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ทำเนียบหมู่บ้ำนจังหวัดขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่ นมีอำเภอทั้งหมด 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้ำน

อำเภอเมืองขอนแก่ น
01 ต.โคกสี

02 ต.ดอนหัน

03 ต.ท่ ำพระ

04 ต.บ้ ำนค้ อ

05 ต.บ้ ำนทุ่ม

01 ม. โคกสี
04 ม. พรมนิมิตร
07 ม. หนองไหล
10 ม. บึงเรือใหญ่
13 ม. โคกสี
01 ม. ดอนหัน
04 ม. เหล่านกชุม
07 ม. โนนตุ่น
10 ม. ท่าแร่
13 ม. หนองหญ้ าแพรก
01 ม. หนองปลาเข็ง *
04 ม. หนองใคร่นนุ่
07 ม. หนองบัวดีหมี *
10 ม. ตลาดท่าพระ *
13 ม. สามัคคี *
16 ม. ห้ วยเตย
19 ม. หนองโข่ย
22 ม. เกษตรก้ าวหน้ า
01 ม. ท่อนน้ อย
04 ม. โนนลาน
07 ม. โคกสี
10 ม. วังตอ
13 ม. คากกค้ อ
16 ม. โคกสี
19 ม. หนองปอ
01 ม. ทุม่
04 ม. ทุม่
07 ม. แดงน้ อย
10 ม. ม่วง
13 ม. ม่วง

02 ม. โคกสี
05 ม. หนองเต่า
08 ม. เลิง
11 ม. ท่าพระทราย
14 ม. โคกสี
02 ม. ดอนแดง
05 ม. หนองหญ้ าแพรก
08 ม. สว่างมรรคา
11 ม. หนองหญ้ าแพรก
14 ม. ดอนหัน
02 ม. หนองโข่ย
05 ม. วังหิน
08 ม. หนองแวง
11 ม. หนองบัวดีหมี *
14 ม. หนองนิยม
17 ม. หนองแวง
20 ม. หนองบัวดีหมี *

03 ม. ยางหย่อง
06 ม. หนองหัววัว
09 ม. บัวทอง
12 ม. โคกแปะ

02 ม. หนองปอ
05 ม. โคกเปี ย้
08 ม. ซาจาน
11 ม. หินลาด
14 ม. วังตอ
17 ม. หินลาด
20 ม. ซาจาน
02 ม. ทุม่
05 ม. เหล่าเกวียนหัก
08 ม. หนองกุง
11 ม. ม่วง
14 ม. ม่วง

03 ม. ค้ อ
06 ม.โนนเรื อง
09 ม. ตอกแป้น
12 ม. หนองกุงน้ อย
15 ม. เนินทอง
18 ม. โนนเรื อง

03 ม. โนนเขวา
06 ม. ดอนน้ อย
09 ม. หลุบหญ้ าคา
12 ม. เหล่าพัฒนา
15 ม. ดอนเจริ ญ
03 ม. สวนมอญ
06 ม. ท่าพระ *
09 ม. ห้ วยเตย
12 ม. หนองแวง
15 ม. ราชการ *
18 ม. หนองบัวดีหมี *
21 ม.หนองแวง

03 ม. ทุม่
06 ม. แดงน้ อย
09 ม. กุดนางทุย
12 ม. ทุม่
15 ม. ม่วง
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06 ต.บ้ ำนหว้ ำ

07 ต.พระลับ

08 ต.เมืองเก่ ำ

09 ต.ศิลำ

10 ต.สำวะถี

16 ม. แดงน้ อย
01 ม. เหล่านาดี
04 ม. โคกสูง
07 ม. เหล่าโพนทอง
10 ม. เหล่านางาม
13 ม. ดอนเงิน
01 ม. ผือ
04 ม. โคกน้ อย
07 ม. โพธิ์ชยั
10 ม. พระคือ
13 ม. เลิงเปื อย
16 ม. พระคือ
19 ม. ผือ
01 ม. สะอาด
04 ม. กุดกว้ าง
07 ม. ดอนบม
10 ม. ดอนบม
13 ม. ดอนบม
16 ม. กุดกว้ าง
01 ม. ศิลา
04 ม. ห้ วยชัน
07 ม. เต่านอ
10 ม. ดงพอง
13 ม. ดอนหญ้ านาง
16 ม. ดอนยาง
19 ม.โนนม่วง
22 ม.หนองหิน
25 ม. โกทา
28 ม. ศิลา
01 ม. หนองตาไก้
04 ม. ม่วงโป้
07 ม. สาวะถี
10 ม. หนองปิ ง

17 ม. แดงน้ อย
02 ม. หว้ า
05 ม. ทองหลาง
08 ม. หนองคู
11 ม. เหล่านาดี

18. ม.หนองกุง
03 ม. หนองทุม่
06 ม. ทองหลาง
09 ม. เต่า
12 ม. เหล่าโพนทอง

02 ม. ผือ
05 ม. หัวถนน
08 ม. หนองไฮ
11 ม. หนองโพธิ์
14 ม.โคกน้ อย
17 ม. หนองแสง

03 ม. พระคือ
06 ม. โนนสวรรค์
09 ม. เลิงเปื อย
12 ม. หนองแสง
15 ม. ดอนดู่เมืองใหม่
18 ม. แสงอรุ ณ

02 ม. โสกแสง
05 ม. โนนตุ่น
08 ม. ขามเจริ ญ
11 ม. ฉัตรทอง
14 ม. การเคหะ
17 ม.กุดกว้ าง
02 ม. หนองกุง
05 ม. บึงอีเฒ่า
08 ม. หนองหิน
11 ม. ดอนยาง
14 ม. หนองไผ่
17 ม. หนองกุง
20 ม. ดอนหญ้ านาง
23 ม. โนนม่วง
26 ม. หนองไผ่

03 ม. กุดกว้ าง
06 ม. ดอนบม
09 ม. ตูมน้ อย
12 ม. กุดกว้ าง
15 ม. โนนตุ่น

02 ม. โคกล่าม
05 ม. โนนกู่
08 ม. สาวะถี
11 ม. โนนรัง

03 ม. หนองเม็ก
06 ม. สาวะถี
09 ม. งิ ้ว
12 ม. โนนตุ่น

03 ม. โนนม่วง
06 ม. ท่าแก
09 ม. โกทา
12 ม. โนนม่วง
15 ม. เกสร
18 ม. ศิลา
21 ม. หนองไผ่
24 ม. หนองไผ่
27 ม. โนนม่วง
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11 ต.สำรำญ

12 ต.ดอนช้ ำง

13 ต.แดงใหญ่

14 ต.บ้ ำนเป็ ด

15 ต.บึงเนียม

16 ต.หนองตูม

17 ต.โนนท่ อน

13 ม. เพี ้ยฟาน
16 ม. โนนรัง
19 ม. งิ ้ว
22 ม. โนนรัง
01 ม. สาราญ
04 ม. นาเพียง
07 ม. ปลาเซียม
10 ม. โนนแต้
13 ม. สาราญ
01 ม. ดอนช้ าง
04 ม. หนองฮี
07 ม. ดอนหญ้ านาง
01 ม. แดงใหญ่
04 ม. หนองหลุบ
07 ม. หนองหลุบ
10 ม. หนองหลุบ
01 ม. เป็ ด
04 ม. โคกฟั นโปง
07 ม. กอก
10 ม. คาไฮ
13 ม. พรสวรรค์
16 ม. แก่นพยอม
19 ม. กอก
22 ม. แก่นทอง
01 ม. บึงเนียม
04 ม. บึงฉิม
07 ม. ปากเปื อย
10 ม. ท่าหิน
01 ม. หนองตูม
04 ม. หนองงูเหลือม
07 ม. เหมือดแอ่
10 ม. หนองบัวน้ อย
01 ม. โนน

14 ม. ลาดนาเพียง
17 ม. หนองตาไก้
20 ม. ลาดนาเพียง
23 ม. ม่วงโป้
02 ม. นางาม
05 ม. เพี ้ยฟาน
08 ม. อัมพวัน
11 ม. โนนสว่าง

15 ม. หินขาว
18 ม. หนองปิ ง
21 ม. ป่ าหม้ อ
24 ม. โนนกู่
03 ม. น ้าเกลี ้ยง
06 ม. ไก่นา
09 ม. โคก
12 ม. โคก

02 ม. ป่ าเหลี่ยม
05 ม. หัวบึง
08 ม. นิคม
02 ม. แดงใหญ่
05 ม. ป่ าชาด
08 ม. หนองหลุบ
11 ม. สีหราช
02 ม. เป็ ด
05 ม. หัวทุง่
08 ม. หนองโจด
11 ม. ใหม่สนั ติสขุ
14 ม. หัวทุง่ นคร
17 ม. เดชา
20 ม. สุภทั รา
23 ม.ไทรทอง
02 ม. บึงใคร่นนุ่
05 ม. บึงสวรรค์
08 ม. สงเปื อย
11 ม. ดอนดู่
02 ม. หนองตูม
05 ม. โคกท่า
08 ม. ดอนธาตุ
11 ม. โคกท่า
02 ม. ท่อน

03 ม. ป่ าสังข์
06 ม. หัวสระ
03 ม. หนองกอย
06 ม. โนนสวรรค์
09 ม.หนองกอย
03 ม. เป็ ด
06 ม. คาไฮ
09 ม. หนองขาม
12 ม. กอกน้ อย
15 ม. หนองขาม
18 ม. เป็ ด
21 ม. โคกฟั นโปง
03 ม. ดอนดู่
06 ม. คุยโพธิ์
09 ม. ฮ่องเดื่อ
12 ม. สงเปื อย
03 ม. หนองงูเหลือม
06 ม. หนองบัวน้ อย
09 ม. ท่าฉาง
03 ม. หนองเบ็ญ
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04 ม. บึงแก
07 ม. คาบอน
10 ม. ทรัพย์เจริญ
13 ม. โนน

05 ม. หนองค้ า
08 ม. ท่อนใหม่
11 ม. คาบอน
14 ม. บึงแก

06 ม. กลางฮุง
09 ม. หนองค้ าใหม่
12 ม. หนองขาม

01 ม. หนองแวงไร่
04 ม. โสกตลิ่ง
07 ม. เก่าน้ อย
01 ม. แคนเหนือ
04 ม. เหล่าหลวง
07 ม. โคกโก
01 ม. หนองผือ
04 ม. โนนละม่อม
07 ม. โคกสูง
10 ม. หนองกุง
13 ม. ทุง่ มน
01 ม. สร้ างแป้น
04 ม. บ้ านลาน
07 ม. โนนสวาง
10 ม. กุดเชือก
13 ม. หนองค้ อ
16 ม. หัวนา
01 ม. เมืองเพีย
04 ม. ดู่ใหญ่
07 ม. ชีกกค้ อ
10 ม. ละว้ า
13 ม. ชีกกค้ อ
01 ม. ภูเหล็ก
04 ม. หนองหญ้ าปล้ อง
07 ม. ภูเงิน
01 ม. ป่ าปอ
04 ม. ดอนเปื อย
07 ม. หนองตับเต่า

