7. ตําบลหัวรอ 12 หมูบาน
ม.1 บางพะยอม ม.2 บางพะยอม ม.3 ตาปะขาวหาย ม.4 ตาปะขาวหาย ม.5 คลอง ม.6 เต็ง
หนาม ม.7 สระโคล ม.8 เต็งหนาม ม.9 เต็งสํานัก ม.10 สระโคล ม.11 เต็งหนาม ม.12
คลอง
8. ตําบลปากโทก 7 หมูบาน
ม.1 ไผคอม ม.2 น้าํ ตูม ม.3 ไผคอม ม.4 แสงดาว ม.5 แสงดาว ม.6 แสงดาว ม.7 คุงหมอ
9. ตําบลอรัญญิก 10 หมูบ าน
ม.1 คลองคูณ ม.2 สนามบิน ม.3 โคกมะตูมแหลมประทุน ม.4 อรัญญิก ม.5 คลอง
มหาดไทย ม.6 หนองปลาคาว ม.7 หนองบัว ม.8 โคกมะตูม ม.9 โคกมะตูม ม.10 ชาวแพ
10. ตําบลมะขามสูง 10 หมูบาน
ม.1 ทองหลวง ม.2 ทองหลวง ม.3 วังแร ม.4 มะขามสูง ม.5 มะขามสูง ม.6 ทาพระ ม.7
แควนอย ม.8 วังไพรแหลมซาน ม.9 ละมุ ม.10 แควนอย
11. ตําบลบานกราง 12 หมูบาน
ม.1 เดนโบสถ ม.2 กราง ม.3 กราง ม.4 กราง ม.5 วังปาหญา ม.6 กอก ม.7 กราง ม.8
หัวแท ม.9 แหลมโพธิ์ ม.10 แมระหัน ม.11 กรางทาวัว ม.12 เหนือรุงอรุณ
12. ตําบลจอมทอง 9 หมูบาน
ม.1 แสงดาว ม.2 แสงดาว ม.3 แสงดาว ม.4 ปากโทก ม.5 จอมทอง ม.6 จอมทอง ม.7
จอมทอง ม.8 ทาโพธิ์ ม.9 โพธิ์ทอง
13. ตําบลทาทอง 11 หมูบาน
ม.1 กรอก ม.2 วัดจุฬามณี ม.3 ทาทอง ม.4 จูงนาง ม.5 ทาทอง ม.6 ไร ม.7 หนองหัวยาง
ม.8 วังกระบาก ม.9 ไผวง ม.10 ตนหวา ม.11 จูงนางนอก
14. ตําบลทาโพธิ์ 11 หมูบาน
ม.1 วังสมซา ม.2 วังสมซา ม.3 วังวน ม.4 คลองคู ม.5 ยาง ม.6 ยาง ม.7 ทาโพธิ์ ม.8 แขก
ม.9 คลองหนองเหล็ก ม.10 หัวกระทิง ม.11 ยาง
15. ตําบลวังน้าํ คู 8 หมูบ าน
ม.1 วังยาง ม.2 ปากพิงตะวันออก ม.3 บางขวัญมา ม.4 คุงวัง ม.5 บางทราย ม.6 หนอง
หญา ม.7 ปากพิงตะวันออก ม.8 ไผหลงราษฎรเจริญ
16. ตําบลงิ้วงาม 7 หมูบาน
ม.1 ปากพิง ม.2 ปากพิง ม.3 ปากพิง ม.4 งิ้วงาม ม.5 บางทราย ม.6 ปากพิงตะวันตก
ม.7 บึงขุนนนท
17. ตําบลวัดพริก 12 หมูบาน
ม.1 ใหม ม.2 ทาโรง ม.3 ยางโทน ม.4 วัดพริก ม.5 วังสมซาคุงวัง ม.6 วัดหลม ม.7 วัด
พริก ม.8 ยางโทน ม.9 ทาโรง ม.10 ทาโรง ม.11 ใหมตะวันตก ม. 12 ลําได
18. ตําบลบึงพระ 10 หมูบาน
ม.1 นาโพธิแ์ ดง ม.2 หนองตมนอย ม.3 บึงพระ ม.4 ปากลาด ม.5 คลองจันทร ม.6
หนองไผลอม ม.7 ดงพิกุล ม.8 สะพาน ม.9 นาโพธิ์แดง ม.10 พันทองพัฒนา
19. ตําบลบานคลอง 5 หมูบาน
ม.1 บางสะแก ม.2 บางสะแก ม.3 บางสะแก ม.4 คลอง ม.5 คลอง
20. ตําบลไผขอดอน 6 หมูบาน
ม.1 ไผขอดอน ม.2 ไผขอดอน ม.3 ไผขอดอน ม.4 ไผขอดอน ม.5 ไผขอดอน
ม.6 ไผขอดอน
อําเภอนครไทย มี 11 ตําบล 145 หมูบาน
1. ตําบลนครไทย 13 หมูบาน
ม.1 เหนือ ม.2 เนินสวาง ม.3 นครไทย ม.4 หนองน้ําสราง ม.5 หนองลาน ม.6 หัวรอง
ม.7 คลองจิก ม.8 น้ําพาย ม.9 หัวเซ ม.10 ดาน ม.11 โนนจันทร ม.12 สายทอง ม.13
ใหมแสนสุข

2. ตําบลหนองกะทาว 27 หมูบาน
ม.1 นาโพธิ์ ม.2 นาจาน ม.3 หนองกะทาว ม.4 หนองกะทาว ม.5 โนน ม.6 นาหนอง
ม.7 หลังเขา ม.8 แกงหวา ม.9 โนนตาโพน ม.10 โพธิ์เสด็จ ม.11 แกงไฮ ม.12 โนน
นากาม ม.13 โนนมะเกลือ ม.14 กลาง ม.15 ปาสัก ม.16 บางยางพัฒนา ม.17 น้ําตาก
ม.18 บุง ม.19 หวยแกว ม.20 เนินกลาง ม.21 น้ําดัน้ ม.22 เนินพลวง ม.23 โพธิ์เจริญ ม.
