก็ต
83030602 ตรอกมวง สาคู ถลาง ภูเก็ต
83030603 สาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต
83030604 ในทอน สาคู ถลาง ภูเก็ต
83030605 บางฆาเหลา สาคู ถลาง ภูเก็ต
84010205 ทาเพชร มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010206 บางใหญ มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010207 ทาสน มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010208 ทรายทอง มะขามเต้ีย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010301 บางชุมโถ วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010302 ทากูบ วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010303 วัดประดู วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010304 วัดมะปริง วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
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84010305 สมหวัง วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010306 ใหมพัฒนา วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010307 คลองสุข วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010308 บางหมาด วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010309 เวียงประสาน วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010310 บขส. วัดประดู เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010401 หวัเขา ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010402 ทาอู ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010403 ดอนเกล้ียง ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010404 ควนยูง ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010405 ซอย 10 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010406 หวยทรายขาว ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010407 ทาอิฐ ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010408 คลองเรือ ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010409 นิคมภูธรอุทศิ ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010410 ใหมจัตวา ขุนทะเล เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010501 บางเบดิลาง บางใบไม เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010502 ปากคลอง, โรงปนู บางใบไม เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010503 ปลายคลอง บางใบไม เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010504 บางไผ บางใบไม เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010505 บางยาง บางใบไม เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010601 บางชนะบน บางชนะ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010602 คลองกรูด บางชนะ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010603 บางชนะลาง บางชนะ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010604 คลองสุข บางชนะ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010606 คลองร่ิว บางชนะ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010701 ทองถวง คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010702 บางแทงแรด คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010703 คลองนอย คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010704 หวัแหลม (คอบน) คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010705 ปากคลองนอย คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010706 ทอนหญาปลอง คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010707 คอลาง คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010708 บางมะพราว, ดอนโก คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
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84010709 คอลาง คลองนอย เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010801 คลองขวาง บางไทร เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010802 บางเบดิ บางไทร เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010803 บางกลวย บางไทร เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010804 บางทองถวง บางไทร เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010901 บางโพธ์ิ บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010902 ทาอิฐ บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010903 คลองขวาง บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010904 ทองทราย บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84010905 ทาพลูเถื่อน บางโพธ์ิ เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011101 คลองฉนาก คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011102 ตากแดด คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011103 บางหมาก คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011104 สะบายอย คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011105 ทองหลวง คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011106 บางกลา คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84011108 ศรีวัฒนาตาปี คลองฉนาก เมืองสุราษฎรแธานี สุราษฎรแธานี
84020101 ทุงออนใจ ทาทองใหม กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020102 ทาทองใหม ทาทองใหม กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020103 กะแดะแจะ ทาทองใหม กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020104 บางสําโรง ทาทองใหม กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020105 ทาทองใหม ทาทองใหม กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020201 ปากน้ําทาทอง ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020202 ทาโพธ์ิ ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020203 วัดจันทรแ ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020204 ทาทอน ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020205 สวนหมี ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020206 ดอนยาง ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020207 ทาทรายขาว ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020208 ดอนสน ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020209 ดอนยาง ทาทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020301 กะแดะ กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020302 ดอนยา กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020303 วัดถนน กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี

-2026-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
84020304 วัดสนธ์ิ กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020305 พวง กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020306 ไรหลวง กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020307 ปากกะแดะ กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020308 หนองสวน กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020309 สนธแ กะแดะ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020401 เขาแกว ทุงกง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020402 ดอนรัก ทุงกง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020403 ทุงกง ทุงกง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020404 บอโฉลก ทุงกง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020405 ทบัทอน ทุงกง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020501 กรูด กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020502 ทาเฟือง กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020503 ปากคู กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020504 ไสใน กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020505 นาปรัง กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020506 พรุแคพัฒนา กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020507 แมโมกขแ กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020508 เขาพับผา กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020509 กําสน กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020510 เขาสวนตรา กรูด กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020601 ปากคู ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020602 ไสขาม ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020603 หวัหมากบน ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020604 กงตาก ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020605 ไสขุนอินทรแ ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020606 หวยดาน ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020607 เหนือคลอง ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020608 ศรีควนทอง ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020609 คลองฮาย ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020610 ควนราชา ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020611 ตนหมัก ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020612 ดอนเนียงใหม ชางซาย กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020701 ดอนกาย พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
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84020702 ทาเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020703 ในราม พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020704 นาเหนือ พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020705 พวง พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020706 ปากน้ํากะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020707 เขาไมแดง พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020708 กลางนา พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020709 หนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020801 วังไทร ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020802 วัดสวาด ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020803 หนาเขาลาง ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020804 คีรีรอบ ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020805 กําสนบน ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020806 ในเกาะ ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020807 ฝุายคลอง ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020808 เขาพนม ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020809 หวยถุน ปาุรอน กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020901 ดอนยาง ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020902 ดอนเค็จ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020903 กะแดะแจะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020904 เฉงอะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020905 งามยวน ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020906 คลองกะแดะแจะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84020907 หนองจิก ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021001 หนองยอ ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021002 ไสตอ ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021003 พุฒ ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021004 สะพานกฐิน ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021005 หวัหมากลาง ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021006 ชายเขา ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021007 มะรอ ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021008 หวยโศก ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021009 มะมวงหวาน ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021010 ทุงคา ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
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84021011 มะรอ ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021012 ควนทราย ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021013 นาดอน ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021014 ประชาสุข ชางขวา กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021101 ดอนหลวง ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021102 วัดประดู ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021103 มะขาม ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021104 ทาแร ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021105 ใน ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021106 คลองนา ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021107 วังทอง ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021108 เขาหมอน ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021109 กุงหนิง ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021110 ศิลางาม ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021111 หางสูง ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021112 ชองเนียง ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021113 หวัเตย ทาอุแท กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021201 ควนนิมิตร ทุงรัง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021202 คลองกรูด ทุงรัง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021203 วังหวาย ทุงรัง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021204 ทุงรัง ทุงรัง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021205 ใสแพรก ทุงรัง กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021301 หนาเขาบน คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021302 มวงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021303 คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021304 ในอาว คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021305 สวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021306 คอกเสือ คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021307 เขาอุมลูก คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021308 เขาหนิปนู คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021309 กงตอ คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84021310 ปากฮาย คลองสระ กาญจนดิษฐแ สุราษฎรแธานี
84030101 นาเหนือ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030102 ดอนหาร ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
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84030103 เกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030104 หวย ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030105 ทางขาม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030106 ทองอาว ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030107 ปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030108 บางน้ําจืด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030109 หวยเสียด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030110 นางกํา ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030111 เกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030112 เขาแค ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030113 เขากลอย ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030114 นางกําใหม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030201 พอด ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030202 ครามลาง ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030203 ดอนเกล้ียง ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030204 ครามบน ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030205 ดอนเนาวแ ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030206 หาดใหญ ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030301 ศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030302 วัดนอก ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030303 ดอนตะเคียน ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030304 น้ํารอบ ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030305 เลียบ ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030401 ใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030402 เหนียก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030403 เขาแร ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030404 เขาพระอินทรแ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030405 คอกชาง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030406 ปาุอม ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030407 ดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030408 คลองคราม ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030409 ทาโก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030410 เขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030411 คลองครามเหนือ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
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84030412 เขาแทง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030413 เขาหลวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030414 ใหมสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030415 ดินแดง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84030416 คลองกัด ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรแธานี
84040101 แหลมดิน อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040102 หนิลาด อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040103 หนาทอน อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040104 ตะเกียน อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040105 บางมะขาม อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040106 เกาะพลวย อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040201 กรอกพันรา ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040202 ทุง ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040203 ลิปะนอย ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040204 ในบาน ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040205 สระเกศ ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040301 สระเกศ ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040302 เกาะแตน ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040303 ตล่ิงงาม ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040304 ทองโตนด ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040305 ทองกรูด ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040401 หวัเวียง หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040402 สวนทเุรียน หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040403 ทะเล หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040404 แหลมสอ หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040405 ตะพอ หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040501 หวัถนน มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040502 หาญ มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040503 ทุง มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040504 ละไม มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040505 มะเร็ต มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040506 ตีนทา มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040601 บอผุด บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040602 เฉวงนอย บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
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84040603 เกาะฟาน บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040604 บางรักษแ บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040605 ปลายแหลม บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040606 เฉวงใหญ บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040701 แมน้ํา แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040702 เขาแพง แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040703 ทุง แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040704 ดอนทราย แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040705 ใต แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84040706 บางปอ แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรแธานี
84050101 ทองศาลา เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050102 ในสวน เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050103 มะเด่ือหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050104 วกตุม เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050105 โฉลกบานเกา เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050106 หนิกอง เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050107 โฉลกหลํา เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050108 ศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050201 หนาทบั บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050202 นอก บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050203 เหนือ บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050204 คาย บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050205 ทองนายปาน บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050206 หาดร้ิน บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050301 หาดทรายรี เกาะเตา เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050302 แมหาด เกาะเตา เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84050303 โฉลกบานเกา เกาะเตา เกาะพะงัน สุราษฎรแธานี
84060101 ตลาดไชยา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรแธานี
84060102 สงขลา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรแธานี
84060103 ดอนดวด ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรแธานี
84060104 เวียง ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรแธานี
84060105 วังหลุมพี ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรแธานี
84060201 ลาง พุมเรียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060202 หวัเลน พุมเรียง ไชยา สุราษฎรแธานี
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84060203 เหนือ พุมเรียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060204 เหนือน้ํา พุมเรียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060205 แหลมทราย พุมเรียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060301 ทาใหญ เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060302 วัดแกว เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060303 นาหลวง เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060304 ปากทอ เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060305 เลม็ด เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060306 ปากดาน เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060307 ไทรงาม เลม็ด ไชยา สุราษฎรแธานี
84060401 เชิงสมอ เวียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060402 กุน เวียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060403 โพธ์ิ เวียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060404 ดอนพต เวียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060405 สามสัก เวียง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060501 ขนอน ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060502 ทุงนอก ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060503 ถิ่นหลวง ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060504 หนองขี้เปด็ ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060505 หวันอน ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060506 นาแค ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060507 ควนเจดียแ ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060508 คลองยวน ทุง ไชยา สุราษฎรแธานี
84060601 ปาุเว ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060602 เหยียด ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060603 ทาหกั ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060604 เขาพนมแบก ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060605 เดิมเจา ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060606 หนองผักหนาม ปาุเว ไชยา สุราษฎรแธานี
84060701 ฝุายพรุ ตะกรบ ไชยา สุราษฎรแธานี
84060702 ตะกรบ ตะกรบ ไชยา สุราษฎรแธานี
84060703 หวยพุนบน ตะกรบ ไชยา สุราษฎรแธานี
84060704 หวยพุน ตะกรบ ไชยา สุราษฎรแธานี
84060705 บอคา ตะกรบ ไชยา สุราษฎรแธานี
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84060801 ปาุออย โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060802 กลาง โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060803 ทอื โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060804 หวันา โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060805 ลุมกระทอม โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060806 ทุงนางเภา โมถาย ไชยา สุราษฎรแธานี
84060901 ลุมแร ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060902 หนองดี ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060903 ทาไมแดง ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060904 ลุม ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060905 อางทอง ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060906 หวยตาหมิง ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84060907 เขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎรแธานี
84070101 ทากระจาย ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070102 ชั่งคํา ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070103 หนองขนุน ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070104 ตลาดทาชนะ ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070105 ทาชนะ ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070106 นามะขาม ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070107 ปากน้ําทากระจาย ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070108 หนองปรือ ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070109 ดอนเฟือง ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070110 หนองบญุแกว ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070201 หรัูง สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070202 สมอทอง สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070203 หนองนิล สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070204 หลังเขา สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070205 ทุงพลับ สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070206 หนองเหรียง สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070207 นาเล สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070208 คลองจา สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070209 เขาเพลา สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070210 นาบน สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070301 ในเขา ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
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84070302 ดอนมะกอก ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070303 น้ําดํา ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070304 เกาะมุกขแ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070305 ประสงคแ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070306 เกาะมุกตแ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070307 นานอก ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070308 หนองชุมแสง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070309 หนองจิก ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070310 โคง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070311 พรุเรียน ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070312 เขาแกว ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070313 รมไทร ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070314 รมไทรลาง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070315 คลองรอก ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070316 ไรยาว ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070317 ทาใหม ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070318 คลองสงคแ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070319 แมทะลาง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070320 แมทะบน ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070321 คลองสริง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070322 หวยเค่ียม ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070323 ยวนผ้ึง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070324 ธารน้ําใจ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070325 น้ําโชวแ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070326 หนิตาพอ ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070327 แมทะกลาง ประสงคแ ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070401 เกาะยาง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070402 คันธุลี คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070403 ดอนธูป คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070404 หนองสะบา คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070405 แหลมดิน คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070406 ดอนทะเล คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070407 เขาชวาลา คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070408 ศรีทอง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
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84070409 ทบัชัน คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070410 ควนสูง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070411 มติมิตรพัฒนา คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070412 ดานเสือ คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070413 ชองยูงทอง คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070414 สวนพัฒนา คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070501 เกาะชะมวง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070502 ดินกอง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070503 หาดสมบรูณแ วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070504 ปากน้ําทามวง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070505 นาเกลือ วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070506 นาคลอง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070507 ทามวง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070508 หวยเสม็ดแดง วัง ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070601 ชายทา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070602 มะมวงงาม คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070603 หนองปลิง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070604 คลองพา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070605 กลาง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070606 ทาไท คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070607 ทาไทบน คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070608 ขวัญพัฒนแลาง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070609 สามแยกอินทรีทอง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070610 ขวัญพัฒนา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070611 ทบัสมิงคลา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070612 เขาชงเต คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84070613 เขานอย คลองพา ทาชนะ สุราษฎรแธานี
84080101 ทาขนอน ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080102 ทา ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080103 ควน ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080104 หาดหงึ ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080105 กะเปาใต ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080106 ปาุยาง ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080107 คลองเกาะ ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
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84080108 โตนยาง ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080109 ทรายแกว ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080110 สุขสันตแ ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080111 ทรายทอง ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080112 ขนุนทอง ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080113 ยวนสาว ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080114 คลองนอย ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080115 ไทรงาม ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080201 ยาง บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080202 ปากหาร บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080203 ยานยาว บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080204 ตนเหรียง บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080205 นางแกว บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080206 ปากคู บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080207 ทากระดาน บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080208 เชี่ยวหมวง บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080209 เขาวง บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080210 หนาเขา บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080211 เชี่ยวไทร บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080301 วัดน้ําหกั น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080302 ปากพาย น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080303 น้ําหกั น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080304 มาศปกั น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080305 บางกาบ น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080306 น้ําตกคลองพาย น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080307 วังสวาด น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080308 คลองตุย น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080309 หนิลาด น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080310 หวายหนิม น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080311 วังถ้ํา น้ําหกั คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080601 หาดมุด กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080602 กะเปา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080603 ปากทําเรียง กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080604 บางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
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84080605 ยานมะปราง กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080606 หาดมะเด่ือ กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080607 ดอนเลียบ กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080608 ฉลาด กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080609 ตะเคียนทอง กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080610 ถ้ําผ้ึง กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080701 เกาะยวน ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080702 หนิดาน ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080703 นาชะอม ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080704 หาดพอ ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080705 นกยาง ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080706 โรงกระเบื้อง ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080707 บนนา ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080708 นาใหม ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080709 ทุงลาน ทากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080801 ยานยาว ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080802 ทาไคร ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080803 มะเลาะ ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080804 ปากยัน ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080805 วังพลาย ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080806 ทาชาง ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080807 บางพระ ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080808 หนากะเปา ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080809 หนองรี ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080810 หาดกรวด ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080901 ฉมัน ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080902 ทาต้ืน ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080903 ถ้ําสิงขร ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080904 ทุงดอน ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080905 เขานอย ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080906 ตนมะพราว ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080907 บอน้ําผุด ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080908 ควนไทยเจริญ ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84080909 ทรายขาว ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
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84080910 รมจิตตแ ถ้ําสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081001 ทําเนียบ บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081002 บางขนุน บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081003 เบื้องแบบ บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081004 น้ําราด บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081005 ควนทอง บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081006 แสงอรุณ บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081007 คลองขนาน บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081008 กลางใหม บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84081009 เค่ียมงาม บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรแธานี
84090101 สวนทเุรียน เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090102 บางสาว เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090103 ในทอน เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090104 ตลาดตาขุน เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090105 วังขุม เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090106 ถ้ําน้ํา เขาวง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090201 ตาขุน พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090202 ปากน้ํา พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090203 ปากซวดใต พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090204 บางน้ําเย็น พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090205 แสงเหนือ พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090206 ปากซวดเหนือ พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090207 เซ่ียวใต พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090208 แสงเหนือ พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090209 คลองหนิขาว พะแสง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090301 หาดคัน พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090302 บนทุง พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090303 คลองหนิ พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090304 บางเนา พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090305 พรุศรี พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090306 ทาพรุไทย พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090307 คลองพิกุล พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090308 เชี่ยวขวาน พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090309 ควนทอง พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรแธานี
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84090401 เขาเทพพิทกัษแ เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090402 หนาเขา เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090403 หนาฮะ เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090404 ไกรสร เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84090405 เชี่ยวหลาน เขาพัง บานตาขุน สุราษฎรแธานี
84100101 พิทกัษแพัฒนา พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100102 วัดพนม พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100103 พนมใน พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100104 บางไมเพาะ พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100105 บางโก พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100106 ลูกเดือน พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100107 แสนสุข พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100108 เชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100109 ใหญ พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100110 สาคล่ี พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100111 ทุงเจริญ พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100112 บางนิล พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100113 หวัลิง พนม พนม สุราษฎรแธานี
84100201 ปากน้ํา ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100202 ปากตรัง ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100203 ควนใหม ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100204 ปาุกวด ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100205 ถ้ําผ้ึง ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100206 เขาวง ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100207 จําปาทอง ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100208 เขานาใน ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100209 บางโก ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100210 น้ําตก ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100211 ถ้ําผุด ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100212 ปาุตง ตนยวน พนม สุราษฎรแธานี
84100301 สองพี่นอง คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100302 บางหมาน คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100303 เชี่ยวปง คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100304 สะพานเตา คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
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84100305 หญาปลอง คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100306 บางปรุ คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100307 บางบอน คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100308 คลองพนม คลองศก พนม สุราษฎรแธานี
84100401 เบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎรแธานี
84100402 บางสามัคคี พลูเถื่อน พนม สุราษฎรแธานี
84100403 บางโหว พลูเถื่อน พนม สุราษฎรแธานี
84100404 หางขาว พลูเถื่อน พนม สุราษฎรแธานี
84100405 บางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎรแธานี
84100501 พังกาณจนแลาง พังกาญจนแ พนม สุราษฎรแธานี
84100502 พังกาญจนแเหนือ พังกาญจนแ พนม สุราษฎรแธานี
84100503 ชองมาเหลียว พังกาญจนแ พนม สุราษฎรแธานี
84100504 ปากบางยวน พังกาญจนแ พนม สุราษฎรแธานี
84100505 บางยวน พังกาญจนแ พนม สุราษฎรแธานี
84100601 คลองชะอุน คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100602 แสนสุข คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100603 ทบัคริตสแ คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100604 คลองหวัชาง คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100605 บางหนิ คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100606 บางคราม คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100607 บางเตย คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100608 บางบาน คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100609 ถ้ําถาวร คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100610 ถ้ําเลยแ คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100611 ควนพน คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100612 เขาเขียว คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84100613 บางหลุด คลองชะอุน พนม สุราษฎรแธานี
84110101 ทาฉาง ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110102 ทาเคย ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110103 คลองเหยีง ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110104 ทาพิกุล ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110105 คลองขุด ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110201 หวย ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110202 ทาเคย ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
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84110203 ใหญ ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110204 คลองวัว ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110205 หนองกุล ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110206 คลองลําใน ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110207 เกาะยอ ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110208 ในพรุ ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110209 บางปอ ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110210 ลําไหล ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110211 หนองบวั ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110301 คลองหอ คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110302 คลองเข คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110303 อัมพาราม คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110304 ทาน้ําแหง คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110305 เชียร คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110306 ควนสุวรรณ คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110307 ดอนใหญ คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110308 นาลึก คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110309 ไมเรียบ คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110401 ธารน้ํารอน เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110402 บางน้ําจืด เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110403 ไรปรุง เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110404 น้ําพุ เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110405 หนองดูน เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110406 ไทรใหญ เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110501 กลาง เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110502 เสวียด เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110503 ศรีนอย เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110504 เหนือทา เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110505 แหลมสน เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110506 หวยเรียน เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110507 นาวะ เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110508 ชายวัด เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110509 อําดี เสวียด ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110601 เหนือ ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
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84110602 บางคราม ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110603 กอไพล ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110604 หนาซึง ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110605 เค่ียมเพาะ ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84110606 ลอมปดุ ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรแธานี
84120201 ตลาดพรุพี พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120202 ทุงทอื พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120203 อินทนิลงาม พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120204 คลองหนิแทน พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120205 หวยลวง พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120206 หวยตอ พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120207 ชองชาง พรุพี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120301 หวัถนน ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120302 ไสใหญ ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120303 ไรเหนือ ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120304 ทุงในไร ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120305 คลองขนุน ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120401 เขานอย ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120402 ปลายน้ํา ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120403 คลองหาเหนือ ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120404 หมาก ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120405 ปลาธารราชรักษา ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120406 กอบแกววัฒนาภิบาล ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120407 สระบวั ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120501 นาควน ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120502 นาลึก ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120503 บนควร ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120504 นา.ใหม ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120505 ยูงงาม ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120506 ทุงตําเสา ทาชี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120601 ควนมหาชัย ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120602 ควนศรี ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120603 โคกเหรียง ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120604 วังใหญ ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
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84120605 มอเก็ต ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120606 ควนเนียง ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120607 ควนพรุพี ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120608 ควนวัด ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120701 ตนสะทอน ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120702 หนองดุก ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120703 โกงเหลง ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120704 วัดตนไทร ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120705 หวยกรวด ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120706 หนองบอ ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120707 หวยกรวดใหม ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120801 หนองปลิง คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120802 ทางขาม คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120803 คลองปราบ คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120804 หนองเภา คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120805 คีรีราษฎรแ คลองปราบ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120901 ยางอุง น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120902 น้ําพุ น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120903 นายาว น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120904 ดอนทราย น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120905 บานนายาง น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84120906 ควนใหม น้ําพุ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121001 หวยขุนราษฎรแ ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121002 หวยตอ ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121003 ควนกองเมือง ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121004 ไสดง ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121005 หวยซัน ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121006 สะพานสอง ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121007 หนองศิลปชัย ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121008 ไสดงใน ทุงเตาใหม บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121101 เหมืองทวด เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121102 น้ําทน เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121103 วังศิลาดิเรกสาร เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121104 ธาราวงศแอารียแ เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
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84121105 กอบแกบ เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84121106 วังหนิ เพิ่มพูนทรัพยแ บานนาสาร สุราษฎรแธานี
84130101 หวยใหญ บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130102 น้ําเกล้ียง บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130103 หวยหาง บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130104 ไสเหนือ บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130105 ดอนยูง บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130106 สวยศรี บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130107 หวยน้ําใส บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130108 ธารอารี บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130109 ควนอารี บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130110 ส่ีแยกสามัคคี บานนา บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130201 ปากดาน ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130202 ทาเรือเหนือ ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130203 ทาเรือใต ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130204 ทุงคายาว ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130205 เขาพลู ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130206 ควนทอง ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130301 ควรทาแร ทรัพยแทวี บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130302 ควรพระ ทรัพยแทวี บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130303 หวยทราย ทรัพยแทวี บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130304 หวยคุย ทรัพยแทวี บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130305 จันทรแโคตร ทรัพยแทวี บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130401 เค่ียมงาม นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130402 หนองหญาปลอง นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130403 ชโลดมพัฒนา นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130404 วังเจา นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130405 นาใต นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130406 คลองยา นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130407 หนองเรียน นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130408 ทรายทอง นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84130409 รัตนโกสัย นาใต บานนาเดิม สุราษฎรแธานี
84140101 เคียนซา เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140102 ปลายหริก เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
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84140103 ดอนพยอม เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140104 ปลายคลอง เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140105 บางประ เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140106 อุดมรัตนแ เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140107 สุธรรมเจริญพัฒนา เคียนซา เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140201 ควนสามัคคี พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140202 ควนคีรีวงคแ พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140203 สมบรูณแประชาสรรคแ พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140204 บางดี พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140205 คลองโร พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140206 พรหมรังสิต พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140207 สองพี่นอง พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140208 ควนลางสาด พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140209 คลองศิลา พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140210 ไรยาว พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140211 หวยลึก พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140212 สมบรูณแประชาสรรคแ พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140213 บกหนุ พวงพรมคร เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140301 เกาะแกว เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140302 เขาตอกใต เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140303 เขาตอก เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140304 คลองจัน เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140305 ทุงจูด เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140306 ส่ีแยกสามัคคี เขาตอก เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140401 หวยมุด อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140402 บางใหญ อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140403 กระซุม อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140404 มิตรประชาราษฎรแ อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140405 หารดํา อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140501 ควนกล้ิง บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140502 หนาเขา บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140503 ทบัเกา บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140504 ทบัใหม บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140505 ในปราบ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
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84140506 สีทอง บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140507 คลองปาน บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140508 เขารักษแ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140509 ควนเจริญ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140510 เขาสามยอด บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140511 ราษฎรแพัฒนา บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140512 ระพีพรรณ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140513 ทบัแปด บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140514 สายวารี บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140515 สันติสุข บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140516 ศรีวิชัย บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140517 ศรีงาม บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140518 ประชาธรรม บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140519 เขาไพรเกศ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84140520 มิตรสัมพันธแ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรแธานี
84150101 หวัสะพาน เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150102 ดอนเหรียง เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150103 ควนบก เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150104 ควน เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150105 ไรใต เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150106 ทุงกรูด เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150107 เวียง เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150108 คลองตาล เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150109 หนองโสน เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150110 คลองเสียว เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150201 พรุกระแชง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150202 สองเหนือ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150203 คลองหน บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150204 สอง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150205 นาเหนง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150206 มหาราช บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150207 เหนือคลอง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150208 หนองชุมแสง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150209 นาชุมเหด็ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
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84150210 หนองสามสิบ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150211 ถาวรราษฎรแ บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150212 ราษฎรแพัฒนา บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150213 หวยแกว บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150214 พรุกํา บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150215 ไทรทอง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150216 หวยทรายขาว บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150217 สวนกลวย บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150218 หนองตอเสียด บานสอง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150301 ยูงงาม คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150302 คลองฉนวน คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150303 ควนสูง คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150304 คลองกา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150305 ปากกา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150306 ปากหาน คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150307 ควนปราง คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150308 ไสยง คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150309 ทุงคา คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150310 เหนือ คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150311 ใสขุนรงคแ คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150312 ยอมงาม คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150401 โคกมะพราว ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150402 ทุงหลวง ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150403 ลานเข ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150404 ปากสาย ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150405 วังใหญ ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150406 หานเพชร ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150407 หวยพอ ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150408 ตก ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150409 นาใหม ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150410 ปากลัด ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150411 น้ํารอบ ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150412 ใสใน ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150413 ปากน้ํา ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
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84150414 ควนใหม ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150415 หวยปลักหมู ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150416 โคกกรวด ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150501 เขานิพันธแ เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150502 หวยพลูเถื่อน เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150503 ควนเจริญ เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150504 คลองลําพลา เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150505 เขาปนู เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150506 กลาง เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150507 ควนกลาง เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84150508 คีรีราษฎรแพัฒนา เขานิพันธแ เวียงสระ สุราษฎรแธานี
84160101 ไสนา อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160102 โพธ์ิบาย อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160103 สายกลาง อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160104 ปลายสาย อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160105 ไสขรบ อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160106 ควนเจริญ อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160107 นูน อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160108 บางหยด อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160109 บอพระ อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160110 ใหม อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160111 ควนใหม อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160112 ควนนกหวา อิปนั พระแสง สุราษฎรแธานี
84160201 โคกมะมวง สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160202 กันหลา สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160203 บางไผ สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160204 ควนมหาชัย สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160205 เมรัย สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160206 ปลายคลอง สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160207 คลองน้ําเย็น สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160208 ควนนิยม สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160209 เพชรเขาคาย สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160210 โคกตะไคร สินปนุ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160301 เกาะนอย บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
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84160302 ใตโตน บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160303 บางสวรรคแ บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160304 สระแกว บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160305 ฝุายทา บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160306 หมาก บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160307 อุดมมิตร บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160308 ถ้ําครอบน้ํา บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160309 คลองโหยน บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160310 บางเตา บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160311 อาวตนยวน บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160312 หนาเขา บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160313 อางน้ําผุด บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160314 ถ้ําฆอง บางสวรรคแ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160401 สามพัน ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160402 ขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160403 ควนสวาง ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160404 ควนกอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160405 นิคม 1 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160406 ไสทอน ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160407 บางน้ําเย็น ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160408 ควนยอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160409 นิคม 2 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160410 หาดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160411 บนดง ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160412 นิคม 3 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160413 นิคม 4 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรแธานี
84160501 ทุงหญาแดง สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160502 บางกํายาน สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160503 ปาุไมราชประสงคแ สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160504 บางรูป สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160505 บางเคียน สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160506 บางใหญ สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160507 บางเหรียง สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160508 บางพอ สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
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84160509 ราชประชา สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160510 มูลนิธิ สินเจริญ พระแสง สุราษฎรแธานี
84160601 ประตูพลิก ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160602 บนควน ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160603 บางพา ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160604 ตนไทร ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160605 ยานตะเคียน ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160606 ราษฎรพัฒนา ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160607 ควนโชคชัย ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160608 คลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรแธานี
84160701 กลางดง สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160702 สาคู สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160703 สาคูพัฒนา สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160704 น้ําดํา สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160705 ปาุ.ไม สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160706 หวยทรายขาว สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84160707 บางใหญ สาคู พระแสง สุราษฎรแธานี
84170101 พุนพินใต ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170103 บางทาขาม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170104 คอกลาง ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170105 ทาตล่ิงชัน ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170106 ทาตะเภา ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170107 คุงยาง ทาขาม พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170201 นาคอ ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170202 บอกรัง ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170203 ทาสะทอน ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170204 หนองจอก ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170205 เขาพลู ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170206 หวยลึก ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170207 ศรีเจริญ ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170301 บางใหญฝ่ังขวา ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170302 คลองราง ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170303 บางใหญฝ่ังซาย ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170304 หวยทรัพยแ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
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84170305 บางเพลา ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170306 บางในบาน ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170307 คลองกอ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170308 บางทงึ ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170401 บางบาน บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170402 บางมะเด่ือ บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170403 ทามวง บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170404 ศรีประทมุวัลยแ บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170405 หวยมุด บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170406 แหลมเศียร บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170407 ถ้ําเมน บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170501 บางเดือน บางเดือน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170502 หาดมุย บางเดือน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170503 แทนแกว บางเดือน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170504 วัดหาด บางเดือน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170505 หนิใหญ บางเดือน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170601 ทุงเซียด ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170602 หาดผก ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170603 ทาโรงชาง ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170604 หวัไทร ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170605 ควนไทร ทาโรงชาง พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170701 กรูด กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170702 ทบัชัน กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170703 แมแขก กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170704 สหกรณแ กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170705 หวยกระด่ี กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170706 พรุแคพัฒนา กรูด พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170801 ทุงโพธ์ิ พุนพิน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170802 ดอนเนียง พุนพิน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170803 สระพัง พุนพิน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170901 ปกึ บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170902 บางงอน บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170903 เงิน บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170904 ขนาย บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
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84170905 หนองเตียน บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170906 ศรีไพวัลยแ บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170907 นาดง บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170908 สะพานมอส บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170909 คลองเด่ียม บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170910 ภิรมยแภักดี บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84170911 สีขีด บางงอน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171001 หวัเขา ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171002 ดอนทราย ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171003 ทุงอาว ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171101 น้ํารอบ น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171102 เกาะกลาง น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171103 ทุงหลวง น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171104 วิหาร น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171105 ดอนมะตูม น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171106 ทาผาก น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171107 หวัวัง น้ํารอบ พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171201 หวัหาญ มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171202 ตลาดมะลวน มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171203 ดอนแฝก มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171204 กลาง มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171205 ตนปาย (ชุมแสง) มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171206 หวยกรวด มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171207 ไผพระ มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171208 คลองสินทอง มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171209 หนองพลอง มะลวน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171301 หวัเกาะ หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171302 หวัเตยบน หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171303 หวัสวน หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171304 ดอนรัก หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171305 ตรอกโนง หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171306 หวัเตยลาง หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171307 ดอนรี หวัเตย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171401 หนองไทร หนองไทร พุนพิน สุราษฎรแธานี
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84171402 นาทราย หนองไทร พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171403 หนองขรี หนองไทร พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171404 ปากมะรุ หนองไทร พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171405 ทาโพธ์ิ หนองไทร พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171501 บางออ เขาหวัควาย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171502 เขาหวัควาย เขาหวัควาย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171503 ทานาง เขาหวัควาย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171504 หวยบอน เขาหวัควาย พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171601 ปลายคลอง ตะปาน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171602 ตะปาน ตะปาน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171603 บางเบา ตะปาน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171604 ทบัแปด ตะปาน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84171605 หวยทรายขาว ตะปาน พุนพิน สุราษฎรแธานี
84180101 โตรม สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180102 คลองศอก สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180103 ทางขาม สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180104 ในชอง สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180105 หานยาง สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180106 ในชอง สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180107 คลองโชง สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180108 หเูชี่ยว สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180109 ยานยูง สองแพรก ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180201 คลองพัง ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180202 ปากพัง ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180203 ยวนปลา ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180204 สะพานไทร ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180205 ปลายคลอง ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180206 ฝุายทา ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180207 ควนพุน ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180208 บางแตน ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180209 ทุงคา ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180210 คลองพังเหนือ ชัยบรีุ ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180301 ปลายศอก คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180302 บางหอย คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
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84180303 ปลายคลองศอก คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180304 ควนฮาย คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180305 น้ําแดง คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180306 หนิคุงค้ัง คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180307 ปลายคลองบางปดั คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180308 ยูงงาม คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180309 คลองปราบ คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180310 ชาติพัฒนา คลองนอย ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180401 บางปาน ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180402 สองแพรก ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180403 ไทรงาม ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180404 ควรสระ ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180405 ควนสินชัย ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180406 สองแพรกใหม ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180407 คลองเพร็ง ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84180408 สระแกว ไทรทอง ชัยบรีุ สุราษฎรแธานี
84190101 ชายศรี ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190102 เชี่ยวมะปราง ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190103 ปากลาง ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190104 ไรยาว ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190105 แกนมะพราว ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190106 ปากหลาว ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190107 โพธ์ินอย ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190108 วังผักแวน ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190109 ปากเฒา ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190110 โพธ์ิพนา ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190111 คลองปาว ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190112 เกาะใหญ ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190113 ควนทอง ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190114 เขา.พุดทอง ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190201 ทานหญิง ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190202 เชี่ยวเฟือง ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190203 อรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190204 ตะกุก ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี

