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A1  อนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม C5  ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป ขมิ้น-หนองลาด

A2  เชิงชุมราษฎรนุกูล ธาตุเชิงชุม C6  ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ขมิ้น-หนองลาด

A3  สกลนคร(วันครู2501) ธาตุเชิงชุม C7  บานนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน) ขมิ้น-หนองลาด

A4  นายอวัฒนา ธาตุเชิงชุม C8  บานดอนแคน(คุรุราษฎรผดุงวิทย) ขมิ้น-หนองลาด

A5  งิ้วดอนราษฎรสามัคคีบํารุง ธาตุเชิงชุม C9  บานทามวง ขมิ้น-หนองลาด

A6  บานดอนหมูโพธิ์ศรี(ชุมชนพัฒนา) ธาตุเชิงชุม C10  บานหนองลาด(ราษฎรอุทิศวิทยาคม) ขมิ้น-หนองลาด

A7  นาออยคําสะอาด ธาตุเชิงชุม C11  บานสายปลาหลาย (คุรุราษฎรผดุง) ขมิ้น-หนองลาด

A8  เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณเจงเวง) ธาตุเชิงชุม C12  บานดอนสัมพันธ ขมิ้น-หนองลาด

A9  บานกกสมโฮง ธาตุเชิงชุม D1  บานมวงลายราษฎรผดุงศิลป หนองหารหลวง

A10  ธาตุนาเวงวิทยา ธาตุเชิงชุม D2  บานโคกกองสหมิตรวิทยาคาร หนองหารหลวง

B1  บานนอยจอมศรี ไตรศิลา D3  บานโคกสูง (สหราษฎรบํารุง) หนองหารหลวง

B2  บานฮางโฮงประชาอุทิศ ไตรศิลา D4  บานหนองนาเลิศ หนองหารหลวง

B3  บานหนองศาลาราษฎรบํารุง ไตรศิลา D5  ดงชนเหลาแมดบํารุงวิทย หนองหารหลวง

B4  บานนาดอกไมผดุงวิทยา ไตรศิลา D6  บานหนองแคนสหราษฎรวิทยา หนองหารหลวง

B5  ชุมชนเชียงเครือราษฎรรังสรรค ไตรศิลา D7  บานหนองสระ หนองหารหลวง

B6  บานปาหวาน ไตรศิลา D8  บานดอนยาง(สหราษฎรบํารุงวิทย) หนองหารหลวง

B7  บานหนองหอย ไตรศิลา D9  บานทาวัด(คุรุราษฎรบํารุงวิทย) หนองหารหลวง

B8  ศิริราษฎรวิทยาคาร ไตรศิลา D10  บานหนองมะเกลือ หนองหารหลวง

B9  บานดอนเชียงคูณ ไตรศิลา D11  บานหนองปลานอย(สุทธะเรืองศิลป) หนองหารหลวง

B10  ดอนเชียงบาลราษฎรบํารุงศิลป ไตรศิลา D12  บานกุดแข หนองหารหลวง

B11  ทาแรวิทยา ไตรศิลา E1  ชุมชนโนนหอมไผลอม ถิ่นภูไท

B12  บานพะโค ไตรศิลา E2  หวยปลาใยผดุงวิทยา ถิ่นภูไท

B13  ทุงมนพิทยาคาร ไตรศิลา E3  ผักแพวบํารุงวิทยา ถิ่นภูไท

C1  บานพานสหราษฎรบํารุง ขมิ้น-หนองลาด E4  บานโพนยางคํา กรป.กลางพัฒนา ถิ่นภูไท

C2  บานประชาสุขสันติ์ ขมิ้น-หนองลาด E5  บานทาเยี่ยมน้ําพุง ถิ่นภูไท

C3  โคกเลาะวิทยาคาร ขมิ้น-หนองลาด E6  บานนาแก ถิ่นภูไท

C4  บานโพนบกสหราษฎรวิทยา ขมิ้น-หนองลาด E7  บานดงขวาง ถิ่นภูไท
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E8  บานดงมะไฟสามัคคีราษฎรอุทิศ ถิ่นภูไท G10  บานโพนแพง กุสุมาลย1