02 ม. หนองแวงโอง
05 ม. นาโพธิ์
08 ม. หนองแวงไร่
02 ม. ดอนหมากพริ ก
05 ม. ห้ วยชัน
08 ม. ลิ ้นฟ้า
02 ม. กุดเป่ ง
05 ม. ธาตุ
08 ม. ทุง่ มน
11 ม. กกบง

03 ม. โสกจาน
06 ม. ศิลา
09 ม. หนองแวงไร่ใหม่
03 ม. หนองคูณ
06 ม. หนองเจ้ าเมือง
09 ม. โคกกลาง
03 ม. เป้า
06 ม. ป่ าแดง
09 ม. หัวหนองผักแว่น
12 ม. ดอนนาดี

02 ม. ผักหวาน
05 ม. บ้ านลาน
08 ม. ดอนเงิน
11 ม. กุดเชือก
14 ม. โนนสะอาด

03 ม. ดอนนาแพง
06 ม. บ้ านลาน
09 ม. ขามป้อม
12 ม. สร้ างแป้น
15 ม. วังแสง

02 ม. เมืองเพีย
05 ม. ละว้ า
08 ม. เมืองเพีย
11 ม. ดู่โพธิ์ตาก
14 ม. คามวารี
02 ม. โนนสวรรค์
05 ม. หนองรู แข้
08 ม. หนองรู แข้
02 ม. ป่ าปอ
05 ม. เสือเฒ่า
08 ม. สร้ างเอี่ยน

03 ม. ขามเรี ยน
06 ม. ละว้ า
09 ม. หนองนางขวัญ
12 ม. ขามเรี ยน

อำเภอบ้ ำนไผ่
01 ต.ในเมือง

02 ต.แคนเหนือ

03 ต.บ้ ำนไผ่

04 ต.บ้ ำนลำน

05 ต.เมืองเพีย

06 ต.ภูเหล็ก

07 ต.ป่ ำปอ

03 ม. ภูเหล็กน้ อย
06 ม. ภูเงิน
03 ม. หนองคู่
06 ม. ข่าลิ ้น
09 ม. หนองตับเต่า
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08 ต.หินตัง้

09 ต.หนองนำ้ ใส

10 ต.หัวหนอง

10 ม. ป่ าปอพัฒนา
01 ม. หินตัง้
04 ม. ป่ างิ ้ว
07 ม. หินลาดนาโน
10 ม. แก่นคา
01 ม. หนองน ้าใส
04 ม. เหมือดแอ่
07 ม. นาโน
10 ม.โนนสะอาด
01 ม. หัวหนอง
04 ม. โนนข่า

11 ม. ห้ วยเสือเฒ่า
02 ม. โคกก่อง
05 ม. โนนสิงห์ทอง
08 ม. สว่าง
11 ม. โคกก่อง
02 ม. สาโรง
05 ม. หัวนา
08 ม. หนองนกเขียน
11.ม. โนนสวรรค์
02 ม. โนนงิ ้ว
05 ม. หนองร้ านหญ้ า

01 ม. เก่างิ ้ว
04 ม. คึมชาด
07 ม. ชัยประเสริฐ
10 ม. ชัยพัฒนา
01 ม. หนองแวงนางเบ้ า
04 ม. หนองตานา
07 ม. หนองม่วงน้ อย
10 ม. วังจาน
13 ม. โคกเสน่ห์
01 ม. หนองแกมน
04 ม. หนองแวงกลาง
07 ม. โนนพริก
10 ม. หนองสมบูรณ์
01 ม. โจกหนองแก
04 ม. หนองหว้ า
07 ม. หนองเรือ
10 ม. หัวสะพาน
13 ม. ศรี ชมพู
01 ม. สระบัว
04 ม. โคกสี
07 ม. โคกกลาง

02 ม. หนองบัว
05 ม. ชัยมงคล
08 ม. สระแก้ ว
11 ม. ชัยเจริ ญ
02 ม. ห้ วยค้ อ
05 ม. ฝาผนัง
08 ม. นานิคม
11 ม. ห้ วยว่านหอม

03 ม. หนองฮี
06 ม. โนนทอง
09 ม. นาโน
12 ม. หนองไผ่
03 ม. แคนไต้
06 ม. หนองตอกเกี ้ย
09 ม. หลักสิบหก
12 ม. หนองน ้าใส
03 ม. หนองนาวัว
06 ม. โนนไผ่

อำเภอพล
01 ต.เก่ ำงิว้

02 ต.หนองแวงนำงเบ้ ำ

03 ต.โคกสง่ ำ

04 ต.โจดหนองแก

05 ต.เพ็กใหญ่

02 ม. คูขาด
05 ม. หนองมน
08 ม. โคกสว่าง
02 ม. วังขานพาด
05 ม. เตาเหล็ก
08 ม. เหมือดแอ่
11 ม. หนองสิม
14 ม. หนองแกดา
02 ม. ยานาง
05 ม. เพ็กใหญ่
08 ม. โนนหอม

03 ม. หนองม่วงใหญ่
06 ม. โนนสะอาด
09 ม. หนองผง
03 ม. หนองนาดี
06 ม. ฮ่องหอย
09 ม. ห้ วยค้ อน้ อย
12 ม. หนองแวงนางเบ้ า
พัฒนา
03 ม. หนองบะ
06 ม. หนองไผ่
09 ม. โคกสง่าพัฒนา
03 ม. หนองแวง
06 ม. ประดู่
09 ม. สว่าง
12 ม. ชัยพลศิลป์
03 ม. นาสะดุ้ง
06 ม. หนองสะแบง
09 ม. ทุง่ แค
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06 ต.เมืองพล

07 ต.หนองมะเขือ

08 ต.หนองแวงโสกพระ

09 ต.ลอมคอม

10 ต.โนนข่ ำ

11 ต.โสกนกเต็น

12 ต.หัวทุ่ง

10 ม. โนนแต้
01 ม. ชาด
04 ม. ท่าหลวง
07 ม.โนนเหลื่อม
10 ม.หันใหญ่แม่เอีย
01 ม. หนองมะเขือ
04 ม. โนนตะโก
07 ม. โคกไม้ งาม
01 ม. หนองแวงโสกพระ
04 ม. หนองแปน
07 ม. ห้ วยม่วง
10 ม. หันน้ อย
13 ม. หนองแวงโคตร
01 ม. ศรีกระดานผล
04 ม. ทุง่ น้ อย
07 ม. หนองคูรอง
10 ม. หนองสาโรง
01 ม. ห้ วยโจด
04 ม. หนองแวงแอก
07 ม. บุอ้ายตู้
01 ม. โสกนกเต็น
04 ม. โคกล่าม
07 ม. โสกขามน้ อย
10 ม. โสกนกเต็นพัฒนา
01 ม. หัวทุง่
04 ม. หนองทุม่
07 ม. ฮ่องแซง

11 ม. เพ็กใหญ่พฒ
ั นา
02 ม. ตาแย
05 ม. หญ้ าคา
08 ม. หนองห้ าง
11 ม. ชาดอานวย
02 ม. หนองแวงนอก
05 ม. หนองซองแมว
08 ม. บูรณะ
02 ม. โนนกอก
05 ม. หนองขาม
08 ม. โนนเพ็ก
11 ม. โคกกุง
14 ม. ใหม่สามัคคี
02 ม. หนองไผ่
05 ม. หนองโจด
08 ม. ลอมคอม
11 ม. ศรี รุ่งเรื อง
02 ม. หัวนา
05 ม. โนนข่า
08 ม. โนนเมือง
02 ม. ป่ าเป้า
05 ม. เพ็กน้ อย
08 ม. หนองบัวน้ อย
11 ม. หนองบัวสันติสขุ
02 ม. หัวคู
05 ม. โนนตะหนิน
08 ม. หนองสะแบง

01 ม. วังชัย
04 ม. วังเกิ ้ง *
07 ม. สร้ างแซ่ง
10 ม. ศรีประเสริฐ *
13 ม. เสียว

02 ม. วังชัย
05 ม. วังถัว่
08 ม. โคกกลาง
11 ม. ประชานิมิตร *
14 ม. โคกกลาง

03 ม. ทับบา
06 ม. หันใหญ่
09 ม. โนนเหม่น
03 ม. โจดน้ อย
06 ม. ป่ าพร้ าว
09 ม. หนองแวงใน
03 ม. โคกล่าม
06 ม. โนนชาด
09 ม. หลักด่าน
12 ม. หนองหญ้ าปล้ อง
03 ม. หนองอรุ ณ
06 ม. หนองแล่น
09 ม. หนองดู่
03 ม. บ่อตะครอง
06 ม. โนนทัน
09 ม. โนนฝ้าย
03 ม. หนองบัว
06 ม. หัวคู
09 ม. กลาง
03 ม. ป่ าติ ้ว
06 ม. หนองฉันเพล

อำเภอนำ้ พอง
01 ต.วังชัย

03 ม. หนองแซง
06 ม. วังชัย
09 ม. เสียว
12 ม. โคกกลาง
15 ม. โคกกลาง
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02 ต.ทรำยมูล

03 ต.ม่ วงหวำน

04 ต.บัวเงิน

05 บัวใหญ่

06 ต.บ้ ำนขำม

07 ต.นำ้ พอง

16 ม. วังชัย
01 ม. ทรายมูล
04 ม. นางาม
07 ม. จาปา
10 ม. หนองหว้ า
13 ม. หนองหว้ า
01 ม. ม่วงหวาน
04 ม. ห้ วยหินลาด
07 ม. คาแก่นคูณ
10 ม. มิตรภาพ
13 ม. ม่วงหวาน
01 ม. เพี ้ยฟาน
04 ม. หนองแวง
07 ม. หนองแวงดง
10 ม. โนนสวรรค์
13 ม. โคกใหญ่
16 ม. คาจัน่ กลาง
01 ม. นาคาน้ อย
04 ม. บัวใหญ่
07 ม. โคกค่อย
10 ม. คอกคี
13 ม. โนนหัวช้ าง
16 ม. รักชาติ
01 ม. ขาม
04 ม. ตาแย
07 ม. โนนเชือก
10 ม. หัวดง
13 ม. เหล่าใหญ่
16 ม. ขาม
01 ม. ห้ วยไผ่
ยุบรวมกับหมู่ท่ ี 6

07 ม. หนองหญ้ ารังกา
10 ม. กุดน ้าใสน้ อย

02 ม. ทรายมูล
05 ม. หนองบัวบาน
08 ม. ดอกกระเจียว
11 ม. ดอกวัว

03 ม. กุดดุก
06 ม. โคกสง่า
09 ม. หัวบึง
12 ม. สุขใจ

02 ม. สระกุด
05 ม. โนนพยอม
08 ม. คาแก่นคูณน้ อย
11 ม. ปั นน ้าใจ
14 ม. สระแก้ ว
02 ม. นาฝายเหนือ
05 ม. หนองกุงขี ้ควง
08 ม. คาบอน
11 ม. ดงเย็น
14 ม. เพี ้ยฟาน
17 ม. หนองแวง
02 ม. ป่ าชาติ
05 ม. บัวใหญ่
08 ม. แสนตอ
11 ม. คาม่วม
14 ม. หนองบัวน้ อย
17 ม. ศรี ภมู ิ
02 ม. ขาม
05 ม. โนนแดง
08 ม. เหล่าใหญ่
11 ม. สาโรง
14 ม. หัวดง