24 ไรวังเงิน ม.25 หวยเซิม ม.26 โปงดินดํา ม.27 ชายทุง
3. ตําบลนาบัว 15 หมูบาน
ม.1 นาคลาย ม.2 บุงสีเสียด ม.3 โนน ม.4 นาบัว ม.5 นาจาน ม.6 น้ําทวน ม.7 นาไกเขี่ย
ม.8 โนนบึง ม.9 น้าํ ลอม ม.10 นาคลอ ม.11 รองกอก ม.12 บุงหอย ม.13 ไรพัฒนา ม.14
น้ําตอน ม.15 น้ําแจงพัฒนา
4. ตําบลบอโพธิ์ 13 หมูบ าน
ม.1 บอโพธิ์ ม.2 น้ําเลา ม.3 ปารวก ม.4 แกงทุง ม.5 นาตาดี ม.6 เนินสวรรค ม.7 โคก
คลาย ม.8 ปาบง ม.9 วังชมภู ม.10 ปาปอปด ม.11 โคกเนินทอง ม.12 ใหมอนามัย ม.13
ใหมไทยเจริญ
5. ตําบลบานแยง 13 หมูบาน
ม.1 แยง ม.2 หนองหิน ม.3 ถ้ําพริก ม.4 เข็กใหญ ม.5 เกษตรสุข ม.6 ประดูสิน ม.7
เกษตรสัมพันธ ม.8 โปงแค ม.9 เข็กกลาง ม.10 เกษตรสมบูรณ ม.11 ทัศนานคร ม.12 เข็ก
พัฒนา ม.13 บางกลางทาวพัฒนา
6. ตําบลเนินเพิ่ม 19 หมูบาน
ม.1 หวยตีนตั้ง ม.2 เนินเพิ่ม ม.3 สวนยาง ม.4 หัวนา ม.5 โปงกระเฌอ ม.6 หนองแหว
ม.7 หินลาด ม.8 โคก ม.9 หัวเมือง ม.10 รองกลา ม.11 เนินขามปอม ม.12 เนินตูม ม.13
ลาดผาทอง ม.14 เพิ่มนคร ม.15 หวยน้ําไซ ม.16 หวยน้ําไซใต ม.17 น้ําขมึน ม.18
แกงออมสิงห ม.19 แกงเทิดพระเกียรติ
7. ตําบลยางโกลน 10 หมูบาน
ม.1 กกกะบาก ม.2 น้ําพริก ม.3 กกมะโมง ม.4 ยางโกลน ม.5 โนนมะคา ม.6 บุงตารอด
ม.7 บุงปลาฝา ม.8 กกมวง ม.9 นาซําหวาย ม.10 ฟากน้ํา
8. ตําบลนครชุม 8 หมูบาน
ม.1 นาทุงใหญ ม.2 นาลานขาว ม.3 นาเมือง ม.4 โนนนาซอน ม.5 นาขุมคัน
ม.6 นากะบาก ม.7 นาฟองแดง ม.8 นาตาด
9. ตําบลน้ํากุม 7 หมูบาน
ม.1 นาวงฆอง ม.2 น้าํ กุม ม.3 โปงเปย ม.4 นาแฝก ม.5 นาหิน ม.6 โปงสอ ม.7 บุงผํา
10. ตําบลบานพราว 10 หมูบาน
ม.1 หนองกระดาษ ม.2 นายาว ม.3 ปาซาน ม.4 ฟากน้ํา ม.5 พราว ม.6 น้ําลัด ม.7 หวย
ทราย ม.8 น้ําคลาด ม.9 ตะเคียนใหญ ม.10 รองยาง
11. ตําบลหวยเฮี้ย 11 หมูบาน
ม.1 หวยกอก ม.2 ปาคาย ม.3 หวยเฮี้ย ม.4 ซํารู ม.5 ลาดคื้อ ม.6 หวยทรายเหนือ ม.7
แกงลาด ม.8 ตะเคียนทอง ม.9 ทรัพยโสภา ม.10 สัมพันธ
อําเภอบางระกํา มี 11 ตําบล 142 หมูบาน
1. ตําบลบางระกํา 19 หมูบาน
ม.1 ไร ม.2 วังเปด ม.3 ทาโก ม.4 คลองวัดไร ม.5 ตะโม ม.6 ยางแขวนอู ม.7 บางระกํา