-2055-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
84190205 เชี่ยวฝัน ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190206 เขมา ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190207 คลองวาย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190208 คลองใส ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190209 บางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190210 ชองอินทนิล ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190211 เทพนิมิต ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190212 หวัสะพาน ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190213 คลองมุย ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190214 วังลาน ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190215 บางจํา ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190216 บางไต ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
84190217 หนาเขา ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรแธานี
85010201 ละออง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010202 ลาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010203 เขาหยวก, บานราชกรูด ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010204 หวยน้ําใส ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010205 นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010206 คลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010207 หวยปลิง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010208 ขจัดภัย ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
85010301 ทุงหงาว หงาว เมืองระนอง ระนอง
85010302 ทุงหงาว หงาว เมืองระนอง ระนอง
85010303 ทาฉาง หงาว เมืองระนอง ระนอง
85010304 ลาง หงาว เมืองระนอง ระนอง
85010305 หาดทรายดํา หงาว เมืองระนอง ระนอง
85010401 บางกลาง บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง
85010402 บางร้ิน บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง
85010403 พรร้ัง บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง
85010404 ระนองพัฒนา บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง
85010405 แพใหม บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง
85010406 บางกลางบน

(มิตรภาพ)
บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง

85010501 สะพานปลา ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
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85010502 เกาะคณฑี ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
85010503 หนิชาง ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
85010504 เกาะสินไห ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
85010505 เขานางหงสแ ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
85010506 เกาะเหลา ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง
85010601 บางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง
85010602 เขาพริกไทย บางนอน เมืองระนอง ระนอง
85010603 บางนอนนอก

บานเหมืองรู
บางนอน เมืองระนอง ระนอง

85010604 หลุมถาน บางนอน เมืองระนอง ระนอง
85010701 ทุงคา หาดสมแปนู เมืองระนอง ระนอง
85010702 บางสังตี หาดสมแปนู เมืองระนอง ระนอง
85010703 หาดสมแปนู หาดสมแปนู เมืองระนอง ระนอง
85010801 ทรายแดง ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
85010802 หนิดาด ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
85010803 น้ําตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
85010804 สีกิ้ม ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
85010901 เกาะพยาม เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
85010902 เกาะชาง เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
85020101 ลาง ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020102 บางแกนจันทรแ ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020103 วัดควน ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020104 บางแกะ ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020105 พรุขา ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020106 ดาน ละอุนใต ละอุน ระนอง
85020201 นายาว ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
85020202 บางญวน ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
85020203 บางสันโตง ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
85020204 วังลุม ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
85020205 ปากแพรก ละอุนเหนือ ละอุน ระนอง
85020301 บานกลาง บางพระใต ละอุน ระนอง
85020302 บางพระใต บางพระใต ละอุน ระนอง
85020303 บางคงทอง บางพระใต ละอุน ระนอง
85020401 ทอนเสียด บางพระเหนือ ละอุน ระนอง
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85020402 บางขุนแพง บางพระเหนือ ละอุน ระนอง
85020403 คอกชาง บางพระเหนือ ละอุน ระนอง
85020404 บางใหญ บางพระเหนือ ละอุน ระนอง
85020405 ระวิ บางพระเหนือ ละอุน ระนอง
85020501 บางแกวนอย บางแกว ละอุน ระนอง
85020502 บางแกวใหญ บางแกว ละอุน ระนอง
85020503 ทุงตาพล บางแกว ละอุน ระนอง
85020504 เขาฝาชี บางแกว ละอุน ระนอง
85020505 พรุตาโรย บางแกว ละอุน ระนอง
85020601 ผาพิง ในวงเหนือ ละอุน ระนอง
85020602 คอกชาง ในวงเหนือ ละอุน ระนอง
85020603 หมอลํา ในวงเหนือ ละอุน ระนอง
85020701 บรีุรัมยแ ในวงใต ละอุน ระนอง
85020702 เนินทอง ในวงใต ละอุน ระนอง
85020703 ทบัเหนือ ในวงใต ละอุน ระนอง
85030101 มวงกลวง มวงกลวง กะเปอรแ ระนอง
85030102 บางเบน มวงกลวง กะเปอรแ ระนอง
85030103 สํานัก มวงกลวง กะเปอรแ ระนอง
85030104 อาวเคย มวงกลวง กะเปอรแ ระนอง
85030201 ดาน กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030202 หวยเสียด กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030203 บางลําภู กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030204 ฝุายทา กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030205 กงษี กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030206 บางปรุงเหนือ กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030207 บางปรุลาง กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030208 ชีมี กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030209 หนิขาว กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030210 คอกชาง กะเปอรแ กะเปอรแ ระนอง
85030301 น้ําแดง เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030302 ยานยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030303 เชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030304 ขุนรอง เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030305 นาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
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85030306 หลอไหล เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030307 ชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอรแ ระนอง
85030401 นา บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030402 กลาง บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030403 ทองหลาง บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030404 แพรกซาย บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030405 แพรกขวา บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030406 นาเดิม บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030407 ทองหลางลาง บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030408 ทรัพยแสมบรูณแ บานนา กะเปอรแ ระนอง
85030501 ชาคลี บางหนิ กะเปอรแ ระนอง
85030502 บางหนิ บางหนิ กะเปอรแ ระนอง
85030503 ตะเคียนงาม บางหนิ กะเปอรแ ระนอง
85030504 วังกุม บางหนิ กะเปอรแ ระนอง
85030505 คลองทราย บางหนิ กะเปอรแ ระนอง
85040101 ปลายคลอง น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040102 น้ําจืด น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040103 หวัถนน น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040104 ดอนตําเสา น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040105 ดอนกลาง น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040106 บางกุง น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040107 บางหมีเหนือ น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040108 บกกราย น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040109 หนิใหญ น้ําจืด กระบรีุ ระนอง
85040201 น้ําจืดนอย น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040202 น้ําจืดนอย น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040203 น้ําจืดนอย น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040204 ตรอกปรือ น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040205 น้ําแดงนอก น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040206 น้ําแดงใน น้ําจืดนอย กระบรีุ ระนอง
85040301 สองพี่นอง มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040302 มะมุ มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040303 ปลายคลองสวัสด์ิ มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040304 ทบัหลี มะมุ กระบรีุ ระนอง
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85040305 คลองวัน มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040306 ดอนพลา มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040307 ปากสวะ มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040308 บางไทร มะมุ กระบรีุ ระนอง
85040401 หนองผักบุง ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040402 นานอย ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040403 หนองจิก ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040404 ปากจั่น ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040405 หาดจิก ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040406 เกาะกลาง ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040407 คลองเงิน ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040408 หาดตุน ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040409 ปลายคลองวัน ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040410 หลุมพอลาง ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040411 คลองหลีก ปากจั่น กระบรีุ ระนอง
85040501 ลําเลียง ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040502 หวยไทร ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040503 บางหมีลาง ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040504 ลําเลียงใน ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040505 บางบอน ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040506 วังเข ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040507 สองแพรก ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040508 สองแพรกขวา ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040509 บางนา ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040510 หวยไทรงาม ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040511 หวยไทรเหนือ ลําเลียง กระบรีุ ระนอง
85040601 หนิซอง จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040602 นิคมผัง 2 จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040603 นิคมผัง 3 จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040604 นิคมผัง 4 จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040605 ทุงมะพราว จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040606 น้ําขาว จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040607 รังแตน จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040608 คลองจั่นพัฒนา จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
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85040609 ในกรัง จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040610 นิคมผัง 1 จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040611 รังแตนใต จ.ป.ร. กระบรีุ ระนอง
85040701 บางสองรา บางใหญ กระบรีุ ระนอง
85040702 บางสองราใต บางใหญ กระบรีุ ระนอง
85040703 บางใหญเหนือ บางใหญ กระบรีุ ระนอง
85040704 ทบัจาก บางใหญ กระบรีุ ระนอง
85040705 บางใหญใต บางใหญ กระบรีุ ระนอง
85050101 บางมัน นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050102 นาพรุ นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050103 บางกลวยนอก นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050104 ควนไทรงาม นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050105 ฝุายทา นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050106 แหลมนาว นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050107 ไรใน นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050108 ทุงถั่ว นาคา สุขสําราญ ระนอง
85050201 ทะเลนอก กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050202 เหนือ กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050203 กําพวน กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050204 ภูเขาทอง กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050205 สุขสําราญ กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050206 โตนกลอย กําพวน สุขสําราญ ระนอง
85050207 หาดทรายขาว กําพวน สุขสําราญ ระนอง
86010201 เกาะเสม็ด ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010202 ปากน้ํา ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010203 บน ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010204 คอหมู ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010205 หวักรูด ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010206 ใน ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010207 หวัถนน ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010208 จัดสรร ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010209 เกาะสอง ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010210 มัทรี ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร
86010301 บางคอย ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
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86010302 บางเจริญ ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010303 ปากหาด ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010304 ทายาง ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010305 เหนือ ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010306 อูตะเภา ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010307 หนองหวาย ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010308 คอสน ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010309 บางหลง ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010310 รองนอย ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010311 บางตุม ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร
86010401 บางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010402 ดอนใหญ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010403 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010404 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010405 บางผรา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010406 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010407 พวง บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010408 ดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010409 คอเต้ีย บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010410 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010411 ดอนทงิทวด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010412 ดอนพุทธรักษา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
86010501 ดอนตาบาว นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010502 กลางนา นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010503 หวัแหลม นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010504 ทบัโตนด นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010505 ดอนทรายแกว นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010506 ยางยวน นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010507 ปากคลองพนังตัก นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร
86010601 ขุนแสน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010602 นาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010603 หรูอ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010604 ดอนนาว นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010605 สามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
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86010606 ทรายทอง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010607 เนินคีรี นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010608 หนองจรเข นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010609 ทบัตะเคียน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
86010701 หวัคู ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010702 วัดประเดิม ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010703 หาดทรายแกว ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010704 ดอนแค ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010705 บางเปงู ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010706 หนองหมุก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010707 ในหวย ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010708 หนองทองคํา ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010709 หวยผาก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86010801 ทากระดาน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010802 หนองสม บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010803 ฝุายทา บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010804 บางลึก บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010805 หนองคลา บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010806 นามอญ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010807 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010808 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010809 นาปรือ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010810 ดอนรักษแ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010811 หนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010812 เขาแรดตาย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
86010901 ลาง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010902 หาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010903 นาเหนือ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010904 เขาลาน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010905 หนองบวั หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010906 นาปาุตอ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010907 ทาญวน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010908 เขานอย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010909 หนองจันทรแหอม หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร

