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ຄ ານ າ 
 

 ລະຫັດໄປສະນີ (Postcode) ແມູ່ ນຕົວເລກຊີ ີ້ບອກ ທີູ່ ຕັ ີ້ງ ແລະ ຂອບເຂດ ສ າລັບ 

ການແຈກຢາຍ ເຄືູ່ ອງຝາກທາງໄປສະນີ, ປະກອບດ ີ້ວຍ 05 ຕວົເລກ ເຊີູ່ ງໄດ ີ້ກ ານດົເປນັແຕູ່ ລະເຂດ
ແຈກຢາຍພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ບ ີ້ານ ທີູ່ ຂື ີ້ນກບັຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີປະຈ າຂງົເຂດນັ ີ້ນ. 
 

 ປື ີ້ມຄ ູ່ ມນື າໃຊ ີ້ລະຫດັໄປສະນີ ເຫ ັ ີ້ມນີ ີ້ ແມູ່ ນໄດ ີ້ຮບັການປັບປຸງມາຈາກເຫ ັ ີ້ມ ລງົວນັທີ 05 
ພຶດສະພາ 2011, ການປັບປຸງຄັ ີ້ງນີ ີ້ແມູ່ ນເພືູ່ ອກ ານົດລະຫັດໄປສະນີ   ໃຫ ີ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, 
ຖືກຕ ີ້ອງຕາມການຈດັສັນເຄຫາຜັງເມືອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໃຫ ີ້ທົູ່ ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົູ່ ວ
ປະເທດ. ພ ີ້ອມກນັນັ ີ້ນ, ກ ູ່ ເພືູ່ ອເປັນບູ່ ອນອີງ ໃນການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງຂະແໜງການ
ໄປສະນີ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ ນການບ ລິການແຈກຢາຍເຄືູ່ ອງຝາກທາງໄປສະນີ ໃຫ ີ້ຮັບປະກນັຄຸນ
ນະພາບ, ມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ວູ່ ອງໄວ ແລະ ເຖິງຜ ີ້ຮບັຕງົເວລາ. ນອກຈາກນີ ີ້, ລະຫັດ
ໄປສະນີ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ ູ່ ເປັນຂ ີ້ມ ນທີູ່ ສ າຄັນ ເຊີູ່ ງຈະໄດ ີ້ຖືກບນັທຶກເຂົ ີ້າໃນຖານຂ ີ້ມ ນຂອງ
ສະຫະພາບໄປສະນີ ສາກນົ ເພືູ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ີ້ຜ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ການບ ລກິານໄປສະນີໃນທົູ່ ວ
ໂລກສາມາດເຂົ ີ້າເຖິງໄດ ີ້ງູ່ າຍ ແລະ ຮບັຮ ີ້ລະຫດັໄປສະນີ ຂອງ ສປປ ລາວ, ອີກດ ີ້ານໜືູ່ ງ ລະຫັດ
ໄປສະນີ ແມູ່ ນມີຄວາມຈ າເປັນໃຫ ີ້ແກູ່ ຜ ີ້ຊມົໃຊ ີ້ການບ ລກິານໄປສະນີ ໂດຍສະເພາະ ແມູ່ ນການ
ຂຽນຊືູ່ ທີູ່ ຢ ູ່  ຂອງຜ ີ້ຝາກ ແລະ ຜ ີ້ຮບັ ຈະຕ ີ້ອງມີລະຫັດໄປສະນີປະກອບເຂົ ີ້ານ າທຸກໆຄັ ີ້ງ. ສະນັ ີ້ນ, 
ຈ ືູ່ ງຮຽກຮ ີ້ອງມາຍງັພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ ີ້ອງ ຈ ົູ່ ງໄດ ີ້ເອາົໃຈໃສູ່  ນ າໃຊ ີ້ປື ີ້ມຄ ູ່ ມລືະຫດັໄປສະນີ ເຫ ັ ີ້ມນີ ີ້