ม.8 แหลมเจดีย ม.9 เการัง ม.10 วังดาน ม.11 บึงดัด ม.12 หนองเขาควาย ม.13 คุยยาง
ม.14 ไรกลาง ม.15 วังกุม ม.16 ตลุกแรด ม.17 หัวบึง ม.18 ศรีมงคล
ม.19 คลองวัดไรเหนือ
2. ตําบลทานางงาม 11 หมูบาน
ม.1 ทานางงาม ม.2 กรุงกรัก ม.3 บางแกว ม.4 โปรงหมอขาว ม.5 หวยชัน ม.6 นาชัก
หวาย ม.7 หนองปลิง ม.8 ยานใหญ ม.9 ยมราช ม.10 ทานางงาม ม.11 ใหมกรุงทอง

3. ตําบลปลักแรด 10 หมูบาน
ม.1 ปลักแรด ม.2 ดงโคกขาม ม.3 ปลักแรด ม.4 หนองแขม ม.5 ปลักแรด ม.6 หลายมือสี
ม.7 หลายโพธิ์ ม.8 ทุงซา ม.9 หนองมะปราง ม.10 ตะเภาทองเฉลิมพระเกรียรติ
4. ตําบลพันเสา 11 หมูบ าน
ม.1 หัวขัว ม.2 พันเสา ม.3 พันเสา ม.4 หนองประดู ม.5 บอนแดง ม.6 นาหมัน ม.7
แหลมมะคา ม.8 หลายขานาง ม.9 หนองบัวสี่บาท ม.10 หนองตะกู ม.11 มะคางาม
5. ตําบลวังอิทก 11 หมูบาน
ม.1 กรับพวง ม.2 กระทุมยอดน้ํา ม.3 วังอิทก ม.4 หนองเตาดํา ม.5 วัดกลาง ม.6 คลอง
กรับพวง ม.7 วังใหญ ม.8 พันตางเฉลิมพระเกียรติ ม.9 ใหมชัยมงคล ม.10 พวงทอง ม.11
ใหมอยูเจริญ
6. ตําบลชุมแสงสงคราม 11 หมูบาน
ม.1 บางบา ม.2 ชุมแสงสงคราม ม.3 วังแร ม.4 หนองพะยอม ม.5 วัดแตน ม.6 หวง
กระได ม.7 หนองออ ม.8 หนอแพงพวย ม.9 ตะแบกงาม ม.10 คลองลึก ม.11 ฝากคลอง
7. ตําบลคุยมวง 12 หมูบ าน
ม.1 คุยมวง ม.2 คุยขวาง ม.3 เกาะกลางนา ม.4 ดง ม.5 โปรงกระโดน ม.6 หนองขานาง
ม.7 เรียงกระดก ม.8 ทุงสาวนอย ม.9 ทุงพัฒนา ม.10 นางพญา ม.11 ยิ่งเจริญ ม.12 คุย
มวงมีสุข
8. ตําบลหนองกุลา 22 หมูบาน
ม.1 หนองกรับ ม.2 หนองไผ ม.3 ดงกวาง ม.4 หนองกุลา ม.5 หนองหลวง ม.6 บึงบอน
ม.7 บึงจํากา ม.8 บานหนองนา ม.9 บานหนองตะเคียน ม.10 บึงพิง ม.11 ใหมคลองเจริญ
ม.12 ทาไมงาม ม.13 หนองโพง ม.14 หนองปลวก ม.15 มณเฑียรทอง ม.16 หวยน้ําเย็น
ม.17 ปลายนา ม.18 เกาะกาง ม.19 หวยใหญ ม.20 หนองคต ม.21 หนองชุมแสง
ม.22 หนองกุลาใต
9. ตําบลบึงกอก 12 หมูบาน
ม.1 บึงกอก ม.2 ปรือกระเทียม ม.3 เกาะจันทร ม.4 คุยมะตูม ม.5 โคกสวาง ม.6 คลองเตย
ม.7 เสวยซุง ม.8 ประดา ม.9 หนองบัว ม.10 บึงกอกพัฒนา ม.11 ปรือกระเทียมใต
ม.12 สุขสมบูรณ
10. ตําบลนิคมพัฒนา 13 หมูบาน