-2063-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
86010910 เขากลวย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010911 เขาเหลียง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86010912 หวยหนิราง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
86011001 เกาะแกว วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011002 นาดวน วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011003 วังไผ วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011004 นาเหนือ วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011005 เขาถลม วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011006 หนองคลา วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011007 คอออม วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011008 เขาง้ิว วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011009 วังทอง วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011010 ดอนเมือง วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011011 ตนทอนใหญ วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011012 หวยรากยาง วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011013 หนูบ วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร
86011101 นาเนียน วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011102 เสียบญวน วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011103 น้ําผุด วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011104 นาแซะ วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011105 ทาไมลาย วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011106 คลองสะเดา วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011107 จ.ป.ร. วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011108 พรุชิง วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011109 นาเนียนใต วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร
86011201 นา บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011202 เขาปนู บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011203 คนฑี บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011204 นาปรือ บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011205 ถ้ําสนุก บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011206 เขาวง บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011207 ทามะปริง บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011208 ในงวม บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011209 สานแดง บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
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86011210 นาแซะ บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011211 เขาวง บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011212 สระยักษแ บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011213 หวยขนุน บานนา เมืองชุมพร ชุมพร
86011301 กลางนา ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011302 กลาง ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011303 คนฑี ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011304 ขุนกระทงิ ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011305 ดอนสมอ ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011306 วัดพระขวาง ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011307 ชองซะอม ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011308 หนาถ้ํา ขุนกระทงิ เมืองชุมพร ชุมพร
86011401 ทุงคาใหญ ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011402 ทุงคานอย ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011403 หวยสะทอน ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011404 ดอนมะมวง ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011405 คลองขนาย ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011406 สําเภาทอง ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011407 เขาบอ ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011408 ทุงหงษแ ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011409 ชองไทร ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011410 สําราญรมยแ ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011411 ดอนน้ําทวม ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร
86011501 คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011502 เชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011503 ไซตู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011504 หวัแหลม วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011505 ลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011506 กลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011507 วิสัยเหนือ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011508 เขาชันโต฿ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011509 เขายาว วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011510 หนาเขา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011511 ชองบานมา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
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86011512 ดอนโชน วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
86011601 ฝ่ังแดง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011602 อีเล็ด หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011603 ทุงมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011604 ดอนพลับ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011605 ทาจรเข หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011606 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011607 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
86011701 ถ้ําสิงหแ ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86011702 เขายาว ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86011703 ควนจําปา ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86011704 ถ้ําเพิง ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86011705 หวยแกว ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86011706 หนองตําเสา ถ้ําสิงหแ เมืองชุมพร ชุมพร
86020101 นาดอน ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020102 เกาะปอ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020103 แหลมยาง ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020104 คลองบอ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020105 ทุงบิ่น ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020106 โตนดการอง ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020107 ยางฆอ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020108 นาสราง ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020109 นาหวาน ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020110 น้ําหกั ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020111 นาตาสอน ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020112 เขาวง ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020113 น้ําพุ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020114 เขาอําปาง ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020115 เขานอย ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020116 รัชดา ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020117 ในเลาะ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020118 นิคม ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร
86020201 ใหมพัฒนา คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020202 ใหมอุดม คุริง ทาแซะ ชุมพร
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86020203 วังมะปราง คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020204 ทุงยอ คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020205 ทุงกระทงิทอง คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020206 ชวยอนันตแ คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020207 ย่ีลาน คุริง ทาแซะ ชุมพร
86020301 ปะระ สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020302 ใหมสมบรูณแ สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020303 หนิกูบ สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020304 พรุตะเคียน สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020305 เหมืองทอง สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020306 เนินทอง สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020307 สวนทรัพยแ สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020308 สะพานหนิ สลุย ทาแซะ ชุมพร
86020401 นาหอยโขง นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020402 ปากแพรก นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020403 นาลึก นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020404 หอระฆัง นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020405 เขาแกว นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020406 ควนมณี นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020407 เขาคอ นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020408 ละมุ นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020409 วังครก นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020410 ประชาสันติ นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020411 นาปะทา นากระตาม ทาแซะ ชุมพร
86020501 รับรอ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020502 หาดใน รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020503 หาดแตง รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020504 อีแบ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020505 สวนเหนือ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020506 หลังเขา รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020507 สวนใต รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020508 นาสราง รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020509 กรายทอง รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020510 สันตินิมิตร รับรอ ทาแซะ ชุมพร
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86020511 พันวาล รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020512 บางมาศ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020513 เกลา-บางเกตุ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020514 สตงทาสําราญ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020515 บางไมแกวพัฒนา รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020516 บางเกตุ รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020517 หนิเภาพัฒนา รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020518 บางฝนตก รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020519 สันกําแพง รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020520 พันวาล 4 รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020521 สตง รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020522 คลองไทรแกว รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020523 สันกําแพง 1 รับรอ ทาแซะ ชุมพร
86020601 หนองเรียง ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020602 หาดหงษแ ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020603 หนองเรือ ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020604 ทาขาม ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020605 ทุงน้ําผุด ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020606 ละหาร ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020607 หวัวาว ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020608 ทุงนาตาจอ ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020609 หาดคู ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020610 ดินกอง ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020611 หาดสมแปนู ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020612 ศาลาประชาคม ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020613 ทบัพระ ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020614 เนินคีรี ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020615 เทพวังทอง ทาขาม ทาแซะ ชุมพร
86020701 สามไกร หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020702 นายาว หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020703 ยายไท หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020704 ตาหงษแ หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020705 ปากดาน หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020706 บงึลัด หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
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86020707 ตางิ หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020708 นาทุง หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020709 บางกลอย หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020710 ธรรมเจริญ หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020711 โปงุบอน หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020712 สมานมิตร หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020713 ยายหมอน หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020714 แหลม หงษแเจริญ ทาแซะ ชุมพร
86020801 หนิแกว หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020802 ในโสม หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020803 วังพุง หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020804 ในรักษแ หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020805 จันทงึ หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020806 นาตีนเขา หนิแกว ทาแซะ ชุมพร
86020901 นาเมือง ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020902 นาหวาน ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020903 แกงเพกา ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020904 เกาะอม ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020905 นาโครงชาง ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020906 ทรัพยแอนันตแ ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86020907 ทรัพยแสมบรูณแ ทรัพยแอนันตแ ทาแซะ ชุมพร
86021001 หวยทรายขาว สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021002 หวยใหญ สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021003 งาชาง สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021004 รานตัดผม สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021005 ตาเงาะ สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021006 สามลาน สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86021007 ดวงดี สองพี่นอง ทาแซะ ชุมพร
86030101 หนาทบั บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030102 ดอนตะเคียน บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030103 เกาะเสม็ด บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030104 บางเสียบ บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030105 หวันอน บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030106 คอกมา บางสน ปะทวิ ชุมพร
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86030107 บางสน บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030108 แหลมยาง บางสน ปะทวิ ชุมพร
86030201 ทาตาเสือ ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030202 เกาะชะอม ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030203 หวยหลุด ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030204 ทะเลทรัพยแ ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030205 ปากบอ ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030206 บอนก ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030207 เจริญทรัพยแ ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030208 วังทอง ทะเลทรัพยแ ปะทวิ ชุมพร
86030301 หนองปลาไหล สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030302 ปากดาน สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030303 ดอนคา สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030304 ควน สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030305 ชายทะเล สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030306 พรุใหญ สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030307 คลองใหญ สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030308 ทุงวัวแลน สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030309 หวยตาออน สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030310 ฝุายเขา สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030311 พรุปริง สะพลี ปะทวิ ชุมพร
86030401 แหลมแทน ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030402 ชุมโค ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030403 ถ้ําเขาพลู ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030404 วังชาง ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030405 บางจาก ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030406 บอเมา ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030407 ทรัพยแสมบรูณแ ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030408 ชองมุด ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030409 ดอนปลักหมู ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030410 เกาะภูมิ ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030411 ทุงยอ ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030412 ชองมุด 2 ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030413 สมบรูณแสุข ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
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86030414 ประชาธิปไตย ชุมโค ปะทวิ ชุมพร
86030501 มาบอํามฤต ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030502 หวยรากไม ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030503 ดอนยาง ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030504 ดอนทราย ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030505 ทุงเร้ีย ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030506 ทุงมังกะตาล ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030507 ทุงดํารง ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030508 ทุงเศรษฐี ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030509 ดอนสัก ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030510 หวยแกว ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030511 กรมหลวง ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030512 ทุงน้ําใส ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030513 ในบาน ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030514 ดอนทรายงาม ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030515 ดอนทรายพัฒนา ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030516 ดอนสําราญพัฒนา ดอนยาง ปะทวิ ชุมพร
86030601 ทุงมหา ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030602 บอสําโรง ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030603 ถ้ําธง ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030604 บางแหวน ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030605 น้ําพุ ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030606 บนไร ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030607 ทาแอด ปากคลอง ปะทวิ ชุมพร
86030701 เขาเล้ียว เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030702 ทุงพัด เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030703 พละ เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030704 เขาไชยราช เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030705 หนองผาก เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030706 ทรายแกว เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030707 มวงแถว เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030708 ชัยพฤกษแ เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030709 ทรายเงิน เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86030710 ไชยราชสันติสุข เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
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86030711 ทุงทอง เขาไชยราช ปะทวิ ชุมพร
86040201 นาพระ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040202 นากรอก ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040203 พะเนียด ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040204 ดอนตะโก ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040205 ตกวัดใหญ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040206 ทุงใน ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040207 หนาเขาทอง ขันเงิน หลังสวน ชุมพร
86040301 แมทะเล ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040302 ทาสะทอน ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040303 ฝุายคลอง ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040304 หนองหนิ ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040305 หนองเทา ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040306 ชายเขา ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040307 เขาเงิน ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040308 เขาเงิน ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040309 ดอนนนทแ ทามะพลา หลังสวน ชุมพร
86040401 หวยนุย นาขา หลังสวน ชุมพร
86040402 บอคุณ นาขา หลังสวน ชุมพร
86040403 บอโค นาขา หลังสวน ชุมพร
86040404 วัดใหม นาขา หลังสวน ชุมพร
86040405 ดอนโพธ์ิ นาขา หลังสวน ชุมพร
86040406 ดอนตาผล นาขา หลังสวน ชุมพร
86040407 หนองปลา นาขา หลังสวน ชุมพร
86040408 สะพานสูง นาขา หลังสวน ชุมพร
86040409 ควนหนิมุย นาขา หลังสวน ชุมพร
86040410 ในเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร
86040411 สวนผ้ึง นาขา หลังสวน ชุมพร
86040412 รวมใจ นาขา หลังสวน ชุมพร
86040413 หวยเหมือง นาขา หลังสวน ชุมพร
86040501 คลองดาน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040502 ดอนสะทอน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040503 วัง นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040504 ควนตะวันออก นาพญา หลังสวน ชุมพร
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86040505 คลองขนาน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040506 สะพานยูง นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040507 ทุงตก นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040508 ทุงใน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040509 นาพญา นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040510 หนองเตย นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040511 นาจีนเกา นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040512 ทุงหลวง นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040513 โตนดหาตน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040514 คลองราง นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040515 หวยจรเข นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040516 บางมั่น นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040517 สุขสันติ นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040518 หวยกรวด นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040519 เขาดิน นาพญา หลังสวน ชุมพร
86040601 เขาวอ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040602 หนองสิต บานควน หลังสวน ชุมพร
86040603 วัดใหญ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040604 เขาชก บานควน หลังสวน ชุมพร
86040605 ชองสะทอน บานควน หลังสวน ชุมพร
86040606 หวยหอย บานควน หลังสวน ชุมพร
86040607 ทุงคอ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040608 สถานีเกา บานควน หลังสวน ชุมพร
86040609 ทุงควน บานควน หลังสวน ชุมพร
86040610 คลองขนาน บานควน หลังสวน ชุมพร
86040611 วัดเหนือ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040612 คลองกก บานควน หลังสวน ชุมพร
86040613 ทุงขุนพรหม บานควน หลังสวน ชุมพร
86040614 ควนเหนือ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040615 หวยขี้นาค บานควน หลังสวน ชุมพร
86040616 ทบัวัง บานควน หลังสวน ชุมพร
86040617 หวยตาสิงหแ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040618 เขาเกรียบ บานควน หลังสวน ชุมพร
86040701 น้ําตก บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
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86040702 บางมะพราว บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040703 หวยหลอด บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040704 บางมะพราว บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040705 บางมะพราว บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040706 หวัเขาทากอ บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040707 บางมะยัง บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040708 หนองทองดี บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040709 น้ําตก บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040710 ราษฎรแบํารุง บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040711 หนองทองดี บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040712 หวัแหลม บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040713 กลางอาว บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040714 กลางอาว 2 บางมะพราว หลังสวน ชุมพร
86040801 บางน้ําจืด บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040802 บางน้ําจืด บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040803 แหลมหญา บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040804 บางหยี บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040805 คลองวงคแ บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040806 บางมุด บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040807 ทพันายสังขแ บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040808 หนองไกปิ้ง บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040809 หนองพอ บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040810 ชายเขา บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040811 บางน้ําจืด บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040812 น้ําลอด บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040813 ทองครก บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040814 เกาะพิทกัษแ บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร
86040901 บางสมบรูณแ ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86040902 ทพัชัย ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86040903 หวักรัง ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86040904 หนิสามกอน ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86040905 หนองไทร ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86040906 ทุงลาง ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร
86041001 หนองหอย พอแดง หลังสวน ชุมพร
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86041002 ทาวัดราง พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041003 ดอนยาง พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041004 แหลมน้ํา พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041005 บางกา พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041006 ยางงาม พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041007 หนองหลวง พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041008 ดอนมวง พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041009 พอแดง พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041010 ตนกุล พอแดง หลังสวน ชุมพร
86041101 ทพัยอ แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041102 นารอง แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041103 ทามะปริง แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041104 บางหลีก แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041105 ปากชอง แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041106 ปากชอง แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041107 บางลําภู แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041108 บางลําภู แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041109 ดาน แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041110 ดาน แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041111 แหลมทราย แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041112 แหลมทราย แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
86041201 วังตะกอ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041202 นอกไส วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041203 นอกไส วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041204 เขามวง วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041205 นาพรุ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041206 ดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041207 ปากสระ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041208 ปากปิ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041209 แหลมน้ํา วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041210 ทุงแร วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041211 เขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041212 บากแดง วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
86041213 หนิชางสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร
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86041301 ทุงตาชุม หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041302 เชี่ยวยาหมู หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041303 ทุงตนยาง หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041304 หาดยาย หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041305 หวัหนิ หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041306 แหลมปาย หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041307 วังพรหม หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041308 ในกริม หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041309 คลองหงาว หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041310 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041311 ทอนจันทรแ หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041312 พรรณราย หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86041313 หวยทรายขาว หาดยาย หลังสวน ชุมพร
86050101 ปากน้ําละแม ละแม ละแม ชุมพร
86050102 ทาแพ ละแม ละแม ชุมพร
86050103 หาดสูง ละแม ละแม ชุมพร
86050104 ทรายทอง ละแม ละแม ชุมพร
86050105 แหลมสันติ ละแม ละแม ชุมพร
86050106 ทุงสวรรคแ ละแม ละแม ชุมพร
86050107 ควนทงั ละแม ละแม ชุมพร
86050108 บอโว ละแม ละแม ชุมพร
86050109 ลุมพวาฝ่ังขวา ละแม ละแม ชุมพร
86050110 ลุมพวาฝ่ังซาย ละแม ละแม ชุมพร
86050111 เขาขา ละแม ละแม ชุมพร
86050112 ทุงขี้หนอน ละแม ละแม ชุมพร
86050113 คลองสง ละแม ละแม ชุมพร
86050114 มาดยาว ละแม ละแม ชุมพร
86050115 คลองกลาง ละแม ละแม ชุมพร
86050116 สระขาว ละแม ละแม ชุมพร
86050117 ราชดําเนิน ละแม ละแม ชุมพร
86050118 ยวนไทร ละแม ละแม ชุมพร
86050119 ทรัพยแทวี ละแม ละแม ชุมพร
86050120 รุงเรือง ละแม ละแม ชุมพร
86050201 เขาเสร็จ ทุงหลวง ละแม ชุมพร
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86050202 เขาหลาง ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050203 หวยทรายขาว ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050204 ฝุายคลอง ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050205 หวัมาด ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050206 เขานาง ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050207 ชองเอี่ยว ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050208 หนองฉง ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050209 หวยทรายขาวใต ทุงหลวง ละแม ชุมพร
86050301 จีนซ้ิว สวนแตง ละแม ชุมพร
86050302 ดวด สวนแตง ละแม ชุมพร
86050303 ในดวด สวนแตง ละแม ชุมพร
86050304 ดอนแค สวนแตง ละแม ชุมพร
86050305 แหลมดิน สวนแตง ละแม ชุมพร
86050306 หนองบวั สวนแตง ละแม ชุมพร
86050307 สวนสมบรูณแ สวนแตง ละแม ชุมพร
86050308 ควนผาสุข สวนแตง ละแม ชุมพร
86050309 ทะเลงาม สวนแตง ละแม ชุมพร
86050310 เขาตากุน สวนแตง ละแม ชุมพร
86050401 ทุงคาวัด ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050402 ทุงเชิงดี ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050403 ทุงคา ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050404 ไสใหญ ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050405 ทบัใหม ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050406 เขาชองลม ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050407 หนิลูกชาง ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86050408 เนินสันติ ทุงคาวัด ละแม ชุมพร
86060101 เขาตะเภาทอง พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060102 ทาไทร พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060103 ไสงอ พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060104 ควน พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060105 บงึขุด พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060106 ในหยาน พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060107 ทาตีน พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060108 พะโต฿ะ พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
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86060109 ปากเลข พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060110 ในจอก พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060111 หวยกุงทอง พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060112 ตรัง พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060113 หวยขอน พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060114 ปะติมะ พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060115 ในจูน พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060116 คลองชาง พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060117 ศรีสมุทร พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060118 ประสานมิตร พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060119 ปยิะภูมิ พะโต฿ะ พะโต฿ะ ชุมพร
86060201 ตอต้ัง ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060202 หางแก ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060203 บกไฟ ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060204 ปากทรง ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060205 ทบัขอน ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060206 สะพานสอง ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060207 ตะแบกงาม ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060208 ในแจะ ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060209 คลองเรือ ปากทรง พะโต฿ะ ชุมพร
86060301 สมควาย ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060302 พังเหา ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060303 คลองเหนก ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060304 คลองนูน ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060305 ทอนพงษแ ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060306 ทาแพ ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060307 คลองอารักษแ ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060308 หวยใหญ ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060309 สรางสมบรูณแ ปงัหวาน พะโต฿ะ ชุมพร
86060401 พระรักษแ พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060402 พระรักษแคลองราง พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060403 คลองเหนกซอยสอง พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060404 น้ํายืน พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060405 โหมง พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
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86060406 พูนสุข พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060407 เขาชองแบก พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060408 ไรยาว พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86060409 จําปยุ พระรักษแ พะโต฿ะ ชุมพร
86070101 พอแดง นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070102 นาคราม นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070103 เขาสวนทเุรียน นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070104 ควนสีแท นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070105 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070106 ในลุม นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070107 ควนตะลอม นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070108 หวยกรวด นาโพธ์ิ สวี ชุมพร
86070201 วัดสวี สวี สวี ชุมพร
86070202 ควนพัฒนา สวี สวี ชุมพร
86070203 พะงุน สวี สวี ชุมพร
86070204 แหลมปอ สวี สวี ชุมพร
86070301 ทุงระยะ ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070302 แกงกระทงิ ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070303 ลุมญวน ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070304 ทั่ง ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070305 คลองนอย ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070306 หนาคราม ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070307 น้ําชล ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070308 ทุงคอกชาง ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070309 ภูเขาทอง ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070310 น้ําลอดนอย ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070311 ดอนทราย ทุงระยะ สวี ชุมพร
86070401 ดอนตาเหลือง ทาหนิ สวี ชุมพร
86070402 หนิสามกอน ทาหนิ สวี ชุมพร
86070403 ทากระดาน ทาหนิ สวี ชุมพร
86070404 คลองชุม ทาหนิ สวี ชุมพร
86070405 ทาหนิ ทาหนิ สวี ชุมพร
86070406 หวยปลิง ทาหนิ สวี ชุมพร
86070407 หนองปลา ทาหนิ สวี ชุมพร
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86070408 หาดทรายรี ทาหนิ สวี ชุมพร
86070409 เขาเขียว ทาหนิ สวี ชุมพร
86070410 ทุงพุฒ ทาหนิ สวี ชุมพร
86070501 ไรลาง ปากแพรก สวี ชุมพร
86070502 โพธ์ิศรี ปากแพรก สวี ชุมพร
86070503 โขยง ปากแพรก สวี ชุมพร
86070504 ทานา ปากแพรก สวี ชุมพร
86070505 เชิงคีรี ปากแพรก สวี ชุมพร
86070506 ในไร ปากแพรก สวี ชุมพร
86070601 ทองตมใหญ ดานสวี สวี ชุมพร
86070602 ทองโตนด ดานสวี สวี ชุมพร
86070603 บอคา ดานสวี สวี ชุมพร
86070604 ทองเกร็ง ดานสวี สวี ชุมพร
86070605 เสียบญวน ดานสวี สวี ชุมพร
86070606 ในไร ดานสวี สวี ชุมพร
86070607 หนาถ้ํา ดานสวี สวี ชุมพร
86070608 กลางนา ดานสวี สวี ชุมพร
86070609 ถ้ําใน ดานสวี สวี ชุมพร
86070610 เล็บกระรอก ดานสวี สวี ชุมพร
86070611 อาวมะขาม ดานสวี สวี ชุมพร
86070701 นาเหร่ียง ครน สวี ชุมพร
86070702 พะงุน ครน สวี ชุมพร
86070703 ครน ครน สวี ชุมพร
86070704 ไทรลา ครน สวี ชุมพร
86070705 น้ําฉา ครน สวี ชุมพร
86070706 หวยแหง ครน สวี ชุมพร
86070707 แกงตะเคียน ครน สวี ชุมพร
86070708 เขาลาน ครน สวี ชุมพร
86070709 เขาหลัก ครน สวี ชุมพร
86070710 ปลายกริม ครน สวี ชุมพร
86070711 ชองรอ ครน สวี ชุมพร
86070712 คู ครน สวี ชุมพร
86070713 ควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร
86070714 ชองพงษแ ครน สวี ชุมพร
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86070801 ทาดี วิสัยใต สวี ชุมพร
86070802 วิสัยใต วิสัยใต สวี ชุมพร
86070803 ลาง วิสัยใต สวี ชุมพร
86070804 ควน วิสัยใต สวี ชุมพร
86070805 ทุงเขาสะบา วิสัยใต สวี ชุมพร
86070806 หาดพริก วิสัยใต สวี ชุมพร
86070807 แพรกแหง วิสัยใต สวี ชุมพร
86070808 วัดนอก วิสัยใต สวี ชุมพร
86070809 เขาหลัก วิสัยใต สวี ชุมพร
86070810 แกงอนุรักษแ วิสัยใต สวี ชุมพร
86070901 นาสัก นาสัก สวี ชุมพร
86070902 หนองบวั นาสัก สวี ชุมพร
86070903 เขานอย นาสัก สวี ชุมพร
86070904 หนองบวั นาสัก สวี ชุมพร
86070905 ยางงาม นาสัก สวี ชุมพร
86070906 แกงกระทั่ง นาสัก สวี ชุมพร
86070907 ไทยพัฒนา นาสัก สวี ชุมพร
86070908 หวยทรายขาว นาสัก สวี ชุมพร
86070909 ไรใน นาสัก สวี ชุมพร
86070910 หวยแกว นาสัก สวี ชุมพร
86070911 หวยใหญ นาสัก สวี ชุมพร
86070912 ปาุกลวย นาสัก สวี ชุมพร
86070913 ทุงมวง นาสัก สวี ชุมพร
86070914 ทุงยอ นาสัก สวี ชุมพร
86070915 แกงปรุ นาสัก สวี ชุมพร
86070916 แสนอุดม นาสัก สวี ชุมพร
86070917 หนองกรุษ นาสัก สวี ชุมพร
86070918 น้ําลอดใหญ นาสัก สวี ชุมพร
86070919 ตาหลัด นาสัก สวี ชุมพร
86071001 กลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071002 ลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071003 หวยกลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071004 ถ้ําน้ําลอด เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071005 ชองบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร
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86071006 โพธ์ิทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071007 บนดอย เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071008 เขาหลัก เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071009 หวยทบัทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071010 เขาใหญพัฒนา เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071011 น้ําทพิยแ เขาทะลุ สวี ชุมพร
86071101 ทุงคาโตนด เขาคาย สวี ชุมพร
86071102 คลองหนิดํา เขาคาย สวี ชุมพร
86071103 เขาคาย เขาคาย สวี ชุมพร
86071104 ในหบุ เขาคาย สวี ชุมพร
86071105 เขาหลัก เขาคาย สวี ชุมพร
86071106 โดหอย เขาคาย สวี ชุมพร
86071107 ถ้ําตาทอง เขาคาย สวี ชุมพร
86071108 ขุนไกร เขาคาย สวี ชุมพร
86071109 หนองกี่ เขาคาย สวี ชุมพร
86071110 วังประดิษฐแ เขาคาย สวี ชุมพร
86071111 ประชาเสรี เขาคาย สวี ชุมพร
86071112 หนาศาลชางเลน เขาคาย สวี ชุมพร
86080101 ปากน้ําตะโก ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080102 หนองไมแกน ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080103 อาวมะมวง ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080104 เกาะแกว ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080105 รัตนโกสัย ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080201 หนองจิก ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080202 วังน้ํากา ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080203 ทุงตะไคร ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080204 หวยมุด ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080205 เขาปปี ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080206 ส่ีแยกเขาปปี ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080207 ทุงใหญ ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080208 บอไคร ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร
86080301 ทาทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080302 ทา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080303 คลองเพรา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
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86080304 แหลมยางนา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080305 ทบัชาง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080306 ควนดิน ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080307 ดอนเมา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080308 เขาเหรง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080309 ควนเสาธง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080310 ฉานเรน ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080311 เนินทอง ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080312 หวยคลา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080313 คลองลาด ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080314 สามแยกจําปา ตะโก ทุงตะโก ชุมพร
86080401 เขาขวาง ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080402 เขาหมาแหงน ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080403 คลองโชน ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080404 เขาวงกรด ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080405 วังปลา ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080406 ทอนอม ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080407 หวยไทร ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
86080408 หวยใหญ ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร
90010201 บางดาล เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010202 เขาแกว เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010203 ทุงใหญ เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010204 สะพานยาว เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010205 ปราบ เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010206 เหลา เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010207 ชายทะเล เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010208 ทาสะอาน เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010209 การเคหะ เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010210 สําโรง เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา
90010301 แหลมเคียน เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010302 สามกอง เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010303 ชุมพอ เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010304 ดาน เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010305 ดาน เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
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90010306 เกาะแตว เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010307 เกาะวา เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010308 บออิฐ เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010309 ชูเกียรติ เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010310 ดานกลาง เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา
90010401 บางดาน พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010402 น้ํากระจาย พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010403 ควนหนิ พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010404 หวยขัน พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010405 ดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010406 บอระกํา พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010407 นาปอง พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010408 โคกไร พะวง เมืองสงขลา สงขลา
90010501 อางทอง ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010502 ทุงหวัง ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010503 สวนใต ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010504 ชายควน ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010505 ปลักจันทรแหอม ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010506 ไร ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010507 ทรายขาว ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010508 ไทรครอบ ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010509 ยางงามคลองชาง ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010510 คลองโหนด ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา
90010601 อาวทราย เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010602 ตีน เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010603 นอก เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010604 แหลมพอ เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010605 ทาไทร เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010606 นาถิน บานนาใน เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010607 ปาุโหนด เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010608 ทายยอ บานทายเซาะ เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90010609 สวนใหม เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา
90020101 พังเภา จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020102 พังเสม็ด จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
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90020103 พังจิก จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020104 จะทิ้งพระ จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020105 หนาเมือง จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020106 มัจฉา จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020107 พังลึก จะทิ้งพระ สทงิพระ สงขลา
90020201 ดอนแย กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020202 หนองมวง กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020203 กระดังงา กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020204 พังเปด็ กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020205 บอกุด กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020206 พังเถี๊ยะ กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020207 พังสาย กระดังงา สทงิพระ สงขลา
90020301 พังกก สนามชัย สทงิพระ สงขลา
90020302 สนามขัย สนามชัย สทงิพระ สงขลา
90020303 ระวางสนามชัย สนามชัย สทงิพระ สงขลา
90020304 คอนเค็ด สนามชัย สทงิพระ สงขลา
90020305 ปลายคลอง สนามชัย สทงิพระ สงขลา
90020401 เลียบ ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020402 ดีหลวง ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020403 ชะลอน ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020404 ชายทะเล ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020405 พังไทร ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020406 ชะแม ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020407 บอใหม ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020408 พังไมไผ ดีหลวง สทงิพระ สงขลา
90020501 ชุมพลระวาง ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020502 วัดกระชายทะเล ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020503 นางเหลา ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020504 วัดกระ ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020505 คลองฉนวน ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020506 พะโคะ ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020507 ชุมพล ชุมพล สทงิพระ สงขลา
90020601 ทาโพธ์ิ คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020602 โพธ์ิใหม คลองรี สทงิพระ สงขลา
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90020603 จาก คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020604 จาก คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020605 คลองรี คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020606 คลองหนัง คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020607 ถิน คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020608 ทาคูระ คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020609 ทาคูระ คลองรี สทงิพระ สงขลา
90020701 บางดวน คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020702 ศรีไชยนอย คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020703 ตะโหนดรอบ คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020704 คูขุด คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020705 คูขุดใต คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020706 แหลมวัง คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020707 ดอนคันเหนือ คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020708 ดอนคันใต คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020709 คอหงษแ คูขุด สทงิพระ สงขลา
90020801 ระฆัง ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020802 หวยลาด ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020803 ทองลัง ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020804 ทาหนิใต ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020805 ทาหนิ ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020806 ทาหนิ ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020807 มิไร ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020808 พรวน ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020809 พรวน ทาหนิ สทงิพระ สงขลา
90020901 หวัยาง วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90020902 บอประดู วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90020903 บอประดู วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90020904 ปอ วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90020905 พังเถร วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90020906 พลี วัดจันทรแ สทงิพระ สงขลา
90021001 แค บอแดง สทงิพระ สงขลา
90021002 แคบน บอแดง สทงิพระ สงขลา
90021003 บอแดง บอแดง สทงิพระ สงขลา
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90021004 พังชางตาย บอแดง สทงิพระ สงขลา
90021005 แคลาง บอแดง สทงิพระ สงขลา
90021006 วัดพิกุล บอแดง สทงิพระ สงขลา
90021101 พังขาม บอดาน สทงิพระ สงขลา
90021102 บอดาน บอดาน สทงิพระ สงขลา
90021103 ใหม บอดาน สทงิพระ สงขลา
90021104 พังตําเสา บอดาน สทงิพระ สงขลา
90021105 มวงดวน บอดาน สทงิพระ สงขลา
90021106 พังเหวน บอดาน สทงิพระ สงขลา
90030101 นาตก บานนา จะนะ สงขลา
90030102 นา บานนา จะนะ สงขลา
90030103 คลองลึก บานนา จะนะ สงขลา
90030104 โคกเค็ด บานนา จะนะ สงขลา
90030105 ทุงใหญ บานนา จะนะ สงขลา
90030106 ทาชะมวง บานนา จะนะ สงขลา
90030107 ลางา บานนา จะนะ สงขลา
90030108 โคกมา บานนา จะนะ สงขลา
90030109 น้ําเค็ม บานนา จะนะ สงขลา
90030110 บอตันแซะ บานนา จะนะ สงขลา
90030201 ปาุชิง ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030202 ทุงพระ ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030203 ตนปราง ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030204 ทาคลอง ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030205 ไร ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030206 ไรดอนไฟ ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030207 สลุด ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030208 หวัดินเหนือ ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030209 หวัดินใต ปาุชิง จะนะ สงขลา
90030301 สะพานไมแกนตก สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030302 ทุงเอาะ สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030303 ทาลอ สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030304 สะพานไมแกนออก สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030305 ทรายขาว สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030306 เกษมรัตนแ สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
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90030307 สะพานไมแกนกลาง สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030308 นา บานไร สะพานไมแกน จะนะ สงขลา
90030401 สะกอมหวันอน สะกอม จะนะ สงขลา
90030402 จีน สะกอม จะนะ สงขลา
90030403 เลียบ สะกอม จะนะ สงขลา
90030404 ปากบาง สะกอม จะนะ สงขลา
90030405 ชายคลอง สะกอม จะนะ สงขลา
90030406 ปลายจิก สะกอม จะนะ สงขลา
90030407 บอโชน สะกอม จะนะ สงขลา
90030408 โคกยาง สะกอม จะนะ สงขลา
90030409 บนลาน สะกอม จะนะ สงขลา
90030501 นาหวา นาหวา จะนะ สงขลา
90030502 เกาะทากเหนือ นาหวา จะนะ สงขลา
90030503 เกาะทากใต นาหวา จะนะ สงขลา
90030504 คลองบอน นาหวา จะนะ สงขลา
90030505 ประจาเหนือ นาหวา จะนะ สงขลา
90030506 ประจาใต นาหวา จะนะ สงขลา
90030507 นาใน นาหวา จะนะ สงขลา
90030508 ควนไมไผ นาหวา จะนะ สงขลา
90030509 ควนขี้แรด นาหวา จะนะ สงขลา
90030510 หวาหลัง นาหวา จะนะ สงขลา
90030511 ควนยาง นาหวา จะนะ สงขลา
90030512 แมเตย นาหวา จะนะ สงขลา
90030601 คลองขา นาทบั จะนะ สงขลา
90030602 ปากบาง นาทบั จะนะ สงขลา
90030603 ทายาง นาทบั จะนะ สงขลา
90030604 ทาคลอง นาทบั จะนะ สงขลา
90030605 มางอน นาทบั จะนะ สงขลา
90030606 นาทบั นาทบั จะนะ สงขลา
90030607 นาเสมียน นาทบั จะนะ สงขลา
90030608 เตาอิฐ นาทบั จะนะ สงขลา
90030609 คูน้ํารอบ นาทบั จะนะ สงขลา
90030610 ปกึ นาทบั จะนะ สงขลา
90030611 คลองทงิ นาทบั จะนะ สงขลา
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90030612 ปากจด นาทบั จะนะ สงขลา
90030613 ทํานบ นาทบั จะนะ สงขลา
90030614 คลองสอง นาทบั จะนะ สงขลา
90030701 เกาะแค น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030702 คูตีน น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030703 ออกวัด น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030704 ทาคู น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030705 น้ําขาวกลาง น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030706 น้ําขาวตก น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030707 คลองแงะ น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030708 คูหวันอน น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030709 ตนเหรียง น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030710 นาดี น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030711 หวันอน น้ําขาว จะนะ สงขลา
90030801 ปาุระไมตก ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030802 ปาุระไมกลาง ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030803 ขุนตัดหวาย ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030804 ปาุระไมออก ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030805 หลาวชะโอน ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030806 เลียบใน ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030807 หวักระทงิ ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030808 ปาุหวา ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030809 โพรงจรเข ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
90030901 ทาหมอไทร ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030902 ไรทาหมาก ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030903 โพรงงู ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030904 ชางคลอด ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030905 ทุงเจ ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030906 เหมืองลิวง ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030907 เคียนดวย ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030908 แพรว ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030909 สะพานหกั ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030910 วังหาร ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
90030911 หวัควน ทาหมอไทร จะนะ สงขลา
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90031001 โคกทราย จะโหนง จะนะ สงขลา
90031002 ตุหรง จะโหนง จะนะ สงขลา
90031003 ปลักปลิง จะโหนง จะนะ สงขลา
90031004 ขุนทอง จะโหนง จะนะ สงขลา
90031005 ปากชอง จะโหนง จะนะ สงขลา
90031006 หวัแหลม จะโหนง จะนะ สงขลา
90031007 ปลายเหมือง จะโหนง จะนะ สงขลา
90031008 ทุงสาน จะโหนง จะนะ สงขลา
90031009 ตรับ จะโหนง จะนะ สงขลา
90031010 เขาจันทรแ จะโหนง จะนะ สงขลา
90031011 ตรับใต จะโหนง จะนะ สงขลา
90031101 คูตนประดู คู จะนะ สงขลา
90031102 พอแดง คู จะนะ สงขลา
90031103 นายํา คู จะนะ สงขลา
90031104 คูศักด์ิสิทธ์ิ คู จะนะ สงขลา
90031105 คู คู จะนะ สงขลา
90031106 ทุง คู จะนะ สงขลา
90031107 โหนด คู จะนะ สงขลา
90031108 นาปรือ คู จะนะ สงขลา
90031109 ปลักพอ คู จะนะ สงขลา
90031201 โคกยาง แค จะนะ สงขลา
90031202 แคเหนือ แค จะนะ สงขลา
90031203 แคใต แค จะนะ สงขลา
90031204 เพนียด แค จะนะ สงขลา
90031205 ทุงครก แค จะนะ สงขลา
90031206 คูนายสังขแ แค จะนะ สงขลา
90031207 สํานักยอ แค จะนะ สงขลา
90031301 ปาุพลู คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031302 ควนมีด คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031303 ปาุยาง คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031304 ชองเขา คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031305 ในเมือง คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031306 ควนหวัชาง คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031307 ไทรขึง คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
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90031308 ศาลาน้ํา คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031309 แซะ คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031310 ชายนา คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031311 ใหมผาสุข คลองเปยีะ จะนะ สงขลา
90031401 สุเหรา ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031402 ตล่ิงชัน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031403 ปาุงาม ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031404 ปาุเส ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031405 นนทแ ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031406 นาตีน ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031407 ในไร ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90031408 วังงู ตล่ิงชัน จะนะ สงขลา
90040101 นาทวี นาทวี นาทวี สงขลา
90040102 พลีเหนือ นาทวี นาทวี สงขลา
90040103 พลีใต นาทวี นาทวี สงขลา
90040104 นาทวีใต นาทวี นาทวี สงขลา
90040105 วังโตใต นาทวี นาทวี สงขลา
90040106 วังโตเหนือ นาทวี นาทวี สงขลา
90040107 เคลียง นาทวี นาทวี สงขลา
90040108 ซองใต นาทวี นาทวี สงขลา
90040109 ซองเหนือ นาทวี นาทวี สงขลา
90040110 วังใหญ นาทวี นาทวี สงขลา
90040111 ปลายรํา นาทวี นาทวี สงขลา
90040112 ลําลอง นาทวี นาทวี สงขลา
90040113 คลองทเุรียน นาทวี นาทวี สงขลา
90040114 วังโตใต นาทวี นาทวี สงขลา
90040115 ปาุขี้เหล็ก นาทวี นาทวี สงขลา
90040116 คลองพน นาทวี นาทวี สงขลา
90040117 ไทรงาม นาทวี นาทวี สงขลา
90040201 นาหวา ฉาง นาทวี สงขลา
90040202 ปลักชะเมา ฉาง นาทวี สงขลา
90040203 เกาะงา ฉาง นาทวี สงขลา
90040204 วังบวบ ฉาง นาทวี สงขลา
90040205 โพรงจระเข ฉาง นาทวี สงขลา
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90040206 คอกชาง ฉาง นาทวี สงขลา
90040207 ปริก ฉาง นาทวี สงขลา
90040208 ทุงหมอแตก ฉาง นาทวี สงขลา
90040209 เลียบ ฉาง นาทวี สงขลา
90040301 นาหมอศรี นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040302 ทุงแหลเหนือ นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040303 ทุงแหลกลาง นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040304 ทุงแหลใต นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040305 ปลักจอก นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040306 โมยออก นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040307 โมยตก นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040308 ทาโก นาหมอศรี นาทวี สงขลา
90040401 คลองทราย คลองทราย นาทวี สงขลา
90040402 ลําชิง คลองทราย นาทวี สงขลา
90040403 ลําพด คลองทราย นาทวี สงขลา
90040404 ใหม คลองทราย นาทวี สงขลา
90040405 ลองมุด คลองทราย นาทวี สงขลา
90040406 ปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา
90040407 โตนนทแ คลองทราย นาทวี สงขลา
90040408 เขานา คลองทราย นาทวี สงขลา
90040501 ปลักหนู ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040502 ตนไทร ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040503 โคกแค ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040504 ปาุเร็ด ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040505 เลียบ ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040506 หมอคง ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040507 สมอง ปลักหนู นาทวี สงขลา
90040601 ทาประดู ทาประดู นาทวี สงขลา
90040602 ดังหมูเหนือ ทาประดู นาทวี สงขลา
90040603 ดังหมูใต ทาประดู นาทวี สงขลา
90040604 พอบดิ ทาประดู นาทวี สงขลา
90040605 ปลักผอม ทาประดู นาทวี สงขลา
90040606 โคกแค ทาประดู นาทวี สงขลา
90040607 ปาุกัน ทาประดู นาทวี สงขลา
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90040608 ทุงขา ทาประดู นาทวี สงขลา
90040609 พอบดิเหนือ ทาประดู นาทวี สงขลา
90040701 สะทอน สะทอน นาทวี สงขลา
90040702 ปอง สะทอน นาทวี สงขลา
90040703 หวัควน สะทอน นาทวี สงขลา
90040704 ทาคลอง สะทอน นาทวี สงขลา
90040705 หวาหลัง สะทอน นาทวี สงขลา
90040706 สะพานพลา สะทอน นาทวี สงขลา
90040707 ทุง สะทอน นาทวี สงขลา
90040708 สะพานเคียน สะทอน นาทวี สงขลา
90040709 ทุงลัง สะทอน นาทวี สงขลา
90040710 ปาุยาง สะทอน นาทวี สงขลา
90040801 ทบัชาง ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040802 เกาะงุน ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040803 โคกจง ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040804 หวัควน ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040805 วังไทร ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040806 คอก ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040807 โคกเอาะ ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040808 ลุม ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040809 ชอนทอง ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040810 เกาะจง ทบัชาง นาทวี สงขลา
90040901 ประกอบตก ประกอบ นาทวี สงขลา
90040902 โครง ประกอบ นาทวี สงขลา
90040903 ประกอบออก ประกอบ นาทวี สงขลา
90040904 ทุงเปรียง ประกอบ นาทวี สงขลา
90040905 วัด ประกอบ นาทวี สงขลา
90040906 ใหม ประกอบ นาทวี สงขลา
90040907 เกาะไมใหญ ประกอบ นาทวี สงขลา
90041001 นาปรัง คลองกวาง นาทวี สงขลา
90041002 คลองไขมุก คลองกวาง นาทวี สงขลา
90041003 ชางให คลองกวาง นาทวี สงขลา
90041004 เขาวัง คลองกวาง นาทวี สงขลา
90041005 เกา คลองกวาง นาทวี สงขลา
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90041006 คลองยอ คลองกวาง นาทวี สงขลา
90041007 คลองบอน คลองกวาง นาทวี สงขลา
90050101 ทาพรุ เทพา เทพา สงขลา
90050102 พระพุทธ เทพา เทพา สงขลา
90050103 พรุหมาก เทพา เทพา สงขลา
90050104 ทาดี เทพา เทพา สงขลา
90050105 ทุง เทพา เทพา สงขลา
90050106 ปาุโอน เทพา เทพา สงขลา
90050107 ปากบางเทพา เทพา เทพา สงขลา
90050108 ปากทุง เทพา เทพา สงขลา
90050201 บอเตย ปากบาง เทพา สงขลา
90050202 ตูหยง ปากบาง เทพา สงขลา
90050203 เกาะแลหนัง ปากบาง เทพา สงขลา
90050204 คลองประดู ปากบาง เทพา สงขลา
90050205 ตาแปด ปากบาง เทพา สงขลา
90050206 คลองขุด ปากบาง เทพา สงขลา
90050207 ควนติหมุน ปากบาง เทพา สงขลา
90050208 คลองควาย ปากบาง เทพา สงขลา
90050301 หวัสวน เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050302 บอน้ําสม เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050303 เกาะสะบา เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050304 กรงอิตํา เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050305 โคกพยอม เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050306 พรุตู เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050307 ควน เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050308 วังเลียบ เกาะสะบา เทพา สงขลา
90050401 ลําไพลเหนือ ลําไพล เทพา สงขลา
90050402 ลําไพลตก ลําไพล เทพา สงขลา
90050403 ลําไพลใต ลําไพล เทพา สงขลา
90050404 แมที ลําไพล เทพา สงขลา
90050405 ทุงโพธ์ิ ลําไพล เทพา สงขลา
90050406 ควนเจดียแ ลําไพล เทพา สงขลา
90050407 ทาไทร ลําไพล เทพา สงขลา
90050408 ปริก ลําไพล เทพา สงขลา
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90050409 ลําเปา ลําไพล เทพา สงขลา
90050410 พระยอด ลําไพล เทพา สงขลา
90050411 ลําเปาเหนือ ลําไพล เทพา สงขลา
90050412 ลําเปาตก ลําไพล เทพา สงขลา
90050413 ทุงลานชาง ลําไพล เทพา สงขลา
90050501 ทามวง ทามวง เทพา สงขลา
90050502 นาจวก ทามวง เทพา สงขลา
90050503 นิคม ทามวง เทพา สงขลา
90050504 กระอาน ทามวง เทพา สงขลา
90050505 ทุงโดน ทามวง เทพา สงขลา
90050506 หวยปลิง ทามวง เทพา สงขลา
90050507 พรุชิง ทามวง เทพา สงขลา
90050508 หนองสาหราย ทามวง เทพา สงขลา
90050509 พุทธนิมิตร ทามวง เทพา สงขลา
90050510 ควนหรัน ทามวง เทพา สงขลา
90050511 โคกกอ ทามวง เทพา สงขลา
90050512 จําปาดะ ทามวง เทพา สงขลา
90050513 นิคมสายโท 4 ทามวง เทพา สงขลา
90050514 นิคมสายเอก ทามวง เทพา สงขลา
90050601 คลองยอ วังใหญ เทพา สงขลา
90050602 พรุกง วังใหญ เทพา สงขลา
90050603 ควนหมาก วังใหญ เทพา สงขลา
90050604 ใหม วังใหญ เทพา สงขลา
90050605 ทุงหรี วังใหญ เทพา สงขลา
90050606 วังใหญ วังใหญ เทพา สงขลา
90050607 โหล฿ะบอน วังใหญ เทพา สงขลา
90050608 ควนหนิเภา วังใหญ เทพา สงขลา
90050701 ปากบางสะกอม สะกอม เทพา สงขลา
90050702 สวรรคแ สะกอม เทพา สงขลา
90050703 มวงถ้ํา สะกอม เทพา สงขลา
90050704 พรุหลุมพี สะกอม เทพา สงขลา
90050705 ทาแมงลัก สะกอม เทพา สงขลา
90050706 แซะ สะกอม เทพา สงขลา
90050707 พรุโต฿ะคอน สะกอม เทพา สงขลา
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90050708 เขานอย สะกอม เทพา สงขลา
90060101 สะบายอย สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060102 ปลักบอ สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060103 เพ็งยา สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060104 บอทอง สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060105 ไร สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060106 ทําเนียบ สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060107 ยาเร฿ะ สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060108 น้ําคาง สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060109 บอคุย สะบายอย สะบายอย สงขลา
90060201 โคกสิเหรง ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060202 ฉลุง ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060203 ทุงพอ ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060204 โคกตก ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060205 บาว ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060206 เมาะลาเเต ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060207 บาว ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060208 ยอดสุข-โคกออก ทุงพอ สะบายอย สงขลา
90060301 เปยีน เปยีน สะบายอย สงขลา
90060302 ควนหรัน เปยีน สะบายอย สงขลา
90060303 เกา เปยีน สะบายอย สงขลา
90060304 ราไม เปยีน สะบายอย สงขลา
90060305 ทุงเภา เปยีน สะบายอย สงขลา
90060306 สวนโอน เปยีน สะบายอย สงขลา
90060307 รามัยตนมะขาม เปยีน สะบายอย สงขลา
90060401 กะเชะ บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060402 หวยบอน บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060403 นากัน บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060404 นามวง บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060405 โคก บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060406 ละโอน บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060407 พรุจา บานโหนด สะบายอย สงขลา
90060501 คอลอมุดอ จะแหน สะบายอย สงขลา
90060502 ตร฿าย จะแหน สะบายอย สงขลา
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90060503 วังโอะ จะแหน สะบายอย สงขลา
90060504 มุนี จะแหน สะบายอย สงขลา
90060505 นาจะแหน จะแหน สะบายอย สงขลา
90060601 ทบัหลวง คูหา สะบายอย สงขลา
90060602 ถ้ําครก คูหา สะบายอย สงขลา
90060603 วังเลาะ คูหา สะบายอย สงขลา
90060604 คูหา คูหา สะบายอย สงขลา
90060605 ทุงไพรใต คูหา สะบายอย สงขลา
90060606 ลองควน คูหา สะบายอย สงขลา
90060607 หวัยเตา คูหา สะบายอย สงขลา
90060608 ทบัยาง คูหา สะบายอย สงขลา
90060701 ทุงไพล เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060702 สวนชาม เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060703 นา เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060704 น้ําเชี่ยว เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060705 สํานักเลาะ เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060706 ถ้ําตลอด เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060707 เกาะยาง เขาแดง สะบายอย สงขลา
90060801 บาโหย บาโหย สะบายอย สงขลา
90060802 ไรเหนือ บาโหย สะบายอย สงขลา
90060803 ลํายะ บาโหย สะบายอย สงขลา
90060804 แอและ บาโหย สะบายอย สงขลา
90060805 คลองตาหา บาโหย สะบายอย สงขลา
90060901 ตาฆอ ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90060902 สุโสะ ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90060903 ดารู ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90060904 บนันังลีมา ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90060905 แกแคะ ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90060906 หาดทราย ธารคีรี สะบายอย สงขลา
90070101 มหาการ ระโนด ระโนด สงขลา
90070102 เฉียงพง ระโนด ระโนด สงขลา
90070103 ปากบางระโนด ระโนด ระโนด สงขลา
90070104 ระโนด ระโนด ระโนด สงขลา
90070105 โคกทอง ระโนด ระโนด สงขลา
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90070106 ทอนสําโรง ระโนด ระโนด สงขลา
90070107 หวัถิน ระโนด ระโนด สงขลา
90070201 ทาเข็น คลองแดน ระโนด สงขลา
90070202 แค คลองแดน ระโนด สงขลา
90070203 คลองแดน คลองแดน ระโนด สงขลา
90070204 บางหรอด คลองแดน ระโนด สงขลา
90070205 ตีนนอ คลองแดน ระโนด สงขลา
90070301 ปากบาง ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90070302 หนองถวย ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90070303 ปากเหมือง ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90070304 คลองโพธ์ิ ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90070305 ดอกแบกปากเหมือง ตะเครียะ ระโนด สงขลา
90070401 รับแพรก ทาบอน ระโนด สงขลา
90070402 อูตะเภา ทาบอน ระโนด สงขลา
90070403 ทาบอน ทาบอน ระโนด สงขลา
90070404 ศาลาหลวงบน ทาบอน ระโนด สงขลา
90070405 หวัคุง ทาบอน ระโนด สงขลา
90070406 ศาลาหลวงลาง ทาบอน ระโนด สงขลา
90070407 ขี้นาค ทาบอน ระโนด สงขลา
90070408 คลองเปด็ ทาบอน ระโนด สงขลา
90070409 มาบบวั ทาบอน ระโนด สงขลา
90070410 มาบปรือ ทาบอน ระโนด สงขลา
90070501 สระหมื่นแสน บานใหม ระโนด สงขลา
90070502 ใหม บานใหม ระโนด สงขลา
90070503 โคกคราม บานใหม ระโนด สงขลา
90070504 ผักกูด บานใหม ระโนด สงขลา
90070505 หวัวัง บานใหม ระโนด สงขลา
90070506 ลานควาย บานใหม ระโนด สงขลา
90070507 ขี้นาค บานใหม ระโนด สงขลา
90070508 หนองไผ บานใหม ระโนด สงขลา
90070509 สระหมื่นแสน บานใหม ระโนด สงขลา
90070601 บอตรุ บอตรุ ระโนด สงขลา
90070602 เจดียแงาม บอตรุ ระโนด สงขลา
90070603 พังขี้พรา บอตรุ ระโนด สงขลา
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90070604 วัดประดู บอตรุ ระโนด สงขลา
90070605 โพธ์ิ บอตรุ ระโนด สงขลา
90070701 ตะพังหมอ ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070702 เลียบ ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070703 ปากแตระ ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070704 หวัเกาะ ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070705 หวัเกาะ ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070706 รับแพรก ปากแตระ ระโนด สงขลา
90070801 สามี พังยาง ระโนด สงขลา
90070802 พังยาง พังยาง ระโนด สงขลา
90070803 หนาเมือง พังยาง ระโนด สงขลา
90070804 หวัถิน พังยาง ระโนด สงขลา
90070901 หวัโหนด ระวะ ระโนด สงขลา
90070902 ชายเคือง ระวะ ระโนด สงขลา
90070903 วัดพราว ระวะ ระโนด สงขลา
90070904 สําโรงแฉ ระวะ ระโนด สงขลา
90070905 ระวะ ระวะ ระโนด สงขลา
90070906 สําโรงแฉ ระวะ ระโนด สงขลา
90070907 พังตรี ระวะ ระโนด สงขลา
90071001 สามบอ วัดสน ระโนด สงขลา
90071002 วัดนก วัดสน ระโนด สงขลา
90071003 วัดสน วัดสน ระโนด สงขลา
90071004 พังขาม วัดสน ระโนด สงขลา
90071101 หวัปาุ บานขาว ระโนด สงขลา
90071102 รองลม บานขาว ระโนด สงขลา
90071103 ขาว บานขาว ระโนด สงขลา
90071104 คูวา บานขาว ระโนด สงขลา
90071105 คูวาตก บานขาว ระโนด สงขลา
90071106 หวัปาุตก บานขาว ระโนด สงขลา
90071201 ทุงสงวน แดนสงวน ระโนด สงขลา
90071202 ชอนฉา แดนสงวน ระโนด สงขลา
90071203 มาบเตย แดนสงวน ระโนด สงขลา
90071204 ขี้นาค แดนสงวน ระโนด สงขลา
90071205 แมใหญ แดนสงวน ระโนด สงขลา
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90080101 ทุงบวั เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080102 แหลมยาง เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080103 ไร เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080104 แหลมบอทอ เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080105 ยางทอง เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080106 แหลมหาด เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080107 เกาะใหญ เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080108 คูลา เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080109 แหลมชัน เกาะใหญ กระแสสินธุแ สงขลา
90080201 โคกพระ โรง กระแสสินธุแ สงขลา
90080202 กาหรํา โรง กระแสสินธุแ สงขลา
90080203 โคกแหว โรง กระแสสินธุแ สงขลา
90080204 โรง โรง กระแสสินธุแ สงขลา
90080205 โรง โรง กระแสสินธุแ สงขลา
90080301 เขาใน เชิงแส กระแสสินธุแ สงขลา
90080302 รัดปนู เชิงแส กระแสสินธุแ สงขลา
90080303 เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุแ สงขลา
90080304 เชิงแส เชิงแส กระแสสินธุแ สงขลา
90080401 ทุงเมรุ บานทุงบวั กระแสสินธุแ กระแสสินธุแ สงขลา
90080402 โตนดดวน กระแสสินธุแ กระแสสินธุแ สงขลา
90080403 คลองโหน กระแสสินธุแ กระแสสินธุแ สงขลา
90080404 มวงงาม กระแสสินธุแ กระแสสินธุแ สงขลา
90090101 เขาตกน้ํา กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090102 มวงใหญ กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090103 ศาลาใหม กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090104 หนองอน กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090105 ปลายละหาน กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090106 คอกชาง กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090107 ควนนา กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090108 ทุงคา กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090109 หวยโอน กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090110 คลองตอ กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090111 นิคมรวมพัฒนา กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090112 เขารักเกียรติ กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
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90090113 หนองกวางของ กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
90090201 ลานควาย ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090202 ตีนคลอง ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090203 ทาชะมวง ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090204 คลองยางแดง ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090205 หนูบ ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090206 เนินนิมิตร ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090207 นิคม ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090208 ทามะปราง ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090209 ชองเขา ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090210 ทุงเค่ียม ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090211 หลังเขา ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090212 ทุงนา ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090213 ยางแดง ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090214 หนองไมแกน ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090215 คลองกรอย ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา
90090301 ควนดาน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090302 พรุพอ คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090303 คูหาใน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090304 นาปาบ คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090305 จุมปะ คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090306 กองอิฐ คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090307 ควนปอม คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090308 ควนขัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090309 หวัยาง คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090310 ทุงมะขาม คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090311 จังโหลน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090312 กันมัน คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090313 เกาะยาว คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090314 กันใหญ คูหาใต รัตภูมิ สงขลา
90090401 ควนรู ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090402 ศาลาคงจันทรแ ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090403 โหล฿ะยาว ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090404 ไทรใหญ ควนรู รัตภูมิ สงขลา
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90090405 ไทรใหญ ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090406 หนองโอน ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090407 ส่ีแยกคูหา ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090408 โคกคาย ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090409 ไสทอน ควนรู รัตภูมิ สงขลา
90090901 นาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090902 คู เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090903 นาลึก เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090904 สีสอน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090905 เขาพระ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090906 บนควน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090907 คลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090908 คลองเขาลอน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090909 ทุงคมบาง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090910 เขาสอยดาว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090911 เขาพระ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90090912 คลองหนิ เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
90100201 ใหม ปริก สะเดา สงขลา
90100202 ทุงออก ปริก สะเดา สงขลา
90100203 ตลาดปริก ปริก สะเดา สงขลา
90100204 ตะเคียนเภา ปริก สะเดา สงขลา
90100205 ปริกออก ปริก สะเดา สงขลา
90100206 ปริกตก ปริก สะเดา สงขลา
90100207 ปริกใต ปริก สะเดา สงขลา
90100208 หวัถนน ปริก สะเดา สงขลา
90100209 ยางเกาะ ปริก สะเดา สงขลา
90100210 ควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา
90100211 ทุงหลุมนก ปริก สะเดา สงขลา
90100301 พังลาตก พังลา สะเดา สงขลา
90100302 พังลาออก พังลา สะเดา สงขลา
90100303 ระตะ พังลา สะเดา สงขลา
90100304 แมน้ํา พังลา สะเดา สงขลา
90100305 คลองแงะ พังลา สะเดา สงขลา
90100306 คลองผาน พังลา สะเดา สงขลา
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90100307 มวงก็อง พังลา สะเดา สงขลา
90100401 สํานักแตว สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100402 น้ําลัด สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100403 มวง สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100404 หวยคู สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100405 ควนตานี สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100406 หวัควน สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100407 ควนพลา สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100408 แปดรอยไร สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100409 ควนยาง สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100410 ทุงใหญ สํานักแตว สะเดา สงขลา
90100501 ทุงหมอ ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100502 คลองทราย ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100503 ตนโก ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100504 คลองรํา ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100505 ทาสะทอน ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100506 บางกม ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100507 บางควาย ทุงหมอ สะเดา สงขลา
90100601 สองพี่นอง ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100602 ทาโพธ์ิออก ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100603 ทาโพธ์ิตก ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100604 โคกเนียนตก ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100605 โคกเนียนออก ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100606 หนําคอก ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100607 เขาวังชิง ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100608 ทุงยาว ทาโพธ์ิ สะเดา สงขลา
90100701 พะยอม ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100702 ตลาดไทย ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100703 ทาขอย ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100704 ชายควน ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100705 นา ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100706 เขารูปชาง ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100707 ทุงไมควน ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100708 ตะโล฿ะ ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
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90100709 ควนขัน ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100710 ล฿อก ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100711 บาโรย ปาดังเบซารแ สะเดา สงขลา
90100801 สํานักขาม สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100802 ดานนอก สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100803 หน่ําฮ้ัว สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100804 ทบัโกบ สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100805 พรุเตียว สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100806 ไรตก สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100807 ไทยจังโหลน สํานักขาม สะเดา สงขลา
90100901 ตีนนา เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90100902 วังปริง เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90100903 สํานักหวา เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90100904 ทาโต เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90100905 เขามีเกียรติ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา
90110201 หนาควน ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110202 บางแฟบ ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110203 ควนลัง ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110204 วังหรัง ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110205 มวงคอม ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110206 ทุงควนจีน ควนลัง หาดใหญ สงขลา
90110301 บางโหนดนอก คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110302 บางโหนดใน คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110303 แหลมโพธ์ิ คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110304 เกาะนก คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110305 ควน คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110306 คูเตา คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110307 ใต คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110308 วัดดอน คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110309 หวัควาย คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110310 บางโทง คูเตา หาดใหญ สงขลา
90110401 คลองเตย คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110402 คอหงสแ คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110403 ทุงรี คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
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90110404 คลองเปล คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110405 คลองหวะ คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110406 ทุงโดน คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110407 ปลักธง คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110408 ในไร คอหงสแ หาดใหญ สงขลา
90110501 ทาไทร คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110502 หนองบวั คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110503 คลองแห คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110504 คลองเตย คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110505 ปาุกัน คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110506 หนองนายขุย คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110507 ทุงปาบ คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110508 ทาชาง คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110509 ทุงน้ํา คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110510 หนองทราย คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110511 เกาะหมี คลองแห หาดใหญ สงขลา
90110701 หวับานนอก คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา
90110702 กลาง คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา
90110703 ทาแซ คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา
90110704 หนองบวั คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา
90110801 โคกขี้เหล็ก ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110802 มวงคาย ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110803 ทาแร ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110804 หวัจักร-ทุงล่ืน ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110805 ไรออย ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110806 สวนพลู ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90110807 ฉลุง ฉลุง หาดใหญ สงขลา
90111101 หวันอนถนน ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111102 ทุงใหญ ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111103 นายดาน ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111104 พรุเตาะนอก ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111105 พรุเตาะใน ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111106 ทุงงาย ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา
90111201 ทุงเลียบ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
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90111202 ทุงตําเสา ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111203 หแูร ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111204 นายสี ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111205 โฮ฿ะ ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111206 นาแสน ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111207 พรุชะบา ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111208 ทาหมอไชย ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111209 วังพา ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111210 เกาะมวง ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา
90111301 แมเตย ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111302 คลองจิก ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111303 ทาขาม ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111304 ปกี ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111305 หนองบวั ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111306 หนิเกล้ียง ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111307 เขากลอยออก ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111308 เขากลอย ทาขาม หาดใหญ สงขลา
90111401 น้ํานอยนอก น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111402 น้ํานอยใน น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111403 น้ํานอยใน น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111404 บนเขา น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111405 ทานางหอม น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111406 บอโพธ์ิ น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111407 ทาจีน น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111408 กลางนา น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111409 โคกหาร น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111410 บนเขา น้ํานอย หาดใหญ สงขลา
90111603 ชายคลอง บานพรุ หาดใหญ สงขลา
90111608 คลองปอมนอก บานพรุ หาดใหญ สงขลา
90111609 คลองยา บานพรุ หาดใหญ สงขลา
90111610 ไร บานพรุ หาดใหญ สงขลา
90111611 คลองปอม บานพรุ หาดใหญ สงขลา
90111801 ทุงลุง พะตง หาดใหญ สงขลา
90111802 คลองตง พะตง หาดใหญ สงขลา
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90111803 ควนเนียง พะตง หาดใหญ สงขลา
90111804 ปลักเด พะตง หาดใหญ สงขลา
90111805 คลองนุย พะตง หาดใหญ สงขลา
90111806 ควนขี้แรด พะตง หาดใหญ สงขลา
90111807 ทุงปรือ พะตง หาดใหญ สงขลา
90111808 คลองประตู พะตง หาดใหญ สงขลา
90120101 ทุงโตนด นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120102 ทุงฆอ นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120103 พรุเมา นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120104 ควนจง นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120105 นาหมอม นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120106 ใน นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120107 ชายนา นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120108 ทุงพระเคียน นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120109 เกาะชาพลู นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120110 ตีนวัด นาหมอม นาหมอม สงขลา
90120201 ทุงปริง พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120202 โคกทงั พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120203 โคกพยอม พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120204 พลีควาย พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120205 ทุงนาหวาน พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120206 คลองบวงตก พิจิตร นาหมอม สงขลา
90120301 ทุงขมิ้น ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120302 ลานไทร ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120303 ทุงโพธ์ิ ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120304 นาทองสุก ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120305 นา ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120306 ทุงขมิ้น ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120307 ทุงโพธ์ิ ทุงขมิ้น นาหมอม สงขลา
90120401 คลองหรัง คลองหรัง นาหมอม สงขลา
90120402 แมเปยีะ คลองหรัง นาหมอม สงขลา
90120403 แมเปยีะ คลองหรัง นาหมอม สงขลา
90120404 แซะ คลองหรัง นาหมอม สงขลา
90120405 ตนปริง คลองหรัง นาหมอม สงขลา
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90120406 ปลักทงิ คลองหรัง นาหมอม สงขลา
90130101 โต฿ะหนอ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130102 ควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130103 ปากบาง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130104 อาวทงึ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130105 กรอบ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130106 ในไร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130107 ตนตอ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130108 หนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130109 ควนดม รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130110 สระ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130111 เกาะยวน รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130112 วังเนียน รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130113 ทุงเสา รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
90130201 ผลุง ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130202 เกาะขาม ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130203 ควนโส ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130204 โคกทราย ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130205 ปากจา ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130206 กลาง ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130207 นาลิง ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130208 สวน ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130209 โคกสัก ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130210 ใต ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130211 บอหวา ควนโส ควนเนียง สงขลา
90130301 หวยลึก หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130302 สวนออก หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130303 หวัไทร หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130304 ปาุ หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130305 หวัปาบ หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130306 ทาหยี หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130307 ทาปะบา หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130308 ดอนเหรียง หวยลึก ควนเนียง สงขลา
90130309 ใหม หวยลึก ควนเนียง สงขลา
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90130401 คลองคลา บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130402 ยางหกั บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130403 บางเหรียงตก บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130404 บางเหรียงบน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130405 บางเหรียงใต บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130406 เกาะน้ํารอบ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130407 บางทงิ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130408 เกาะใหญ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130409 คลองชาง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130410 โหล฿ะหนุน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130411 แพรกสุวรรณ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130412 โคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90130413 หนาควน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา
90140101 บางกลํ่าบน บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140102 บางกลํ่ากลาง บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140103 บางกลํ่าใต บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140104 บางหยี บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140105 ทาเมรุ บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140106 ยวนยาง บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140107 หนองมวง บางกลํ่า บางกลํ่า สงขลา
90140201 เลียบ ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140202 ทาชาง ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140203 หวยหลอ ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140204 หวัควน ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140205 หนองขวน ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140206 ดินลาน ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140207 โคกเมา ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140208 ทาทอน ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140209 ปาุยาง ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140210 ยางงาม ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140211 ทาไทร ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140212 บอแพ ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140213 หนองจูด ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140214 เนินพิชัย ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
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90140215 ดินลาน ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140216 ดินลานเหนือ ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140217 ควนเหนือ ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140218 ปาุยางใหม ทาชาง บางกลํ่า สงขลา
90140301 หนองหนิ แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140302 แมทอม แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140303 หวันอนวัด แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140304 แมทอมตก แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140305 นารังนก แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140306 นารังนก แมทอม บางกลํ่า สงขลา
90140401 คู บานหาร บางกลํ่า สงขลา
90140402 ทาหาด บานหาร บางกลํ่า สงขลา
90140403 คดยาง บานหาร บางกลํ่า สงขลา
90140404 หาร บานหาร บางกลํ่า สงขลา
90140405 เกาะไหล บานหาร บางกลํ่า สงขลา
90150101 ตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150102 ทรายขาว ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150103 ยางงาม ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150104 ตาหลวงคง ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150105 ชิงโค ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150106 ชิงโคทาออก ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150107 บอสระทาออก ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150108 บอสระ ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150109 ดีหลวง ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150110 วัดเลียบ ชิงโค สิงหนคร สงขลา
90150201 ใหม สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150202 ทาเสา สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150203 ธรรมโฆษณแ สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150204 สทงิหมอ สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150205 นาออก สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150206 จอมทพิยแ สทงิหมอ สิงหนคร สงขลา
90150301 บอส่ีกั๊ก ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150302 หวัไมไผ ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150303 แมลาด ทํานบ สิงหนคร สงขลา
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90150304 พราว ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150305 คลองทาแตง ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150306 ทํานบทาตก ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150307 ทํานบ ทํานบ สิงหนคร สงขลา
90150401 หนองโด รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150402 หวยพุด รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150403 รําแดง รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150404 หนองโอย รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150405 นอก รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150406 รําแดง รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150407 ปาุขวาง รําแดง สิงหนคร สงขลา
90150501 ดีหลวง วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150502 วัดขนุน วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150503 ขาม วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150504 หนองหอย วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150505 บอปลิง วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150506 ขนุน วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150507 ชายทะเล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150508 วัดวาส วัดขนุน สิงหนคร สงขลา
90150601 ปากชอง ชะแล สิงหนคร สงขลา
90150602 ชายเหมือง ชะแล สิงหนคร สงขลา
90150603 กลาง ชะแล สิงหนคร สงขลา
90150604 ชะแล ชะแล สิงหนคร สงขลา
90150605 เขาผี ชะแล สิงหนคร สงขลา
90150701 ดอนทงิ ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150702 บอทราย ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150703 บางไหน ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150704 ใต ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150705 แหลม ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150706 แหลมจาก ปากรอ สิงหนคร สงขลา
90150801 หวัลําภู ปาุขาด สิงหนคร สงขลา
90150802 ปาุขาด ปาุขาด สิงหนคร สงขลา
90150803 เทพยา ปาุขาด สิงหนคร สงขลา
90150804 ชายปาุ ปาุขาด สิงหนคร สงขลา
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90150805 สวางอารมณแ ปาุขาด สิงหนคร สงขลา
90150901 เขาแดง หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150902 แหลมสน หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150903 นอก หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150904 นาใน หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150905 ทาเขา หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150906 หวัเลน หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150907 บนเมือง หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90150908 บอสวน หวัเขา สิงหนคร สงขลา
90151001 ตากแดด บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90151002 ใหญ บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90151003 บางเขียด บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90151004 ทาแคง บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90151005 ระฆัง บางเขียด สิงหนคร สงขลา
90151101 ปะโอ มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151102 บอเต้ีย มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151103 มวงงาม มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151104 มวงงาม มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151105 ประตูเขียน มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151106 มวงงามลาง มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151107 มวงงาม มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151108 มวงพุม มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151109 เส้ือเมือง มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90151110 มะขามคลาน มวงงาม สิงหนคร สงขลา
90160101 จอมหรํา คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160102 ดานงา คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160103 เหนือ คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160104 ยูงทอง คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160105 ทุงเลียบ คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160106 เการาง คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160107 ควนกบ คลองหอยโขง คลองหอยโขง สงขลา
90160201 ยานยาว ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160202 ทุงแมบวั ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160203 พราว ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
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90160204 ทุงลาน ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160205 โคกพยอม ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160206 คลองบอ ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160207 ทาหร่ัง ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160208 แมคลา ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160209 มะพราวออก ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา
90160301 โคกเหรียง โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160302 ทุงนนทแ โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160303 โคกสักตก โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160304 โคกสัก โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160305 ปลักคลา โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160306 พรุเตาะ โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160307 ทุงโชน โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160308 โคกมวง โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160309 ทอนคลอง โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา
90160401 สะพานหมาก คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160402 โหนด คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160403 ใหม คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160404 ทอนไมไผ คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160405 สายแซะ คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160406 ตนสาน คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
90160407 ชางแกว คลองหลา คลองหอยโขง สงขลา
91010201 เขาจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010202 ทาจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010203 เกาะนก คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010204 คลองขุด คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010205 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010206 วัดหนาเมือง คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010207 คลองขุดเหนือ คลองขุด เมืองสตูล สตูล
91010301 ควนดินแดง ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91010302 กะดุ ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91010303 นาลาน ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91010304 ไทรงาม ควนขัน เมืองสตูล สตูล
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91010305 เนินสูง บานแรกอด