ໃຫ ີ້ເປນັເອກະພາບກນັ ແລະ ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 
 

 ຄະນະປັບປຸງ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທຸກພາກສູ່ ວນ ແລະ ມີຄວາມຍິນດີຮບັເອົາ
ການຕ ານຕິຊິມົຈາກບນັດາທູ່ ານ ເພືູ່ ອເຮດັໃຫ ີ້ການປບັປຸງຄັ ີ້ງຕ ູ່ ໄປດກີວູ່ າເກົູ່ າ. 
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ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ01000 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 01XXX 

  ໄປສະນກີາງ  01000 - 01006 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01000 

  ບີ້ານ ຊຽງຍນື ບີ້ານ ວດັຈນັທົູ່ ງ ບີ້ານ ຫດັສະດ ີ ບີ້ານ ຫາຍໂສກ 

  ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ສຫີອມ ບີ້ານ ອານ ຸ   
  ບີ້ານ ວດັຈນັທູ່ າ ບີ້ານ ສາຍລມົ ບີ້ານ ຫດັສະດເີໜອື   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2:  01001  

  ບີ້ານ ສຖີານເໜອື ບີ້ານ ຂຸນຕາ ບີ້ານ ໜອງປາໄນ ບີ້ານ ໜອງສະໂນຄ າ 
  ບີ້ານ ຊຽງແວູ່  ບີ້ານ ອຸບມຸງ ບີ້ານ ວດັໄຕນ ີ້ອຍທູ່ າ ບີ້ານ ອາກາດ 

  ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ວດັໄຕນ ີ້ອຍທົູ່ ງ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3:  01002  

  ບີ້ານ ຂວົຫລວງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງດ ີ້ວງທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງປີງ 
  ບີ້ານ ຂວົຫລວງເໜອື ບີ້ານ ຮູ່ ອງຄ ີ້າເໜອື ບີ້ານ ໜອງບວົທອງເໜອື ບີ້ານ ດງົນາໂຊກເໜອື 

  ບີ້ານ ໜອງດ ີ້ວງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຮູ່ ອງຄ ີ້າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດງົນາໂຊກໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ໜອງດ ີ້ວງເໜອື ບີ້ານ ທົູ່ ງຕ ມ ບີ້ານ ຫວົດງົ ບີ້ານ ປາກທ ີ້າງ 
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4:  01003  

  ບີ້ານ ທົູ່ ງຂນັຄ າ ບີ້ານ ສດີ າດວນ ບີ້ານ ໂພນຕີ້ອງຈອມມະນ ີ ບີ້ານ ໜອງທາໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ສສີະຫວາດເໜອື ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ໂພນຕີ້ອງສະຫວາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫງົ 
  ບີ້ານ ສສີະຫວາດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທົູ່ ງສ ີ້າງນາງ ບີ້ານ ດອນແດງ ບີ້ານ ປູ່ າຍາງ 
  ບີ້ານ ດງົໝີ້ຽງ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໜອງທາເໜອື   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 01004  

  ບີ້ານ ໜອງຈນັ ບີ້ານ ສສີງັວອນ ບີ້ານ ໜອງສ ີ້າງທ ູ່  ບີ້ານ ຮູ່ ອງແຊງ 
  ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໜອງບອນ ບີ້ານ ຮູ່ ອງໄກູ່ ແກ ີ້ວ   
  ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

 

  
  ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 6:  01005 

  ບີ້ານ ຝາຍ ບີ້ານ ສະພານທອງກາງ ບີ້ານ ໂພນປູ່ າເປົ ີ້າທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ດງົປູ່ າລານທູ່ າ ບີ້ານ ສະພານທອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນນກົຂຸ ີ້ມ   
  ບີ້ານ ໂພນສນີວນ ບີ້ານ ທົູ່ ງພານທອງ ບີ້ານ ໂສກປູ່ າຫ ວງ   
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ບີ້ານ ສະພານທອງເໜອື ບີ້ານ ໂພນປາເປົ ີ້າ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັເໜອື   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7:  01006  