03 ม. โนนศรี สวัสดิ์
06 ม. ท่าเม่า
09 ม. คาใหญ่
12 ม. คาแก่นคูณ

02 ม. น ้าพอง *
05 ม. หินกองน้ อย
08 ม. หนองหารจาง
11 ม. หนองโน

03 ม. ห้ วยเสือเต้ น
06 ม. ด้ วง
09 ม. โคกสูง
12 ม. คามืดเหนือ

03 ม. โนนแดง
06 ม. คาจัน่
09 ม. คาใหญ่
12 ม. โคกเล้ า
15 ม. คาจัน่ เหนือ
03 ม. อุบล
06 ม. บัวใหญ่
09 ม. คอกคี
12 ม. ดงเย็น
15 ม. นาคาน้ อย
03 ม. โนนตุ่น
06 ม. สองคอน
09 ม. คอนสวรรค์
12 ม. สาโรง
15 ม. ขาม
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08 ต.สะอำด

09 ต.ท่ ำกระเสริ ม

10 ต.หนองกุง

11 ต.พังทุย

12 ต.กุดนำ้ ใส

13 ม. หายโศก *
16 ม. ห้ วยเสือเต้ น
01 ม. สะอาด
04 ม. โคกสว่าง
07 ม. ค้ อท่าโพธิ์
10 ม. ดงเค็ง
13 ม. คาบง
01 ม. หนองแสง
04 ม. ท่าโพธิ์
07 ม. ท่ามะเดื่อ
10 ม. หนองแสง
01 ม. หนองกุง *
04 ม. โสกแสง
07 ม. บึงกลาง
10 ม. หนองกุง *
01 ม. กุดพังทุย
04 ม. โสกม่วง
07 ม. ห้ วยหินลาด
10 ม. พังทุย
13 ม. นาขาม
01 ม. กุดน ้าใส
04 ม. ห้ วยโจด
07 ม. หนองอ้ อ
10 ม. ทรัพย์สมบูรณ์

14 ม. คามืดใต้
17 ม. โคกสูง
02 ม. หนองเรื อน้ อย
05 ม. หนองอ้ อ
08 ม. คาบง
11 ม. คาบง
14 ม. โนนดงมัน
02 ม. หนองแสง
05 ม. ท่ากระเสริ ม
08 ม. ท่ามะเดื่อ

15 ม. หินกอง *

02 ม. นายม
05 ม. นาเรี ยง
08 ม. โนนสวรรค์
11 ม. โสกแสง
02 ม. ศรี ฐาน
05 ม. ดงเรื อง
08 ม. หนองบัวเงิน
11 ม. หัวบึง

03 ม. นาคู
06 ม. หนองนกเขียน *
09 ม. นาเรี ยง

02 ม. หนองบัวน้ อย
05 ม. โนนขามแป
08 ม. กุดกว้ าง

03 ม. โนนอุดม
06 ม. ฟากพอง
09 ม. แสงจันทร์

01 ม. แห่
04 ม. โนนเมือง
07 ม. หนองจิก
10 ม. สว่างวารี
01 ม. นาสีนวล
04 ม. ขามป้อม
07 ม. โคกม่วง
10 ม. ขามป้อม

02 ม. นาดอกไม้
05 ม. หนองบัว
08 ม. แก้ งยาว
11 ม. หนองบัว
02 ม. โคกสูง *
05 ม. สว่างหนองแก *
08 ม. โคกม่วง
11 ม. โป่ งเอียด

03 ม. มาลา
06 ม. เชิญ
09 ม. ดอนหัน

03 ม. นาศรี
06 ม. โนนดงมัน
09 ม. คาบง
12 ม. นาศรี
03 ม. ท่ามะเดื่อน้ อย
06 ม. กุดพังเครื อ
09 ม. บึงเป่ ง

03 ม. หัวบึง
06 ม. นาขาม
09 ม. สนามบิน
12 ม. หนองทุม่

อำเภอชุมแพ
01 ต.ชุมแพ

02 ต.ขัวเรี ยง

03 ม. สัมพันธ์ *
06 ม. โคกม่วง
09 ม. โนนศิลา
12 ม. ขามป้อม
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03 ต.นำหนองทุ่ม

04 ต.โนนหัน

05 ต.โนนอุดม

06 ต.หนองไผ่

07 ต.ไชยสอ
08 ต.วังหินลำด

09 ต.นำเพียง

10 ต.หนองเขียด

01 ม. นาหนองทุม่
04 ม. วังยาวใหญ่
07 ม. วังยาวน้ อย
10 ม. สระแก้ ว
13 ม. วังศักดา
01 ม. โนนหัน *
04 ม. โนนชาติ
07 ม. หนองม่วง
10 ม. โนนหันใน *
01 ม. ดอน
04 ม. โนนสว่าง *
07 ม. โนนอุดม
10 ม. โนนสูง *
01 ม. กุดเข้
04 ม. วังหูกวาง
07 ม. โนนสะอาด
10 ม. หนองหล่ม
13 ม. สุขสมบูรณ์
16 ม. ห้ วยบง
01 ม. ไชยสอเหนือ
04 ม. โนนทองหลาง
01 ม. วังหินลาด
04 ม. ฝายหิน
07 ม. โสกอุดม
10 ม. วังเจริญ
01 ม. นาเพียง
04 ม. เหมือดแอ่
07 ม. หนองผือ
10 ม. ส้ มกบ
13 ม. เหมือดแอ่

02 ม.โนนทองหลาง
05 ม. โนนชาติ
08 ม. นาหนองทุม่
11 ม. ซาผักหนาม

03 ม. ห้ วยอีเปาะ
06 ม. โนนโก
09 ม. น้ อยพัฒนา
12 ม. น้ อยพรสวรรค์

02 ม. โนนชัย *
05 ม. โนนเมือง *
08 ม. หนองคอง

03 ม. ร่องแซง *
06 ม. โนนงาม
09 ม. หลังโนนชาติ

02 ม. หอย
05 ม. บัวสิมมา
08 ม. โนนตูม *
11 ม. หอย
02 ม. โนนทองหลาง
05 ม. หนองไผ่ตงั ้
08 ม. ยอดห้ วย
11 ม. เทพนคร
14 ม. ถิ่นอุดม

03 ม. โคกสูง *
06 ม. โนนอุดม
09 ม. หินตัง้

02 ม. ไชยสอ
05 ม. หนองสิงห์
02 ม. หนองทุม่
05 ม. โป่ งแห้ ง
08 ม. หนองไผ่เหนือ
11 ม. หนองทอง
02 ม. โนนลาน
05 ม. โนนโพธิ์
08 ม. อาจสามารถ
11 ม. หนองแก
14 ม. หนองโป่ งใส

03 ม. หนองตาไก้
06 ม. ท่าเดื่อ
03 ม. นาคาน้ อย
06 ม. โสกก้ อง
09 ม. นาดี
12 ม. ก้ องเจริ ญ
03 ม. โนนสาวเอ้
06 ม. หนองไฮ
09 ม. อาจสามารถ
12 ม. อาจสามารถ
15 ม. โนนงาม

01 ม. หนองเขียด
04 ม. ธาตุ

02 ม. จอมศรี
05 ม. หนองกุง

03 ม. บ้ านโคกงาม
06 ม. บ้ านโนนศิลา

03 ม. หนองไผ่
06 ม. ห้ วยบง
09 ม. พรสวรรค์
12 ม. วังหูกวาง
15 ม. ใหม่นาคา
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11 ต.หนองเสำเล้ ำ

12 ต.โนนสะอำด

07 ม. หนองหว้ า
10 ม. โนนรัง
01 ม. หนองเสาเล้ า
04 ม. หนองศาลา
07 ม. ห้ วยแสง
10 ม.หนองหว้ า
01 ม. โนนสะอาด
04 ม. โนนลาน
07 ม. สนามบิน

08 ม. หนองหนามแท่ง

09 ม. หนองเขียด

02 ม. หนองโพงโพด
05 ม. สุขสมบูรณ์
08/ ม. โนนตุ่น

03 ม. หนองศาลา
06 ม. หนองหว้ า
09 ม. หนองเสาเล้ า

02 ม. เหมือดแอ่
05 ม. แสนสุข *
08 ม. โนนเรี ยน

03 ม. หนองบัว
06 ม. สมบูรณ์สขุ *
09 ม. มิตรภาพ

01 ม. เรือ
04 ม. โคกสง่า
07 ม. ห้ วยชัน
01 ม. ค้ อ
04 ม. หนองโพน
07 ม. หนองโพนน้ อย
10 ม. โปร่งแดง
13 ม. แก่นพัฒนา
01 ม. นาชุมแสง
04 ม. กุดน ้าใส
07 ม. บุ่งแสง
10 ม. นาชุมแสง
01 ม. นาหว้ า
04 ม. คาใหม่
07 ม. โนนกระเดา
10 ม. โนนสว่าง
01 ม. หนองกุงธนสาร
04 ม. หัน
07 ม. โคกไม้ งาม
10 ม. ห้ วยแคน
13 ม. เทพรักษา
16 ม. หนองกุงธนสาร
01 ม. หว้ าทอง

02 ม. เรื อ
05 ม. โคกโก่ง
08 ม. ใหม่สขุ สันต์
02 ม. กุดขอนแก่น
05 ม. หัวนาหม่อ
08 ม. โนนสาราญ
11 ม. ดอนหัน
14 ม. โพนพัฒนา
02 ม. หนองทุม่
05 ม. หัวฝาย
08 ม. หนองลุมพุก
11 ม. ชัยมงคล
02 ม. โนนสมบูรณ์
05 ม. โนนสะอาด
08 ม. หนองโน
11 ม. นาเจริ ญ
02 ม. หนองกุงธนสาร
05 ม. โนนสวรรค์
08 ม. วังขอนแดง
11 ม. โนนคูณ
14 ม. หัน

03 ม. หนองแสง
06 ม. สวนกล้ วย
09 ม. เรื อ
03 ม. ใคร่นนุ่
06 ม. กุดขอนแก่น
09 ม. เลิงแสง
12 ม. ค้ อ
15 ม. ค้ อ
03 ม. หนองย่างแลน
06 ม. หนองขาม
09 ม. โนนรัง
12 ม. หัวฝาย
03 ม. ห้ วยชัน
06 ม. โนนอุดม
09 ม. โสกห้ าง

02 ม. พระบาท

03 ม. ห้ วยบง

อำเภอภูเวียง
01 ต.บ้ ำนเรื อ

02 ต.กุดขอนแก่ น

03 ต.นำชุมแสง

04 ต.นำหว้ ำ

05 ต.หนองกุงธนสำร

06 ต.หว้ ำทอง

03 ม. โคกสหกรณ์
06 ม. นาเพียง
09 ม. หนองบอน
12 ม. หนองกุงธนสาร
15 ม. วังขอนแดง
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07 ต.หนองกุงเซิน