E9  บานโพนกางปลาโนนสมบูรณ ถิ่นภูไท G11  บานหวยกอกหนองเค็ม กุสุมาลย1

E10  บานนากับแก ถิ่นภูไท G12  บานกุดสะกอย กุสุมาลย1

E11  บานหนองไผ ถิ่นภูไท G13  บานกุดฮู กุสุมาลย1

F1  บานบอนสหราษฎรบํารุง หวยยางพังขวาง H1  ชุมชนบอแสนพันมิตรภาพที่211 กุสุมาลย2

F2 บานพะเนาวสาขานาขาม หวยยางพังขวาง H2  บานสนามบิน กุสุมาลย2

F3  บานดงขุมขาว(คุรุราษฎรรังสรรค) หวยยางพังขวาง H3  บานหนองบัวสรางวิทยาคาร กุสุมาลย2

F4  บานศรีวิชา(คุรุราษฎรอุทิศ) หวยยางพังขวาง H4  บานงิ้วศิริราษฎรบํารุง กุสุมาลย2

F5  บานนาคําวิทยาคาร หวยยางพังขวาง H5  บานโคกสะอาด กุสุมาลย2

F6  บานลาดกะเฌอ(คุรุราษฎรชูวิทย) หวยยางพังขวาง H6  แกงคําประชาสามัคคี กุสุมาลย2

F7  บานพะเนาวราษฎรบํารุง หวยยางพังขวาง H7  นาเพียงสวางวิทยานุกูล กุสุมาลย2

F8  บานโนนสวรรคสมบูรณวิทย หวยยางพังขวาง H8  บานซงเตา กุสุมาลย2

F9  บานพังขวางวัฒนศิลป หวยยางพังขวาง H9  บานกุงศรี กุสุมาลย2

F10  บานดงยอสามัคคีพิทยาศิลป หวยยางพังขวาง H10  บานหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) กุสุมาลย2

F11
พงขวางเหนอ 909กรป.กลางอุม

ถัมภ
หวยยางพังขวาง H11  บานอุมจาน กุสุมาลย2

F12  หวยทรายวิทยา หวยยางพังขวาง H12
 นาเพยงสวางวทยานุกูล (สาขาศรคง

คํา)
กุสุมาลย2

F13  บานหนองปลาดุกศรีวิทยา หวยยางพังขวาง H13  บานนาเพียงเกาสนธิราษฎรสามัคคี กุสุมาลย2

G1  อนุบาลกุสุมาลย กุสุมาลย1 J1  อนุบาลเตางอย เตางอย

G2  บานอีกุด กุสุมาลย1 J2  บานจันทรเพ็ญ เตางอย

G3  บานนาโพธิ์คุรุราษฎรพัฒนา กุสุมาลย1 J3  บานหวยหวด เตางอย

G4  บานบอนสหราษฎรอุทิศ กุสุมาลย1 J4  บานกวนบุน เตางอย

G5  บานมวงวิทยา กุสุมาลย1 J5  นางอยโพนปลาโหล เตางอย

G6  บานโคกมวง กุสุมาลย1 J6  บานโคกกลาง เตางอย

G7  ชุมชนนิรมัย กุสุมาลย1 J7  บานนาอางมวงคํา เตางอย

G8  บานนาดี กุสุมาลย1 J8  บานนาตาลคําขา เตางอย

G9  ไพศาลวิทยา กุสุมาลย1 J9  บานหนองบึงทวาย เตางอย
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J10  บานดงหลวง เตางอย N7  บานวังปลาเซือม โพนสามัคคี

K1  บานตองโขบ ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี N8  บานนาจาน โพนสามัคคี

K2  อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี N9  บานปุงสหราษฎรบํารุง โพนสามัคคี

K3  บานนามนประชาสามัคคี ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O1  นาแกวพิทยาคม นาแกวบานแปน