บานควนขัน 
บานควนสงขลา
ตะวันออก 
บานควรสงขลา
ตะวันตก และบานใหม

ควนขัน เมืองสตูล สตูล

91010306 ทาหนิ ควนขัน เมืองสตูล สตูล
91010401 โต฿ะเดาะ บานกาเนะ บานควน เมืองสตูล สตูล
91010402 ทุงวิมาน บานควน เมืองสตูล สตูล
91010403 โคกทราย บานควน เมืองสตูล สตูล
91010404 คลองตาย บานควน เมืองสตูล สตูล
91010405 ควน บานควน เมืองสตูล สตูล
91010406 กาลูบี บานควน เมืองสตูล สตูล
91010407 ลูโบ฿ะกา.รายี บานควน เมืองสตูล สตูล
91010501 ฉลุงใต ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010502 จีน ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010503 ทาคลองใต ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010504 ทาคลอง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010505 โต฿ะยูด฿ะ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010506 กุบงัจามังใต ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010507 กุบงัจามังเหนือ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010508 ทุง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010509 หวัเขา ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010510 โต฿ะวัง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010511 โคกประดู ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010512 เขานอย ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010513 ริมหวย ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010514 ทุงพญา ฉลุง เมืองสตูล สตูล
91010601 ตันหยงอุมา เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010602 บากันใหญ เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010603 ตันหยงกลิง เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010604 ยะระโตดนุย เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010605 เกาะสาหราย

(ยะระโตดใหญ)
เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
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91010606 ตะโล฿ะน้ํา เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010607 เกาะอาดัง (เกาะลีเปะฺ) เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล
91010701 ตันหยงโป ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
91010702 หาดทรายยาว ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
91010703 บากันเคย ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
91010801 ฉลุง เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล
91010802 เจ฿ะบลัิง เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล
91010803 ปาเต฿ะ เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล
91010804 โต฿ะกุกี เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล
91010805 กาลันยินตัน