08 ต.สงเปื อย

09 ต.ทุ่งชมพู

10 ต.ดินดำ

11 ต.ภูเวียง

04 ม. โคกกลาง
07 ม. กุดหิน
01 ม. หนองกุงเซิน
04 ม. หนองกระเดา
07 ม. โนนม่วง
01 ม. สงเปื อย
04 ม. หนองกลาง
07 ม. โคกไร่
10 ม. ธารทอง
01 ม. ทุง่ ชมพู
04 ม. โคกสงเปื อย
07 ม. ดอนเพิ่ม
01 ม. ดินดา
04 ม. กุดดุก
07 ม. ดินดา
01 ม. นาก้ านเหลือง *
04 ม. ภูเวียง *
07 ม. โพนเพ็ก

05 ม. หนองผักแว่น
08 ม. หว้ าทอง
02 ม. หนองโน
05 ม. หนองกระแหล่ง
08 ม. หนองกุงเซิน
02 ม. ท่าเสี ้ยว
05 ม. ห้ วยทราย
08 ม. ถ ้าแข้
11 ม. สงเปื อย
02 ม. ห้ วยขี ้หนู
05 ม. กุดแคน
08 ม. พระบาทโนนคูณ
02 ม. หนองทุม่
05 ม. วังชัย

06 ม. โปร่งสังข์

02 ม. โคกพัฒนา
05 ม. บุ่งมะไฟ
08 ม. โพนเพ็ก

03 ม. ดอนหัน *
06 ม. หนองหญ้ าปล้ อง

01 ม. บัว
04 ม. ขุมดิน
07 ม. หนองโจด
10 ม.หนองหญ้ าข้ าวนก
13 ม. หัน *
16 ม. ขุมดิน
01 ม. คาแคนใต้
04 ม. คาน้ อย
07 ม. ห้ วยแล้ ง
10 ม. หนองขาม
13 ม. หนองขามพัฒนา

นำพืน้ ที่บ้ำนหัน ม.2, 3

ไปรวมกับบ้ ำนหัน ม.13

05 ม. หนองโน
08 ม. ดอนยูง
11 ม. หนองขาม

06 ม. หลุบคา
09 ม. เขวา
12 ม. หนองม่วง
15 ม. เขวา

01 ม. ขามป้อม
04 ม. หัวฝาย

02 ม. หนองก้ านเหลือง
05 ม. หนองโจด

03 ม. โนนพัฒนา
06 ม. โนนศิลา
09 ม. น ้าเซิน
03 ม. โนนตุ่น
06 ม. อ่างศิลา
09 ม. โนนพันชาติ
03 ม. ดอนดู่
06 ม. หนองพวง
03 ม. กุดดุก
06 ม. โนนสวรรค์

อำเภอมัญจำคีรี
01 ต.กุดเค้ ำ

02 ต.คำแคน

03 ต.นำข่ ำ

นำพืน้ ที่บ้ำนหัน ม.14
ไปรวมกับบ้ ำนบัว ม.1

02 ม. คาแคนเหนือ
05 ม. คาปากดาว
08 ม. ป่ าดู่
11 ม. ท่าเกษม
14 ม. ห้ วยแล้ ง

03 ม. น้ อยกลาง
06 ม. คาคันโซ่
09 ม. กุดขอนแก่น
12 ม. คาแคนใต้

03 ม. หนองตุ่ม
06 ม. หนองไม้ ตาย

12

04 ต.นำงำม

05 ต.โพนเพ็ก

06 ต.สวนหม่ อน

07 ต.หนองแปน

08 ต.ท่ ำศำลำ

07 ม. นาข่า
10 ม. หวายหลึม
13 ม. นาข่า
16 ม. หนองบัวเย็น
01 ม. หนองสองห้ อง
04 ม. โคกสูง
07 ม. หินแตก
10 ม. แจ้ งทับม้ า
13 ม. บ้ านโคกสูงเหนือ
01 ม. โพนเพ็ก
04 ม. แจ้ ง
07 ม. โนนสว่าง
10 ม. ขามป้อม
13 ม. โนนสวาง
01 ม. สวนหม่อน
04 ม. ป่ าผุ
07 ม. เหล่ากกหุง่
10 ม. โนนพยอม
13 ม. ชีวงั แคน
01 ม. หนองไห
04 ม.หนองบัว
07 ม. แจ้ ง
10 ม. โนนแสนสุข
13 ม. หนองหัวช้ าง
16 ม. หนองหัวช้ าง
01 ม. ไส้ ไก่
04 ม. โนนคูณ
07 ม. ท่าสวรรค์
10 ม. ท่าศาลา

08 ม. โนนพันชาติ
11 ม. หนองบัวเย็น
14 ม. เหล่าใหญ่
17 ม. โนนพันชาติ
02 ม. โนนงาม
05 ม. นางาม
08 ม. หนองบัว
11 ม. โสกน ้าขุน่
14 ม. หนองสองห้ อง
02 ม. ห้ วยฮวก
05 ม. หนองไฮ
08 ม. โนนคุต
11 ม. หนองเกิ ้ง
14 ม. โพนเพ็ก
02 ม. มูลตุ่น
05 ม. ขาม
08 ม. สว่าง
11 ม. สวนหม่อน
14 ม. กอก
02 ม. นาจาน
05 ม. โนนสานัก
08 ม. หนองหัวช้ าง
11 ม. นาจาน
14 ม. หนองไห

09 ม. เหล่าใหญ่
12 ม. หัวห้ วย
15 ม. หวายหลึม

02 ม. ท่าศาลา
05 ม. ดงเค็ง
08 ม. โนนงิ ้ว
11 ม. ท่าสวรรค์

03 ม. โนนตุ่น
06 ม. หัวนาเหนือ
09 ม. หัวนากลาง

01 ม. หนองเรือ *
04 ม. หนองกุง
07 ม. สะอาด

02 ม. หนองเรื อ *
05 ม. ฟ้าเหลื่อม
08 ม. ท่าศาลา

03 ม. เหล่า
06 ม. ฟ้าเหลื่อม
09 ม. หนองไฮ

03 ม. เหล่าเหนือ
06 ม. ดอนแก่นเต่า
09 ม. เสาเล้ า
12 ม. นางาม
03 ม. บูรณะ
06 ม. นาฮี
09 ม. หนองหญ้ าป้อง
12 ม. โพนทอง
15 ม. ขามป้อม
03 ม. กอก
06 ม. โนนเขวา
09 ม. โคกกลาง
12 ม. ขามป้อม
03 ม. ดอนพันชาติ
06 ม. นาจานเหนือ
09 ม. หนองแปน
12 ม. หนองแปน
15 ม. โนนสัมพันธ์

อำเภอหนองเรือ
01 ต.หนองเรื อ
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02 ต.กุดกว้ ำง

03 ต.จระเข้

04 ต.โนนทอง

05 ต.โนนทัน

06 ต.โนนสะอำด

07 ต.บ้ ำนกง

10 ม. หนองเรือ *
13 ม. ใหม่หนองเรือ
01 ม. หนองไผ่
04 ม. กุดกว้ าง
07 ม. หนองโก
10 ม. โนนฟั นเรือ
13 ม. โนนสะทอน
16 ม. โนนสง่า
19 ม. บะยาวสันติสขุ
01 ม. จระเข้
04 ม. โพนสว่าง *
07 ม. โคกกลาง
10 ม. โพนสว่าง *
13 ม. เทพเทวัญ
01 ม. โนนทอง
04 ม. ภูมลู เบ้ า
07 ม. หนองนกเขียน
10 ม. โนนทอง
13 ม. ห้ วยทราย
16 ม. ภูมลู เบ้ า
19 ม. คลองเจริญ
01 ม. โนนทัน
04 ม. หว้ า
07 ม. กุดฉิม
10 ม. ร่องสมอ
13 ม. โนนโพธิ์ไทร
01 ม. โนนสะอาด
04 ม. หนองแก *
07 ม. หนองแวง
10 ม. โนนสวรรค์
13 ม. โนนศิลา
01 ม. กงเก่า
04 ม. หนองสระ

11 ม. เหล่าคาเจริ ญ

12 ม. ศาลาทอง

02 ม. โคกสูง
05 ม. โนนดู่
08 ม. สาราญหินลาด
11 ม. หนองตาไก้ *
14 ม. หนองดินกี่
17 ม. ขนวนนคร
20 ม. เหล่าเจริ ญ
02 ม. หัวนา
05 ม. หัวบึง
08 ม. หนองแปน
11 ม. บึงสว่าง

03 ม. ขนวน
06 ม. โคกกลาง
09 ม. บะยาว
12 ม. กม.52
15 ม. หนองกุง
18 ม. หนองแวง
21 ม. หนองไผ่พฒ
ั นา
03 ม. หัวนา
06 ม. หนองหอย
09 ม. เทพเทวัญ
12 ม. หัวนา

02 ม. หนองโดก
05 ม. สระพังข่า
08 ม. กุดแคน
11 ม. ไผ่
14 ม. ดงน้ อย
17 ม. หนองเขื่อนช้ าง
20 ม. โนนทอง
02 ม. โนนทัน
05 ม. เปื อย
08 ม. กุดฉิม
11 ม. โนนสะอาด
14 ม. ร่มเย็น
02 ม. หนองไฮ
05 ม. โคกกลาง
08 ม. โนนหินแห่
11 ม. โนนคูณ
14 ม. โนนสว่าง
02 ม. กงกลาง
05 ม. หนองเม็ก

03 ม. กุดเลา
06 ม. หนองเขื่อนช้ าง
09 ม. ฝาง
12 ม. หินลาด
15 ม. โนนทอง
18 ม. ทรัพย์เจริ ญ
21 ม. หนองนกเขียน
03 ม. หว้ า
06 ม. นา
09 ม. ห้ วยม่วง
12 ม. โนนทันน้ อย
03 ม. โนนจัก๊ จัน่
06 ม. หนองลุมพุก
09 ม. ดอนหัน
12 ม. พรสวรรค์
15 ม. ใหม่สนั ติสขุ
03 ม. เปื อย
06 ม. หนองทุม่
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08 ต.บ้ ำนเม็ง

09 ต.ยำงคำ

10 ต.บ้ ำนผือ

07 ม. ท่าลี่
10 ม. โนนศิลา
01 ม. เม็ง
04 ม. หนองกุง
07 ม. เหมือดแอ่
10 ม. หาด
13 ม. หนองกุงน้ อย
16 ม. เหมือดแอ่
01 ม. ยางคา
04 ม. ดอนแขม
07 ม.หนองแวง
10 ม. หนองแดง
13 ม. ยางคา
01 ม. โนนทอง
04 ม. โพธิ์ตาก
07 ม. หนองผือ
10 ม. โพธิ์ตาก

08 ม. ดอนโมง

09 ม. ตลาดดอนโมง *

02 ม. เม็ง
05 ม. นาหว้ า
08 ม. หนองโน
11 ม. หนองแสง
14 ม. เม็ง
17 ม. เม็งทอง
02 ม. ยางคา
05 ม. นางิ ้ว
08 ม. ดอนหัน
11 ม. แดงน้ อย
14 ม. ยางคา
02 ม. หนองแสง
05 ม. โนนฆ้ อง
08 ม. ดอนกอก