ม.1 ทุงอายโห ม.2 ใหมเจริญผล ม.3 ใหมเจริญธรรม ม.4 คลองน้ําเย็น ม.5 นิคมพัฒนา
ม.6 ปาสัก ม.7 ทามะเกลือ ม.8 ทุงใหญ ม.9 พรสวรรค ม.10 หนองนาบัว ม.11 ศรี
นครินทร ม.12 บอไทรงาม ม.13 เจริญผลพัฒนา
11. ตําบลบอทอง 11 หมูบาน
ม.1 หนองบัว ม.2 บอทอง ม.3 หนองตาเขียว ม.4 โพธิ์ประสาท ม.5 กวางอั้น ม.6
หนองนา ม.7 ดงยาง ม.8 หนองนางนวล ม.9 หนองออ ม.10 ดอนอภัย
อําเภอบางกระทุม มี 9 ตําบล 87 หมูบาน
1. ตําบลบางกระทุม 9 หมูบาน
ม.1 แมเทียบ ม.2 คลองกะลอน ม.3 เกะคู ม.4 บางกระทุม ม.5 บางกระทุม ม.6 บาง
กระทุมใน ม.7 บึงเวียน ม.8 หัวหนอง ม.9 ใหมบางกระทุม
2. ตําบลเนินกุม 11 หมูบ าน
ม.1 ทายาง ม.2 หนองพญายอ ม.3 เนินกุม ม.4 เนินกุม ม.5 เนินกุม ม.6 เนินกุม ม.7 ดง
หมี ม.8 ดงหมี ม.9 หนองกรด ม.10 ทาแห ม.11 วัดใหมไพรมณี
3. ตําบลวัดตายม 8 หมูบาน
ม.1 วัดตายมใต ม.2 วัดตายม ม.3 วัดตายม ม.4 วัดตายม ม.5 วัดตายม ม.6 วัดตายม ม.7
โคกสนั่น ม.8 โคกสนั่น
4. ตําบลนครปาหมาก 13 หมูบาน
ม.1 บึงลํา ม.2 บางกระนอย ม.3 สามเรือน ม.4 สามเรือน ม.5 สามเรือน ม.6 โกรงเกรง

5.

6.

7.

8.
9.

ม.7 โกรงเกรง ม.8 โกรงเกรง ม.9 แหลมพระธาตุ ม.10 แหลมครก ม.11 ดงพะยอม ม. 12
สามเรือน ม.13 โกรงเกรง
ตําบลไผลอม 11 หมูบ าน
ม.1 โพธิแ์ ดน ม.2 ทานา ม.3 ทานา ม.4 ทานา ม.5 ทานา ม.6 หนองบอน ม.7 ทามะขาม
ม.8 ทามะขาม ม.9 ทามะขาม ม.10 บึงชาง ม.11 ยางโทน
ตําบลบานไร 10 หมูบ าน
ม.1 หัวแหลม ม.2 โคกสลุด ม.3 โคกสลุด ม.4 วัดขวาง ม.5 วัดขวาง ม.6 วัดขวาง ม.7 วัด
ขวาง ม.8 หาดตระกู ม.9 ยานโดนไพร ม.10 ขอนอาปาก
ตําบลโคกสลุด 10 หมูบ าน
ม.1 ยานยาว ม.2 ยานยาว ม.3 ยานยาว ม.4 ยานยาว ม.5 ยานยาว ม.6 โฉงใต ม.7 โฉงก
ลาง ม.8 ยุงขาว ม.9 วังตาบัว ม.10 หัวถนน
ตําบลสนามคลี 6 หมูบาน
ม.1 สนามคลี ม.2 สนามคลี ม.3 สนามคลี ม.4 สนามคลี ม.5 สนามคลี ม.6 บึงบัว
ตําบลทาตาล 9 หมูบาน
ม.1 บางผี ม.2 ทาตาล ม.3 ทาตาล ม.4 บุใหญ ม.5 วังสาร ม.6 ทาดินแดง ม.7 เนินสะอาด
ม.8 ทุงนอย ม.9 ไกระวา

อําเภอพรหมพิราม มี 12 ตําบล 123 หมูบาน
1. ตําบลพรหมพิราม 15 หมูบาน
ม.1 พรหมพิราม ม.2 พรหมพิราม ม.3 สะพานหิน ม.4 กรับพวงใต ม.5 กรับพวงกลาง ม.