  ບີ້ານ ເກົ ີ້າຍອດ ບີ້ານ ທາດຂາວ ບີ້ານ ບງຶຂະຫຍອງເໜອື ບີ້ານ ວດັນາກ 

  ບີ້ານ ເພຍວດັ ບີ້ານ ພະໄຊ ບີ້ານ ບງຶຂະຫຍອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທົູ່ ງກາງ 
  

ບີ້ານ ສເີມອືງ ບີ້ານ ພະໂພ ບີ້ານ ທູ່ າພະລານໄຊ   

  ຫ ີ້ອງການ ໄປສະນ ີສະໜາມບນິ ວດັໄຕ 01010 

  

ກມົການບນິພນົລະເຮອືນ ກມົເຊື ີ້ອໄຟ 

ສາງການບນິລາວ
ຕູ່ າງປະເທດ ບ/ສ ການບນິລາວ 

  ກມົຄຸ ີ້ມຄອງການບນິລາວ ກອງດບັເພງີ ຕກຶສະໜາມບນິສາກນົ ບ/ສ ລາວສະກາຍເວ 

  ກມົຈາລະຈອນອາກາດ ສາງການບນິລາວພາຍໃນ ຕກຶສະໜາມບນິພາຍໃນ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີສໄີຄ 01020 - 01021 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1:  01020  

  ບີ້ານ ເມອືງວາທູ່ າ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງທົູ່ ງ ບີ້ານ ໜອງດາ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ 
  ບີ້ານ ເມອືງວາທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ນາແຮ 

  ບີ້ານ ສໄີຄທູ່ າ ບີ້ານ ສຊີມົຊືູ່ ນ ບີ້ານ ອູ່ າງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ວຽງສະຫວນັ 

  ບີ້ານ ສໄີຄທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂນນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຕາດທອງ   
  ບີ້ານ ຍາພະ ບີ້ານ ເກົ ີ້າລ ີ້ຽວ ບີ້ານ ໂພນສມົບ ນ   
  ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງທູ່ າ ບີ້ານ ດ ີ້ານຄ າ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດເໜອື   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2:  01021 

  ບີ້ານ ທົູ່ ງປົູ່ ງ ບີ້ານ ໜອງແຕູ່ ງເໜອື ບີ້ານ ໜອງບກຶໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ກັຫນີ 

  ບີ້ານ ນາເລົູ່ າ ບີ້ານ ຈນັສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໜອງບກຶເໜອື ບີ້ານ ດງົນາທອງ 
  ບີ້ານ ໜອງໜູ່ ຽວ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ດງົກະເລາົ   

  ບີ້ານ ໜອງແຕູ່ ງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຈ າປາ ບີ້ານ ຊ າເກດ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີນາຊາຍທອງ 01030 - 01035 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01030 

  ບີ້ານ ດງົຫລວງ ບີ້ານ ນາຊາຍກາງ ບີ້ານ ນາຄ ນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດງົປອງ 
  ບີ້ານ ນາຊາຍໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາຊາຍເໜອື ບີ້ານ ນາຄ ນເໜອື ບີ້ານ ໜອງຍາວ 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01031 

  ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ນາຊູ່ ຽວ ບີ້ານ ສເີກດີ ບີ້ານ ນາລຽນ 

  ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບູ່ ານ ໄຊມຸງຄຸນ ບີ້ານ ຜາງແຫ ີ້ງ ບີ້ານ ປາກແຮດ 

  ບີ້ານ ດງົຊຽງດ ີ       

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01032 
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ບີ້ານ ຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ນາຊອນ ບີ້ານ ໜອງຄນັຄ  ບີ້ານ ນ ີ້າກ ີ້ຽງເໜອື 

