
จังหวัดมกุดาหาร รวม  312,136 ราย

ล ำดับ อ ำเภอ ต ำบล
 ปชก.ยืนยัน ปี

งบฯ2556
ช่ืออบต./เทศบำล หมำยเหตุ

1 เมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 6,304                   เทศบำลต ำบลมกุ

2 เมอืงมกุดำหำร มกุดำหำร 34,328                เทศบำลเมอืงมกุดำหำร

3 เมอืงมกุดำหำร บ้ำนโคก 6,914                   อบต.บ้ำนโคก

4 เมอืงมกุดำหำร บำงทรำยใหญ่ 7,668                   เทศบำลต ำบลบำงทรำยใหญ่

5 เมอืงมกุดำหำร โพนทรำย 7,200                   เทศบำลต ำบลโพนทรำย

6 เมอืงมกุดำหำร ผ่ึงแดด 4,768                   เทศบำลต ำบลผ่ึงแดด

7 เมอืงมกุดำหำร นำโสก 9,574                   เทศบำลต ำบลนำโสก 
8 เมอืงมกุดำหำร นำสนีวน 6,455                   อบต.นำสนีวน

9 เมอืงมกุดำหำร ค ำป่ำหลำย 10,996                เทศบำลต ำบลค ำป่ำหลำย

10 เมอืงมกุดำหำร ค ำอำฮวน 10,461                เทศบำลต ำบลค ำอำฮวน

11 เมอืงมกุดำหำร ดงเย็น 9,018                   เทศบำลต ำบลดงเย็น

12 เมอืงมกุดำหำร ดงมอน 4,524                   เทศบำลต ำบลดงมอน

13 เมอืงมกุดำหำร กุดแข้ 3,272                   อบต.กุดแข้

14 นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย 4,094                   อบต.นิคมค ำสร้อย

15 นิคมค ำสร้อย นิคมค ำสร้อย 6,959                   เทศบำลต ำบลนิคมค ำสร้อย

16 นิคมค ำสร้อย นำกอก 4,884                   อบต.นำกอก

17 นิคมค ำสร้อย หนองแวง 6,811                   อบต.หนองแวง

18 นิคมค ำสร้อย กกแดง 4,573                   อบต.กกแดง

19 นิคมค ำสร้อย นำอุดม 7,238                   อบต.นำอุดม

20 นิคมค ำสร้อย โชคชัย 4,037                   อบต.โชคชัย

21 นิคมค ำสร้อย ร่มเกล้ำ 2,795                   เทศบำลต ำบลร่มเกล้ำ

22 ดอนตำล ดอนตำล 2,815                   เทศบำลต ำบลดอนตำล

23 ดอนตำล ดอนตำล 3,307                   เทศบำลต ำบลดอนตำลผำสกุ

24 ดอนตำล โพธ์ิไทร 4,045                   อบต.โพธิ์ไทร

25 ดอนตำล ป่ำไร่ 7,745                   อบต.ป่ำไร่

26 ดอนตำล เหล่ำหมี 5,870                   อบต.เหล่ำหมี

27 ดอนตำล บ้ำนบำก 5,500                   อบต.บ้ำนบำก 
28 ดอนตำล นำสะเมง็ 6,200                   อบต.นำสะเมง็

29 ดอนตำล บ้ำนแก้ง 2,530                   เทศบำลต ำบลบ้ำนแก้ง

30 ดงหลวง ดงหลวง 7,554                   เทศบำลต ำบลดงหลวง

31 ดงหลวง หนองบัว 3,899                   อบต.หนองบัว

32 ดงหลวง กกตูม 8,322                   เทศบำลต ำบลกกตูม

33 ดงหลวง หนองแคน 4,442                   เทศบำลต ำบลหนองแคน

34 ดงหลวง ชะโนดน้อย 4,765                   อบต.ชะโนดน้อย

35 ดงหลวง พงัแดง 4,886                   อบต.พงัแดง

36 ค ำชะอี บ้ำนซง่ 3,541                   อบต.บ้ำนซง่

37 ค ำชะอี ค ำชะอี 6,803                   อบต.ค ำชะอี

38 ค ำชะอี ค ำชะอี 2,529                   เทศบำลต ำบลค ำชะอี

39 ค ำชะอี หนองเอ่ียน 4,454                   อบต.หนองเอ่ียน

40 ค ำชะอี บ้ำนค้อ 6,150                   อบต.บ้ำนค้อ

41 ค ำชะอี บ้ำนเหล่ำ 4,575                   อบต.บ้ำนเหล่ำ

42 ค ำชะอี โพนงำม 4,528                   อบต.โพนงำม

43 ค ำชะอี เหล่ำสร้ำงถ่อ 3,386                   อบต.เหล่ำสร้ำงถ่อ

44 ค ำชะอี ค ำบก 2,069                   อบต.ค ำบก
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45 ค ำชะอี น  ำเท่ียง 5,088                   อบต.น  ำเท่ียง

46 หว้ำนใหญ่ หว้ำนใหญ่ 4,040                   เทศบำลต ำบลหว้ำนใหญ่

47 หว้ำนใหญ่ ป่งขำม 5,772                   อบต.ป่งขำม+ดงหมู

48 หว้ำนใหญ่ บำงทรำยน้อย 4,058                   อบต.บำงทรำยน้อย

49 หว้ำนใหญ่ ชะโนด 2,472                   ทต.ชะโนด

50 หนองสงู หนองสงูเหนือ 4,200                   เทศบำลต ำบลหนองสงูเหนือ

51 หนองสงู โนนยำง 5,200                   อบต.โนนยำง

52 หนองสงู ภูวง 2,258                   เทศบำลต ำบลภูวง

53 หนองสงู บ้ำนเป้ำ 2,981                   เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ

54 หนองสงู หนองสงูใต้ 3,279                   อบต.หนองสงูใต้   

312,136              (ปรับใหต้รงกับยอด สปสช.แจ้งรอบสุดท้ำยแล้ว)
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