6 กรับพวงเหนือ ม.7 คุงเตาเหลา ม.8 ยานขาด ม.9 ยานขาด ม.10 หวยดั้ง ม.11 วังน้ําเย็น
ม.12 กาญจนา ม.13 หวยดั้งใหม ม.14 สะพานหิน ม.15 ทุงสาน
2. ตําบลมะตอง 12 หมูบาน
ม.1 มะตอง ม.2 มะตอง ม.3 มะตอง ม.4 หางไหล ม.5 ไผถ้ํา ม.6 ทายยาง ม.7 ทาสําโรง
ม.8 ปาสัก ม.9 สามศรีเจริญ ม.10 ปากคลองฉลอง ม.11 คลองคลา ม.12 บานทศพล
3. ตําบลทาชาง 13 หมูบาน
ม.1 ทามะเฟอง ม.2 ทาชาง ม.3 หนองหมอแกง ม.4 คลองแคตะวันตก ม.5 คลองแค
ม.6 วังมะสระ ม.7 นาขุม ม.8 นาขุม ม.9 คลองเมม ม.10 วังขี้เหล็ก ม.11 คลองเมม ม.12
ใหมสําราญ ม.13 ปามะมวง
4. ตําบลศรีภิรมย 13 หมูบาน
ม.1 ทาทอง ม.2 ทางาม ม.3 ซอง ม.4 ทองคุง ม.5 บุง ม.6 หวย ม.7 คลองมะเกลือ ม.8
บึงปลาเนา ม.9 คลองมะแพลบ ม.10 บึงธรรมโรง ม.11 คลองหวยชัน ม.12 ชัยพัฒนา
ม.13 บึงคลาย
5. ตําบลมะตูม 6 หมูบาน
ม.1 มะตูม ม.2 ทาไชย ม.3 ไผขอน้ํา ม.4 ไผขอน้ํา ม.5 วังปลาดุก ม.6 แหลมลาด
6. ตําบลวงฆอง 11 หมูบาน
ม.1 หนองตม ม.2 วงฆอง ม.3 วงฆอง ม.4 ยานยาว ม.5 ยางประดา ม.6 วงฆอง ม.7 เตา
ถาน ม.8 หัวเขาสมอครา ม.9 วังมะดาน ม.10 มะขามทอง ม.11 ยานยาว
7. ตําบลหนองแขม 10 หมูบาน
ม.1 หัวดาน ม.2 ดงสมอ ม.3 หาดใหญ ม.4 หาดใหญ ม.5 หาดใหญ ม.6 หนองแขม ม.7
หนองแขม ม.8 คลองตาล ม.9 วังมะขาม ม.10 คลองตาล
8. ตําบลวังวน 10 หมูบาน
ม.1 วังวน ม.2 กลาง ม.3 หนองหาง ม.4 วังสะตือ ม.5 ดงมะกรูด ม.6 คลองทําเนียบ ม.7
วังน้ําบอ ม.8 วังไมแกน ม.9 หนองถาน ม.10 วังไมแกน
9. ตําบลหอกลอง 7 หมูบาน
ม.1 หอกลอง ม.2 กระบัง ม.3 ปากคลอง ม.4 บางยี่ทุม ม.5 โปรงนก ม.6 ใหมหอกลอง
ม.7 ใหมโปรงนก

10. ตําบลตลุกเทียม 9 หมูบาน
ม.1 ตลุกเทียม ม.2 ทาตําหนัก ม.3 เชิงหวาย ม.4 ตลุกเทียม ม.5 หนองไผ ม.6 พระยาปน
แดน ม.7 หนองสะแก ม.8 บึงธรรม ม.9 ขอม
11. ตําบลดงประคํา 11 หมูบาน
ม.1 โคกสมอ ม.2 คลองตก ม.3 ทองโพลง ม.4 ปาแดง ม.5 เขานอย ม.6 ทุงตาเปรี้ยว
ม.7 ฟากบึง ม.8 แหลมทอง ม.9 เขาปรัง ม.10 คลองอายกาบ ม.11 ทุงน้ําใส
12. ตําบลทับยายเชียง 6 หมูบาน
ม. 1 ไทรงาม ม.2 ศรีเจริญ ม.3 ไร ม.4 หนองมะคัง ม.5 ทับยายเชียง ม.6 เขาน้ําสุด
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อําเภอวัดโบสถ มี 6 ตําบล 61 หมูบาน
ตําบลวัดโบสถ 10 หมูบาน
ม.1 ทางาม ม.2 ทางาม ม.3 วัดโบสถ ม.4 วัดโบสถ ม.5 คลองชาง ม.6 เนินมะคึด ม.7 วัด
โบสถ ม.8 วังกราง ม.9 หนองขอน ม.10 คลองชางใหม
ตําบลทอแท 8 หมูบาน
ม.1 ทอแท ม.2 ทาชาง ม.3 เหลาขวัญ ม.4 เหลาขวัญ ม.5 ทอแท ม.6 ดงกะบาก ม.7
หนองมะคัง ม.8 ทากระดุน
ตําบลทางาม 13 หมูบาน