  ບີ້ານ ດູ່ ານຊ ີ ບີ້ານ ນາຍາງ ບີ້ານ ນ ີ້າກ ີ້ຽງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາຊບັ 

  ບີ້ານ ຫວົຂວົ       

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 01033 

  ບີ້ານ ອີູ່ ໄລໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ນາທອນ ບີ້ານ ນ ີ້າຫຸມ 

  ບີ້ານ ອີູ່ ໄລເໜອື ບີ້ານ ອູ່ າງນ ີ້າຫຸມ ບີ້ານ ສງົເປືອຍໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫຸມແບູ່ ງ 
  ບີ້ານ ກາງແສນ ບີ້ານ ສສີະຫວາດ ບີ້ານ ສງົເປືອຍເໜອື ບີ້ານ ເປີກ 

  ບີ້ານ ແຈ ີ້ງສະຫູ່ ວາງ       

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 01034 

  ບີ້ານໂພນມູ່ ວງ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ນານາດ ບີ້ານ ຖ ີ້າ 
  ບີ້ານ ນາຂູ່ າ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ຮູ່ ອງງວົ ບີ້ານ ແສນດນິ 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 01035 

  ບີ້ານ ບວົ ບີ້ານ ພດັທະນາ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
  ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ນາງູ່ າ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໂພສ ີ

  ບີ້ານ ໜອງສະ       

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີດງົໂດກ 01040 - 01041 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01040 

  ບີ້ານ ດງົໂດກ ບີ້ານ ໜອງພະຍາ ບີ້ານ ຄ າຮຸູ່ ງ ບີ້ານ ຈອມມະນ ີ

  ບີ້ານ ຕານມໄີຊ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ຊ ີ້າງຄ ູ່    
  ບີ້ານ ສະພງັມກຶ ບີ້ານ ພະຂາວ ບີ້ານ ສາຍນ ີ້າເງນີ   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01041 

  ບີ້ານ ວຽງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຕຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແດນເມອືງ ບີ້ານ ສະພງັມກຶ 

  ບີ້ານ ໂນນແສງຈນັ ບີ້ານ ນາທົູ່ ມ ບີ້ານ ໜອງວຽງຄ າ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີດອນໜ ນ 01050 - 01058 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01050 

  ສ ນຫ ີ້ວຍຍາງຫ ກັ 18 ບີ້ານ ດອນໜ ນ ບີ້ານ ໄຊ ບີ້ານ ດງົສ ີ້າງຫນີ 

  ບີ້ານ ດົງົໝາກຄາຍ ບີ້ານ ດອນຕີ ີ້ວ ບີ້ານ ນາແຄ   

  ບີ້ານ ດູ່ ານຊ ີ້າງ ບີ້ານ ໄຊສະຫງູ່າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແດນເມອືງ   
  

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01051 

  ບີ້ານ ໂພຄ າ ບີ້ານ ໂຄກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາລ ີ້ອມ ບີ້ານ ໂຄກສະອາດ 

  ບີ້ານ ໂຄກນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ສະພງັຄະນງົ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ທູ່ ານາກ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01052 

  ບີ້ານ ຫວົຊຽງ ບີ້ານ ໂນນທອງ ບີ້ານ ສມົສະຫວນັ ບີ້ານ ດອນລຸູ່ ມ 

  ບີ້ານ ດງົຄວາຍ ບີ້ານ ໄຜູ່ ລ ີ້ອມ ບີ້ານ ໂຄກສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ນາຜາສຸກ 

  ບີ້ານ ສ ີ້າງຫວົບ ູ່  ບີ້ານ ສ ີ້າງຄອນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ບ ູ່ ເຫລກັ 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 01053 