K4  บานหวยหีบวิทยาธาร ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O2  บานแปนสามัคคีราษฎรบํารุง นาแกวบานแปน

K5  บานนาสีนวล ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O3  ทาศาลาราษฎรวิทยา นาแกวบานแปน

K6  บานหวยแคน ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O4  บานน้ําพุคุรุราษฎรสงเคราะห นาแกวบานแปน

K7  บานหนองแขโนนมาลา ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O5  บานกลางนาเดื่อ นาแกวบานแปน

K8  บานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O6  โพนบกผดุงศาสตร นาแกวบานแปน

K9  บานหวยยาง ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O7  โพนงามโคกวิทยาคาร นาแกวบานแปน

K10  บานดงหนองเหียน ตองโขบเหลาโพนคอสามัคคี O8
 บานหนองกระบอกราษฎรอุทศ

วิทยา
นาแกวบานแปน

M1  บานแมดนาทม แมดดานเหลาพลังวิทย O9  หนองผือเทพนิมิต นาแกวบานแปน

M2  บานโพนทองประชาอุทิศ แมดดานเหลาพลังวิทย O10  บานโคกแกว นาแกวบานแปน

M3  บานไรนาดี แมดดานเหลาพลังวิทย O11  บานนาเดื่อ นาแกวบานแปน

M4  บานดานมวงคํา แมดดานเหลาพลังวิทย P1  เขื่อนน้ําพุง ภูผายล

M5  บานลาดคอ แมดดานเหลาพลังวิทย P2  บานบอเดือนหา ภูผายล

M6  บานปาปอสหพัฒนศึกษา แมดดานเหลาพลังวิทย P3  อนุบาลภูพาน ภูผายล

M7  บานหนองกอมปาขาว แมดดานเหลาพลังวิทย P4  บานยางโลนเจริญราษฎรไพบูลย ภูผายล

M8
 บานมวงไขประชาราษฎร

สงเคราะห
แมดดานเหลาพลังวิทย P5  บานโคกภู ภูผายล

N1  บานโนนกุง โพนสามัคคี P6  บานกกปลาซิวนาโด ภูผายล

N2  อนุบาลโพนนาแกว โพนสามัคคี P7  บานหนองครองราษฎรประสงค ภูผายล

N3  บานโพนวัฒนาวิทยา โพนสามัคคี Q1  บานตอนราษฎรดํารงวิทย ภูพานทอง

N4  บานเชียงสือราษฎรอํานวย โพนสามัคคี Q2  น้ําพุงจัดระเบียบวิทยา ภูพานทอง

N5  บานนาตงสหราษฎรอุทิศ โพนสามัคคี Q3  บานสรางแกวราษฎรพัฒนา ภูพานทอง

N6  บานปาผาง โพนสามัคคี Q4  ชุมชนบานสรางคอ ภูพานทอง
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Q5  บานหลุบเลา ภูพานทอง

Q6  บานชมภูพาน ภูพานทอง

Q7  บานสะพานสาม ภูพานทอง

Q8  บานใหมพัฒนา ภูพานทอง

Q9  บานฮองสิมประชาสรร ภูพานทอง

R1 กุดบากราษฎรบํารุง กุดบาก

R2 บานกุดแฮดวัฒนราษฎรผดุง กุดบาก

R3 บานบัวคุรุราษฎรสามัคคี กุดบาก

R4 ชุมชนบานกุดไห กุดบาก

R5 บานกลาง "ผดุงราษฎรวิทยา" กุดบาก

R6 บานคอนอย กุดบาก

R7 บานคอใหญ กุดบาก

R8 บานงิ้ว กุดบาก

R9 บานนามองดงนิมิตวิทยา กุดบาก

R10 บานกุดน้ําใส กุดบาก

R11 บานหนองคาดารกานนทวิทยา กุดบาก

R12 บานนาขาม กุดบาก

R13 บานโพนงามคุรุราษฎรวิทยา กุดบาก

R14 บานหนองสะไนราษฎรรังสฤษฎ กุดบาก

R15 บานเชิงดอย กุดบาก
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