ม.1 สวนปาน ม.2 หนองปลิง ม.3 ทางาม ม.4 ใหมใต ม.5 ยาง ม.6 เขาไรศรีราชา ม.7
ใหมเหนือ ม.8 วังหนองแดง ม.9 ปลักตามี ม.10 หัวคงคาม ม.11 หัววัง ม.12 วังเจก ม.13
หนองสลุง
ตําบลบานยาง 11 หมูบาน
ม.1 นาขาม ม.2 ปาคาย ม.3 น้ําหัก ม.4 น้าํ คบ ม.5 พรมมาศ ม.6 ทาสะเดาะ ม.7 ทาแกง
ม.8 หนองยาง ม.9 เนินตาเกิด ม.10 ไรสุขสมบูรณ ม.11 แกงเจ็ดแคว
ตําบลหินลาด 9 หมูบาน
ม.1 ทาหนอง ม.2 หินลาด ม.3 นอยใน ม.4 นอยนอก ม.5 ชาน ม.6 นอยเหนือ ม.7 ทา
ปากหวย ม.8 ทาขอนเบน ม.9 หนองไผ
ตําบลคันโชง 10 หมูบาน
ม.1 คันโชง ม.2 หนองลวก ม.3 หวยเจียง ม.4 น้ําโจน ม.5 หนองกระบาก ม.6 ปากพาน
ม.7 แกงคันนา ม.8 หนองบอน ม.9 สามเสา ม.10 โปรงแค
อําเภอวังทอง มี 11 ตําบล 168 หมูบาน
ตําบลวังทอง 15 หมูบ าน
ม.1 วังทอง ม.2 ตาลโปรง ม.3 น้าํ ดวน ม.4 บางสะพาน ม.5 หนองเสือ ม.6 บึงราชนก
ม.7 วังพรม ม.8 เขาสมอแคลง ม.9 เสือลากหาง ม.10 ดอนมวง ม.11 โรงบม ม.12 วังครุฑ
ม.13 น้าํ เย็น ม.14 หนองบอน ม.15 ศรีธนูทิศ
ตําบลดินทอง 11 หมูบ าน
ม.1 คลองตาคง ม.2 ซําเตย ม.3 ดินทอง ม.4 หนองตะแบก ม.5 หนองเตา ม.6 ใหมดิน
ทอง ม.7 แหลมมวง ม.8 ใหมกกไมแดง ม.9 กกไมแดง ม.10 เขาหนองกบ ม.11 ดินทอง
พัฒนา
ตําบลชัยนาม 9 หมูบาน
ม.1 ชัยนาม ม.2 วังบอน ม.3 บึงพราว ม.4 ทาโปรง ม.5 เตาอิฐ ม.6 ซําบอน ม.7 เนินคลี
ม.8 รองสมมวง ม.9 คลองนาเมี่ยง
ตําบลพันชาลี 17 หมูบาน
ม.1 ไรพันชาลี ม.2 พันชาลี ม.3 คลองลึก ม.4 เนินไมแดง ม.5 หนองกาดํา ม.6 หนองงา
ม.7 คลองฝาย ม.8 สุพรรณพนมทอง ม.9 คลองดู ม.10 วังไมตอก ม.11 หนองหิน ม.12
เนินประดู ม.13 เนินประเสริฐ ม.14 หนองขาม ม.15 เนินจันทร ม.16 คลองวังเรือ ม.17
สุขพรรณพนมทอง

5. ตําบลหนองพระ 12 หมูบาน
ม.1 สะเดา ม.2 คลองแร ม.3 หนองพระ ม.4 ดงพลวง ม.5 เจริญผล ม.6 หนองโพทะเล
ม.7 หนองบัว ม.8 ดงแตง ม.9 หนองแฝก ม.10 สะเดานอย ม.11 สะเดาใต ม.12
พัฒนาทร
6. ตําบลบานกลาง 27 หมูบาน
ม.1 หนองปรือ ม.2 กลาง ม.3 น้าํ ริน ม.4 เนินสวาง ม.5 นาพราน ม.6 ใหมชัยเจริญ ม.7
น้ํายาง ม.8 หินประกาย ม.9 ชุมแสง ม.10 ซําหวาย ม.11 ใหมพนมทอง ม.12 ทุงเอี้ยง
ม.13 ซําทองพัฒนา ม.14 ปาขนุน ม.15 เขาชี ม.16 ซําตอง ม.17 ตานม ม.18 ทรัพยคลอง
กลาง ม.19 นาเหนือ ม.20 ทรัพยสมบูรณ ม.21 สะพานสาม ม.22 เนินพัฒนา ม.23
ไทรงาม ม.24 ใหมชัยมงคล ม.25 น้ํารินสอง ม.26 ใหมซําเตย ม.27 ปลายนา
7. ตําบลแมระกา 15 หมูบาน
ม.1 แถว ม.2 แมระกา ม.3 หนองตาเรือง ม.4 เข็ก ม.5 ถ้ําเตา ม.6 น้าํ โคงเหนือ ม.7 แห
ลมดู ม.8 วังน้ําใส ม.9 หนองผักหวาน ม.10 หนองโบสถ ม.11 แหลมคัก ม.12 ดง ม. 13