บานลุมหวา
เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล

91010806 ปาเต฿ะเหนือ เจ฿ะบลัิง เมืองสตูล สตูล
91010901 กาลันบาตู ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล
91010902 ตํามะลังเหนือ ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล
91010903 ตํามะลังใต ตํามะลัง เมืองสตูล สตูล
91011001 เกาะยาว ปยูู เมืองสตูล สตูล
91011002 ตันหยงกาโบย ปยูู เมืองสตูล สตูล
91011003 ปยูู ปยูู เมืองสตูล สตูล
91011101 เขานอยตก ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011102 ควนโพธ์ิ ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011103 โคกพิลา ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011104 เกาะเนียง ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011105 ใหม ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011106 หวยลึก ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011107 โคกไคร ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล
91011201 ไร เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011202 กาเน฿ะ เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011203 เกตรี เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011204 ลูโปะฺฆอเลาะ เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011205 วังพะเนียด เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011206 โคกมุดพัฒนา เกตรี เมืองสตูล สตูล
91011207 ทุง เกตรี เมืองสตูล สตูล
91020101 ควนโดน ควนโดน ควนโดน สตูล
91020102 สะพานเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล
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91020103 ถ้ําทะลุ ควนโดน ควนโดน สตูล
91020104 ควนโต฿ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล
91020105 ดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล
91020106 หวัสะพานเหล็ก ควนโดน ควนโดน สตูล
91020107 บเูก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล
91020108 ปลักใหญใจดี ควนโดน ควนโดน สตูล
91020109 นาปริก ควนโดน ควนโดน สตูล
91020110 บาราเกตุ ควนโดน ควนโดน สตูล
91020201 โต฿ะสะ ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020202 กุบงัปะโหลด ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020203 ควนยาหวา ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020204 กลาง ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020205 ทางงอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020206 ปลักซิมปอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020207 ควนสตอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020208 หวัควน ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020209 ควนไสน ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020210 ทุงพัฒนา ควนสตอ ควนโดน สตูล
91020301 เขาพญาบงัสา ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020302 ยานซ่ือ ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020303 เขานอย ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020304 หวยคลา ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020305 เกาะแอลัง ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020306 ปนัจอรแ ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020307 ปากบาง ยานซ่ือ ควนโดน สตูล
91020401 ทุงมะปรัง วังประจัน ควนโดน สตูล
91020402 เขานุย วังประจัน ควนโดน สตูล
91020403 วังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล
91020404 วังประจันใต วังประจัน ควนโดน สตูล
91030101 ทุงตําเสา ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030102 ทุงนุย ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030103 หวักาหมิง ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030104 น้ํารอน ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030105 ปาูนโตน ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
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91030106 น้ําหรา ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030107 เกาะใหญ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030108 คายรวมมิตร ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030109 ทุงพัก ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030110 ควนเรือ ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030111 สวน ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030112 โคกโดน ทุงนุย ควนกาหลง สตูล
91030201 หวยน้ําดํา ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030202 ซอย 10 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030203 ซอยสาม ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030204 ซอย 4 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030205 พรุ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030206 เขาใคร ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030207 ซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030208 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030209 วังผาสามัคคี ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030210 หวยน้ําดําใน ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030211 ปาลแมไทย ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
91030301 ผัง 1 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030302 ผัง 32, 34, 39 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030303 ผัง 35 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030304 ผัง 3, 121 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030305 อุใดใต อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030306 อุใดเจริญ (ไรสาธิต) อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030307 ผัง 119, 120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030308 ผัง 42 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91030309 ผัง 4 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล
91040101 ทาน้ําเค็มใต ทาแพ ทาแพ สตูล
91040102 ทาแพกลาง ทาแพ ทาแพ สตูล
91040103 มุด ทาแพ ทาแพ สตูล
91040104 ปลักหวา ทาแพ ทาแพ สตูล
91040105 ควนโต฿ะเจ฿ะ ทาแพ ทาแพ สตูล
91040106 ทาแพใต ทาแพ ทาแพ สตูล
91040107 สายควน ทาแพ ทาแพ สตูล
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91040108 ดาหลํา ทาแพ ทาแพ สตูล
91040109 นาแกว ทาแพ ทาแพ สตูล
91040110 ควนบหิลายสา ทาแพ ทาแพ สตูล
91040201 ควนเก แป-ระ ทาแพ สตูล
91040202 ควนโต฿ะ แป-ระ ทาแพ สตูล
91040203 เกาะไทร แป-ระ ทาแพ สตูล
91040204 แป-ระเหนือ แป-ระ ทาแพ สตูล
91040205 สวนเทศ แป-ระ ทาแพ สตูล
91040206 นาโต฿ะขุน แป-ระ ทาแพ สตูล
91040207 สวนไทย แป-ระ ทาแพ สตูล
91040301 ทุงร้ิน สาคร ทาแพ สตูล
91040302 สาคร สาคร ทาแพ สตูล
91040303 คลองลิกี สาคร ทาแพ สตูล
91040304 ต่ืน สาคร ทาแพ สตูล
91040305 ปลักแรด สาคร ทาแพ สตูล
91040306 คลองบนั สาคร ทาแพ สตูล
91040307 ทางยาง สาคร ทาแพ สตูล
91040308 คลองสองปาก สาคร ทาแพ สตูล
91040401 วังปริง ทาเรือ ทาแพ สตูล
91040402 ปาุเสม็ด ทาเรือ ทาแพ สตูล
91040403 ไรทอน ทาเรือ ทาแพ สตูล
91040404 แป-ระใต ทาเรือ ทาแพ สตูล
91040405 ควนพัฒนา ทาเรือ ทาแพ สตูล
91040406 พรุตนออ ทาเรือ ทาแพ สตูล
91050101 ควนไสน กําแพง ละงู สตูล
91050102 ทาแลหลา กําแพง ละงู สตูล
91050103 ควน กําแพง ละงู สตูล
91050104 ควนใหญ กําแพง ละงู สตูล
91050105 ปใิหญ กําแพง ละงู สตูล
91050106 ปลักมาลัย กําแพง ละงู สตูล
91050107 โกตา กําแพง ละงู สตูล
91050108 อุไร กําแพง ละงู สตูล
91050109 ปาุฝาง กําแพง ละงู สตูล
91050110 ปากปงิ กําแพง ละงู สตูล
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91050111 ทุงเสม็ด กําแพง ละงู สตูล
91050112 ตูแตหรํา กําแพง ละงู สตูล
91050201 ทาชะมวง ละงู ละงู สตูล
91050202 ปากละงู ละงู ละงู สตูล
91050203 เกาะยวน ละงู ละงู สตูล
91050204 ลาหงา ละงู ละงู สตูล
91050205 ทุง ละงู ละงู สตูล
91050206 หวัทาง ละงู ละงู สตูล
91050207 บากันโต฿ะทดิ ละงู ละงู สตูล
91050208 นาพญา ละงู ละงู สตูล
91050209 คลองขุด ละงู ละงู สตูล
91050210 หวยไทร ละงู ละงู สตูล
91050211 หวยมะพราว ละงู ละงู สตูล
91050212 ในเมือง ละงู ละงู สตูล
91050213 ทุงพัฒนา ละงู ละงู สตูล
91050214 หลอมปนื ละงู ละงู สตูล
91050215 ในใส ละงู ละงู สตูล
91050216 คลองน้ําเค็ม ละงู ละงู สตูล
91050217 วังชอนชัย ละงู ละงู สตูล
91050218 โคกพยอม ละงู ละงู สตูล
91050301 สันติสุข เขาขาว ละงู สตูล
91050302 หาญ เขาขาว ละงู สตูล
91050303 บอหนิ เขาขาว ละงู สตูล
91050304 นาขาเหนือ เขาขาว ละงู สตูล
91050305 ดาหลํา เขาขาว ละงู สตูล
91050306 ทุงเกาะปราบ เขาขาว ละงู สตูล
91050307 นาขาใต เขาขาว ละงู สตูล
91050401 บอเจ็ดลูก ปากน้ํา ละงู สตูล
91050402 ปากบารา ปากน้ํา ละงู สตูล
91050403 เกาะบโุหลน ปากน้ํา ละงู สตูล
91050404 ตะโละใส ปากน้ํา ละงู สตูล
91050405 ทายาง ปากน้ํา ละงู สตูล
91050406 ทามาลัย ปากน้ํา ละงู สตูล
91050407 ทาพยอม ปากน้ํา ละงู สตูล
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91050501 ทุงไหม น้ําผุด ละงู สตูล
91050502 หวัควน น้ําผุด ละงู สตูล
91050503 เกาะเปลว น้ําผุด ละงู สตูล
91050504 วังสายทอง น้ําผุด ละงู สตูล
91050505 ทุงนาแกว น้ําผุด ละงู สตูล
91050506 หนองราโพธ์ิ น้ําผุด ละงู สตูล
91050507 ลานเสือ น้ําผุด ละงู สตูล
91050508 หนองยูง น้ําผุด ละงู สตูล
91050509 หนองหอยโขง น้ําผุด ละงู สตูล
91050510 วังนาใน น้ําผุด ละงู สตูล
91050511 วังยาว น้ําผุด ละงู สตูล
91050601 ตันหยงละไน แหลมสน ละงู สตูล
91050602 กาแบง แหลมสน ละงู สตูล
91050603 บโุบย แหลมสน ละงู สตูล
91050604 สนกลาง แหลมสน ละงู สตูล
91050605 สุไหงมุโซะ แหลมสน ละงู สตูล
91050606 สนใหม แหลมสน ละงู สตูล
91060101 ทาออย ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060102 ทาเรือ ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060103 ในบาน ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060104 ทุงปรือ ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060105 ทาขาม ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060106 โพธ์ิ ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060107 คีรีวง ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060108 ควนตําเสา ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060109 ราวปลา ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060110 ธารปลิว ทุงหวา ทุงหวา สตูล
91060201 นาทอน นาทอน ทุงหวา สตูล
91060202 นากลาง นาทอน ทุงหวา สตูล
91060203 ชองไทร นาทอน ทุงหวา สตูล
91060204 วังตง นาทอน ทุงหวา สตูล
91060205 ทาศิลา นาทอน ทุงหวา สตูล
91060206 ทาขามควาย นาทอน ทุงหวา สตูล
91060207 บารายี นาทอน ทุงหวา สตูล
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91060208 ทุงใหญ นาทอน ทุงหวา สตูล
91060209 วังเจริญราษฎรแ นาทอน ทุงหวา สตูล
91060301 ขอนคลานตะวันออก ขอนคลาน ทุงหวา สตูล
91060302 ราไวใต ขอนคลาน ทุงหวา สตูล
91060303 ขอนคลานตะวันตก ขอนคลาน ทุงหวา สตูล
91060304 ราไวเหนือ ขอนคลาน ทุงหวา สตูล
91060401 มะหงัง ทุงบหุลัง ทุงหวา สตูล
91060402 ทุงสะโบ฿ะ ทุงบหุลัง ทุงหวา สตูล
91060403 ทุงทะนาน ทุงบหุลัง ทุงหวา สตูล
91060404 ทานา ทุงบหุลัง ทุงหวา สตูล
91060405 ทุงบหุลัง ทุงบหุลัง ทุงหวา สตูล
91060501 ปาุแกบอหนิ ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060502 หวยบา ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060503 ทุงดินลุม ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060504 ขุมทรัพยแ ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060505 สะพานวา ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060506 ทุงขมิ้น ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91060507 เขาแดง ปาุแกบอหนิ ทุงหวา สตูล
91070101 ปาลแม 1 ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070102 ปาลแม 3 ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070103 ปาลแม 4 ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070104 ปาลแม 2 ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070105 มะนัง ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070106 ปากคอก ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070107 ปาลแม 7 ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070108 ปาลแมทองพัฒนา ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070109 ควนดินดํา ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070110 ไทรทอง ปาลแมพัฒนา มะนัง สตูล
91070201 ผัง 6 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070202 ผัง 118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070203 ผัง 7 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070204 ผัง 8 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070205 ผัง 50 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070206 วังพระเคียน นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
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91070207 ผัง 13 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070208 ผัง 20 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
91070209 กาวใหมพัฒนา นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
92010401 นาพละ นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010402 หนองชาง นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010403 ไสหยี นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010404 นางนอย นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010405 ยางงาม นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010406 หวัถนน นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010407 หนักตอ นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010408 หนองเร้ีย นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010409 หนองนนทแ นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010410 หนองแสง นาพละ เมืองตรัง ตรัง
92010501 ทุงไทรงาม บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010502 หนองใหญ บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010503 ควน บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010504 หนองกก บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010505 ควนนาแค บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010506 เกาะมะมวง บานควน เมืองตรัง ตรัง
92010601 ทุงหนิผุด นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010602 นาแค นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010603 คลองเมือง นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010604 โคกไมไผ นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010605 ควนลอน นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010606 ควนสงคแ นาบนิหลา เมืองตรัง ตรัง
92010701 เกาะปริง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010702 โคกสะทอน ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010703 นาปอู ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010704 หลวนชาง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010705 ควนปริง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010706 ควนปริง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010707 ทุงหวัง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010708 ไซหนุน ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
92010709 กลาง ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
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92010801 ทาปาบ นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010802 โคกขี้เหล็ก นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010803 ควนสงฆแ นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010804 นาโยงใต นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010805 หนองคลา นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010806 โคกขี้เหล็ก นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010807 หนองเอื้อง นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010808 โคกโดน นาโยงใต เมืองตรัง ตรัง
92010901 หนองปรือ บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92010902 น้ําผุด บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92010903 ใต บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92010904 ทาจีน บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92010905 สะพานชาง บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92010906 ทาจีนเหนือ บางรัก เมืองตรัง ตรัง
92011001 ไชยมงคล โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011002 พรุชี โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011003 โคกยูง โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011004 โคกหลอ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011005 โคกหลอ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011006 นาหมื่นราษฎรแ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011007 โคกหลอ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011008 โคกยูง โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011009 โคกพลา โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011010 โคกพลา โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011011 สะพานไทร โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011012 คลองลําเลียง โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง
92011301 นาโต฿ะหมิง นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011302 โคกหวาน นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011303 หวยเหรียง นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011304 ทําเล นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011305 พรุทอม นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011306 ควนสระแกว นาโต฿ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
92011401 หนองตรุด หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011402 คลองขุด หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง

-2123-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
92011403 นาแขก หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011404 กลางนา หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011405 ควนทุงรัก หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011406 สันตัง หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011407 น้ําฉา หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011408 ทุงนานายดํา หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011409 ในยวน หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
92011501 น้ําผุด น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011502 ทุงนา น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011503 หวยเร็จ น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011504 ไรพรุ น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011505 ดาน น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011506 ปากหวย น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011507 เขาหลัก น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011508 หนองหาง น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011509 ใสขุดหนิ น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011510 ปลวกลอน น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011511 ไรพรุ น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011512 เขาโหรง น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง
92011701 ทุงตําเสา นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011702 นาขา นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011703 นาตาลวง นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011704 ปาุหมาก นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011705 ทุงควน นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011706 ในแขวง นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง
92011801 หวัถนน บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011802 ทุงจันทรแหอม บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011803 บอมะพราว บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011804 นาทองหลาง บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011805 ตนรัก บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011806 หนักตอ บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011807 นางาม บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011808 หวยไทร บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011809 สระนางหงสแ บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
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92011810 พรุหลุมพี บานโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง
92011901 บางยาง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011902 ทุงครก นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011903 คลองเต็ง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011904 คลองเต็ง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011905 ทุงปง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011906 เกาะบก นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011907 วังแตระ นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011908 เกาะปราง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011909 ปลายหมัน นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011910 นางอ นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011911 โคกมะมวง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011912 เหรียงหอง นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92011913 วังโตน นาทามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
92012001 นาทามใต นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012002 วังหนิ นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012003 หนองเกียบ นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012004 นานอน นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012005 ยางงาม นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012006 พิกุลลอย นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012007 นาวัด นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92012008 เกาะตะเคียน นาทามใต เมืองตรัง ตรัง
92020201 เกาะยาว ควนธานี กันตัง ตรัง
92020202 ควนธานี ควนธานี กันตัง ตรัง
92020203 บอหลาโอน ควนธานี กันตัง ตรัง
92020204 ทุงหลา ควนธานี กันตัง ตรัง
92020205 ปนัหยี ควนธานี กันตัง ตรัง
92020206 บางหมากนอย ควนธานี กันตัง ตรัง
92020301 บางหมาก บางหมาก กันตัง ตรัง
92020302 พรุใหญ บางหมาก กันตัง ตรัง
92020303 บางหมาก บางหมาก กันตัง ตรัง
92020304 โต฿ะเมือง บางหมาก กันตัง ตรัง
92020305 ไรใหญ บางหมาก กันตัง ตรัง
92020306 ตะเคียนหลบฟูา บางหมาก กันตัง ตรัง
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92020401 หลังวัด บางเปาู กันตัง ตรัง
92020402 เกาะปอม บางเปาู กันตัง ตรัง
92020403 ตลาดใหม บางเปาู กันตัง ตรัง
92020404 แหลมมวง บางเปาู กันตัง ตรัง
92020405 ปาุเตียว บางเปาู กันตัง ตรัง
92020406 ควนทองสีหแ บางเปาู กันตัง ตรัง
92020407 ทาเรือ บางเปาู กันตัง ตรัง
92020501 ทาเรือ วังวน กันตัง ตรัง
92020502 หวยลึก วังวน กันตัง ตรัง
92020503 แหลม วังวน กันตัง ตรัง
92020504 ปาุเต วังวน กันตัง ตรัง
92020505 นายยอดทอง วังวน กันตัง ตรัง
92020601 ทาเรือ กันตังใต กันตัง ตรัง
92020602 ควนมอง กันตังใต กันตัง ตรัง
92020603 จุปะ กันตังใต กันตัง ตรัง
92020604 เกาะเค่ียม กันตังใต กันตัง ตรัง
92020605 แตะหรํา กันตังใต กันตัง ตรัง
92020606 กันตังใต กันตังใต กันตัง ตรัง
92020701 ฉาง โคกยาง กันตัง ตรัง
92020702 โคกยาง โคกยาง กันตัง ตรัง
92020703 ยะหรม โคกยาง กันตัง ตรัง
92020704 หนองยาว โคกยาง กันตัง ตรัง
92020705 หนองเหมา โคกยาง กันตัง ตรัง
92020706 สวางคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง
92020707 พนมวัง โคกยาง กันตัง ตรัง
92020708 ทุงสาน โคกยาง กันตัง ตรัง
92020801 คลองลุ คลองลุ กันตัง ตรัง
92020802 ทาดาน คลองลุ กันตัง ตรัง
92020803 บางเตา คลองลุ กันตัง ตรัง
92020804 ทอนหาญ คลองลุ กันตัง ตรัง
92020805 นาเหนือ คลองลุ กันตัง ตรัง
92020806 คลองเคียน คลองลุ กันตัง ตรัง
92020807 ทาจูด คลองลุ กันตัง ตรัง
92020901 ยานซ่ือ ยานซ่ือ กันตัง ตรัง
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92020902 ยานซ่ือ ยานซ่ือ กันตัง ตรัง
92020903 ในลุม ยานซ่ือ กันตัง ตรัง
92020904 ทุงอิฐ ยานซ่ือ กันตัง ตรัง
92021001 นาบอ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021002 ทาปาบ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021003 บอน้ํารอน บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021004 ทาสม บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021005 หวัหนิ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021006 สิเหร บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021007 ควนแคง บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021008 สิเหรเหนือ บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021009 ปากคลอง บอน้ํารอน กันตัง ตรัง
92021101 บางสัก บางสัก กันตัง ตรัง
92021102 บางสัก บางสัก กันตัง ตรัง
92021103 ควนตุงกู บางสัก กันตัง ตรัง
92021104 น้ําราบ บางสัก กันตัง ตรัง
92021105 ทุงคาย บางสัก กันตัง ตรัง
92021106 เขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง
92021201 หาดทรายขาว นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021202 นาเหนือ นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021203 นาเกลือใต นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021204 พระมวง นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021205 ทาโต฿ะเมฆ นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021206 แหลมสะทอน นาเกลือ กันตัง ตรัง
92021301 โคกสะทอน เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021302 เกาะมุกดแ เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021303 มดตะนอย เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021304 บาตูปเูต฿ะ เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021305 หลังเขา เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021306 เจาไหม เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021307 ทรายแกว เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021308 สุไหงบาตู เกาะลิบง กันตัง ตรัง
92021401 คลองชีลอม คลองชีลอม กันตัง ตรัง
92021402 หนองเสม็ด คลองชีลอม กันตัง ตรัง
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92021403 หนองเสม็ด คลองชีลอม กันตัง ตรัง
92021404 ปาุกอ คลองชีลอม กันตัง ตรัง
92021405 ทุงนา คลองชีลอม กันตัง ตรัง
92030101 ยานตาขาว ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
92030102 สะพานดาน ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
92030103 ควนโพธ์ิ ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
92030104 นายายหมอม ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
92030105 หนองเตย ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง
92030201 โหละหาร หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030202 พรุกําหวาน หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030203 หนักแบก หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030204 ปากคลอง หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030205 ทุงเกาะยวน หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030206 พรุนายชาง หนองบอ ยานตาขาว ตรัง
92030301 ไทรงาม นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030302 ควนหนิ นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030303 หนองชุมแสง นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030304 ลําพิกุล นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030305 มาบเมา นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030306 หนองเปด็ นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030307 ทอนพลา นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030308 ลําขนุน นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030309 โคกโดน นาชุมเหด็ ยานตาขาว ตรัง
92030401 ทุงหนองแหง ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030402 หวยดวน ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030403 พรุโต฿ะปกุ ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030404 ควนมะนาวศรี ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030405 หนาวัดโพรงจระเข ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030406 ปากคลอง ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030407 ในควนใต ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030408 ชองหาย ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030409 หนองขอน ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030410 นาหยีคอม ในควน ยานตาขาว ตรัง
92030501 ยูงงาม โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
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92030502 โพรงจระเข โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030503 ลําไห โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030504 โคกทรายเหนือ โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030505 ปากคลอง โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030506 โคกทรายใต โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030507 โหละคลา โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง
92030601 ควนอินทนินงาม ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030602 คลองปะเหลียน ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030603 ใต ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030604 ทาบนัได ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030605 นาโตง ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030606 หวยไมแกน ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030607 นานิน ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030608 ทุงกระบอื ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030609 ทุงตะเซ฿ะ ทุงกระบอื ยานตาขาว ตรัง
92030701 ทุงไหม ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030702 ทุงคาย ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030703 ควนยาง ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030704 เขาไมแกว ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030705 ควนยวน ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030706 ควนเค่ียมออก ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030707 หวยไมแกน ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030708 ตกเขา ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030709 คลองลําเลียง ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030710 ทาดาน ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030711 เกาะเนียง ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง
92030801 ควนโต฿ะทอง เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030802 พิกุลทอง เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030803 ทุงนา เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030804 โคกมวง เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030805 หนองชวด เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030806 คลองทรายขาว เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030807 ในไร เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030808 หนองสามหอง เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
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92030809 วังตะเคียน เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92030810 ตนปริง เกาะเปยีะ ยานตาขาว ตรัง
92040101 ทาขาม ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040102 หยงสตารแ ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040103 พิกุลทอง ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040104 ทุงรวงทอง ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040105 สามแยก ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040106 ทอนหาร ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040107 ควนตก ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040108 ทาขามตก ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040109 ควนลํ้าเพชร ทาขาม ปะเหลียน ตรัง
92040201 ทุงยาว ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040202 ทุงยาว ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040203 โคกแตว ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040204 หนองหวา ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040205 ปาุขวาง ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040206 ทุงมะขามปอูม ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040207 เขาลอม ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
92040301 หวัถนน ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040302 ควนไมดํา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040303 หาดเลา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040304 ลําแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040305 ปาุกอ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040306 ลําปลอก ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040307 วังเจริญ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040308 ทาคลอง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040309 หาดเลา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040310 ทุงขา ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040311 เจาพะ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040312 ถ้ําสุรินทรแ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040313 ทุงโชน ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040314 สันติราษฎรแ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040315 ปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
92040401 สมเฟือง บางดวน ปะเหลียน ตรัง
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92040402 ยวนโปะฺ บางดวน ปะเหลียน ตรัง
92040403 ไสจีนติก บางดวน ปะเหลียน ตรัง
92040404 ปาุแก บางดวน ปะเหลียน ตรัง
92040405 บางดวน บางดวน ปะเหลียน ตรัง
92040406 ตนไทร บางดวน ปะเหลียน ตรัง
92040701 หนองยายแม็ม บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040702 นา บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040703 หนิคอกควาย บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040704 วังศิลา บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040705 หวัควน บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040706 เกาะกลาง บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040707 แหลมยาง บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040708 หนองโต฿ะ บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040709 หนองปรือ บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040710 นาทุง บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040711 ทานา บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040712 พรุใหญ บานนา ปะเหลียน ตรัง
92040901 สุโสะ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040902 วังยาว สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040903 ตนไทร สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040904 ทาคลอง สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040905 หนองผักฉีด สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040906 ทุงไทรทอง สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040907 ทุงกอ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040908 หวยน้ําใส สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040909 ทาเทศ สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040910 หนองขี้ใต สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92040911 ในทอน สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
92041001 ลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041002 ทุงลําเจียก ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041003 ทาคลอง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041004 คลองแร ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041005 ทาเขา ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041006 หนิจอก ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
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92041007 ทางสาย ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
92041101 เสียมไหม เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
92041102 แหลม เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
92041103 ทุง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
92041104 หาดทรายทอง เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
92041201 ทาพญา ทาพญา ปะเหลียน ตรัง
92041202 ปากคู ทาพญา ปะเหลียน ตรัง
92041203 วังปริง ทาพญา ปะเหลียน ตรัง
92041204 ทาพญาใน ทาพญา ปะเหลียน ตรัง
92041301 แหลมสอม แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041302 ทุงสามเกาะ แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041303 นาทุง แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041304 มาบแบก แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041305 หนองเจ็ดบาท แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041306 คลองลําชะ แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041307 หนาลา แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041308 หนองหลง แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041309 หนองเมา แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041310 หลักขัน แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92041311 หาดปลายสาร แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
92050101 บอหนิ บอหนิ สิเกา ตรัง
92050102 พรุจูด บอหนิ สิเกา ตรัง
92050103 ดุหนุ บอหนิ สิเกา ตรัง
92050104 ไสตนวา บอหนิ สิเกา ตรัง
92050105 ไรออก บอหนิ สิเกา ตรัง
92050106 หวัหนิ บอหนิ สิเกา ตรัง
92050107 ใหม บอหนิ สิเกา ตรัง
92050108 โต฿ะบนั บอหนิ สิเกา ตรัง
92050109 ปากคลอง บอหนิ สิเกา ตรัง
92050201 เขาไมแกว เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050202 ไสหนําสูง, ศาลาเทวดา เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050203 แหลมไทร เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050204 บางคางคาว เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050205 แหลมมะขาม เขาไมแกว สิเกา ตรัง
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92050206 ทุงขี้เหล็ก เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050207 ทุงทอง เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050208 หหูนาน เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050209 บอหวา เขาไมแกว สิเกา ตรัง
92050301 กะลาเสใหญ กะลาเส สิเกา ตรัง
92050302 ควนกุน กะลาเส สิเกา ตรัง
92050303 โตนใต กะลาเส สิเกา ตรัง
92050304 พรุเตยบานตีน กะลาเส สิเกา ตรัง
92050305 หนองใหญ กะลาเส สิเกา ตรัง
92050306 ไทรทอง กะลาเส สิเกา ตรัง
92050307 โตนใน กะลาเส สิเกา ตรัง
92050308 รมเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง
92050401 หวยตอ ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050402 หวยตอนอย ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050403 ไมฝาด ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050404 หาดปากเมง ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050405 ฉางหลาง ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050406 ผมเด็น ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050407 นาหละ ไมฝาด สิเกา ตรัง
92050501 หวยไทร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050502 เขาแกว นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050503 หวยน้ําดํา นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050504 นาเมืองเพชร นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050505 ไทรหอย นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050506 กล้ิงกลอง นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92050507 เขาเพดาน นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
92060101 ตลาดหวยยอด หวยยอด หวยยอด ตรัง
92060102 หวยหลุด หวยยอด หวยยอด ตรัง
92060103 ควนหนังขํา หวยยอด หวยยอด ตรัง
92060104 ในเหยา หวยยอด หวยยอด ตรัง
92060105 ทามะปราง หวยยอด หวยยอด ตรัง
92060201 ยางยวน หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060202 หวยน้ําเย็น หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060203 หวยโขง หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
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92060204 ควนเลียบ หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060205 หนองสองพี่นอง หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060206 ชองเขา หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060207 หวัเขา หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060208 ปาุยาง หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060209 ควนเลียบ หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060210 ตนสมหมาว หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060211 หวยขี้แรด หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060212 วังหนิ หนองชางแลน หวยยอด ตรัง
92060501 ปาุหวาน บางดี หวยยอด ตรัง
92060502 เดือยพร บางดี หวยยอด ตรัง
92060503 พรุจูด บางดี หวยยอด ตรัง
92060504 บอประดู บางดี หวยยอด ตรัง
92060505 โคกแตรก บางดี หวยยอด ตรัง
92060506 ซา บางดี หวยยอด ตรัง
92060507 ควนงาชาง บางดี หวยยอด ตรัง
92060508 บอหร่ัง บางดี หวยยอด ตรัง
92060509 ควนอารี บางดี หวยยอด ตรัง
92060510 สะพานไทร บางดี หวยยอด ตรัง
92060511 ควนตอ บางดี หวยยอด ตรัง
92060512 หนองหมาว บางดี หวยยอด ตรัง
92060601 ทุงแดด บางกุง หวยยอด ตรัง
92060602 นาวง บางกุง หวยยอด ตรัง
92060603 ทุงศาลา บางกุง หวยยอด ตรัง
92060604 ควนเหนียง บางกุง หวยยอด ตรัง
92060605 เหนือคลอง บางกุง หวยยอด ตรัง
92060606 วังเจริญ บางกุง หวยยอด ตรัง
92060607 สะพานกอด บางกุง หวยยอด ตรัง
92060608 ทุงนอก บางกุง หวยยอด ตรัง
92060609 ควนพญา บางกุง หวยยอด ตรัง
92060701 เขากอบ เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060702 ไสหาง เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060703 ทุงเลียบ เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060704 ถนนแพรก เขากอบ หวยยอด ตรัง
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92060705 นาทอม เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060706 ทามะพราว เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060707 ไสกลวยเถื่อน เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060708 หนองปรือ เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060709 นาทอม เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060710 หนองคลา เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060711 ทาประดู เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060712 นาพญา เขากอบ หวยยอด ตรัง
92060801 หนองยูง เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060802 โคกแค เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060803 หนองปราง เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060804 คลองนุย เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060805 หวยหลุด เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060806 หวางคลอง เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060807 ควนทงั เขาขาว หวยยอด ตรัง
92060901 ควนตัง เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060902 เขาปนู เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060903 ควนแคง เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060904 หนิแทน เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060905 วังสมบรูณแ เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060906 หวัถนน เขาปนู หวยยอด ตรัง
92060907 สะพานยาง เขาปนู หวยยอด ตรัง
92061001 ในเขา ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061002 ลําแพะ ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061003 คลองคุย ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061004 ปากแจม ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061005 หนาเขา ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061006 ทามะปราง ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061007 ตก ปากแจม หวยยอด ตรัง
92061101 ควนไทร ปากคม หวยยอด ตรัง
92061102 หนองขี้เสียด ปากคม หวยยอด ตรัง
92061103 น้ําพราย ปากคม หวยยอด ตรัง
92061104 ควนยนตแ ปากคม หวยยอด ตรัง
92061105 หนองกก ปากคม หวยยอด ตรัง
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92061106 พรุพี ปากคม หวยยอด ตรัง
92061107 ควนยาง ปากคม หวยยอด ตรัง
92061401 ทาง้ิว ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061402 นาโพธ์ิ ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061403 ไสมะมวง ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061404 ปากหวย ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061405 ไทรงาม ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061406 ทุงควน ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061407 หนิงอม ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061408 เกาะยางแดง ทาง้ิว หวยยอด ตรัง
92061501 กลาง ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061502 ลําภูรา ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061503 หนองผักฉีด ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061504 ยางขาคีม ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061505 หาญจีนเคา ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061506 บนควน ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061507 ชายเขา ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061508 ไสใหญ ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061509 นาหนองตรุด ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061510 หนองชุมแสง ลําภูรา หวยยอด ตรัง
92061601 หนองหมอ นาวง หวยยอด ตรัง
92061602 ไสบอ นาวง หวยยอด ตรัง
92061603 หนองยายฝูาย นาวง หวยยอด ตรัง
92061604 หวัควน นาวง หวยยอด ตรัง
92061605 ทายทุง นาวง หวยยอด ตรัง
92061606 ปาุกอ นาวง หวยยอด ตรัง
92061607 เขาปนิะ นาวง หวยยอด ตรัง
92061608 หนองเนียงแตก นาวง หวยยอด ตรัง
92061609 สะพานนาคบตุร นาวง หวยยอด ตรัง
92061610 ควนขี้เสียด นาวง หวยยอด ตรัง
92061611 หนองหกัทอง นาวง หวยยอด ตรัง
92061701 วังหลาม หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061702 หวยนาง หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061703 หนองราโพธ์ิ หวยนาง หวยยอด ตรัง
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92061704 หวยนางใต หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061705 พรุพี หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061706 วัดหวยนาง หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061707 ควนไสบกุ หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061708 ชางหาร หวยนาง หวยยอด ตรัง
92061901 หนาวัด ในเตา หวยยอด ตรัง
92061902 เขาหลอม ในเตา หวยยอด ตรัง
92061903 ไรเหนือ ในเตา หวยยอด ตรัง
92061904 นอก ในเตา หวยยอด ตรัง
92062001 ทาประดู ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062002 นาคมบาง ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062003 หนองไทร ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062004 ตนขี้ใต ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062005 นาตนพราว ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062006 ลานกระทงิ ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062007 นาขา ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062008 ทุงหวาน ทุงตอ หวยยอด ตรัง
92062101 เขาพรุเสม็ด วังคีรี หวยยอด ตรัง
92062102 วังลําใต วังคีรี หวยยอด ตรัง
92062103 เขานายพัน วังคีรี หวยยอด ตรัง
92062104 วังลํา วังคีรี หวยยอด ตรัง
92062105 ตนโพธ์ิ วังคีรี หวยยอด ตรัง
92062106 ควนนกหวา วังคีรี หวยยอด ตรัง
92070101 ควนโต฿ะปั๋ง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070102 ทุงแคสูง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070103 หนองหวาเต้ีย เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070104 เขาวิเศษ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070105 หนาเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070106 หลังเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070107 หนองคลา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070108 ฉาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070109 บางแปนู เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070110 เขาโอน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070111 คลองโตน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
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92070112 บางแปนู เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070113 หนองพลอง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070114 ควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070115 หนองหอยโขง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070116 หนาควน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070117 หนาเขา เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070118 บางโผ฿ะ เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070119 ในควน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070120 โคกกระทอน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070121 หลังควน เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
92070201 บางนา วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070202 น้ําฉา วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070203 บางพระ วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070204 โคกพลา วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070205 บางลึก วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070206 ชองลม วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070207 ทุงหลวง วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070208 วังใหม วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070209 ทุงสาน วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070210 บางสมบรูณแ วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070211 กลาง วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
92070301 หนองชุมแสง อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070302 ไชยภักด์ิดี อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070303 ในปง อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070304 บางคราม อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070305 เกาขนุน อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070306 พรุใหญ อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070307 ไสใหญ อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070308 โตนทรายขาว อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070309 โตนชี อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070310 วังหนิ อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070311 รอยชั้นพันวัง อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070312 หวยใหญ อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070313 แพรกโด อาวตง วังวิเศษ ตรัง
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92070314 สานแดง อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070315 ยูงงาม อาวตง วังวิเศษ ตรัง
92070401 จิจิก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070402 คลองชี ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070403 ทุงใหญ ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070404 ทุงยาง ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070405 ปากสุหรา ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070406 ทุงขมิ้น ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070407 ควนเค่ียม ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070408 ปาุกอ ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070409 หนองขา ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070410 ทาสะบา ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070411 สายไฟ ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง
92070501 ตนปรง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070502 บางนาว วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070503 ชองหาร วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070504 ใต วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070505 ควนตะเคียน วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070506 สวนปาุ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070507 วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070508 วังทอง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070509 ทอนแจ วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92070510 อาวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
92080101 นาโยง นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080102 หนองแจง นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080103 ปาุใส นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080104 เจาะ นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080105 บนควน นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080106 นาเหม นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080107 หนองไทร นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
92080201 ชอง ชอง นาโยง ตรัง
92080202 หวยลึก ชอง นาโยง ตรัง
92080203 หนักไทร ชอง นาโยง ตรัง
92080204 ใสขนุน ชอง นาโยง ตรัง
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92080205 กรงไหน ชอง นาโยง ตรัง
92080206 ทุงใหญ ชอง นาโยง ตรัง
92080207 ไสทอน ชอง นาโยง ตรัง
92080301 ละมอ ละมอ นาโยง ตรัง
92080302 ควนเจาะ ละมอ นาโยง ตรัง
92080303 คลองลําปริง ละมอ นาโยง ตรัง
92080304 ทุมสมปอุย ละมอ นาโยง ตรัง
92080305 หนองยวน ละมอ นาโยง ตรัง
92080306 ตนเหรียง ละมอ นาโยง ตรัง
92080307 หาญเพ ละมอ นาโยง ตรัง
92080308 เหมกนอย ละมอ นาโยง ตรัง
92080309 กลาง ละมอ นาโยง ตรัง
92080310 นาหาร ละมอ นาโยง ตรัง
92080401 เกาะหยี โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080402 หวยบอน โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080403 ไรหลวง โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080404 หนองใหญ โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080405 นางประหลาด โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080406 ไสขัน โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080407 โคกสะบา โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080408 บนควน โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080409 หนองกินตา โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080410 หนองพาบน้ํา โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080411 หนองพล โคกสะบา นาโยง ตรัง
92080501 ใสใหญ นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080502 นาหมื่นศรี นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080503 วังถ้ํา นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080504 ใสเดือย นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080505 นาจิก นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080506 หวัเขา นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080507 ใสบอลึก นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080508 ควนสวรรคแ นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
92080601 ตกวัดนาปด นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080602 เกาะปดุ นาขาวเสีย นาโยง ตรัง