  ບີ້ານ ນາມນົ ບີ້ານ ໂພນຕີ້ອງ ບີ້ານ ນາແຖູ່  ບີ້ານ ທູ່ າດນິແດງເໜອື 

  ບີ້ານ ດງົບງັ ບີ້ານ ທູ່ າດອກຄ າ ບີ້ານ ໂພນງາມ 1 ບີ້ານ ທູ່ າດນິແດງໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ໂນນແຕີ້ ບີ້ານ ດວງບຸດດ ີ ບີ້ານ ໂພນງາມ 2   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 01054 

  ບີ້ານ ນາພອກ ບີ້ານ ເວນີແທູ່ ນ ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ຫວົນາ 
  ບີ້ານ ປາກຊາບເກົູ່ າ ບີ້ານ ປາໄລູ່  ບີ້ານ ນາໂງູ່ນໃໝູ່  ບີ້ານ ຫວົຂວົ 

  ບີ້ານ ປາກຊາບໃໝູ່  ບີ້ານ ດຸນອູ່ ຽນ ບີ້ານ ນາໂງູ່ນເກົູ່ າ ບີ້ານ ໂພນແພງ 
  ບີ້ານ ແສນອຸດມົ ບີ້ານ ນາຂາວ ບີ້ານ ນາຄວາຍ   
  ບີ້ານ ສມົສະໃໝ ບີ້ານ ທູ່ າຈ າປາ ບີ້ານ ນາຄນັທຸງ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 01055 

  ບີ້ານ ເພຍລາດ ບີ້ານ ທູ່ ານາຂາມ ບີ້ານ ປາກແຖບ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫາງ 
  ບີ້ານ ຫນີລບັ ບີ້ານ ຫນີສິູ່ ວ ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕມົ 

  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ າ ບີ້ານ ໄຮູ່ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໃໝູ່ ປາກສງັ   

  ບີ້ານ ນາຫອຍ ບີ້ານ ນາສາວນາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ີ້າ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 01056 

  ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ນາຈະເລນີ ບີ້ານ ນາປ  ບີ້ານ ກົ ີ້ວ ບີ້ານ ໄຮູ່ ເໜອື 

  ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ເຕາົໄຫ ບີ້ານ ນາຫອຍປັງ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 01057 

  ບີ້ານ ສ າພນັນາ ບີ້ານ ດອນກາງຂອງ ບີ້ານ ສະໄກ ບີ້ານ ສະນ໋ອດ 

  ບີ້ານ ແກງໝ ີ້ ບີ້ານ ປາກຕອນ ບີ້ານ ອູ່ າງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ທູ່ ານາສາ 
  ບີ້ານ ທູ່ ານາສ ີ້າງຫນີ ບີ້ານ ໂຄກເພງີ ບີ້ານ ໂຄກແຫ ີ້   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີທູ່ າງູ່ອນ 01060 - 01061 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01060 

  ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄຄ ີ້ ບີ້ານ ສາມສະອາດ 

  ບີ້ານ ອຸດມົຜນົ ບີ້ານ ໂນນບ ູ່ ແກ ີ້ວ ບີ້ານ ທູ່ າສົ ີ້ມມ  ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

  ບີ້ານ ລາດຄວາຍ ບີ້ານ ທູ່ າງູ່ອນ ບີ້ານ ທູ່ າສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນງາມ 

  ບີ້ານ ໂພນຄ ີ້ ບີ້ານ ພ ຄ າ ບີ້ານ ເວນີຄ າ ບີ້ານ ໜອງເຂງັ 
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01061 
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ບີ້ານ ໜອງໂນ ບີ້ານ ໂພນໂຮງ ບີ້ານ ຊ າບອນ ບີ້ານ ນາຕານ 

  ບີ້ານ ໄຮູ່  ບີ້ານ ນາງາມ(ໃໝູ່ ) ບີ້ານ ທົູ່ ງມັູ່ ງ ບີ້ານ ຫວົຂວົ 

  ບີ້ານ ໂພນໄຮູ່ ຄ າ ບີ້ານ ໂພນຄ ີ້ ບີ້ານ ທູ່ າພະອນິ ບີ້ານ ຫວົນາ 
  ບີ້ານ ຫາດກ ີ້ຽງ ບີ້ານ ນາກຸງ ບີ້ານ ນາງາມ (ເກົູ່ າ)   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີໄຊເສດຖາ 01070 - 01074 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01070 