บึงปน ม.14 ทุงใหญ ม.15 แมระกาพัฒนา
8. ตําบลวังนกแอน 20 หมูบาน
ม.1 วังดินสอ ม.2 วังนกแอน ม.3 ปอ ม.4 น้าํ พรม ม.5 ทาขาม ม.6 วังตาด ม.7 แกงจูงนาง
ม.8 หวยไผ ม.9 ซําตะเคียน ม.10ไผใหญ ม.11 ปามะกรูด ม.12 หวยเดื่อ ม.13 ตอเรือ
ม.14 ซํานกเหลือง ม.15 โปรงพูล ม.16 ปากน้ําปอย ม.17 ใหมลํากระโดน ม.18 แกงเจริญ
ม.19 วังกะบาก ม.20 แสนสุขพัฒนา
9. ตําบลทาหมื่นราม 14 หมูบาน
ม.1 ทาหมื่นราม ม.2 เนินสะอาด ม.3 หนองเตาอิฐ ม.4 ดงตาล ม.5 หนองชุมแสง ม.6
เนินมะเกลือ ม.7 ดงนอย ม.8 ทุงนอย ม.9 ทุงหนองแดง ม.10 ไทรงาม ม.11 ปาคาย ม.12
หนองหญาคงบาง ม.13 หนองปลาไหล ม.14 โปงแค
10. ตําบลแกโสภา 13 หมูบาน
ม.1 ปอย ม.2 แกงกุลา ม.3 หวยพลู ม.4 เขานอย ม.5 มวงหอม ม.6 เหลาหญา ม.7 ทรัพย
ไพรวัลย ม.8 ทรัพยเจริญ ม.9 แกงซอง ม.10 โปงปะ ม.11 นอยมวงหอม ม.12 แกงกุลา
เหนือ ม.13 ใหมเขานอย
11. ตําบลวังพิกุล 18 หมูบาน
ม.1 วังประดู ม.2 วังพิกุล ม.3 ดงขอย ม.4 คลองเปด ม.5 ทางลัด ม.6 คลองเมือง ม.7 ดง
พลวง ม.8 วังสําโรง ม.9 ดงไผ ม.10 ดงจันทร ม.11 หนองตาสี ม.12 ตะกูสามนาง ม.13
ดงพลวง ม.14 วังฉําฉา ม.15 หลังศาล
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อําเภอชาติตระการ มี 6 ตําบล 72 หมูบาน
ตําบลปาแดง 12 หมูบ าน
ม.1 ปาแดง ม.2 นา ม.3 ธนูทอง ม.4 ไทรงาม ม.5 ศรีสงคราม ม.6 รมเย็น ม.7 น้ําภาค
นอย ม.8 นาเมือง ม.9 หวยเหิน ม.10 นาลอม ม.11 หวนทาเนื้อ ม.12 ใหมไทยเจริญ
ตําบลชาติตระการ 9 หมูบาน
ม.1 ชาติตระการ ม.2 นาเปอะ ม.3 ปากรอง ม.4 นาจาน ม.5 โคกผักหวาน ม.6 ชาติ
ตระการ ม.7 น้ําพึง ม.8 ปกแรด ม.9 นานอย
ตําบลทาสะแก 9 หมูบาน
ม.1 หนองน้ําปอ ม.2 ขอนสองสลึง ม.3 นอย ม.4 ทาสะแก ม.5 นามวง ม.6 หวทองฟาน
ม.7 หวยดี ม.8 ศรีจันทร ม.9 หนองบัวขาว
ตําบลบานดง 16 หมูบ าน
ม.1 ดง ม.2 นาขาน ม.3 หวยน้ําปลา ม.4 นาหลม ม.5 เนินทอง ม.6 นาตาจูม ม.7 โนน
พะยอม ม.8 ทาสวนยา ม.9 น้ําทองนอย ม.10 หวยน้ําอุน ม.11 ชุมแสง ม.12 หวยน้ําเย็น
ม.13 หวยตีนตก ม.14 ใหมเจริญทรัพย ม.15 เนินสุวรรณ ม.16 เนินตอง

5. ตําบลสวนเมี่ยง 10 หมูบาน
ม.1 สวนเมี่ยง ม.2 หนองขาหยาง ม.3 นอย ม.4 หวยชางแทง ม.5 หวยหมากหล่ํา ม.6
โคกใหญ ม.7 แกงบัวคํา ม.8 เนินชางแทง ม.9 เนินหนองบัว ม.10 หนองชุมแสง
6. ตําบลบอภาค 16 หมูบ าน
ม.1 นาตอน ม.2 ขวดน้ํามัน ม.3 ลาดเรือ ม.4 บอภาคเหนือ ม.5 บอภาคใต ม.6 รักไทย
ม.7 นุชเทียน ม.8 รมเกลา ม.9 ชํานาญจุย ม.10 เทิดชาติ ม.11 มั่นแสวง ม.12 ขุนน้ําคับ
ม.13 น้าํ จวง ม.14 รักชาติ ม.15 สงบสุข ม.16 น้ําจวงใต