03 ม. เม็ง
06 ม. ป่ าเสี ้ยว
09 ม. สว่างดอนดู่
12 ม. ดอนช้ าง
15 ม. นาคา
18 ม. เม็ง
03 ม. หนองหว้ า
06 ม. ดอนคอม
09 ม. หนองนางวงษ์
12 ม. นางิ ้ว

01 ม. หนองโก *
04 ม. ห้ วยเชือก
07 ม. ศรีสขุ *
10 ม. ชัยมงคล *
13 ม. หนองโก
16 ม.ผักแว่นดา
19 ม.ใหม่ชยั มงคล
01 ม. ฝาง
04 ม. หนองแวงเป่ ง
07 ม. ศรีภธู ร
10 ม. ฝางพัฒนา
01 ม. หนองกุงใหญ่
04 ม. ผักหนาม
07 ม. หนองโอง
10 ม. วังโพนเหนือ

02 ม. ศรี สขุ *
05 ม. บะแต้
08 ม. ผักแว่น
11 ม. ชัยรุ่งเรื อง *
14 ม. ห้ วยแสง
17 ม.หนองโกใหม่

03 ม. คาไฮ
06 ม. หนองโก *
09 ม. ศรี สมบูรณ์
12 ม. ศรี สถิตย์
15 ม. หนองแค
18 ม.โนนราศรี

02 ม. หัวหนอง
05 ม. ทุง่ ใหญ่
08 ม. ป่ าชาติ
11 ม. ทุง่ ขุมทรัพย์
02 ม. เวียงแก้ ว
05 ม. หนองแวงกุง
08 ม. ผักหนามคา
11 ม. ศรี เวียงชัย

03 ม. คามืด
06 ม. หนองแวงคู
09 ม. ชัยเจริ ญ

03 ม. หนองแสง
06 ม. หนองผือ
09 ม. ผือพัฒนา

อำเภอกระนวน
01 ต.หนองโก

02 ต.บ้ ำนฝำง

03 ต.หนองกุงใหญ่

03 ม. วังโพน
06 ม. อนามัย
09 ม. หนองกุงแปน
12 ม. ผักหนามชัย
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04 ต.ห้ วยโจด

05 ต.ห้ วยยำง

06 ต.ดูนสำด

07 ต.หนองโน

08 ต.นำ้ อ้ อม

09 ต.หัวนำคำ

13 ม. ดอนเงิน
01 ม. แสนสุข
04 ม. หนองแสง
07 ม. โนนสัง
10 ม. โคกสะอาด
01 ม. ห้ วยยาง
04 ม. โคกสว่าง
07 ม. โคกใหญ่
01 ม. ดูนสาด
04 ม. นามูล
07 ม. นามูล
10 ม. ตอประดู่
01 ม. หนองโน
04 ม. นาเลาะ
07 ม. ประชาชื่น
01 ม. น ้าอ้ อม
04 ม. กุดจาน
07 ม. น ้าอ้ อมเหนือ
01 ม. สนามชัย
04 ม. คาครึ่ง
07 ม. นาโป่ ง

02 ม. โสกเสี ้ยว
05 ม. โนนศิลา
08 ม. นาฝาย
11 ม.ห้ วยโจด
02 ม. โคกสูง
05 ม. โคกล่าม
08 ม. โคกกลาง
02 ม. โนนสวรรค์
05 ม. ทรัพย์สมบูรณ์
08 ม. ครองชัย
11 ม. ตอประดู่
02 ม. ป่ าติ ้ว
05 ม. โคกกลาง

03 ม. ห้ วยโจด
06 ม. โป่ งแค
09 ม. ป่ ารัง

02 ม. ตอกเจี ้ย
05 ม. โนนสวรรค์
08 ม. ส่างทิพย์
02 ม. หัวนาคา
05 ม. ท่าลาด
08 ม. จอมบึง

03 ม. เวียงอินทร์
06 ม. หนองซา

02 ม. หัวหนอง *
05 ม. โนนชาด
08 ม. เมย
11 ม. โนนรัง
14 ม. ขาม
17 ม. รัตนวารี
02 ม. หนองกุง
05 ม. ศุภชัย
08 ม. หนองชุมพล

03 ม. ไทยสามัคคี *
06 ม. โคกล่าม
09 ม. กุดรัง
12 ม. เปาะ
15 ม. หนองบัว

03 ม. โคกกลาง
06 ม. โนนสมบูรณ์
03 ม. ตอประดู่
06 ม. ตอประดู่
09 ม. ภูถ ้าเม่น
03 ม. กุดโง้ ง
06 ม. ศรี ประชาใหม่

03 ม. น ้าสามวัง
06 ม. คาตานา
09 ม. หัวนาคา

10 ม. คาเจริญ

อำเภอหนองสองห้ อง
01 ต.หนองสองห้ อง

02 ต.คึมชำด

01 ม. หนองสองห้ อง *
04 ม. ไทยนิยม *
07 ม. บก
10 ม. หนองบอน
13 ม. โนนกรวด
16 ม. ไทยเจริญ
01 ม. คึมชาด
04 ม. หนองแวงตอตัง้
07 ม. ศรีสมบูรณ์
10 ม.หนองกุงใหม่

03 ม. ชาดใหญ่
06 ม. ปอแดง
09 ม. หนองแวงเหนือ

16

03 ต.ตะกั่วป่ ำ

04 ต.โนนธำตุ

05 ต.สำโรง

06 ต.หนองเม็ก

07 ต.ดอนดู่

08 ต.ดงเค็ง

09 ต.หันโจด

10 ต.ดอนดั่ง

01 ม. ตะกัว่ ป่ า
04 ม. หนองคูบวั
07 ม. เล้ า
10 ม. นาสวน
01 ม. กอก
04 ม. สาราญ
07 ม. โนนสวัสดิ์
10 ม. ชาด
01 ม. สาโรง
04 ม. เหล่านกชุม
07 ม. หนองคลองใหญ่
01 ม. หนองเม็ก
04 ม. วังคูณ
07 ม. หนองหว้ า
10 ม. โนนตาเถร
13 ม. หนองแวง

02 ม. หนองตะครอง
05 ม. หนองบัวแดง
08 ม. ดอนตะแบง
11 ม. หนองตาไกล้
02 ม. สาราญน้ อย
05 ม. โนนแต้
08 ม. ดอนหัน
11 ม. โนนสวรรค์
02 ม. หนองกาว
05 ม. หินลาด
08 ม. หนองนาดี
02 ม. ท่า
05 ม. หนองบัวแดง
08 ม. โคกสูง
11 ม. หนองไทร
14 ม. เหล่าดาราหนองตาก
ร้ า

03 ม. หนองเปล่ง
06 ม. สระขาม
09 ม. โนนตาล

01 ม. หนองแวงยาว
04 ม. หนองไผ่น้อย
07 ม. หัวหนองแวง
10 ม. ห้ วยตะกัว่
01 ม. หนองหญ้ าขาว
04 ม. หนองช้ างน ้า
07 ม. โนนม่วง
10 ม. โกรก
13 ม. หนองโบสถ์พฒ
ั นา
01 ม. หนองเหล็ก
04 ม. หนองหญ้ าขาว
07 ม. แฝก
10 ม. เหล่าชาติ
01 ม. ดอนดัง่
04 ม. หนองวัดป่ า
07 ม. หินแร่

02 ม. หนองแสง

05 ม. ดอนดู่
08 ม. หนองบัวลอง
11 ม. ป่ าหวาย
02 ม. หนองบะยาว
05 ม. โนนชาด
08 ม. ดงเค็ง
11 ม. หนองสรวง

03 ม. โนนท่อน
06 ม. โนนสะอาด
09 ม. กุดหว้ า
12 ม. ดอนดู่เหนือ
03 ม. หนองพลวง
06 ม. หัวละเลิง
09 ม. หนองดู่
12 ม. โคกกลาง

02 ม. หนองกุง
05 ม. ตะคร้ อ
08 ม. ดอนข้ าวโพด
11 ม. สระหงษ์
02 ม. กระหนวน
05 ม. หนองค่าย
08 ม. หนองแวงน้ อย

03 ม. หันโจด
06 ม. กุดหอยกาบ
09 ม. ขามป้อม
12 ม. ชาดน้ อย
03 ม. หนองทุม่
06 ม. โนนสว่าง
09 ม. โนนหัน

03 ม. สว่าง
06 ม. โคกสูง
09 ม. โนนธาตุ
03 ม. ดอนแดง
06 ม. สาโรงเหนือ
09 ม. หนองคลองเจริ ญ
03 ม. หัวขัว
06 ม. โนนเหลื่อม
09 ม. โนนสมบูรณ์
12 ม. หนองสรวง
15 ม. หนองเม็กเหนือ
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11 ต.วังหิน

12 ต.หนองไผ่ ล้อม

10 ม. เสรีชล
01 ม. วังหิน
04 ม. หนองคลองน้ อย
07 ม. หนองเสี ้ยว
01 ม. หนองไผ่ล้อม
04 ม. สวองเก่า
07 ม. หนองกุงศรี

02 ม. วังทอง
05 ม. หนองทุม่
08 ม. หนองยาง
02 ม. ขุมปูน
05 ม. หนองหวาย
08 ม. สวองใหม่

03 ม. หนองศาลา
06 ม. หลักด่าน

02 ม. คุ้มวัดโพธิ์ *
05 ม. ท่าข่อย
08 ม. นาขามเปี ย้
11 ม. คุ้มหนองกองแก้ ว *

03 ม. คุ้มน้ อย *
06 ม. ท่านางเลื่อน
09 ม. นาดอกไม้
12 ม. คุ้มโนนสะอาด *

02 ม. กุดเพียขอมเหนือ
05 ม. ร่องดูก

03 ม. นาผาย
06 ม. หญ้ าเครื อ

02 ม. หันแฮด
05 ม. โนนแดงน้ อย
08 ม. นาหนองทุม่
02 ม. หูลิง
05 ม. หนองยายเกลี ้ยง
08 ม. โนนศิลา
11 ม. วังแสงใต้
02 ม. ห้ วยแก
05 ม. หนองหญ้ าม้ า
08 ม. หนองสะแบง
02 ม. คุ้มใต้ *
05 ม. ท่าม่วง
08 ม. วังเวิน
11 ม. ท่าม่วงน้ อย
02 ม. ห้ วยไร่เหนือ
05 ม. หนองเต่า
08 ม. โนนพะยอมน้ อย