  ບີ້ານ ທາດຫລວງເໜອື ບີ້ານ ທາດຫ ວງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນເຄງັ ບີ້ານ ໂພນພະເນາົ 
  ບີ້ານ ທາດຫ ວງກາງ ບີ້ານ ວຽງຈະເລນີ 

 

  

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01071 

  

ບີ້ານ  ຮູ່ ອງແກ ບີ້ານ ໂພນທນັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສະພງັໝ ີ້ 
ເຂດພເິສດບງຶ
ທາດຫລວງ 

  ບີ້ານ ໂພນທນັເໜອື       

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01072 

  ບີ້ານ ຄ າສະຫວາດ ບີ້ານ ຫວົຂວົ ບີ້ານ ໂນນຄ ີ້ເໜອື ບີ້ານ ນາຄວາຍເໜອື 

  ບີ້ານ ໂນນຫວາຍ ບີ້ານ ໂນນຄ ີ້ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສມົສະຫງູ່າ ບີ້ານ ນາຄວາຍໃຕ ີ້ 
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 01073 

  ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ວງັຊາຍ ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ ບີ້ານ ຮູ່ ອງສຸພາບ 

  ບີ້ານ ໂຊກຄ າ ບີ້ານ ໂນນສະຫງູ່າ ບີ້ານ ອາມອນ ບີ້ານ ໜອງໜູ່ ຽງ 
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 01074 

  ບີ້ານ ແສງສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຊ າເຄ ີ້ ບີ້ານ ໂຊກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາບຽນ 

  ບີ້ານ ຂາມງອຍ ບີ້ານ ໂຊກນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດຸງ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີຈນີາຍໂມ ີ້ 01080 - 01082 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01080 

  ບີ້ານ ພນັໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ດອນປູ່ າໃໝູ່  ບີ້ານ ຈອມແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ຈອມເພດັເໜອື 

  ບີ້ານ ວດັສບົ ບີ້ານ ສ ີ້າງເຫວຍີ ບີ້ານ ໂຄກນນີ ບີ້ານ ຈອມເພດັໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ດງົສະຫວາດ ບີ້ານ ໄຊສະຖານ   

  ບີ້ານ ສວນມອນ ບີ້ານ ຫາຍໂສກ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01081 

  ບີ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ ບີ້ານ ສມົສະໜຸກ ບີ້ານ ສາລະຄ າເໜອື ບີ້ານ ດອນຝີ້າຍ 

  ບີ້ານ ສມົຫວງັເໜອື ບີ້ານ ໜອງໄຮ ບີ້ານ ສາລະຄ າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດງົ 
  ບີ້ານ ສມົຫວງັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງແວງ ບີ້ານ ດງົໂພນເລາົ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01082 
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ບີ້ານ ທູ່ ານາ ບີ້ານ ພ ີ້າວ ບີ້ານ ຫາດດອກແກ ີ້ວ ບີ້ານ ແກ ີ້ງປາຢີ້າງ 
  ບີ້ານ ບ ູ່ ໂອ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຍາງ ບີ້ານ ດອນຂາຊາຍ ບີ້ານ ດອນດ ູ່  
  ບີ້ານ ກາງທົູ່ ງ-ກາງທູ່ າ ບີ້ານ ສມົໂຮງ ບີ້ານ ນາທາມ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີບ ີ້ານຫ ີ້ອມ 01090 

  ບີ້ານ ສຖີານໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທູ່ າແຂກ ບີ້ານ ຫວົຫ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ອມໃຕ ີ້ 
  ບີ້ານ ໂຄກຊາຍ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫາດກນັຊາ ບີ້ານ ຈຽມປາງ 
  ບີ້ານ ຊາຍຟອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ປູ່ າຝາງ ບີ້ານ ຖີູ່ ນເພຍ 