อําเภอเนินมะปราง มี 7 ตําบล 77 หมูบาน
1. ตําบลชมพู 15 หมูบาน
ม.1 ชมพูใต ม.2 น้ําปาด ม.3 ชมพูเหนือ ม.4 ซํารัง ม.5 ปลวกงาม ม.6 หนองหญาปลอง
ม.7 รักไทย ม.8 เผาไทย ม.9 ซําตอง ม.10 หนองอีปอง ม.11 รมเกลา ม.12 เนินคลอ ม.13
ทุงไอตาก ม.14 หนองทับเรือ ม.15 ซํารังใต
2. ตําบลเนินมะปราง 9 หมูบาน
ม.1 ใหมทองประเสริฐ ม.2 เนินมะปราง ม.3 หนองขอน ม.4 เนินกะบาก ม.5 เนินดิน ม.6
นา ม.7 ดงงู ม.8 ดงงูใหญ ม.9 หนองขอนเหนือ
3. ตําบลบานมุง 8 หมูบาน
ม.1 มุงเหนือ ม.2 มุงใต ม.3 ใหมสามัคคี ม.4 ลําพาด ม.5 หวยบอทอง ม.6 หัวเขา ม.7
เนินสวาง ม.8 ทุงพระ
4. ตําบลไทรยอย 17 หมูบาน
ม.1 พรุกระโดน ม.2 หนองขมิ้น ม.3 ผารังหมี ม.4 โคกวังสาร ม.5 เขาดิน ม.6 โคก ม.7
ปาคาย ม.8 ไทรยอย ม.9 วังแกง ม.10 เนินสําราญ ม.11 เนินมะคา ม.12 คลองซับรัง ม.13
วังน้ําบอ ม.14 แกงทราย ม.15 หนองปอ ม.16 หนองมะตอง ม.17 เกษตรสุข
5. ตําบลวังโพรง 9 หมูบา น
ม.1 ทุงยาว ม.2 วังขวัญ ม.3 หนองดู ม.4 วังโพรง ม.5 เขาเขียว ม.6 คลองตาลัด ม.7 วัง
โพรงเกา ม.8 วังกระทะ ม.9 หนองมะดูก
6. ตําบลวังยาง 7 หมูบาน
ม.1 คลองตะเคียน ม.2 ไทรดงยั้ง ม.3 วังดินเหนียว ม.4 หนองชาละวัน ม.5 ทุงนาดี
ม.6 วังยาง ม.7 วังยางใต
7. ตําบลบานนอยซุมขี้เหล็ก 11 หมูบาน
ม.1 หนองไมยางดํา ม.2 นอย ม.3 โปรงไผ ม.4 ซุม ขี้เหล็ก ม.5 พัฒนาดงนอย ม.6 คลอง
ปากน้ํา ม.7 ผาทาพล ม.8 คลองแสลงใหม ม.9 ใหมเจริญพร ม.10 ศาลเจา ม.11 ถาวร
พัฒนา

พิษณุโลก
กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
โทร. 0-5528-2108
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก มี 9 อําเภอ 93 ตําบล 1,048 หมูบาน
อําเภอเมืองพิษณุโลก มี 20 ตําบล 173 หมูบาน
1. ตําบลในเมือง (เขตเทศบาล)
2. ตําบลสมอแข 8 หมูบาน
ม.1 หนองตอ ม.2 เนินมะคึก ม.3 ดงประโดก ม.4 สมอแข ม.5 กอ ม.6 เนินมะคึก
ม.7 พงศธร-ชินลาภ ม.8 ฉัตรแกว-กรมธรรม
3. ตําบลดอนทอง 14 หมูบาน
ม.1 ดอนทอง ม.2 ดอนทอง ม.3 ไรบึงถัง ม.4 ตาลสุวรรณ ม.5 ปากหวย ม.6 สะอัก ม.7
เต็งสํานัก ม.8 หนองกวางลี้ ม.9 รองยุงขาว ม.10 น้ําดํา ม.11 ในดง ม.12 ไร ม.13 เขาฟา
ม.14 หินลาด
4. ตําบลบานปา 10 หมูบ าน
ม.1 หนองจอก ม.2 ทุงโหงบึงไพร ม.3 บึงกระดาน ม.4 แหลมดู ม.5 แซ ม.6 ปา ม.7 ปา
ม.8 ปา ม.9 ดง ม.10 วังยาง
5. ตําบลพลายชุมพล 5 หมูบาน
ม.1 วังหิน ม.2 วัดตาล ม.3 วัดตาล ม.4 พลายชุมพล ม.5 บางพะยอมใต
6. ตําบลวัดจันทร 6 หมูบาน
ม.2 วัดจันทร ม.4 วัดจันทร ม.7 ดอน ม.8 นาโพธิแ์ ดง ม.9 วัดจันทร ม.10 วัดจันทร