-2140-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
92080603 นาขาวเสีย นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080604 ออกวัดนาปด นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080605 ใสชมภู นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080606 หโูตน นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080607 ทุงแกเจย นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080608 หวยนุย นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080609 มาบบอน นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92080610 หนองคลา นาขาวเสีย นาโยง ตรัง
92090101 ควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090102 กลาง ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090103 ไรใหญ ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090104 ทุงสมอ ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090105 ใสแต ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090106 ตนพิกุล ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090107 กลางเหนือ ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090108 อายเต็ง ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090109 ควนลอน ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090110 ไสหรก ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090111 ควนเทยีม ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090112 หนาวัดควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090113 ควนจําปา ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090114 นาขาม ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090115 คลองขามเหนือ ควนเมา รัษฎา ตรัง
92090201 คลองโกง คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090202 คลองปาง คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090203 โพธ์ินอย คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090204 หนองหดั คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090205 หนองยนตแ คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090206 หนองกก คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090207 หวยเนียง คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090208 ตนปราง คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090209 ดานสาย คลองปาง รัษฎา ตรัง
92090301 ศาลาหนองบวั หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090302 ตนไทร หนองบวั รัษฎา ตรัง
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92090303 ลองน้ํา หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090304 หนาเขา หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090305 หนองศรีจันทรแ หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090306 ถ้ําพระพุทธ หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090307 คลองโกงใต หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090308 หนองบวั หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090309 ควนซาง หนองบวั รัษฎา ตรัง
92090401 คลองมวน หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090402 น้ําปลิว หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090403 ในรอน หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090404 หนองยาง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090405 ควนตีน หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090406 ไทรบวง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090407 หนองปรือ หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090408 ไสมวง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090409 หวยยาง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090410 ไทรทอง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090411 ปากคลอง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090412 เกราะปราง หนองปรือ รัษฎา ตรัง
92090501 ลําชาง เขาไพร รัษฎา ตรัง
92090502 โหล฿ะทอม เขาไพร รัษฎา ตรัง
92090503 ศาลาหลวงดวง เขาไพร รัษฎา ตรัง
92090504 ทอนเหรียญ เขาไพร รัษฎา ตรัง
92090505 ควนไทรตอก เขาไพร รัษฎา ตรัง
92100101 ปากปรนทาตก หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100102 ปากปรนทาออก หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100103 หนองสมาน หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100104 บกหกั หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100105 แหลมปอ หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100106 โคกวา หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100107 ทาโตบ หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100108 โคกออก หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100109 ควนลอน หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100110 โคกคาย หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
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92100111 นาราโพ หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100112 โคกเคียน หาดสําราญ หาดสําราญ ตรัง
92100201 ในเขา บาหวี หาดสําราญ ตรัง
92100202 บาหวี บาหวี หาดสําราญ ตรัง
92100203 ทุงกอ บาหวี หาดสําราญ ตรัง
92100204 บาเกาะสัก บาหวี หาดสําราญ ตรัง
92100301 นาทะเล ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
92100302 นาชุมเหด็ ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
92100303 ทุงเปลว ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
92100304 ตะเสะ ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
92100305 นาควน ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
92100306 โคกออก ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง
93010301 ปาุหาม เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010302 ดอนปริง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010303 ไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010304 ปาุไส เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010305 ออกศาลา เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010306 ดอนประดู เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010307 ปาก เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010308 หวัยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010309 หวัถนน เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010310 ดอนเค็ต เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010311 นางลาด เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
93010401 มวงงาม ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010402 ควนปรง ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010403 สมตรีด ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010404 ทอนโพธ์ิ ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010405 น้ําเลือด ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010406 หนองหนุน ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010407 ปากเหมือง ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010408 ทามวง ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010409 โคกกอก ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010410 น้ําเลือดใต ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง
93010501 ควนใหม โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
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93010502 โคกชะงาย โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010503 โคกกอ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010504 ลําพายตก โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010505 หนองจิก โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010506 โคกมะมวง โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010507 ทุงยาว โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010508 ควน โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010509 ไสใหญ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง
93010601 หวัยาง นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010602 โคกแยม นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010603 มวงลูกดํา นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010604 หนองปราง นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010605 หนองปริง นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010606 นาทอม นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010607 นากวด นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010608 หยูาน นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง
93010701 ดอนแบก ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010702 นางเกรียง ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010703 แหลมยาง ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010704 ในลอม ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010705 ควนกรวด ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010706 หวยไก ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010707 ปรางหมู ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010708 ปรางหมู ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010709 ทอนพี ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง
93010801 ยาง ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010802 ชายนาโคก ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010803 ไพ ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010804 หนองเพ็ง ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010805 กลาง ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010806 ไพ ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010807 เขาโคเกวียน ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010808 เกาะแตระ ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010809 ไสนายขัน ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
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93010810 โคกโพธ์ิ ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010811 ควนปอม ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010812 ตนปริง ทาแค เมืองพัทลุง พัทลุง
93010901 หวัควน ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010902 ไสยอม ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010903 เตาปนู ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010904 เส้ือเมือง ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010905 ไร ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010906 นอกทุง ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010907 วัดปาุ ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010908 ปากประ ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010909 แขก ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010910 ปากหวะ ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93010911 ชายคลอง ลําป า เมืองพัทลุง พัทลุง
93011001 ชายคลอง ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011002 ไสยาง ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011003 ตะเจ็นออก ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011004 ศาลาพระนาย ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011005 ตํานาน ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011006 ปาุไส ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011007 หนองยาง ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011008 โตร฿ะ ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011009 ตีนวัดโตร฿ะ ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011010 ดอนรุน ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011011 ตํานานใหญ ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011012 ทุงลาน ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011013 ลํามุด ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011014 ควนคง ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011015 ลําเบด็ ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011101 แร ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011102 แร ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011103 ควนมะพราว ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011104 ควนมะพราว ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011105 นาปรือ ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
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93011106 ตีนทา ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011107 ทาโพธ์ิออก ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011108 หวัพรุ ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011109 โคกทราย ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011110 นอก ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011111 ควนกุฎ ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011112 สวน ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011113 โคกหมื่นอินทรแ ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011114 ตากแดด ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011115 ควนกุฎ ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011116 คายไทย ควนมะพราว เมืองพัทลุง พัทลุง
93011201 โหล฿ะพันธแหงษแ รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011202 ไชยสุริวงศแ รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011203 หแูร รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011204 นาโอ รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011205 รมเมือง รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011206 ยางยายขลุย รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011207 ลํา รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011208 ปาุตอ รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011209 นาภู รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
93011301 คอกวัว ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011302 อายใหญ ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011303 มะกอกใต ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011304 ทาสําเภาใต ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011305 ใหม ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011306 ทามะนาว ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011307 ทาสําเภาเหนือ ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011308 พรหมคต ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011309 เขาจิงโจ ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011310 ปากสระ ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011311 โคกฉิ่ง ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011312 ทาขนุน ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011313 ออกวัด ชัยบรีุ เมืองพัทลุง พัทลุง
93011401 นาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
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93011402 โคกทราย นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011403 หวัหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011404 ตรอกปด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011405 เกาะทงั นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011406 ศาลาน้ําตก นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011407 โคกวาว นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011408 วังปริง นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011409 บวงชาง นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011410 เกาะโจด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011411 ตนไทร นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
93011501 แรใหญ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011502 พญาขัน พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011503 ทุงมะขาม พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011504 ทาวจันทรแ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011505 แค พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011506 มวง พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011507 โรงตรวน พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011508 มวงหวาน พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011509 พลายทอง พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93011510 คลองเรือ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
93020101 ไสแตระ กงหรา กงหรา พัทลุง
93020102 ควน กงหรา กงหรา พัทลุง
93020103 ปาุไสตก กงหรา กงหรา พัทลุง
93020104 เกาะขันธแ กงหรา กงหรา พัทลุง
93020105 นอก กงหรา กงหรา พัทลุง
93020106 ปาุไสออก กงหรา กงหรา พัทลุง
93020107 ในมอญ กงหรา กงหรา พัทลุง
93020201 ตนประดู ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020202 วังปริง ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020203 หวัหร่ัง ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020204 ทายาง ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020205 ชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020206 นามะพราว ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020207 ควนขี้แรด ชะรัด กงหรา พัทลุง

-2147-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
93020208 หเูล ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020209 สะพานแตว ชะรัด กงหรา พัทลุง
93020301 โคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020302 พูด คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020303 ศาลาแม็ง คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020304 คู คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020305 คลองเฉลิม คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020306 ปาุแกตก คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020307 ปาุแกออก คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020308 นาบอน คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020309 โหล฿ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020310 ควนอายควาย คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020311 นาทุงโพธ์ิ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020312 ควนโต฿ะบญุ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020313 น้ําตกไพรวัลยแ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020314 คูเหนือ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง
93020401 คลองหวะหลัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020402 คลองหร่ัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020403 ในวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020404 ไรเหนือ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020405 ทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020406 ทาเหนาะ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020407 ทุงใหญ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020408 หนาวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง
93020501 ทุงเลียบ สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020502 พังกิ่ง สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020503 หวังตก สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020504 หวัง สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020505 ไสคุณเปลือย สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020506 นาแด สมหวัง กงหรา พัทลุง
93020507 ทุงเลียบ สมหวัง กงหรา พัทลุง
93030101 บอนนทแ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030102 โคกขาม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030103 ออกเขา เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
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93030104 วัดใหมไทรงาม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030105 ตกเขา เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030106 เทพราช เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030107 กม. 42 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030108 หวัหร่ัง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030109 ทากุน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030110 กลางควน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030111 ทุงสลํา เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030112 ปากทางเกาะทองสม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030113 นางหลง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030114 ปาุยูง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
93030201 นาหยา ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030202 ทานางพรหม ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030203 ทาลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030204 แหลมทอง ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030205 ควนสามโพธ์ิ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030206 ควนขนุน ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030207 ปาุเล ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030208 แหลมแชง ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030209 วัดชุมประดิษฐแ ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030210 ตนปรง ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
93030501 แหลมจองถนน จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030502 โคกแค จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030503 จงเก จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030504 อาพัด จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030505 ทุงแซะ จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030506 แตระ จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030507 พรุ จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
93030601 วังหลาม หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030602 นาดอน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030603 ตนโดน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030604 พูล หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030605 ใหญ หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030606 แหลมดิน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
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93030607 มวงงาม หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030608 คลองขุด หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030609 โคกเค็ด หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030610 นาดอน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030611 ใตถนน หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030612 สะทงั หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง
93030701 เกาะทองสม โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030702 ทางเกวียน โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030703 โคกมวง โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030704 ไรลุม โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030705 ทาควาย โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030706 คลองมวง โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030707 ควนหมอทอง โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030708 ทุงมวงกวาง โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030709 ควนยวน โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030710 โคกแมว โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030711 ทุงยาว โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030712 โคกขาม บานควนลอม โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030713 ทุงเคียน โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030714 ทาควายออก โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93030715 เกาะทองสมใหม โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง
93040101 แมขรี แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040102 ทุงเหรียง แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040103 ดานโลด แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040104 มาบ แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040105 ปลักปอม แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040106 ทุงไทรงาม แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040107 ควนเสาธง แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040108 ควนปาบ แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040109 หนองปด แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040110 คลองปลักปอม แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040111 ควนลอน แมขรี ตะโหมด พัทลุง
93040201 ทุงโพธ์ิ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040202 หวัชาง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
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93040203 ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040204 โพธ์ิ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040205 คลองนุย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040206 โล฿ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040207 ควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040208 โหล฿ะเหรียง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040209 ปาุพงศแ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040210 ทุงสบาย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040211 นาสอง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040212 ในโปะฺ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง
93040301 คลองใหญ คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040302 เกาะเรียน คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040303 ทาเชียด คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040304 โล฿ะบา คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040305 หนองเลน คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040306 พรุนายขาว คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040307 หวยตอ คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040308 สายคลอง คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040309 ทุงนุน คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93040310 ทุงหนักยอ คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง
93050101 ควนบก ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050102 ดอนนูด ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050103 โคกวัด ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050104 โคกวา ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050105 เพิง ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050106 ควนพลี ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050107 โพธ์ิ ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050108 ขอยมา ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050109 ควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
93050201 ทะเลนอย ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050202 ทะเลนอย ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050203 บน ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050204 บนออก ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050205 ปลายตอก ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
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93050206 โคกสัก ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050207 หวัปาุเขียว ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050208 โคกเมา ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050209 บนตก ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050210 บนกลาง ทะเลนอย ควนขนุน พัทลุง
93050401 ศาลาตนรัก นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050402 นานายจีน นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050403 เกาะยาง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050404 หนองในวัง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050405 นาทอม นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050406 ขันหมู นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050407 สะพานขอย นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050408 โงกน้ํา นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050409 ทุงสําโรง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050410 โรงรม นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050411 ใสควายพัน นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050412 เขาวังทอง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
93050501 เขาพนม พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050502 หนองโต฿ะปาน พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050503 ควนปริง พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050504 ทุงขา พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050505 พนมวงกแออก พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050506 ทุงขึงหนัง พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050507 ไสยวน พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050508 เกาะอายเฒา พนมวังกแ ควนขนุน พัทลุง
93050601 กองเกวียน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050602 แหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050603 มาบเนียน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050604 โคกดิน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050605 หนองสามกอน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050606 ทุงในหาร แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050607 บนลาน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050608 เสือสะอาด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
93050609 ในตลาด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
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93050801 ปลายคลอง ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050802 ปนัแต ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050803 หนักกอ ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050804 ปากสระ ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050805 ควนปนัแต ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050806 ในไร ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050807 โพธ์ิ ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050808 สุนทราออก ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050809 สุนทราตก ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050810 ไสหลวง ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050811 ทุงลาน ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050812 ทุงหลา ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050813 เขากลาง ปนัแต ควนขนุน พัทลุง
93050901 วังจรเข โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050902 หนองเหมา โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050903 หนองฟูาผา โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050904 ปาุตอ โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050905 วังจรเข โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050906 หนักกุน โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050907 ทุงโหนด โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050908 ใสโดน โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050909 โตนดดวน โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050910 ทุงปอง โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93050911 ใสเหรียง โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง
93051001 เขากอย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051002 หมอ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051003 จันนาใหญ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051004 ลํารุน ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051005 หวยทอม ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051006 เกาะทอง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051007 ควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051008 จันนาใต ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051009 ใสออย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051010 ใสโพธ์ิ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง

-2153-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
93051011 จันนาตก ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
93051101 ตลาดปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051102 ปากคลอง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051103 เขาออ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051104 คายเสือ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051105 เขายี มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051106 สวน มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051107 ทานาว มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051108 ดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051109 ใสเลียบ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
93051201 ทะเลนอย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051202 ทะเลนอย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051203 ควนพนางตุง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051204 ชายคลอง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051205 ทาชาง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051206 ใสกล้ิง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051207 คาย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051208 หวัหร่ัง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051209 ปากคลองเกา พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051210 ธรรมเถียร พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051211 ไทรงาม พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051212 ปากหวย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051213 ทะเลนอย พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
93051301 ชะมวง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051302 ชายคลอง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051303 ตล่ิงชัน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051304 หวัเปลว ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051305 หนักขัน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051306 ไสเตียน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051307 คายไพออก ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051308 คายไพตก ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051309 ศาลามวง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051310 หวัถนน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051311 ปาบ ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
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93051312 ตนเมา ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051313 ศาลามวง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051314 ศาลาตําเสา ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051315 หยีใน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051316 ใสตอตก ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
93051601 มวงเต้ีย แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051602 ไสขาม แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051603 แพรกหา แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051604 เขาโต฿ะบญุ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051605 เขาพังอิฐ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051606 เขาปาูเจ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051607 ไสหยี แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93051608 ควนนอย แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
93060101 ปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060102 ทาเตียน ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060103 บางเตง ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060104 โพธ์ิ ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060105 พรุหมอ ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060106 ไร ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง
93060201 หวยเผยอ ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060202 ทาไหล ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060203 แหลมยาง ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060204 ดอนประดู ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060205 กลวยเภา ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060206 หวัควน ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060207 ชายพรุ ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060208 หวยเผยอ ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060209 ไทรพอน ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060210 หลาทวด ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060211 ชายหวย ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง
93060301 เกาะแกง เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060302 เกาะยวน เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060303 ทาเนียน เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060304 เกาะนางคําใต เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
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93060305 เกาะนางคําเหนือ เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060306 บางพลอง เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060307 บางตาล เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060308 เกาะนางทอง เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060309 ปอนน เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง
93060401 ทาวา เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060402 ชองฟืน เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060403 แหลมกรวด เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060404 เกาะโคบ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060405 ปากบางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060406 เกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060407 เขาชัน เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060408 เกาะเสือ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060409 น้ําบอหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060410 หวัหนิ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060411 เกาะหมากเมืองใหม เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง
93060501 ฝาละมี ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060502 ควนพระ ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060503 บางมวง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060504 พระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060505 ควนนางพิมพแ ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060506 บางขวน ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060507 ปากเครียว ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060508 แหลมไกผู ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060509 ควนเค่ียม ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060510 ชุมแสง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060511 ควนหวัง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง
93060601 คอกชาง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060602 หารเทา หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060603 มวงทวน หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060604 หวยเรือ หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060605 ทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060606 โคกโหนด หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060607 หนองหวัง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
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93060608 คลองเรือ หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060609 โหนดหมู หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060610 ควนนกหวา หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060611 หารเทาออก หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
93060701 หวยลึก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93060702 เกาะเสือ ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93060703 ดอน ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93060704 ทุงนอก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93060705 โคกทราย ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93060706 กันขี้เหล็ก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง
93070101 สํานักปราง เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070102 สะพานยาง เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070103 มวง เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070104 เขายาออก เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070105 โหล฿ะเร็ดตก เขายา ศรีบรรพต พัทลุง

93070106
สํานักวา บานหวยแตน
 บานนาลอม

เขายา ศรีบรรพต พัทลุง

93070107 โพรงงู เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070108 โหล฿ะเร็ดออก เขายา ศรีบรรพต พัทลุง

93070109
สํานักวา บานหวยแตน
 บานนาลอม

เขายา ศรีบรรพต พัทลุง

93070110 หหูนาน เขายา ศรีบรรพต พัทลุง
93070201 โพธ์ิเล เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070202 ไสประดู เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070203 ควนลม เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070204 ทายูง เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070205 หนองบวั เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070206 เหรียงงาม เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070207 เขาปาูแหร เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070208 ปากชอง เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070209 ในวังตะวันออก

บานในวังตะวันตก
และบานหวยพลับ

เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง

93070210 โหล฿ะปราง เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
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93070211 เขาปูุ เขาปูุ ศรีบรรพต พัทลุง
93070301 สวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070302 ตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070303 วังยาว ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070304 หวยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070305 ทายูง ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070306 หนาควน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070307 หสัคุณ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070308 ทาขาม ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93070309 ไสยางผ้ึง ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
93080101 ในลอม ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080102 กลาง ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080103 กลาง ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080104 ควนนุย ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080105 ควนออก ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080106 ทาดินแดงตก ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080107 ปาุบอนตํ่า ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080108 ทุงผีปั้นรูป ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080109 ศาลาน้ํา ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080110 ปาุบอนเหนือ ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080111 ลอนออก ปาุบอน ปาุบอน พัทลุง
93080201 พรุพอ โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080202 กันแร โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080203 หวยขี้ใต โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080204 หนองบอ โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080205 หวัควน โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080206 ควนเพ็ง โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080207 ควนแหวง โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080208 ควนปอม โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080209 ควนหนิแทน โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080210 หนองผักบุง โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080211 ควนแหวงตก โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080212 พรุพอใต โคกทราย ปาุบอน พัทลุง
93080213 ชายหาร โคกทราย ปาุบอน พัทลุง

-2158-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
93080301 เหมืองตะกั่ว หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080302 หนองธง หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080303 ทุงคาย หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080304 ทุงลานชาง หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080305 หลักสิบ หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080306 เขาจันทรแ หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080307 หนองนก หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080308 หอยโขง หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080309 สายถลาง หนองธง ปาุบอน พัทลุง
93080401 พรุโอน ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080402 ทุงคลองควาย ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080403 ทุงนารี ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080404 ปาุบากออก ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080405 บอสน ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080406 ยางขาคีม ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080407 โหล฿ะหาร ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080408 ตนสาน ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080409 หารบวั ทุงนารี ปาุบอน พัทลุง
93080601 น้ําตก วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080602 ควนเค่ียม วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080603 ตะโหนด วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080604 ทาดินแดงออก วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080605 ควนออก วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080606 ควนนายทน วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080607 น้ํารุง วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93080608 ควนชางตาย วังใหม ปาุบอน พัทลุง
93090101 ตลาดบางแกว ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090102 เกาะ ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090103 สังเขยา ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090104 ทามะเด่ือ ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090105 หแูร ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090106 บางแกว ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090107 ควรสาน ทามะเด่ือ บางแกว พัทลุง
93090201 หาดไขเตา นาปะขอ บางแกว พัทลุง
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93090202 พน นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090203 ควนโหมด นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090204 นาปะขอ นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090205 ชางทอง นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090206 นาหมอม นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090207 วัดโหนด นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090208 สหกรณแ นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090209 ปากพน นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090210 คลองชีพ นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090211 หวัปอ, บางขี้เสียด นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090212 ทุงเศรษฐี นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090213 เกาะหยี นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090214 คลองกะอาน นาปะขอ บางแกว พัทลุง
93090301 แกนคง โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090302 โคกสัก โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090303 ลอน โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090304 ทุงนายพัน โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090305 หวยเนียง โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090306 หนองบอ โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090307 คอแหงงาม โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090308 ทุงโต฿ะหย฿ะ โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090309 ทุงนาเจริญ โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090310 งามทอง โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090311 บอนางชี โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090312 ทวดทอง โคกสัก บางแกว พัทลุง
93090313 ทุงนายพัน โคกสัก บางแกว พัทลุง
93100101 สังแกระ ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100102 ปาุพะยอม ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100103 ทงุ ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100104 ประดูหอม ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100105 นาทราย ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100106 นาขา ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100107 ไสกุน ปาุพะยอม ปาุพะยอม พัทลุง
93100201 ลานขอย ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
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93100202 หวยหลุด ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100203 ทุงชุมพล ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100204 หวยเรียน ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100205 ถ้ําลา ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100206 มาดนั่ง ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100207 หวยศรีเกษร ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100208 หวยรําพึง ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100209 ควนยาว ลานขอย ปาุพะยอม พัทลุง
93100301 โหล฿ะทอม เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100302 หวยกรวด เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100303 บางหลอ เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100304 คลองใหญ เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100305 ไสเลียบ เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100306 ปากเหมือง เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100307 ประชาสามัคคี เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100308 หนําวัว เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100309 ควนตะแบก เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100310 หวยปริง เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100311 เกาะยวน เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100312 หวยไมไผ เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100313 นา เกาะเตา ปาุพะยอม พัทลุง
93100401 พราว บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100402 ตล่ิงชัน บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100403 ศาลาน้ํา บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100404 บอทราย บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100405 ไสออ บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100406 หาดสูง บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100407 ไสกลวย บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100408 หนาปาุ บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100409 ไผรอบ บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93100410 บอทรายใน บานพราว ปาุพะยอม พัทลุง
93110101 ชุมพล, ทุงยาว, ธง ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110102 โคกยาง, โหล฿ะจังกระ ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110103 โหละจังกระ ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
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93110104 สวนโหนด, หวยไทร,

หนองโหมง
ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง

93110105
หนองโหล฿ะ, ลํากะ,
ตาน

ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง

93110106 ทุงยาว ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110107 ควนดินสอ,

โหล฿ะจังกระ
ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง

93110108 สวนโหนด ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110109 หนองหวา ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110110 ควนดินสอใต ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110111 ตนธง ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110112 นารา ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110113 หนองโหรง ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110114 ชุมทอง ชุมพล ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110201 นาวง บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110202 ลําใน บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110203 นา บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110204 เขาคราม บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110205 บานตนไทร,

บานน้ําใตบอ,
บานหวยหลี

บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง

93110206 บานตีนนา, บานในวัง บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110207 บานลําในใต บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110208 คอกเสือ บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110209 วงศแ บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110210 ปาุสน บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110211 น้ําใตบอ บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110212 ลําในใต บานนา ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110301 ตนตอ อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110302 ยาง อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110303 อางทอง อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110304 โหล฿ะหนุน อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110305 ปากแพรก, โหล฿ะชด อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110306 เกาะเหรียง, มาบปริง อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
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93110307 หนองเหรียง อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110308 ประดู อางทอง ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110401 คลองหมวย ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110402 สวนหมาก ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110403 ลําสินธุแ ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110404 หวยทําผัง ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110405 โหล฿ะไฟ ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110406 โตน ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110407 ขาม ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110408 ลําสินธุแเหนือ ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
93110409 โหล฿ะอมออก ลําสินธุแ ศรีนครินทรแ พัทลุง
94010401 สุไหงปาแน บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010402 บานา บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010403 บานา บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010404 กําปงตารง บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010405 กูวิง บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010406 จือโระ บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010407 ปากาปนัยัง บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010408 ยูโย บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010409 แหลมนก บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010410 กูแบอีแตะ บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010411 ปากาดารอ บานา เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010501 ตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010502 ตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010503 กรือเซะ ตันหยงลุโละ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010601 จือแรตันหยง คลองมานิง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010602 คลองมานิง คลองมานิง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010603 สระมาลา คลองมานิง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010604 ตาเนาะบาตู คลองมานิง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010701 ทาราบ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010702 กะมิยอ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010703 ตาเนาะ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010704 กาแลบอืซา กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010705 ทาราบ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
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94010706 สะมาโระ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010707 แนกาแจ กะมิยอ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010801 ปาเระ บาราโหม เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010802 ปาเระ บาราโหม เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010803 ดี บาราโหม เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010901 ตะลุโบะ ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010902 จางา ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010903 กือยา ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010904 จือแรนิบง ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010905 กาฮง ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010906 กอแลบเิละ ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010907 ปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94010908 เจ฿ะดี ปะกาฮะรัง เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011001 รูสะมิแล รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011002 บางปลาหมอ รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011003 ดอนรัก รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011004 งาแม รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011005 โคกสําโรง รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011006 สวนสมเด็จ รูสะมิแล เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011101 แบรอ ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011102 แบรอจะรัง ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011103 แบรอกูวง ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011104 แบรอบแูยสะมิแล ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011105 กําปงปากา ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011106 ปาแดบองอ ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011107 ตะลุโบะ ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011108 ดือราแฮ ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011109 บโุบะ ตะลุโบะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011201 แบรอสะนิง บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011202 บาราเฮาะ บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011203 ลาดอ บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011204 กาฮง บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011205 สะนิง บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011206 มาแบ บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
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94011207 ตูตง บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011208 บลีดอ บาราเฮาะ เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011301 รามง ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011302 รามง ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011303 บาราเฮาะ ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011304 บาราเฮาะ ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011305 บาราเฮาะ ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011306 สุงากาลี ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94011307 ปยุุค ปยุุด เมืองปตัตานี ปตัตานี
94020101 กะโผะ โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020102 เคียน โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020103 ตนธง โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020104 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020105 คลองชาง โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020106 ทุงยาว โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020107 โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020108 สามยอด โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020109 นิคม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020110 ทาคลอง โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020111 คลองปอม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020112 พรุ โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020201 ยางแดง มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020202 โพธ์ิ มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020203 แลแป มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020204 นาคอใต มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020205 ปาุกัน มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020206 มะกรูด มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020207 หรัง มะกรูด โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020301 ทุงศาลา บางโกระ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020302 บางโกระ บางโกระ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020303 ฉาง บางโกระ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020304 บู บางโกระ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020305 ลอแตก บางโกระ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020401 ปาุบอน ปาุบอน โคกโพธ์ิ ปตัตานี
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94020402 ดอนเค็ด ปาุบอน โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020403 นาคอ ปาุบอน โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020404 นาคอกลาง ปาุบอน โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020405 นาคอเหนือ ปาุบอน โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020501 ลําหยัง ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020502 หลวงจันทรแ ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020503 ที่พลู ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020504 ควนลังงา ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020505 ตกวัดทรายขาว ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020506 ลําอาน ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020601 นาประดู นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020602 กลวย นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020603 หวยเปรียะ นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020604 ยางแดง นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020605 ควนประ นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020606 ตลาดนาประดู นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020607 ศาลาลาก นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020608 สลาม นาประดู โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020701 บาเงง ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020702 คลองหนิ ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020703 พระยา ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020704 บอหวา ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020705 ชมภู ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020706 ปากลอ ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020707 โผงโผงนอก ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020708 โผงโผงใน ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020709 ปลักใหญ ปากลอ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020801 ทุงพลา ทุงพลา โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020802 ปาุไร ทุงพลา โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020803 เกาะตา ทุงพลา โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020804 หวยเงาะ ทุงพลา โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94020805 เกาะวิหาร ทุงพลา โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021101 หวัควน ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021102 ควนเปล ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
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94021103 ประดู ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021104 ควนแตน ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021105 ทาเรือ ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021106 โคกอน ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021107 ควนกะลาทอง ทาเรือ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021301 นาเกตุ นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021302 ชะเมา นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021303 ควนลาแม นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021304 คลองชาง นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021305 บาโงฆาดิง นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021306 หวัควน นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021307 คลองชางออก นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021401 แมกัง ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021402 ชางไหออก ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021403 ควนโนรี ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021404 หนองครก ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021405 ตุปะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021406 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021501 สวนนอก ชางใหตก โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021502 มะปรางมัน ชางใหตก โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021503 ชางใหตก ชางใหตก โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021504 ปหุรน ชางใหตก โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94021505 ปาุลาม ชางใหตก โคกโพธ์ิ ปตัตานี
94030101 เกาะเปาะเหนือ เกาะเปาะ หนองจิก ปตัตานี
94030102 เกาะเปาะใต เกาะเปาะ หนองจิก ปตัตานี
94030103 ใหม เกาะเปาะ หนองจิก ปตัตานี
94030201 คอลอตันหยง คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030202 บาโงสากอ คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030203 โคกโหนด คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030204 ตนสะทอน คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030205 กาแลกูมิ คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030206 ไร คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030207 แมโอน คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี
94030208 บาโงแนแต คอลอตันหยง หนองจิก ปตัตานี