03 ม. หัวนากลาง
06 ม. โคกกลาง

03 ม. หนองกุงสว่าง
06 ม. โนนจอมศรี
09 ม. หนองไผ่พฒ
ั นา

อำเภอชนบท
01 ต.ชนบท

02 ต.กุดเพียขอม

03 ต.บ้ ำนแท่ น

04 ต.วังแสง

05 ต.ห้ วยแก

06 ต.ศรี บุญเรื อง

07 ต.โนนพะยอม

01 ม. คุ้มเหนือ *
04 ม. คุ้มศิวไิ ลย์ *
07 ม. ดอนข่า
10 ม. คุ้มกกโก *
13 ม. ท่าข่อยใต้
01 ม. กุดเพียขอม
04 ม. เสาเล้ า
07 ม. โนนสังข์
01 ม. แท่น
04 ม. สระแก้ ว
07 ม. โนนสมนึก
01 ม. วังแสง
04 ม. โคกพระ
07 ม. ห้ วยยาง
10 ม. โนนข่าใต้
01 ม. โซ่ง
04 ม. เหล่าเหนือ
07 ม. หนองโน
01 ม. ชนบท *
04 ม. คุ้มท่า *
07 ม. กุดหล่ม
10 ม. ดอนดู่น้อย
01 ม. ห้ วยไร่ใต้
04 ม. ห้ วยอึง่
07 ม. หนองเต่าน้ อย

03 ม. ห้ วยไผ่
06 ม. โนนข่า
09 ม. โนนคามี
03 ม. ทุม่ ห้ วย
06 ม. ดอนหัน
09 ม. เหล่านาดี
03 ม. คุ้มขี ้เถ้ า *
06 ม. หนองหวาย
09 ม. ดอนดู่
12 ม. ใหม่ศิวิไล
03 ม. ห้ วยค้ อ
06 ม. โนนพะยอม
09 ม. หนองเบ็ญ
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10 ม. โนนพะยอมใต้
08 ต.ปอแดง

01 ม. ปอแดง
04 ม. หนองแวงน้ อย
07 ม. หนองโน
10 ม.วงษ์สว่าง

02 ม. หัวฝาย
05 ม. มาบตากล้ า
08 ม. หนองแต้

03 ม. หนองไฮ
06 ม. โนนสะอาด
09 ม. ร่มเย็น

01 ม. โคกป่ ากุง
04 ม. สีชมพู
07 ม. โนนทองหลาง
10 ม. จอมบึง
13 ม.โคกกลาง
01 ม. นาจาน
04 ม. สี่แยกโนนหัวนา
07 ม. ปากง่าม
10 ม. วังขอนยม
13 ม. โนนทัน

02 ม. วังมน
05 ม. หนองตาไก้
08 ม. ป่ าน
11 ม. ชมพูทอง

03 ม. โนนสวรรค์
06 ม. ห้ วยสายหนัง
09 ม. โคกสูง
12 ม.โนนไผ่งาม

02 ม. หนองไฮ
05 ม. โนนสาราญ
08 ม. หนองแสง
11 ม. นาเจริ ญ
14 ม. นางาม

03 ม. โนนหว่านไฟ
06 ม. วังโพน
09 ม. ท่าช้ าง
12 ม. หนองหญ้ าขาว
15 ม.โนนหัวนา

01 ม. โคกไม้ งาม
04 ม. ขมิ ้น
07 ม. กุดบัว
10 ม. โคกม่วง
13 ม. ศรีสขุ
01 ม. วังเพิ่ม *
04 ม. ท่าช้ าง
07 ม. ห้ วยทรายขาว
10 ม. ทรายทอง *
13 ม. หาดสวรรค์
01 ม. ซายาง
04 ม. หนองขี ้ควาย
01 ม. หนองแดง
04 ม. ซ่งหนองขาม
07 ม. โพธิ์ทอง

02 ม. ลอมไผ่
05 ม. โนนหัวนา
08 ม. หินลาดทุง่ โพธิ์
11 ม. โนนอุดม
14 ม. โคกเจริ ญ
02 ม. บุ่งเม่น
05 ม. นายม
08 ม. หนองดู่
11 ม. วังทอง *
14 ม. ท่าช้ าง
02 ม. สารจอด
05 ม. ตาด
02 ม. หนองโก
05 ม. โคกจัก๊ จัน่
08 ม. หนองขาม

03 ม. โสกรัง
06 ม. เก่าขาม
09 ม. โคกกุง
12 ม. พิศาลพัฒนา
15 ม. วังทรายขาว
03 ม. ปากห้ วยขวาง
06 ม. โนนหว่านไฟ
09 ม. โสกหาด
12 ม. โนนสว่าง *
15 ม.วังชมพู
03 ม. ร่องกลอง
06 ม. ทรัพย์เจริ ญ
03 ม. หนองทุม่
06 ม. สันติสขุ
09 ม. มิตรสัมพันธ์

อำเภอสีชมพู
01 ต.สีชมพู

02 ต.นำจำน

03 ต.ศรี สุข

04 ต.วังเพิ่ม

05 ต.ซำยำง
06 ต.หนองแดง
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07 ต.ดงลำน

08 ต.บริ บูรณ์

09 ต.บ้ ำนใหม่

10 ต.ภูห่ำน

10 ม. โพธิ์ชยั
01 ม. อ่างทอง
04 ม. นาอุดม
07 ม. อ่างทอง 1
10 ม. หาดทรายทอง
01 ม. บริบูรณ์
04 ม. ผาน ้าเที่ยง
07 ม. โนนสวัสดิ์
10 ม. เทพประทาน
01 ม. ใหม่สามัคคี
04 ม. โสกจานนาดี
07 ม. คลองสมบูรณ์
10 ม. เทพรักษา
01 ม. หนองปลาซิว
04 ม. ทุง่ เชือก
07 ม. หนองตาไกล้

11 ม. ห้ วยโจด
02 ม. ซาจาปา
05 ม. หนองหญ้ าป้อง
08 ม. ซาขาม
11 ม. เขาสัพยา
02 ม. ท่าช้ างน้ อย
05 ม. ผาขาม
08 ม. ผาสวรรค์
11 ม. ผาสุก
02 ม. โสกส้ มกบ
05 ม. ศรี อบุ ล
08 ม. เจริ ญสุข
02 ม. หนองตาใกล้
05 ม. โนนสะอาด

03 ม. โนนงาม
06 ม. โนนสูง

01 ม. แวงน้ อย *
04 ม. กุดรู
07 ม. หนองหอย
10 ม. นาจาน
13 ม. หนองแขมสอง
01 ม. ก้ านเหลือง
04 ม. โสกกระหนวน
07 ม. หนองสองห้ อง
10 ม. บะแหบ
13 ม. หญ้ าคา

02 ม. ดอนหัน
05 ม. อีโล
08 ม. ป่ าเป้ง
11 ม. โนนขี ้เหล็ก

03 ม. หนองแขม
06 ม. โคกสี *
09 ม. โนนศิลา
12 ม. ศรี เมือง *

02 ม. โคกสูง
05 ม. โคกใหญ่
08 ม. ตลาด
11 ม. โนนศาลา
14 ม. สวนยา

03 ม. หนองโก
06 ม. โสกน ้าขาว
09 ม. หนองแก
12 ม. ก้ านเหลืองหนอง

01 ม. ทางขวาง
04 ม. หัวนา
07 ม. หันโสกเชือก
10 ม. สันติสขุ
01 ม. โนนเขวา

02 ม.หนองม่วง
05 ม. โนนบก
08 ม. หนองหญ้ าป้อง
11 ม. ทางขวางสอง
02 ม. ท่านางแนว

03 ม. โนนงิ ้ว
06 ม. โคกสง่า
09 ม. พระเจ้ า

03 ม. วังขอนแดง
06 ม. ซาจาปาเหนือ
09 ม. ดงลาน
03 ม. พงษ์
06 ม. โนนประวัติ
09 ม. เทพชมพู
12 ม. อุดมสุข
03 ม. สวนสวรรค์
06 ม. คลองเจริ ญ
09 ม. เบ็ญจวัลย์

อำเภอแวงน้ อย
01 ต.แวงน้ อย

02 ต.ก้ ำนเหลือง

03 ต.ทำงขวำง

04 ต.ท่ ำนำงแนว

แวง

03 ม. หนองบัวเลิง
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05 ต.ท่ ำวัด

06 ต.ละหำนนำ

04 ม. โพนงาม
07 ม. น ้าซับ
10 ม. โนนขวาสอง
01 ม. โคกล่าม
04 ม. รวง
07 ม. หนองโกน้ อย
10 ม. โคกล่ามสอง
01 ม. ละหานนา
04 ม. หนองดู่
07 ม. หญ้ าคา
10 ม. โคกสูง
13 ม. ห้ วยทราย

05 ม. หนองหญ้ าขาว
08 ม. ท่านางแนวสอง

06 ม. หนองกุง
09 ม. ท่านางแนว

02 ม. ท่าวัด
05 ม. โนนโจด
08 ม. โนนไท

03 ม. โนนสะอาด
06 ม. ลาด
09 ม. รุ้ งตะวัน

02 ม. หนองแวงห้ วยทราย
05 ม. หนองสะแบง
08 ม. หนองผือ
11 ม. คลองเจริ ญ
14 ม. หนองสะแบงสอง

03 ม. ทุง่ มน
06 ม. โนนทองหลาง
09 ม. ศรี ชมุ พร

02 ม. โคกสูง
05 ม. โคกสูง
08 ม. คาบงพัฒนา
11 ม. คาบอน

03 ม. โคกสว่าง
06 ม. โนนสวรรค์
09 ม. นิคม
12 ม. โคกสูง

02 ม. โนนราศรี
05 ม. ห้ วยคาน้ อย
08 ม. เล้ า
11 ม. ทานตะวัน

03 ม. กุดกระหนวน
06 ม. พระพุทธบาท
09 ม. หนองขาม
12 ม. นาคาน้ อย

02 ม. ดง
05 ม. หนองแต้
08 ม. กุดเชียงมี
11 ม. หนองผักแว่น
14 ม. ห้ วยทรายเหนือ
02 ม. พระบาท *
05 ม. โคกน ้าเกลี ้ยง *
08 ม. โนนสวรรค์

03 ม. ดง
06 ม. หนองแต้
09 ม. คาปลาหลาย
12 ม. บ่อเหนือ
15 ม. กุดเชียงมี
03 ม. ท่าเรื อ *
06 ม. โนนจิก
09 ม. แก่งศิลา

12 ม. บึงบัวทอง

15 ม.หนองดู่พฒ
ั นา
สอง

16 ม.โนนถาวร

อำเภออุบลรัตน์
01 ต.โคกสูง

02 ต.นำคำ

03 ต.บ้ ำนดง

04 ต.เขื่อนอุบลรั ตน์

01 ม. โคกสูง
04 ม. คาบอน
07 ม. อุดมศิลป์
10 ม. โคกสว่าง
13 ม. โคกสูง
01 ม. นาคา
04 ม. หนองไหล
07 ม. สัมพันธ์
10 ม. หนองแวง
13 ม. หนองแวงใหม่
01 ม. ขุนด่าน
04 ม. บ่อ
07 ม. ห้ วยทราย
10 ม. ทรัพย์ภพู าน
13 ม. บ่อกลาง
01 ม. บ่อนกเขา *
04 ม. เขื่อนอุบลรัตน์ *
07 ม. ภูคาเบ้ า
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05 ต.ศรี สุขสำรำญ