-2167-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
94030301 ดอนรัก ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030302 ทาดาน ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030303 บาลา ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030304 คลองขุด ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030305 คลองวัว ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030306 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030307 ดอกรักจะรัง ดอนรัก หนองจิก ปตัตานี
94030401 เปี๊ยะ ดาโต฿ะ หนองจิก ปตัตานี
94030402 โคกหมัก ดาโต฿ะ หนองจิก ปตัตานี
94030403 ออเลาะปแีน ดาโต฿ะ หนองจิก ปตัตานี
94030404 บาโงกาเสาะ ดาโต฿ะ หนองจิก ปตัตานี
94030405 กูแบกีแย ดาโต฿ะ หนองจิก ปตัตานี
94030501 ตุยง ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030502 โคกจันทรแ ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030503 โคกดีปลี ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030504 ทายาลอ ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030505 แฉงแหวง ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030506 ปะกาลือสง ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030507 โคกมวง ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030508 บางปลาหมอ ตุยง หนองจิก ปตัตานี
94030601 ทากําชํา ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030602 ปรัง ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030603 ทายามู ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030604 ตันหยงเปาวแ ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030605 บางราพา ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030606 เกาะหมอแกง ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030607 ปาแด ทากําชํา หนองจิก ปตัตานี
94030701 ควนคูหา บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030702 หวยน้ําเย็น บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030703 ไผมัน บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030704 ควนดิน บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030705 ปาแดลางา บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030706 ตลาดบอทอง บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030707 บอทอง บอทอง หนองจิก ปตัตานี
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94030708 โคกกอดอนยาง บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030709 ใหมหุงนเรนทรแ บอทอง หนองจิก ปตัตานี
94030801 บางไร บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030802 บากง บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030803 บางทนั บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030804 ดอนยาง บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030805 ดอนนา บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030806 สายหมอ บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030807 แคนา บางเขา หนองจิก ปตัตานี
94030901 ปากบางตาวา บางตาวา หนองจิก ปตัตานี
94030902 บางตาวา บางตาวา หนองจิก ปตัตานี
94031001 กาหยี ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031002 ทากูโบ ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031003 น้ําดํา ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031004 โคกคอแหง ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031005 ปาแดลางา ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031006 รูแตบองอ ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031007 คาย ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031008 กูแบซือโยะ ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031009 คลองควน ปโุละปโุย หนองจิก ปตัตานี
94031101 ยาบใีต ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031102 คลองชาง ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031103 ยาบเีหนือ ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031104 ใหม ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031105 คู ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031106 หนองปู ยาบี หนองจิก ปตัตานี
94031201 มะพราวตนเดียว ลิปะสะโง หนองจิก ปตัตานี
94031202 แนบุ ลิปะสะโง หนองจิก ปตัตานี
94031203 กาเดาะ ลิปะสะโง หนองจิก ปตัตานี
94031204 ทากูโบ ลิปะสะโง หนองจิก ปตัตานี
94031205 ทุงโพธ์ิ ลิปะสะโง หนองจิก ปตัตานี
94040101 ปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปตัตานี
94040102 นาพราว ปะนาเระ ปะนาเระ ปตัตานี
94040103 โตะแปะฺ ปะนาเระ ปะนาเระ ปตัตานี
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94040104 คลองตํ่า ปะนาเระ ปะนาเระ ปตัตานี
94040105 คาโต ปะนาเระ ปะนาเระ ปตัตานี
94040201 ทาขาม ทาขาม ปะนาเระ ปตัตานี
94040202 สวนหมาก ทาขาม ปะนาเระ ปตัตานี
94040203 ทามะนาว ทาขาม ปะนาเระ ปตัตานี
94040204 ทุง ทาขาม ปะนาเระ ปตัตานี
94040301 ทุงใหญ บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040302 เกาะ บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040303 นอก บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040304 หวัคลอง บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040305 ปลุามาวอ บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040306 ปตูะ บานนอก ปะนาเระ ปตัตานี
94040401 ราวอ ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040402 คลอง ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040403 หวันอน ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040404 ดอนตะวันออก ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040405 ยางงาม ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040406 ปาุสัก ดอน ปะนาเระ ปตัตานี
94040501 ปาลัส ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040502 ควนกลาง ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040503 พิกุล ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040504 ใต ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040505 ดาน ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040506 บอตุมพระ ควน ปะนาเระ ปตัตานี
94040601 ตะโละ ทาน้ํา ปะนาเระ ปตัตานี
94040602 สุเหรา ทาน้ํา ปะนาเระ ปตัตานี
94040603 ตีนเขา ทาน้ํา ปะนาเระ ปตัตานี
94040604 โต฿ะชา ทาน้ํา ปะนาเระ ปตัตานี
94040605 ขา ทาน้ํา ปะนาเระ ปตัตานี
94040701 ใหญ คอกกระบอื ปะนาเระ ปตัตานี
94040702 หวันอน คอกกระบอื ปะนาเระ ปตัตานี
94040703 ปากชอง คอกกระบอื ปะนาเระ ปตัตานี
94040704 มะรวด คอกกระบอื ปะนาเระ ปตัตานี
94040801 เคียน พอมิ่ง ปะนาเระ ปตัตานี
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94040802 นาจาก พอมิ่ง ปะนาเระ ปตัตานี
94040803 พอมิ่ง พอมิ่ง ปะนาเระ ปตัตานี
94040804 ใหม พอมิ่ง ปะนาเระ ปตัตานี
94040901 บางมะรวด บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040902 ทาชะเมา บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040903 หวัเขาแกว บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040904 ปาุกะพอ บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040905 กลาง บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040906 บออิฐ บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040907 ไสพญา บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040908 แหลมแปงู บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94040909 บนดอน บานกลาง ปะนาเระ ปตัตานี
94041001 บางหมู บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตัตานี
94041002 น้ําบอ บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตัตานี
94041003 ทาสู บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตัตานี
94041004 แฆแฆ บานน้ําบอ ปะนาเระ ปตัตานี
94050101 มายอ มายอ มายอ ปตัตานี
94050102 มาหยอ มายอ มายอ ปตัตานี
94050103 ปาแย มายอ มายอ ปตัตานี
94050201 ถนน ถนน มายอ ปตัตานี
94050202 กูแบซาแม ถนน มายอ ปตัตานี
94050203 ดูวา ถนน มายอ ปตัตานี
94050204 ถนนตก ถนน มายอ ปตัตานี
94050301 บองอ ตรัง มายอ ปตัตานี
94050302 ตรัง ตรัง มายอ ปตัตานี
94050303 เขาวัง ตรัง มายอ ปตัตานี
94050304 มวงเงิน ตรัง มายอ ปตัตานี
94050401 กาแลตือเงาะ กระหวะ มายอ ปตัตานี
94050402 พอเบาะ กระหวะ มายอ ปตัตานี
94050403 กระหวะ กระหวะ มายอ ปตัตานี
94050404 ราวอ กระหวะ มายอ ปตัตานี
94050405 เมาะโง กระหวะ มายอ ปตัตานี
94050501 บาลูกาตือเงาะ ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050502 เมืองยอน ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
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94050503 โคกกอ ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050504 ตะบงิตีงี ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050505 น้ําใส ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050506 เจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050507 บเูกะกุง ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050508 โคกระกํา ลุโบะยิไร มายอ ปตัตานี
94050601 กอแล ลางา มายอ ปตัตานี
94050602 ลางา ลางา มายอ ปตัตานี
94050603 ตาแบ฿ะ ลางา มายอ ปตัตานี
94050604 บาละแต ลางา มายอ ปตัตานี
94050605 ปาลัส ลางา มายอ ปตัตานี
94050606 จูนง ลางา มายอ ปตัตานี
94050607 เปาะชี ลางา มายอ ปตัตานี
94050701 ลางสาด กระเสาะ มายอ ปตัตานี
94050702 กระเสาะ กระเสาะ มายอ ปตัตานี
94050703 บหุวะ กระเสาะ มายอ ปตัตานี
94050704 ยุกง กระเสาะ มายอ ปตัตานี
94050705 บอืเระ กระเสาะ มายอ ปตัตานี
94050801 แขนทาว เกาะจัน มายอ ปตัตานี
94050802 ลาเกาะ เกาะจัน มายอ ปตัตานี
94050803 คลองชาง เกาะจัน มายอ ปตัตานี
94050804 เกาะจัน เกาะจัน มายอ ปตัตานี
94050805 แยระ เกาะจัน มายอ ปตัตานี
94050901 บดูน ปะโด มายอ ปตัตานี
94050902 มะหดุ ปะโด มายอ ปตัตานี
94050903 ควนหยี ปะโด มายอ ปตัตานี
94050904 ปาุละเมาะ ปะโด มายอ ปตัตานี
94050905 ปะโด ปะโด มายอ ปตัตานี
94051001 บาตะกูโบ สาคอบน มายอ ปตัตานี
94051002 มวงหวาน สาคอบน มายอ ปตัตานี
94051003 ตุนหยง สาคอบน มายอ ปตัตานี
94051101 ฆูลี สาคอใต มายอ ปตัตานี
94051102 บดีู สาคอใต มายอ ปตัตานี
94051103 สมาหอ สาคอใต มายอ ปตัตานี
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94051104 อาฆง สาคอใต มายอ ปตัตานี
94051201 สะกํา สะกํา มายอ ปตัตานี
94051202 ศาลาบดีู สะกํา มายอ ปตัตานี
94051203 คลองโตะโนะ สะกํา มายอ ปตัตานี
94051204 กูบงับาเดาะ สะกํา มายอ ปตัตานี
94051301 บาโง ปานัน มายอ ปตัตานี
94051302 ปานัน ปานัน มายอ ปตัตานี
94060101 ลูกไมไผ ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060102 แลแวะ ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060103 ตะโละแมะนา ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060104 ตะโละนิบง ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060201 ขาลิง พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060202 พิเทน พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060203 ปาุมะพราว พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060204 บอืจะ พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060205 บาแฆะ พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060206 โต฿ะชูด พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060207 ตือเบาะ พิเทน ทุงยางแดง ปตัตานี
94060301 บาลูกาลูวะ น้ําดํา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060302 บอืราแง น้ําดํา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060303 ชะมา น้ําดํา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060304 บอืแนยามู น้ําดํา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060305 นัดฆอมิส น้ําดํา ทุงยางแดง ปตัตานี
94060401 ปาแดปาลัส ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060402 ปาเซปเูต฿ะ ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060403 เขาดิน ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060404 มะนังยง ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060405 ปากู ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060406 ตะโลโต฿ะโน ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94060407 จะมือฆา ปากู ทุงยางแดง ปตัตานี
94070201 ตะบิ้ง ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
94070202 กูแบบาเดาะ ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
94070203 เจาะกือแย ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
94070204 แซะโมะ ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
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94070205 ลานชาง ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
94070206 กาเยาะมาตี ตะบิ้ง สายบรีุ ปตัตานี
94070301 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070302 บน ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070303 ปะเสยะวอ ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070304 ทุงเค็จ ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070305 บาเลาะ ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070306 จากอง ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070307 ลุม ปะเสยะวอ สายบรีุ ปตัตานี
94070401 บางเกาเหนือ บางเกา สายบรีุ ปตัตานี
94070402 บางเกาใต บางเกา สายบรีุ ปตัตานี
94070403 บางเกาทะเล บางเกา สายบรีุ ปตัตานี
94070404 ปาุทุง บางเกา สายบรีุ ปตัตานี
94070501 บอืเระ บอืเระ สายบรีุ ปตัตานี
94070502 กอตอ บอืเระ สายบรีุ ปตัตานี
94070503 บาโงยือริง บอืเระ สายบรีุ ปตัตานี
94070504 สะบอืแร บอืเระ สายบรีุ ปตัตานี
94070601 เตราะบอน เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070602 กะลูแป เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070603 ฮูแตกอแล เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070604 สือดัง เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070605 ชะเมาสามตน เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070606 บาโงมูลง เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070607 กะลาพอออก เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070608 กะลาพอตก เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070609 กะลูแปเหนือ เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070610 ลูโบะซูลง เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070611 กะลูปี เตราะบอน สายบรีุ ปตัตานี
94070701 ฮุแตมาแจ กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070702 กูแว กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070703 ปายอ กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070704 กะดุนง กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070705 โต฿ะบาลา กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070706 ละอารแ กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
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94070707 บอืแนบาแด กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070708 ปายอนอก กะดุนง สายบรีุ ปตัตานี
94070801 ทุงนอย ละหาร สายบรีุ ปตัตานี
94070802 ลาลอ ละหาร สายบรีุ ปตัตานี
94070803 เขา ละหาร สายบรีุ ปตัตานี
94070804 ชองแมว ละหาร สายบรีุ ปตัตานี
94070805 ละหาร ละหาร สายบรีุ ปตัตานี
94070901 มะนังดาลํา มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94070902 กาแระ มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94070903 กือบง มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94070904 ปาุมวง มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94070905 กาหงษแ มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94070906 จลาโก มะนังดาลํา สายบรีุ ปตัตานี
94071001 เจาะโบ แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071002 จะเฆ แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071003 จะเฆตก แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071004 ดาน แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071005 เตราะแกน แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071006 แปนู แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071007 ชองหมู แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071008 ละหาร แปนู สายบรีุ ปตัตานี
94071101 ทุงคลา ทุงคลา สายบรีุ ปตัตานี
94071102 บลูกาตือแร ทุงคลา สายบรีุ ปตัตานี
94071103 นาหวา ทุงคลา สายบรีุ ปตัตานี
94071104 เตราะปลิง ทุงคลา สายบรีุ ปตัตานี
94071105 พอเหมาะ ทุงคลา สายบรีุ ปตัตานี
94080101 โคกนิบง ไทรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080102 สารวัน ไทรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080103 กูวิง ไทรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080104 ปลักแตน ไทรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080105 ทาชาง ไทรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080201 ไมแกน ไมแกน ไมแกน ปตัตานี
94080202 ปาเส ไมแกน ไมแกน ปตัตานี
94080203 ใหญ ไมแกน ไมแกน ปตัตานี

-2175-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
94080204 กระจูด ไมแกน ไมแกน ปตัตานี
94080301 ดินเสมอ ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080302 ทะเล ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080303 ตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080304 บลิยา ตะโละไกรทอง ไมแกน ปตัตานี
94080401 ปาุไหม ดอนทราย ไมแกน ปตัตานี
94080402 รังมดแดง ดอนทราย ไมแกน ปตัตานี
94080403 ละเวง ดอนทราย ไมแกน ปตัตานี
94080404 ดอนทราย ดอนทราย ไมแกน ปตัตานี
94090101 ตะโละแอเราะ ตะโละ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090102 เปาะกูแม ตะโละ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090103 ปาุศรี ตะโละ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090104 ลุวง ตะโละ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090105 สมูหลง ตะโละ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090201 ปาตา ตะโละกาโปรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090202 ตะโละอาโห ตะโละกาโปรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090203 ทาดาน ตะโละกาโปรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090204 ทาพง ตะโละกาโปรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090205 ทากุน ตะโละกาโปรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090301 ตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090302 ตือระ ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090303 ตํามะสู ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090304 ยือริง ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090305 จาบงัโต฿ะกู ตันหยงดาลอ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090401 โต฿ะตีเต ตันหยงจึงงา ยะหร่ิง ปตัตานี
94090402 ตันหยงจึงงา ตันหยงจึงงา ยะหร่ิง ปตัตานี
94090501 ตอหลัง ตอหลัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94090502 ดุซงปาแยตะวันตก ตอหลัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94090503 ดุซงปาแยตะวันออก ตอหลัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94090601 เทยีรยา ตาแกะ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090602 ตาแกะ ตาแกะ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090603 ฝาง ตาแกะ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090604 กุหมัง ตาแกะ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090701 ตาลีอายรแ ตาลีอายรแ ยะหร่ิง ปตัตานี

-2176-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
94090702 บากง ตาลีอายรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090703 สีปาย ตาลีอายรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090704 ใหม ตาลีอายรแ ยะหร่ิง ปตัตานี
94090801 ยามู ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090802 ภูมีน้ําพุง ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090803 ปาุหลวง ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090804 ภูมีปอเนาะ ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090805 ดินแดง ยามู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090901 โต฿ะโสม บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090902 บาลาดูวอ บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี
94090903 บางปู บางปู ยะหร่ิง ปตัตานี
94091001 หนองแรต หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091002 แหลม หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091003 แบรอ หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091004 บอืแนลูวง หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091005 ลางา หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091006 วอซา หนองแรต ยะหร่ิง ปตัตานี
94091101 ทุงคา ปยิามุมัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091102 บอมวง ปยิามุมัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091103 ปยิา ปยิามุมัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091104 ตาหมน ปยิามุมัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091105 ปาโต฿ะ ปยิามุมัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091201 ปลุากง ปลุากง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091202 ปาโฮะกาเยาะ ปลุากง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091203 บอืแนละที ปลุากง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091204 เจาะกือแล ปลุากง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091301 ปาโฮะแฮ บาโลย ยะหร่ิง ปตัตานี
94091302 โต฿ะตีแต บาโลย ยะหร่ิง ปตัตานี
94091303 บาโลย บาโลย ยะหร่ิง ปตัตานี
94091304 กูวิง บาโลย ยะหร่ิง ปตัตานี
94091401 ตือระ สาบนั ยะหร่ิง ปตัตานี
94091402 ตะโละ สาบนั ยะหร่ิง ปตัตานี
94091403 สาบนั สาบนั ยะหร่ิง ปตัตานี
94091404 ซีโต฿ะ สาบนั ยะหร่ิง ปตัตานี
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94091405 บาลาลูกา สาบนั ยะหร่ิง ปตัตานี
94091501 อาโห มะนังยง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091502 ตันหยง มะนังยง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091503 ดาลอ มะนังยง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091504 ชะเอาะ มะนังยง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091505 ริมคลอง มะนังยง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091601 ยาว ราตาปนัยัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091602 มูหลง ราตาปนัยัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091603 พังกับ ราตาปนัยัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091604 ยามูเฉลิม ราตาปนัยัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091605 กลาขอ ราตาปนัยัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091701 กะดี จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091702 ปยิา จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091703 ตูเวาะ จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091704 สะแปนอง จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091705 มะปริง จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091706 นาหอม จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091707 จะรัง จะรัง ยะหร่ิง ปตัตานี
94091801 บดีู แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปตัตานี
94091802 ตะโละสมีแล แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปตัตานี
94091803 ปาตาบดีู แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปตัตานี
94091804 ดาโต฿ะ แหลมโพธ์ิ ยะหร่ิง ปตัตานี
94100101 กรือเซะ ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100102 ยือแร ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100103 บนิยาลีมอ ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100104 ปายอเมาะสูเม็ง ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100105 พงสะตา ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100106 ตนทเุรียน ยะรัง ยะรัง ปตัตานี
94100201 ลือเมาะ สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100202 สิเดะ สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100203 อีบุ฿ สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100204 ศาลาสอง สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100205 อาโห สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100206 บากง สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
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94100207 กูแบบาเดาะ สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100208 ปตูะ สะดาวา ยะรัง ปตัตานี
94100301 บราโอ ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100302 ประจัน ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100303 บอืแนกือบง ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100304 กอและ ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100305 บโูกะ ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100306 กูแบปตูะ ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100307 บอืแนปแีน ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100308 กูนิง ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100309 บอืแน ประจัน ยะรัง ปตัตานี
94100401 สะนอ สะนอ ยะรัง ปตัตานี
94100402 ยามูเซ็ง สะนอ ยะรัง ปตัตานี
94100403 บอืแนดาแล สะนอ ยะรัง ปตัตานี
94100404 คางา สะนอ ยะรัง ปตัตานี
94100501 ปลูา ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100502 จือโระ ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100503 มาปะ ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100504 จาแบปะ ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100505 ปลูาตาเยาะฆอ ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100506 ระแวง ระแวง ยะรัง ปตัตานี
94100601 ชามู ปตูิมุดี ยะรัง ปตัตานี
94100602 บาซาเวาะเซ็ง ปตูิมุดี ยะรัง ปตัตานี
94100603 บาซาเอ ปตูิมุดี ยะรัง ปตัตานี
94100604 โต฿ะทวูอ ปตูิมุดี ยะรัง ปตัตานี
94100605 ปอซัน ปตูิมุดี ยะรัง ปตัตานี
94100701 วัด วัด ยะรัง ปตัตานี
94100702 ปลูากูวิง วัด ยะรัง ปตัตานี
94100703 เกาะหวาย วัด ยะรัง ปตัตานี
94100704 กูแบปาเส วัด ยะรัง ปตัตานี
94100705 ปายอกะลูแว วัด ยะรัง ปตัตานี
94100801 กระโด กระโด ยะรัง ปตัตานี
94100802 บาซากาจิ กระโด ยะรัง ปตัตานี
94100803 ปรีกี กระโด ยะรัง ปตัตานี
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94100804 กูแบบาเดาะ กระโด ยะรัง ปตัตานี
94100805 สาเราะ กระโด ยะรัง ปตัตานี
94100901 โคกหญาคา คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94100902 บนิยา คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94100903 กาแลสะนอ คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94100904 สุงาบารู คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94100905 โฉลง คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94100906 โคกหญาคา คลองใหม ยะรัง ปตัตานี
94101001 พงสาฆอ เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101002 ดุซงปาเย เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101003 เมาะมาวี เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101004 ตนมะขาม เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101005 เกาะบาตอ เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101006 ดารุสสลาม เมาะมาวี ยะรัง ปตัตานี
94101101 กอลํา กอลํา ยะรัง ปตัตานี
94101102 ละหารยามู กอลํา ยะรัง ปตัตานี
94101103 สะตา กอลํา ยะรัง ปตัตานี
94101104 ปลูากาซิง กอลํา ยะรัง ปตัตานี
94101105 ลานควาย กอลํา ยะรัง ปตัตานี
94101201 เขาตูม เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101202 บเูกะดาตู เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101203 โสรง เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101204 บาโงยะหา เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101205 จาเราะบองอ เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101206 โคกขี้เหล็ก เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94101207 นิปกิูเละ เขาตูม ยะรัง ปตัตานี
94110101 บาโง กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110102 เจาะกะพอ กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110103 กําปงบารู กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110104 บาลูกา กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110105 บาโงยือแบง็ กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110106 คอลอกาปะ กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110107 เจาะกะพอใน กะรุบี กะพอ ปตัตานี
94110108 ปาแดกือมูติง กะรุบี กะพอ ปตัตานี
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94110201 บอืแต ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110202 อุแตบอืราแง ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110203 กาหยี ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110204 ตะโละดือรามัน ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110205 บติีง ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110206 กอลี ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110207 ตะโละโตะและหแ ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110208 คอลอกาลี ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110209 โต฿ะแน ตะโละดือรามัน กะพอ ปตัตานี
94110301 มะกอ ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110302 มะแนดาแล ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110303 บาโงสาเมาะ ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110304 มอแซง ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110305 คอกวัว ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110306 โลทู ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110307 มือลอ ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110308 มะแนลาแล ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110309 วังพลา ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94110310 ตะโละบาโระ ปลองหอย กะพอ ปตัตานี
94120101 ใหม แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120102 ปาุสวย แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120103 ทําเนียบ แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120104 นางโอ แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120105 คลองทราย แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120106 ลูตง แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120107 ตนซาน แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120108 โคกพันตัน แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120109 โคกมวง แมลาน แมลาน ปตัตานี
94120201 ปลักปรือ มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
94120202 คูระ มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
94120203 ตันหยง มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
94120204 มวงเต้ีย มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
94120205 ทํานบ มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
94120206 กือลองแตยอ มวงเต้ีย แมลาน ปตัตานี
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94120301 ตนโตนด ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120302 แมตีน฿ะ ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120303 ละโพะ ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120304 นาหมอเทพ ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120305 วังกวาง ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120306 ควนแปลงงู ปาุไร แมลาน ปตัตานี
94120307 กําปงลูวา ปาุไร แมลาน ปตัตานี
95010201 บดีุ บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010202 นิบง บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010203 จือนือแร บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010204 บอืแน บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010205 ไบกแ บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010206 บเูกะคละ บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010207 ร้ัวตะวัน บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010208 บดีุฮีเลยแ บดีุ เมืองยะลา ยะลา
95010301 ยุโป ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010302 ทุงเหรียง ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010303 บาโด ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010304 ทุงยามู ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010305 คลองทราย ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010306 บอเจ็ดลูก ยุโป เมืองยะลา ยะลา
95010401 ลิดล ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95010402 บุ฿ ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95010403 บาตูปเูต฿ะ ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95010404 บาตัน ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95010405 บาตันใน ลิดล เมืองยะลา ยะลา
95010601 ยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา
95010602 กูเบ ยะลา เมืองยะลา ยะลา
95010603 บาโจ ยะลา เมืองยะลา ยะลา
95010801 ทาสาป ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
95010802 ปายอ ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
95010803 ลิมุด ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
95010804 สาคอ ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
95010805 บอืเงาะ ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
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95010806 กําปั่น ทาสาป เมืองยะลา ยะลา
95010901 ลําใหม ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010902 น้ําเย็น ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010903 ปาุพอ ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010904 ปอเยาะ ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010905 ลูกา ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010906 ตนพิกุล ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95010907 สีคง ลําใหม เมืองยะลา ยะลา
95011001 หนาถ้ํา หนาถ้ํา เมืองยะลา ยะลา
95011002 บนันังลูวา หนาถ้ํา เมืองยะลา ยะลา
95011003 กูแปอิเต฿ะ หนาถ้ํา เมืองยะลา ยะลา
95011004 ถ้ําเหนือ หนาถ้ํา เมืองยะลา ยะลา
95011101 เหนือ ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011102 ลําพะยา ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011103 พรุ ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011104 ทําเนียบ ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011105 ตะวันออก ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011106 ทองลน ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011107 ตนหยี ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา
95011201 เปาะเสง เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา
95011202 จืองา เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา
95011203 กูแปปาแย เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา
95011204 เนียง เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา
95011401 พรอน พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011402 ดุซง พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011403 ตาสา พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011404 ทาวัง พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011405 ควน พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011406 จาหนัน พรอน เมืองยะลา ยะลา
95011501 บนันังสาเรง บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95011502 บนันังบโูย บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95011503 จะกือเละ บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95011504 ตะโละติโป บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95011505 กูแปปโุรง บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา

-2183-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
95011506 กะตุปะ บนันังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
95011601 เบอรแเสง สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011602 หลักหา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011603 เปาะยานิ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011604 นัดโต฿ะโมง สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011605 บาโงยบาแด สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011606 ตะโละกือมง สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011607 นิบงบารู สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011608 กําปงบเูก฿ะ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011609 กือแลมะหแ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011610 ตือเบาะ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011611 กําปงตือเงาะ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011612 บาเฆ็ง สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011613 ปรามะ สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
95011801 คลา ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95011802 กะลูแป ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95011803 ตาเซะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95011804 วังกระ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95011805 ทุงยอ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
95020201 นาขอย ยะรม เบตง ยะลา
95020202 จาเราะลอเบาะ ยะรม เบตง ยะลา
95020203 ยะรม ยะรม เบตง ยะลา
95020204 จันทรัตนแ ยะรม เบตง ยะลา
95020205 ราโมง ยะรม เบตง ยะลา
95020206 ใหม ยะรม เบตง ยะลา
95020207 บนันังสิแน ยะรม เบตง ยะลา
95020208 บเูก็ตดาราเซ ยะรม เบตง ยะลา
95020301 จาเราะปะไต ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020302 บอน้ํารอน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020303 มาลา ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020304 กม. 7 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020305 กม. 19 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020306 กม. 18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020307 สุตันตานนทแ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
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95020308 ปากบาง ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020309 มาลาเหนือ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
95020401 อัยเยอรแเวง อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020402 กม. 32 อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020403 กม. 36 อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020404 ธารมะลิ อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020405 วังใหม อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020406 กม. 38 อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020407 ดอน อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020408 อัยเยอรแควีน อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020409 นากอ อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020410 จุฬาภรณแพัฒนา 10 อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020411 สามรอยไร อัยเยอรแเวง เบตง ยะลา
95020501 อัยเยอรแเบอรแจัง ธารน้ําทพิยแ เบตง ยะลา
95020502 บาแตตูแง ธารน้ําทพิยแ เบตง ยะลา
95020503 กาแปะฺซาลัง ธารน้ําทพิยแ เบตง ยะลา
95020504 จาเราะซูซู ธารน้ําทพิยแ เบตง ยะลา
95030101 ปาุหวัง บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030102 บนันังสตา บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030103 เงาะกาโป บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030104 บนันังกูแว บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030105 กาโสด บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030106 บอืซู บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030107 บอืราเปะฺ บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030108 ตือระ บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030109 เจาะบนัตัง บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030110 บาโงยแจเกาะ บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030111 ปาุหวังนอก บนันังสตา บนันังสตา ยะลา
95030201 อูแบ บาเจาะ บนันังสตา ยะลา
95030202 บาเจาะ บาเจาะ บนันังสตา ยะลา
95030203 บางลาง บาเจาะ บนันังสตา ยะลา
95030204 บยีอ บาเจาะ บนันังสตา ยะลา
95030205 คอลอกาเอ บาเจาะ บนันังสตา ยะลา
95030301 กม. 26 นอก ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
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95030302 กม. 26 ใน ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030303 กาสัง ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030304 ตาเนาะปเูต฿ะ ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030305 ทํานบ ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030306 กาสังใน ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030307 ซอยเหมือง ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030308 รานอ ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030309 ตาเนาะปเูต฿ะใน ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030310 แอรอง ตาเนาะปเูต฿ะ บนันังสตา ยะลา
95030401 ถ้ําทะลุ ถ้ําทะลุ บนันังสตา ยะลา
95030402 นาซัว ถ้ําทะลุ บนันังสตา ยะลา
95030403 บนันังบโูบ ถ้ําทะลุ บนันังสตา ยะลา
95030404 ดีดะ ถ้ําทะลุ บนันังสตา ยะลา
95030405 ตังกะเด็ง ถ้ําทะลุ บนันังสตา ยะลา
95030501 ตะบงิติงงี ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030502 กือลอง ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030503 ลิเงะ ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030504 บายิ ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030505 ตาเอียด ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030506 ตลาดนิคม ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030507 เขาน้ําตก ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030508 ปแีซคละ ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030509 คีรีลาด ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030510 หาดทราย ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030511 ยีลาปนั ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030512 ลาตอสูแก ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030513 ปาลอบาตะ ตล่ิงชัน บนันังสตา ยะลา
95030601 เขื่อนบางลาง เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95030602 สันติ 1 เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95030603 ภักดี 1 เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95030604 ฉลองชัย เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95030605 ภักดี เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95030606 ดาแลแป เขื่อนบางลาง บนันังสตา ยะลา
95040101 ธารโต ธารโต ธารโต ยะลา
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95040102 หนาเกษตร ธารโต ธารโต ยะลา
95040103 จาเราะแป ธารโต ธารโต ยะลา
95040104 ศรีแปนู ธารโต ธารโต ยะลา
95040105 บนันังกระแจะ ธารโต ธารโต ยะลา
95040106 มายอ ธารโต ธารโต ยะลา
95040107 หลังเกษตร ธารโต ธารโต ยะลา
95040201 แหร บานแหร ธารโต ยะลา
95040202 บวัทอง บานแหร ธารโต ยะลา
95040203 ซาไก บานแหร ธารโต ยะลา
95040204 บโูละสะนิแย บานแหร ธารโต ยะลา
95040205 บอหนิ บานแหร ธารโต ยะลา
95040206 บาตูปเูต฿ะ บานแหร ธารโต ยะลา
95040207 วังศิลา บานแหร ธารโต ยะลา
95040208 เจ฿าะซิโปะฺ บานแหร ธารโต ยะลา
95040209 บวัทองใต บานแหร ธารโต ยะลา
95040210 ควนดินดํา บานแหร ธารโต ยะลา
95040211 บอหนินอก บานแหร ธารโต ยะลา
95040301 ละหาด แมหวาด ธารโต ยะลา
95040302 วังไทร แมหวาด ธารโต ยะลา
95040303 กระปอง แมหวาด ธารโต ยะลา
95040304 ปะเด็ง แมหวาด ธารโต ยะลา
95040305 ฆอแย แมหวาด ธารโต ยะลา
95040306 สันติ 2 แมหวาด ธารโต ยะลา
95040307 คอกชาง แมหวาด ธารโต ยะลา
95040308 ปาโจแมเราะ แมหวาด ธารโต ยะลา
95040309 จุฬาภรณแ 9 แมหวาด ธารโต ยะลา
95040310 ในหลง แมหวาด ธารโต ยะลา
95040311 ตาพะเยา แมหวาด ธารโต ยะลา
95040312 ชุมชนพัฒนา แมหวาด ธารโต ยะลา
95040401 พิกุลทอง คีรีเขต ธารโต ยะลา
95040402 ผานศึก คีรีเขต ธารโต ยะลา
95040403 ศรีนคร คีรีเขต ธารโต ยะลา
95040404 ไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา
95040405 ดินเสมอ คีรีเขต ธารโต ยะลา
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95040406 นครธรรม คีรีเขต ธารโต ยะลา
95040407 ปากูหะยี คีรีเขต ธารโต ยะลา
95050101 อาบอ ยะหา ยะหา ยะลา
95050102 ยะหา ยะหา ยะหา ยะลา
95050103 พงลูกา ยะหา ยะหา ยะลา
95050104 ลากอ ยะหา ยะหา ยะลา
95050105 สะปาเราะ ยะหา ยะหา ยะลา
95050106 อาเส็น ยะหา ยะหา ยะลา
95050107 บาโด ยะหา ยะหา ยะลา
95050108 เจาะกลาดี ยะหา ยะหา ยะลา
95050109 กือเต ยะหา ยะหา ยะลา
95050201 ละแอ ละแอ ยะหา ยะลา
95050202 ตาเปาะ ละแอ ยะหา ยะลา
95050203 กียา ละแอ ยะหา ยะลา
95050204 กูแบรายอ ละแอ ยะหา ยะลา
95050205 ชะเมาะ ละแอ ยะหา ยะลา
95050206 ปอืรอ ละแอ ยะหา ยะลา
95050301 บายอ ปะแต ยะหา ยะลา
95050302 ลือเน็ง ปะแต ยะหา ยะลา
95050303 สะปอง ปะแต ยะหา ยะลา
95050304 ฆอรอราแม ปะแต ยะหา ยะลา
95050305 บาจุ ปะแต ยะหา ยะลา
95050306 ปะแต ปะแต ยะหา ยะลา
95050307 กาโต฿ะ ปะแต ยะหา ยะลา
95050308 เหมืองลาบู ปะแต ยะหา ยะลา
95050309 ตะโละเว ปะแต ยะหา ยะลา
95050401 ปแูล บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050402 ตันหยง บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050403 ลีตอ บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050404 เคละ บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050405 ซีเซะ บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050406 กูวิง บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050407 เตียง บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
95050408 บาโย บาโร฿ะ ยะหา ยะลา
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95050601 แค ตาชี ยะหา ยะลา
95050602 นอก ตาชี ยะหา ยะลา
95050603 ออก ตาชี ยะหา ยะลา
95050604 ไร ตาชี ยะหา ยะลา
95050605 เหมืองลาง ตาชี ยะหา ยะลา
95050701 ตันหยงกาลอ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050702 บเูก฿ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050703 ลีมาปโูระ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050704 โปโฮ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050705 ซีเยาะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050706 ลูรงคแ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
95050801 ปาแดรู กาตอง ยะหา ยะลา
95050802 กาตอง กาตอง ยะหา ยะลา
95050803 บเูก฿ะฆลูโฆ กาตอง ยะหา ยะลา
95050804 เจาะตาแม กาตอง ยะหา ยะลา
95050805 ปอเนาะ กาตอง ยะหา ยะลา
95050806 บลูกาลูวัส กาตอง ยะหา ยะลา
95060101 รามัน กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060102 ตอแล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060103 พงยือเระ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060104 พอแม็ง กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060105 มาอาสนิแล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060106 ตลาดลาง กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
95060201 บอืแนบารู กาลูปงั รามัน ยะลา
95060202 กาลูบงั กาลูปงั รามัน ยะลา
95060203 บาลูกา กาลูปงั รามัน ยะลา
95060204 เลสุ กาลูปงั รามัน ยะลา
95060301 แบหอ กาลอ รามัน ยะลา
95060302 กาลอ กาลอ รามัน ยะลา
95060303 ทํานบ กาลอ รามัน ยะลา
95060304 ตะโละมีแย กาลอ รามัน ยะลา
95060401 กอตอตือร฿ะ กอตอตือร฿ะ รามัน ยะลา
95060402 บาตะตีงี กอตอตือร฿ะ รามัน ยะลา
95060403 อาตะคูวอ กอตอตือร฿ะ รามัน ยะลา
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95060404 จือแร กอตอตือร฿ะ รามัน ยะลา
95060405 กาดือแป กอตอตือร฿ะ รามัน ยะลา
95060501 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา
95060502 มะดือลง โกตาบารู รามัน ยะลา
95060503 จาลงวีแล โกตาบารู รามัน ยะลา
95060504 จาลงซูลู โกตาบารู รามัน ยะลา
95060601 เกะรอ เกะรอ รามัน ยะลา
95060602 ปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา
95060603 ตาเน฿าะปโูย฿ะ เกะรอ รามัน ยะลา
95060604 พะปเูงาะ เกะรอ รามัน ยะลา
95060605 แอเก็ง เกะรอ รามัน ยะลา
95060606 ปลูามอง เกะรอ รามัน ยะลา
95060607 อูแตบาโงย เกะรอ รามัน ยะลา
95060701 จะกว฿ะ จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060702 กําปงบอืแน จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060703 ปลูาสนอ จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060704 ลีเซ็ง จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060705 ยือนือเร฿ะ จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060706 กูแบกือโระ จะกว฿ะ รามัน ยะลา
95060801 โต฿ะพราน ทาธง รามัน ยะลา
95060802 จารังตาดง ทาธง รามัน ยะลา
95060803 พรุ ทาธง รามัน ยะลา
95060804 สาเมาะ ทาธง รามัน ยะลา
95060805 เกาะ ทาธง รามัน ยะลา
95060806 จําปนู ทาธง รามัน ยะลา
95060807 เจาะกาแต ทาธง รามัน ยะลา
95060901 บดิีง เนินงาม รามัน ยะลา
95060902 ไมัแกน เนินงาม รามัน ยะลา
95060903 กือแล เนินงาม รามัน ยะลา
95060904 บอืดอง เนินงาม รามัน ยะลา
95060905 ตาโงง เนินงาม รามัน ยะลา
95060906 บาโงบโูล฿ะ เนินงาม รามัน ยะลา
95060907 บอืแนตือบู เนินงาม รามัน ยะลา
95061001 บาลอ บาลอ รามัน ยะลา
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95061002 ปาโฮ฿ะ บาลอ รามัน ยะลา
95061003 บอืแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา
95061004 สุเปะฺบอืแนบอืแต บาลอ รามัน ยะลา
95061005 ละแอ บาลอ รามัน ยะลา
95061006 ปลัูย บาลอ รามัน ยะลา
95061007 บาลูกาปาลัส บาลอ รามัน ยะลา
95061101 ลูโบ฿ะลาบี บาโงย รามัน ยะลา
95061102 ยือโร฿ะ บาโงย รามัน ยะลา
95061103 ปาโละ บาโงย รามัน ยะลา
95061104 บาโงย บาโงย รามัน ยะลา
95061201 ตะโละเลาะ บอืมัง รามัน ยะลา
95061202 บอืมัง บอืมัง รามัน ยะลา
95061203 ดุซงตาวา บอืมัง รามัน ยะลา
95061204 มาแฮ บอืมัง รามัน ยะลา
95061205 ปงตา บอืมัง รามัน ยะลา
95061206 เกี๊ยะ บอืมัง รามัน ยะลา
95061301 ยะต฿ะ ยะต฿ะ รามัน ยะลา
95061302 ตูกู ยะต฿ะ รามัน ยะลา
95061303 ตะโล฿ะ ยะต฿ะ รามัน ยะลา
95061304 อูแบ ยะต฿ะ รามัน ยะลา
95061305 ตีบุ ยะต฿ะ รามัน ยะลา
95061401 บากาซาแม วังพญา รามัน ยะลา
95061402 โต฿ะปาเก฿ะ วังพญา รามัน ยะลา
95061403 ตาลาแน วังพญา รามัน ยะลา
95061404 อูเปาะ วังพญา รามัน ยะลา
95061405 ตาโงง วังพญา รามัน ยะลา
95061406 ควน วังพญา รามัน ยะลา
95061407 บาโงบองอ วังพญา รามัน ยะลา
95061501 กือเม็ง อาซอง รามัน ยะลา
95061502 แย฿ะ อาซอง รามัน ยะลา
95061503 บเูก฿ะบอืราแง อาซอง รามัน ยะลา
95061504 เจาะลีมัส อาซอง รามัน ยะลา
95061505 สะโต อาซอง รามัน ยะลา
95061506 บเูกะลาโม฿ะ อาซอง รามัน ยะลา
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95061601 บอืเล็ง ตะโล฿ะหะลอ รามัน ยะลา
95061602 ตะโล฿ะหะจอ ตะโล฿ะหะลอ รามัน ยะลา
95061603 บอืแนกูจิ ตะโล฿ะหะลอ รามัน ยะลา
95061604 บอืแนบเูก฿ะ ตะโล฿ะหะลอ รามัน ยะลา
95061605 บงึน้ําใส ตะโล฿ะหะลอ รามัน ยะลา
95070101 บนันังดามา กาบงั กาบงั ยะลา
95070102 นิบง กาบงั กาบงั ยะลา
95070103 ลูโบ฿ะปนัยัง กาบงั กาบงั ยะลา
95070104 ยือนัง กาบงั กาบงั ยะลา
95070105 ลาแล กาบงั กาบงั ยะลา
95070106 แอแล฿ะ กาบงั กาบงั ยะลา
95070107 กาบงั กาบงั กาบงั ยะลา
95070108 บาซาตาแป กาบงั กาบงั ยะลา
95070201 บาละ บาละ กาบงั ยะลา
95070202 คลองน้ําใส บาละ กาบงั ยะลา
95070203 หนิลูกชาง บาละ กาบงั ยะลา
95070204 คชศิลา บาละ กาบงั ยะลา
95070205 ส่ีสิบ บาละ กาบงั ยะลา
95070206 ใหม บาละ กาบงั ยะลา
95070207 คลองปดุ บาละ กาบงั ยะลา
95070208 คลองชิง บาละ กาบงั ยะลา
95070209 คลองพี บาละ กาบงั ยะลา
95070210 เมาะยี บาละ กาบงั ยะลา
95070211 จุฬาภรณแพัฒนา 11 บาละ กาบงั ยะลา
95080101 สะเก กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080102 ตะโละซูแม กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080103 บอืราแง กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080104 กีเยาะ กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080105 อุเผะ กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080106 ยือริ กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080107 กรงปนิัง กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080108 ลือมุ กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080109 อุเป กรงปนิัง กรงปนิัง ยะลา
95080201 ดุซงกูจิ สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
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95080202 บาตูบอืละ สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
95080203 กะดุโด฿ะ สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
95080204 สะเอะใน สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
95080205 แปแจง สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
95080206 ตะโละสโต สะเอะ กรงปนิัง ยะลา
95080301 กูวา หวยกระทงิ กรงปนิัง ยะลา
95080302 แบหอ หวยกระทงิ กรงปนิัง ยะลา
95080303 บารู หวยกระทงิ กรงปนิัง ยะลา
95080304 ควนนางา หวยกระทงิ กรงปนิัง ยะลา
95080401 โฉลง ปโุรง กรงปนิัง ยะลา
95080402 ปโุรง ปโุรง กรงปนิัง ยะลา
95080403 ตะโละปานะ ปโุรง กรงปนิัง ยะลา
95080404 ลูโบะกาโล ปโุรง กรงปนิัง ยะลา
96010201 คลองไทร ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010202 ลําภู ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010203 ทุงขนุน ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010204 โคกโก ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010205 รามา ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010206 ทําเนียบ ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010207 กาเสาะ ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010208 ปลักปลา ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010209 ทุงงาย ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010210 ทเุรียนนก ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010211 บาโง ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010301 มะนังกาหยี มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010302 บอืแนแล มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010303 โคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010304 โต฿ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010305 สุไหงบาลา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010306 จูดแดง มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010307 จะแลเกาะ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010401 ยารอ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010402 โคกตีเต บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010403 โคกสุมุ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
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96010404 ตะโละแน็ง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010405 ทํานบ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010406 จืองา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010407 แคนา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010408 ทุงโต฿ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010409 ตะโล฿ะแน็งอามาน บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010410 ไมงาม บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010411 ตะเจ฿ะ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010501 ยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010502 กําแพง กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010503 กาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010504 กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010505 จาเราะสะโต กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010506 โคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010507 รอตันนาตู กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010508 กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010601 บางมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010602 คาย กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010603 เปล กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010604 เขาตันหยง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010605 สะปอม กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010606 พิกุลทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010607 ปลูากาบะหแ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010608 โคกสยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010609 โพธ์ิทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010610 คีรี กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010611 ลาฆอปาเละ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010612 บกูิตอาวมะนาว กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010613 สะปอม กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010701 โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010702 โคกพยอม โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010703 บอืราเปะฺ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010704 ฮูแตทวูอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010705 ทอน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
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96010706 ปาเซปเูต฿ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010707 โคกขี้เหล็ก โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010708 ทุงกง โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010709 โคก โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010710 ทอนอีเล โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010711 ทอนลามาน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010712 ทอนนาอีม โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96010713 บาโร฿ะบตูอเหนือ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
96020101 ตาบา เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020102 กําปง เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020103 เจ฿ะเห เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020104 บางนอย เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020105 ไร เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020106 หวัคลอง เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020107 ภัทรภักดี เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020108 เกาะยาว เจ฿ะเห ตากใบ นราธิวาส
96020201 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020202 ทรายขาว ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020203 ตอหลัง ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020204 คลองไหล ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020205 เกาะสวาด ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020206 กูบู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020207 โคกยามู ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020208 สะปอม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020209 บาเดาะมาตี ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020210 บงึฉลาม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส
96020301 ปลักชาง พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020302 โคกไผ พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020303 วัดพระพุทธ พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020304 โคกมะมวง พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020305 โคกยาง พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020306 วัดใหม พรอน ตากใบ นราธิวาส
96020401 โคกมะเฟือง ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020402 ตะบงั ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
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96020403 ศาลาใหม ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020404 คลองตัน ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020405 ปลูาเจ฿ะมูดอ ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020406 ศาลาเชือก ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020407 คลองเลย ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020408 ปลูาโต฿ะบซูี ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส
96020501 บางขุนทอง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020502 บาวง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020503 โคกงู บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020504 ทุงฝูาย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020505 โคกชุมบก บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020506 ยูโย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส
96020601 ปยูู เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020602 เกาะสะทอน เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020603 ศรีพงัน เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020604 ตะเหล่ียง เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020605 โคกกะเปาะ เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020606 สันติสุข เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020607 จาแบปะ เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020608 ราญอ เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020609 ชุมบก เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส
96020701 แฆแบะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
96020702 ตาเชะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
96020703 ปะดาดอ นานาค ตากใบ นราธิวาส
96020704 กัวลอต฿ะ นานาค ตากใบ นราธิวาส
96020801 สะหร่ิง โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96020802 บอฆอ โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96020803 ปะลุกา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96020804 โคกมือบา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96020805 ปลักปลา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส
96030101 บอืเจ฿าะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030102 แปะฺบญุ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030103 ดูกู บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030104 สะแต บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
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96030105 เปาเบาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030106 ประปา บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030107 ดูกูสุเหรา บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030108 บอืเจ฿าะ 2 บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030201 ตะโละมาเนาะ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030202 ลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030203 กะทงุ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030204 บอืราแง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030205 สุไหงบาตู ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030206 บากง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030207 ลูโบ฿ะสาวอนอก ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
96030301 จําปากอ กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030302 ยะลูตง กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030303 กาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030304 สมปอุย กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030305 ปะลุกา กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030306 ยะลูตงดูวอ กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส
96030401 บอืแนปแีย ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030402 ปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030403 ตะโละตา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030404 เชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030405 มะยูง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030406 บาตู ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030407 ปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030408 กือดายือริง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030409 กาบหุแ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030410 ซะมูแว ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030411 มาแฮ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส
96030501 จําปากอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030502 อาตะบอืเระ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030503 ยือลอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030504 ยามูแรแน บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030505 อีโย฿ะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030506 ยาโต฿ะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
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96030507 แคและ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส
96030601 บอืเระ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030602 บเูกะสูดอ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030603 คลอแระ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030604 ตันหยง บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030605 ชูโว บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030606 ฮูแตยือลอ บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96030607 บอืเร฿ะ 2 บาเระใต บาเจาะ นราธิวาส
96040101 บแูม ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040102 กูเล็ง ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040103 ลุโมะตะแซ ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040104 บเูกะปาลัส ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040105 กาบู ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040106 คลอแว ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040107 ย่ีงอ ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส
96040201 ละหาร ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040202 ทุงคา ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040203 ปตู฿ะ ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040204 กูแบลิบสิ ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040205 โต฿ะแม ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040206 ศาลาลูกไก ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040207 กาเด็ง ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040208 ทุงคา 2 ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส
96040301 จอเบาะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040302 ตนตาล จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040303 แยะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040304 พงปอืเราะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040305 โคะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040306 นากอ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040307 ลุโบะปาเระ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040308 ตะลาฆอสะโต จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040309 ยือเลาะ จอเบาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040401 ลุโบะบายะ ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040402 บอืแนกาเซ็ง ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส
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96040403 ปาลอบาต฿ะ ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040404 กูแบบาเดาะ ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040405 ลูโบะกูแว ลุโบะบายะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040501 ลุโบะบอืซา ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040502 กาแร ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040503 กําปงปแีซ ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040504 ลุโบะดาโตะ ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040505 ยาโงะ ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040506 โคกมาแจ ลุโบะบอืซา ย่ีงอ นราธิวาส
96040601 ตะปอเยาะ ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040602 บเูกะบากง ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040603 บลูกา ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040604 บลูกาสนอ ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96040605 กูยิ ตะปอเยาะ ย่ีงอ นราธิวาส
96050101 ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050102 วัดรอน ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050103 ไทย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050104 แกแม ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050105 มะนังกือเปาะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050106 บาโงอาแซ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050107 ตลาดตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050108 ปลูาไซรแ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050109 แกแมเกา ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050110 โต฿ะเปาะฆะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050111 บเูก฿ะบแูย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050112 บโูล฿ะกาเด็ง ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050113 บอทอง ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส
96050201 ตาโละ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050202 ทุงขมิ้น ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050203 ตอหลัง ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050204 ทุงเกร็ง ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050205 ปาุไผ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050206 ลูโบ฿ะดีแย ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050207 ตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
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96050208 โอปาเซ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส
96050601 สาเมาะ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050602 ลาแป บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050603 ยะหอ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050604 บองอ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050605 ลาไม บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050606 บาโงกูโบ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050607 ปาเซ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050608 อาแนโต฿ะอีแต บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050609 จุฬาภรณแพัฒนา 5 บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050610 ยะหอ บองอ ระแงะ นราธิวาส
96050701 ปโูง฿ะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050702 กาลิซา กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050703 ฮูลู กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050704 บาโง กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050705 กาหนั๊วะ กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050706 กาเต็ง กาลิซา ระแงะ นราธิวาส
96050801 บาโงตา บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050802 เจ฿ะเก บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050803 ลูโบ฿ะบาตู บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050804 ซืออาแต บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050805 ตราแดะ บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050806 บาตูบอืซา บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050807 บาโงสะโต บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050808 บาโย บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส
96050901 ทํานบ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050902 ปาเซ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050903 สิโป เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050904 กูจิงรือปะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050905 ลูโบ฿ะกาเยาะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050906 ตะโลตราแด฿ะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96050907 บาโงลูโบ฿ะอาแน เฉลิม ระแงะ นราธิวาส
96051001 มะรือโบ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051002 มือราเอ็ง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
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96051003 นิบง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051004 บเูก฿ะมูนิง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051005 บาโงระนะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051006 อาแว มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051007 กูแบบาเดาะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051008 กําปงปาเระ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96051009 สะโล มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส
96060101 ทาเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060102 ยะบะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060103 นาดา รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060104 รือเสาะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060105 ยาแลเบ฿าะ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060106 บากง รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060107 สะโล รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060108 นาโอน รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060109 บกูิ๊ตยือแร รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060110 ปราลี รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส
96060201 มือและหแ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060202 สาวอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060203 จือแร สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060204 ดือแย สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060205 บอืเจาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060206 สาวออีเล สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060207 บอืเจาะบองอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส
96060301 สะแนะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060302 สุเปะฺ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060303 บาโงปโูละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060304 ซือเลาะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060305 ลอ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060306 ดาระ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060307 ตือโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060308 กําปงบารู เรียง รือเสาะ นราธิวาส
96060401 ปโูป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060402 มะนังปนัยัง สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
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96060403 ลูโบะปโูละ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060404 บาโงกือเต฿ะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060405 ละหาน สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060406 โต฿ะแนปา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060407 บลูกา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060408 ยาเบ฿าะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060409 เจาะกือแยง สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส
96060501 ตะแม็ง บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060502 สันติสุข บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060503 บาตง บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060504 บลูกาฮูลู บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060505 ตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060506 บลูกาฮีเล บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060507 กําปงบเูก฿ะ บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060508 บลูกาอีเลตะวันตก บาตง รือเสาะ นราธิวาส
96060601 บอืแรง ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060602 บเูกะนากอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060603 อีนอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060604 กูยิ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060605 ลาโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060606 ไอรแบโูล฿ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060607 บริจ฿ะ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060608 ไทยสุข ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060609 พงยือติ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส
96060701 บลูกา รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96060702 ปลายนา รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96060703 ลาเมาะนอก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96060704 กาโดะ รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96060705 ลาเมาะใน รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส
96060801 บาโงปะแต โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060802 ไอรแกลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060803 สวนพลู โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060804 ไอรแสาเมาะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060805 ไอรแจือนะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
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96060806 ธรรมเจริญ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060807 ธารน้ําทพิยแ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060808 ตะบงิรูโต฿ะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส
96060901 ตายา สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060902 ตะโหนด สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060903 ยือลาแป สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060904 บอืเล็งใต สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060905 กูโบรแ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060906 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060907 ตาเปาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96060908 บน สุวารี รือเสาะ นราธิวาส
96070101 ซากอ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070102 ตะโล฿ะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070103 บโีล฿ะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070104 กลูบี ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070105 ไอรแเจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070106 ไอรแกากอ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
96070201 ตอหลัง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070202 ตะมะยูง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070203 คลองหงษแ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070204 ลูโบ฿ะบาตู ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070205 จือแรง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070206 บอืแนนากอ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
96070301 คอลอกาเว ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070302 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070303 ไอรแแยง ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070304 ปาหนัน ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070305 ไอรแตืองอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070306 ไอรแกาแซ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070307 ไอรแจูโจ฿ะ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070308 สกูปา ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070309 ไอรแบอืแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070310 กําปงบารู ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส
96070401 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
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96070402 ตะมุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
96070403 ลาเวง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
96070404 ดาฮง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส
96070501 กาหลง กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
96070502 ปาุไผ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
96070503 สายบน กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
96070504 ประชานิมิตร กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส
96070601 ไอรแตุย ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96070602 ละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96070603 ตืองอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96070604 ไอรแกือเด ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96070605 ไอรแกือเนาะ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส
96080101 แวง แวง แวง นราธิวาส
96080102 ลูโบ฿ะดาลํา แวง แวง นราธิวาส
96080103 เจ฿ะเหม แวง แวง นราธิวาส
96080104 กรือซอ แวง แวง นราธิวาส
96080105 กูวา แวง แวง นราธิวาส
96080106 บาลูกา แวง แวง นราธิวาส
96080107 ฆอเลาะยาทวูอ แวง แวง นราธิวาส
96080201 ตอออ กายูคละ แวง นราธิวาส
96080202 บาโงตือบู กายูคละ แวง นราธิวาส
96080203 น้ําขาว กายูคละ แวง นราธิวาส
96080204 บาโง กายูคละ แวง นราธิวาส
96080205 ตาฮิบาเดาะ กายูคละ แวง นราธิวาส
96080206 สามแยก กายูคละ แวง นราธิวาส
96080207 ฮูแตมาแจ กายูคละ แวง นราธิวาส
96080208 ไมฝาด กายูคละ แวง นราธิวาส
96080209 ปาเตาะ กายูคละ แวง นราธิวาส
96080301 บางขุด ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080302 กะดูนง ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080303 จะมาแก฿ะ ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080304 กีแยมัส ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080305 ผานศึก ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080306 ตําเสา ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
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96080307 ไอรแปาเซ ฆอเลาะ แวง นราธิวาส
96080401 บโูระ โละจูด แวง นราธิวาส
96080402 บเูก฿ะตา โละจูด แวง นราธิวาส
96080403 สูแก โละจูด แวง นราธิวาส
96080404 เจ฿ะเด็ง โละจูด แวง นราธิวาส
96080405 บาลา โละจูด แวง นราธิวาส
96080406 เขาสามสิบ โละจูด แวง นราธิวาส
96080407 วังกระบอื โละจูด แวง นราธิวาส
96080408 สาวอ โละจูด แวง นราธิวาส
96080409 ราษฎรแพัฒนา โละจูด แวง นราธิวาส
96080501 จือแร แมดง แวง นราธิวาส
96080502 ตอแล แมดง แวง นราธิวาส
96080503 ยะหอ แมดง แวง นราธิวาส
96080504 ควนกาแม แมดง แวง นราธิวาส
96080505 แมดง แมดง แวง นราธิวาส
96080506 บาเละ แมดง แวง นราธิวาส
96080507 เปราะหแ แมดง แวง นราธิวาส
96080601 ตือมายู เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080602 แขยง เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080603 แอแว เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080604 จาแบดูวอ เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080605 หนิสูง เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080606 ตอแล เอราวัณ แวง นราธิวาส
96080607 ลูโบ฿ะสะโต เอราวัณ แวง นราธิวาส
96090101 กะลูบี มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090102 ยาเด฿ะ มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090103 ปารี มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090104 ไอตีมุง มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090105 ไอจือเราะ มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090106 สายเอก มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090107 ไอรแปลูง มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090108 สว.ใน มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090109 ราษฎรแพัฒนา มาโมง สุคิริน นราธิวาส
96090110 สามซอย มาโมง สุคิริน นราธิวาส
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96090201 ไอรแกาบู สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090202 สว.นอก สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090203 กม. 3 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090204 ราษฎรแสามัคคี สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090205 น้ําตก สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090206 ลีนานนทแ สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090207 สันติ สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090208 ราษฎรแผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090209 ราษฎรแประสาน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090210 รักธรรม สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090211 ซอยปราจีน สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090212 นอมเกลา สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090213 จุฬาภรณแพัฒนา 12 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
96090301 เกียรแ เกียรแ สุคิริน นราธิวาส
96090302 ไอรแยามู เกียรแ สุคิริน นราธิวาส
96090303 นํ้าใส เกียรแ สุคิริน นราธิวาส
96090304 ทรงคีรี เกียรแ สุคิริน นราธิวาส
96090305 สายบริษัท เกียรแ สุคิริน นราธิวาส
96090401 ไอปาโจ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090402 ภูเขาทอง ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090403 โต฿ะโม฿ะ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090404 ไอกาเปาะ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090405 โนนสมบรูณแ ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090406 ชุมทอง ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090407 ตนทเุรียน ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090408 วังน้ําเย็น ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส
96090501 ลูโบ฿ะลาเซาะ รมไทร สุคิริน นราธิวาส
96090502 บารูกายาอิง รมไทร สุคิริน นราธิวาส
96090503 น้ําทเุรียน รมไทร สุคิริน นราธิวาส
96090504 กูยิ รมไทร สุคิริน นราธิวาส
96090505 ไผงาม รมไทร สุคิริน นราธิวาส
96100201 ซารายอ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100202 ตือระ ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100203 กวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
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96100204 มือบา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100205 น้ําตก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100206 ซรายอออก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100207 กวาลอซีราออก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100208 ลูโบ฿ะซามา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100301 มูโนะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100302 ลูโบ฿ะลือซง มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100303 ปาดังยอ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100304 ปโูปะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100305 บเูกะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100401 ลาแล ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100402 ปโูยะ ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100403 โต฿ะเวาะ ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100404 กูแบอีแก ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100405 โต฿ะแดง ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96100406 โคกสือแด ปโูยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
96110101 โคกตา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110102 ตนไมสูง ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110103 ปะลุรู ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110104 ละหาน ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110105 โคกสยา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110106 ตาเซะใต ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110107 ปอเนาะ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110108 ละหานเหนือ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส
96110201 ไอกูบู สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110202 แซะ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110203 ใหม สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110204 เจาะกด สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110205 ตาเซะเหนือ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110206 ควน สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110207 ปเิหล็ง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110208 ปาุหวาย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110209 ตล่ิงสูง สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110210 ปาุเย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

-2207-



รหัสสํานักบริหารการทะเบียน ชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
96110211 ทา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110212 ใหญ สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
96110301 โต฿ะเด็ง โต฿ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96110302 โคกโก โต฿ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96110303 บอืราแง โต฿ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96110304 ไอบาตู โต฿ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96110305 โผลง โต฿ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส
96110401 ตือระ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110402 บอเกาะ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110403 บาโงมาแย สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110404 สากอ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110405 ลาโละ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110406 กลูบี สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110407 สือแด สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110408 ยะลูตง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110409 จือแร สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110410 ตันหยง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110411 บาโงยือริง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110412 สรายอ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110501 จือแร ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110502 ตะโละบเูก฿ะ ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110503 ดอเฮะ ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110504 บาลูกา ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110505 กูวา ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110506 กําปงบอืแน ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110507 บอืแนลูวัส ริโกเ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110601 เปาะเจ฿ะเต็ง กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110602 กาวะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110603 จาแบปะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110604 สายะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110605 บาโงฮูมอ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96110606 บาโงสนิง กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส
96120101 ยะออ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120102 จะแนะ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
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96120103 มะนังกาแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120104 ปารี จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120105 สะโก จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120106 ไอรแกรอส จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120107 ตือกอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120108 บอืแต จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120109 ไอรแมือเซ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120110 ยารอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส
96120201 ดุซงญอ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120202 แมะแซ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120203 สุแฆ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120204 รือเปาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120205 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120206 กาเต฿าะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120207 นํ้าหอม ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120208 สาเมาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส
96120301 แอแจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120302 บอืจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120303 ริแง ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120304 เมาะตาโก฿ะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120305 ไอรแปแีซ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120306 ลูโบ฿ะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส
96120401 ไอรแปราด฿ะ (น้ําวน) ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120402 กูมุง ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120403 ไอรแซือเร฿ะ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120404 ไอรแบอืแต ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120405 ไอรแโซ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120406 ไอรแบาลอ ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96120407 ชางเผือก ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส
96130101 เจาะไอรอง จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130102 ยานิง จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130103 กือรง จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130104 ศาลา จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130105 โคก จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
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96130106 บาโงดุดุง จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130107 ลูโบ฿ะเยาะ จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130108 ไอรแปาแย จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส
96130201 เจาะเกาะ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130202 บเูก฿ะ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130203 โต฿ะเล็ง บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130204 กูเว บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130205 สะเตียรแ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130206 ปาตาปาเซ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130207 บเูกะตาโมง บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130208 ไอสะเตียรแ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130209 บอืราแง บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130210 ปแีนมูดอ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130211 กําปงบารู บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130212 บเูกะกือจิ บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130213 ไอกูเล็ง บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130214 ดารุลอิฮซาน บกูิต เจาะไอรอง นราธิวาส
96130301 มะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130302 ตาโงะ มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130303 โต฿ะแบ มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130304 โคกสิแด มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130305 จูโว฿ะ มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130306 ปเีหล็งเหนือ มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130307 ปเีหล็งใต มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130308 กูแบปยูู มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130309 ปาเระรูโบ฿ะ มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130310 ปเิหล็ง มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
96130311 ชอมอง มะรือโบออก เจาะไอรอง นราธิวาส
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