06 ต.ทุ่งโป่ ง

10 ม. ภูเขาวง
01 ม. ศรีสขุ
04 ม. ท่าพระยาณรงค์
07 ม. ศาลาดิน
10 ม. สาราญเหนือ
01 ม. โนนสะอาด
04 ม. ทรัพย์สมบูรณ์
07 ม. ทุง่ โป่ ง
10 ม.ทุง่ โป่ ง

02 ม. สาราญ
05 ม. โคกกลาง
08 ม. โนนเจริ ญ

03 ม. โนนศิลา
06 ม. หนองแสง
09 ม. ห้ วยเตย

02 ม. จระเข้ สงเคราะห์
05 ม. หนองผือ
08 ม. ห้ วยยาง

03 ม. โนนอินทร์ แปลง
06 ม. ห้ วยยาง
09 ม. แหลมทอง

02 ม. ฝาง *
05 ม. โคกสี
08 ม. โคกใหญ่
11 ม. ดอนหัน
02 ม. โนนฆ้ อง
05 ม. หนองสาโรง
08 ม. ห้ วยหว้ า

03 ม. หัวบึง *
06 ม. ดอนหัน
09 ม. ฝาง *
12 ม. ฝาง
03 ม. โนนคูณ
06 ม. ห้ วยหว้ า
09 ม. หนองอีเลิง

02 ม. หนองชาด
05 ม. หนองสวรรค์
08 ม. กระพี ้
11 ม. บึงสวาง
14 ม. ใหม่สขุ สันติ
02 ม. ป่ าหวายนัง่
05 ม. หนองเซียงซุย
08 ม. โสกแต้
02 ม. โนนตุ่น
05 ม. แก่นเท่า
08 ม. หนองคลองน้ อย
02 ม. นาโพธิ์
05 ม. นาฝาย
08 ม. หนองบัว
11 ม. หนองบัว

03 ม. เหล่า
06 ม. แดง
09 ม. โนนเขวา
12 ม. แดงน้ อย

อำเภอบ้ ำนฝำง
01 ต.บ้ ำนฝำง

02 ต.โนนฆ้ อง

03 ต.บ้ ำนเหล่ ำ

04 ต.ป่ ำหวำยนั่ง

05 ต.ป่ ำมะนำว

06 ต.หนองบัว

01 ม. ฝาง *
04 ม. สระแก้ ว
07 ม. แก่นเท่า
10 ม. โคกใหญ่
01 ม. สร้ างแก้ ว
04 ม. หินฮาว
07 ม. หินตัง้
10 ม. โนนฆ้ อง
1 ม. หนองบัว
04 ม. เขื่อน
07 ม. หนองแวง
10 ม. ค้ อ
13 ม.หนองสุขเจริญ
01 ม. ป่ าหวายนัง่
04 ม. หนองเซียงซุย
07 ม. โสกแต้
01 ม. ป่ ามะนาว
04 ม. หินกอง
07 ม. หนองคลองใหญ่
01 ม. นาดอกไม้
04 ม. ดอนดู่
07 ม. หนองบัว
10 ม.หนองบัว

03 ม. สว่าง
06 ม. โนนสะอาด
09 ม. หนองเซียงซุย
03 ม. คาหัวช้ าง
06 ม. วังโพน
09 ม. กระเดื่อง
03 ม. โสกม่วง
06 ม. บะยาว
09 ม. บะยาว
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07 ต.โคกงำม

01 ม. โคกกว้ าง
04 ม. โคกงาม
07 ม. ดงเย็น
10 ม. โคกกว้ าง

02 ม. โนนค้ อ

01 ม. พระยืน *
04 ม. โนนบ่อ
07 ม. หินเหิบ
10 ม. ป่ าส่าน
13 ม. ศิลาทิพย์
16 ม. หิยเหิบ
01 ม. โต้ น
04 ม. ดงเก่า
07 ม.ดงกลาง
01 ม. พระบุ
04 ม. โจดน้ อย
07 ม. ใหม่ชยั พร
01 ม. หนองแวง

02 ม. หัวบึง *
05 ม. หนองคู
08 ม. แก่นประดู่
11 ม. ป่ าหม้ อ
14 ม. พระยืน
17 ม. หัวบึง
02 ม. โต้ น
05 ม. ดงกลาง
08 ม.โต้ น
02 ม. พระเนาว์
05 ม. โพธิ์ขมุ ดิน
08 ม. หัน
02 ม. หนองโพธิ์

04 ม. โนนตุ่น

05 ม. หนองจิก

07 ม. หนองแวง
01 ม. ขามป้อม
04 ม. บ่อแก
07 ม. โพธิ์ทอง
10 ม.โพธิ์ทอง

08 ม. หนองโพธิ์
02 ม. น้ อยชานบึง
05 ม. หนองทุง่ มน
08 ม. ขามป้อม
11 ม. บ่อแก

03 ม. ชาด
06 ม. บ่อทอง
09 ม. ชาด

01 ม. คอนฉิม
04 ม. ดงบัง
07 ม. โคกสว่าง
01 ม. โนนทอง
04 ม. โนนข่า
07 ม. หนองแซง

02 ม. โนนใหญ่
05 ม. ป่ าแดง
08 ม. โนนเก่าน้ อย
02 ม. รัตนะ
05 ม. โนนแดง
08 ม. ป่ าไม้ งาม

03 ม. โนนสวรรค์
06 ม. ดอนโจด
09 ม. คอนฉิมพัฒนา
03 ม. สีหนาท
06 ม. ชีทา่ วังเวิน
09 ม. แสงอรุ ณ

05 ม. ปากช่อง
08 ม. โคกงาม

03 ม. โสกดัง่
06 ม. คาหญ้ าแดง
09 ม. โนนม่วง

อำเภอพระยืน
01 ต.พระยืน

02 ต.บ้ ำนโต้ น

03 ต.พระบุ

04 ต.หนองแวง

05 ต.ขำมป้ อม

03 ม. นาล้ อม
06 ม. ป่ าหม้ อ
09 ม. ป่ าส่าน
12 ม. โนนบ่อ
15 ม. โนนบ่อ
03 ม. โจดใหญ่
06 ม. หินกอง
09 ม.โต้ น
03 ม. หัน
06 ม. ท่างาม
03 ม. หนองหญ้ า
ข้ าวนก
06 ม. หนองหญ้ า
ข้ าวนก

อำเภอแวงใหญ่
01 ต.คอนฉิม

02 ต.โนนทอง
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03 ต.ใหม่ นำเพียง

04 ต.แวงใหญ่

05 ต.โนนสะอำด

10 ม. โนนทองใต้
01 ม. ใหม่นาเพียง
04 ม. โนนจันทึก
07 ม. ถลุงเหล็ก
10 ม. ท่าเยี่ยม
13 ม. ร่มโพธิ์ทอง
01 ม. แวงใหญ่ *
04 ม. หนองกระรอก *
07 ม. เมืองทอง
01 ม. โนนสะอาด
04 ม. กุดหมากเห็บ
07 ม. ตลาดน้ อย
10 ม. กุดหมากเห็บ

11 ม. รัตนะวดี
02 ม. หนองแดง
05 ม. โจดใหญ่
08 ม. หนองทุม่
11 ม. โนนโพธิ์
14 ม. ใหม่นาเพียงพัฒนา
02 ม. ดอนบานไท *
05 ม. บะแค
02 ม. นาโพธิ์
05 ม. ห้ วยบง
08 ม. นาโพธิ์
11 ม.กุดหมากเห็บ

03 ม. กุดหมากเห็บ
06 ม. วังหว้ า
09 ม. นาโพธิ์

01 ม. วังม่วง
04 ม. โนนสว่าง
07 ม. ห้ วยแร่
01 ม. ขามป้อม
04 ม. วังผือ
07 ม. หินฮาว
10 ม. หนองนกเขียน
01 ม. สระแก้ ว
04 ม. หนองบัวน้ อย *
07 ม. วังหิน *
01 ม. หัวขัว *
04 ม. โนนเหลี่ยม *
07 ม. หัวขัว *

02 ม. วังม่วง
05 ม. ห้ วยโป่ ง
08 ม. โสกนาค
02 ม. ส้ มป่ อยใหญ่
05 ม. หนองนกเขียน
08 ม. นาเสถียร

03 ม. ห้ วยแร่
06 ม. โสกนาค

02 ม. วังหิน *
05 ม. นาเสียว

03 ม. เก่าค้ อ
06 ม. โคกสว่าง

02 ม. เปื อยน้ อย *
05 ม. ขอนแก่นน้ อย *

03 ม. หัวฝาย *
06 ม. ดอนนาโน *

01 ม. เขาสวนกวาง *
04 ม. ป่ าหวายนัง่
07 ม. หนองสองห้ อง
10 ม. หัวหนอง *
01 ม. ดงเมืองแอม

02 ม. ศรี ชมชื่น *
05 ม. หนองกุง *
08 ม. ป่ าพร้ าว *
11 ม. คานางปุ่ ม
02 ม. โนนน ้าผึ ้ง

03 ม. คานางปุ่ ม
06 ม. นาค้ อ
09 ม. หนองตะนา *

03 ม. ดอนหัน
06 ม. โสกไผ่
09 ม. โสกเหลื่อม
12 ม. ห้ วยแก
03 ม. หัวหนองแวง *
06 ม. แวงพัฒนา *

อำเภอเปื อยน้ อย
02 ต.วังม่ วง

03 ต.ขำมป้ อม

04 ต.สระแก้ ว

05 ต.เปื อยน้ อย

03 ม. ส้ มป่ อยน้ อย
06 ม. หนองโก
09 ม. วังผือ

อำเภอเขำสวนกวำง
01 ต.เขำสวนกวำง

02 ต.ดงเมืองแอม

03 ม. ทุง่ บ่อ
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03 ต.นำงิว้

04 ต.โนนสมบูรณ์

05 ต.คำม่ วง

04 ม. ดงบัง
07 ม. หนองแวงเรือ
10 ม. คาสมบูรณ์
13 ม. หนองแวงประชา
01 ม. นางิ ้ว
04 ม. แสงสว่าง
07 ม. นาโพธิ์
01 ม. ป่ าเปื่ อย
04 ม. โนนเจริญ
07 ม. ทุง่ โพธิ์ชยั
10 ม. วังน ้าทิพย์
01 ม. ดงเรือง
04 ม. ทรัพย์สมบูรณ์
07 ม. นาอ่างทอง
10 ม. จอมพลพัฒนา
13 ม. โนนราศรี

05 ม. ห้ วยยาง
08 ม. หนองโน
11 ม. คาเจริ ญ
14 ม. ท่งบ่อ
02 ม. นาง้ อง
05 ม. ดงเย็น

06 ม. โคกสูง
09 ม. หนองคู
12 ม. คาแคน
15 ม. ห้ วยยางศรี วิไล
03 ม. โนนสวรรค์
06 ม. ขามป้อม

02 ม. โนนสมบูรณ์
05 ม. หัวฝาย
08 ม. โนนหัวช้ าง

03 ม. คาป่ าก่อ
06 ม. โคกกลาง
09 ม. เทพอานวย

02 ม. คาม่วง
05 ม. โนนทอง
08 ม. โคกสว่าง *
11 ม. ทางพาด *

03 ม. คาสมบัติ
06 ม. ห้ วยบาก *
09 ม. โนนสง่า *
12 ม. ใหม่ศรี สขุ *

01 ม. โนนคอม *
04 ม. ท่าขาม
07 ม. หนองนกทา
01 ม. สะแกเครือ
04 ม. นาท่าลี่
01 ม. ภูผาม่าน *
04 ม. ท่ากระบือ *
07 ม. นาน ้าซาใหม่
01 ม. ซาภูทองเหนือ
04 ม. โนนสะอาด
07 ม. ห้ วยเตย
01 ม. วังสวาบ
04 ม. วังมน
07 ม. ดงสะคร่าน
10 ม. โนนตาเหล็ก

02 ม. เซินเหนือ *
05 ม. ป่ ากล้ วย
08 ม. หนองบัวทอง
02 ม. นาฝายใต้
05 ม. นาฝายเหนือ
02 ม. ซาภูทองใต้
05 ม. นาน ้าซา
08 ม. ห้ วยถ ้าเต่า
02 ม. วังเจริ ญ
05 ม. ห้ วยซ้ อ
08 ม. ผาน ้าทิพย์
02 ม. วังผาดา
05 ม. เขาวง
08 ม. ฝายตาสวน

03 ม. เซินใต้ *
06 ม. ป่ ากล้ วย

อำเภอภูผำม่ ำน
01 ต.โนนคอม

02 ต.นำฝำย
03 ต.ภูผำม่ ำน

04 ต.ห้ วยม่ วง

05 ต.วังสวำบ

อำเภอซำสูง

03 ม.สองคอน
06 ม. ซาเปิ บ
03 ม. สว่างโนนสูง
06 ม. โนนสว่าง *
09 ม. ภูกระแต
03 ม. ห้ วยม่วง
06 ม. ทรัพย์สมบูรณ์
09 ม. ห้ วยซ้ อ
03 ม. หนองแห้ ว
06 ม. วังใหม่

09 ม. วังกกแก้ ว
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01 ต.กระนวน

02 ต.คำแมด
03 ต.บ้ ำนโนน

04 ต.คูคำ

05 ต.ห้ วยเตย

01 ม. กระนวน
04 ม. อ้ อคา
01 ม. คาแมด
04 ม. ดอนเขียง
01 ม. โนน
04 ม. กุดทิง
07 ม. ดงซา
01 ม. คู
04 ม. หนองบัวคามูล
07 ม. คูคลอง
01 ม.ห้ วยเตย
04 ม. สว่าง
06 ม. ซาโอง

02 ม. กระนวน
05 ม. ซาสูง
02 ม. คาแมด
05 ม. คาแมด
02 ม. โนน
05 ม. นายม
08 ม. แห้ วคา
02 ม. คูคา
05 ม. หม้ อ
08 ม. บ่อใหญ่
02 ม. หัวฝาย
05 ม. หลุบเลา
07 ม. หนองขาม

03 ม. โคกสูง
06 ม. ยางคา
03 ม. โคกกลาง

01 ม. โคก *
04 ม. นายาว
07 ม. โคก *
10 ม. หนองชมภู
01 ม. สามหมอ
04 ม. โพธิ์ไชย
07 ม. มูลนาค
10 ม. มูลนาค
01 ม. นาจาน
04 ม. นาตับเต่า
07 ม. ซับบอน
10 ม. ซับเจริญ
01 ม. โนนงาม
04 ม. สงแดง
07 ม. หนองหวาย

02 ม. โสกนาดี *
05 ม. โสกใหญ่
08 ม. โคกสง่า *
11 ม. นาวิลยั
02 ม. โนนทัน
05 ม. หนองหญ้ ารังกา
08 ม. กุดลอบ

03 ม. โคก *
06 ม. โนนคูณ
09 ม. หนองทุม่

02 ม. หนองหญ้ าป้อง
05 ม. ซับแดง
08 ม. โนนสว่าง
11 ม. หนองไผ่ทอง
02 ม. แก้ งคร้ อ
05 ม. นาแพง
08 ม. หนองแก

03 ม. หินตัง้
06 ม. ชาไผ่
09 ม. ซับสมบูรณ์

01 ม. กุดธาตุ
04 ม. สะอาด
07 ม. หัวนาหม่อ

02 ม. กุดธาตุ
05 ม. สะอาด
08 ม. หนองแวง

03 ม. หัวภู
06 ม. โนนลาน
09 ม. นาดี

03 ม. โพธิ์ศรี
06 ม. โคกใหม่
09 ม. แห้ ว
03 ม. บ่อใหญ่
06 ม. หม้ อคา
03 ม. โสกขาแก้ ว

อำเภอโคกโพธิ์ไชย
01 ต.บ้ ำนโคก

02 ต.โพธิ์ไชย

03 ต. ซับสมบูรณ์

04 ต. นำแพง

03 ม. โนนกระยอม
06 ม. โพธิ์ไชย
09 ม. หนองใหญ่

03 ม. โนนทอง
06 ม. โนนสะอาด

อำเภอหนองนำคำ
01 ต.กุดธำตุ
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02 ต.บ้ ำนโคก

03 ต.ขนวน

10 ม. โคก
13 ม. นาดี
16 ม. โนนนกทา
01 ม. หนองนาคา
04 ม. หนองคอง
07 ม. หนองหอย
01 ม. ขนวน
04 ม. กุดกัง้
07 ม. ศาลาดิน
10 ม. วังหินชา

11 ม. ดอนพระ
14 ม. หนองแดง

12 ม. กุดธาตุ
15 ม. หัวนาหม่อ

02 ม. หนองนาคา
05 ม. หนองหว้ า
08 ม. โคกเจริ ญ
02 ม. ขนวน
05 ม. หนองพู่
08 ม. คึมชาติ
11 ม. วังหินชา

03 ม. นาคูณ
06 ม. หนองหญ้ าป้อง

01 ม. แฮด *
04 ม. หนองไฮ *
07 ม. โนนสวรรค์
10 ม. หนองโง้ ง *
01 ม. โคกสาราญ
04 ม. เล็บเงือก
07 ม. ป่ าแดง
10 ม. โนนพันชาติ
13 ม. แจ้ งกระหนวน
16 ม. ดอนปอแดง
01 ม. โนนสมบูรณ์
04 ม. หนองกระหนวน
07 ม. ศรีสาราญ
10 ม. โนนสมบูรณ์
01 ม. หนองแซง
04 ม. สว่างพัฒนา
07 ม. หนองแซง

02 ม. แฮด *
05 ม. ขามเปี ย้ *
08 ม. วังหว้ า
11 ม. วังหว้ า
02 ม. หนองมะเขือ
05 ม. ดอนปอแดง
08 ม. หนองหัวช้ าง
11 ม. โคกสาราญ
14 ม. โคกสาราญ

03 ม. หนองโง้ ง *
06 ม. โนนกล้ วยหอม *
09 ม. ขามเปี ย้ *

02 ม. หนองขาม
05 ม. หนองผักตบ
08 ม. โนนทัน
11 ม. โนนสมบูรณ์
02 ม. ขามป้อม
05 ม. ห้ วยม่วง

03 ม. หนองเม็ก
06 ม. โนนสมบูรณ์
09 ม. โนนสวรรค์
12 ม. หนองขาม
03 ม. หนองเต่า
06 ม. ขอนสัก

01 ม. โนนศิลา
04 ม. ขอนสัก
07 ม. หลุบคา
01 ม. หนองกุง

02 ม. เหล่าโนนคูณ
05 ม. ตอประดู่

03 ม. นานิคม
06 ม. ระหอกโพธิ์

02 ม. ศรี สง่า

03 ม. หนองกุง

03 ม. หนองกุง
06 ม. ฝายหิน
09 ม. ใหม่สามัคคี

อำเภอบ้ ำนแฮด
01 ต.บ้ ำนแฮด

02 ต.โคกสำรำญ

03 ต.โนนสมบูรณ์

04 ต.หนองแซง

03 ม. หนองเกี่ยว
06 ม. ดง
09 ม. ป่ าม่วง
12 ม. ทางพาดปอแดง
15 ม. ดง

อำเภอโนนศิลำ
01 ต.โนนศิลำ

02 ต.หนองปลำหมอ
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03 ต.บ้ ำนหัน

04 ต.เปื อยใหญ่

05 ต.โนนแดง

04 ม. ห้ วยเสียว
07 ม. หนองปลาหมอ
01 ม. หัน
04 ม. ห้ วยแคน
07 ม. ห้ างข้ าว
10 ม. หนองแวง
13 ม. หนองทุม่
16 ม. หนองน ้าขุ่นเหนือ
01 ม. เปื อยใหญ่
04 ม. นาโพธิ์
07 ม. หนองบ่อ
01 ม. โนนแดงใหญ่
04 ม. โนนรัง
07 ม. ดู่น้อย

05 ม. ผักหวาน
08 ม. ผักหวาน
02 ม. ถนนงาม
05 ม. วังยาว
08 ม. หนองน ้าขุ่น
11 ม. หนองไฮน้ อย
14 ม. กุดหลง

06 ม. หนองปลาหมอ

02 ม. เปื อยใหญ่
05 ม. ชาด
08 ม. สว่าง
02 ม. โนนแดงน้ อย
05 ม. หนองหว้ า

03 ม. เก่าน้ อย
06 ม. หัวฝาย

01 ม. เมืองเก่าพัฒนา
04 ม. หนองบัว
07 ม. บ้ านหม้ อ
10 ม. โนนสวรรค์
01 ม. หนองขาม
04 ม. หนองเตาปูน
07 ม. หนองคู
10 ม. โคกสูง
13 ม.หนองเตาปูน
01 ม. บ้ านบ่อ
04 ม. นาแพง
07 ม. โพนงาม
10 ม. โนนสว่าง

02 ม. เมืองเก่าพัฒนา
05 ม. หนองน้ อย
08 ม. หนองนาคา

03 ม. เมืองเก่าพัฒนา
06 ม. โคกม่วง
09 ม. หินร่อง

02 ม. โคกหนองขาม
05 ม. หนองคา
08 ม. แดง
11 ม. หนองคอง
14 ม. โนนสูง
02 ม. นาทุม่
05 ม. โคกสว่าง
08 ม. เขาน้ อย
11 ม. ศรี ปทุม

03 ม. โพธิ์
06 ม. เมืองใหม่
09 ม. โนนสะอาด
12 ม. หนองดู่
15 ม. หนองคู
03 ม. หนองแวง
06 ม. นาตาด
09 ม. มีชยั

03 ม. หนองไฮ
06 ม. หนองขี ้เห็น
09 ม. หนองน ้าขุ่นใต้
12 ม. หนองแวงน้ อย
15 ม. ดอนกู่

03 ม. หนองทุม่
06 ม. สระบัว

อำเภอเวียงเก่ ำ
01 ต.เมืองเก่ ำพัฒนำ

02 ต.ในเมือง

03 ต.เขำน้ อย

ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