  ບີ້ານ ຊາຍຟອງເໜອື ບີ້ານ ໂພເງນິ ບີ້ານ ຈອມທອງ   
  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີທູ່ ານາແລ ີ້ງ 01100 

  ດູ່ ານພາສ ີ ສ ນດາວທຽມ ບ ລສິດັ ໄຕລອນ   

  ດູ່ ານກວດຄນົເຂົ ີ້າ-ອອກ
ເມອືງ ນ ີ້າມນັລາວ ບ ລສິດັ ເອກັພເີອກັ XPX   

  ສ ນແມູ່ ຍງິພກິານ ບ ລສິດັ ດາວເຮອືງ ບ ລສິດັ ພເີອສັບ ີPSB   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີທູ່ າເດືູ່ ອ 01110 

  ບີ້ານ ປູ່ າຫວ ີ້າ ບີ້ານ ໜອງແປນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທູ່ າພະ ບີ້ານ ຄວາຍແດງ 
  ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ໜອງແປນເໜອື ບີ້ານ ປາກເປັູ່ ງ ບີ້ານ ນາລ ີ້ອງ 
  ບີ້ານ ຖີູ່ ນຕມົ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍຈະເລນີຄ າ ບີ້ານ ຖີູ່ ນແທູ່ ນ ບີ້ານ ໜອງພງົ 
  ບີ້ານ ທູ່ າມູ່ ວງ ບີ້ານ ດງົໂພສ ີ ບີ້ານ ນາໄຮູ່  ບີ້ານ ດງົຄ າຊ ີ້າງ 
  ບີ້ານ ທູ່ ານາແລ ີ້ງ ບີ້ານ ໜອງແຫ ີ້ວ ບີ້ານ ນາໄຫ ບີ້ານ ດງົໂພນແຮ 

  ບີ້ານ ຊຽງຄວນ ບີ້ານ ໂພນບກົ ບີ້ານ ສມີມະໂນ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີເມອືງສງັທອງ 01120 - 01122 

  
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01120 

  ບີ້ານ ເພຍລາດ ບີ້ານ ນາຫອຍ ບີ້ານ ຫນີສີູ່ ວ ບີ້ານ ນາສາວນາງ 
  ບີ້ານ ຫນີລບັ ບີ້ານ ທູ່ ານາຂາມ ບີ້ານ ໄຮູ່ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປາກແຖບ 

  
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ າ       

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01121 

  ບີ້ານ ສ າພນັນາ ບີ້ານ ປາກຕອນ ບີ້ານ ໂຄກແທ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາ 
  

ບີ້ານ ແກ ີ້ງໝ ີ້ ບີ້ານ ໂຄກເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ສະນ໋ອດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫາງ 
  ບີ້ານ ທູ່ ານາສ ີ້າງຫນີ ບີ້ານ ສະໄກ ບີ້ານ ທູ່ ານາສາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕມົ 

  ບີ້ານ ດອນກາງຂອງ ບີ້ານ ອູ່ າງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໃໝູ່ ປາກສງັ   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01122 

  ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ນາຈະເລນີ ບີ້ານ ນາປ  ບີ້ານ ກົ ີ້ວ ບີ້ານ ໄຮູ່ ເໜອື 
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ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ເຕາົໄຫ ບີ້ານ ນາຫອຍປັງ   

  ຫ ີ້ອງການໄປສະນ ີເມອືງປາກງ ືູ່ມ 01130 - 01135 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 01130 

  ບີ້ານ ສມົສະຫວາດ ບີ້ານ ສມົປະເສດີ ບີ້ານ ປາກງ ືູ່ມ ບີ້ານ ຝງັແດງ 
  ບີ້ານ ໄຮູ່  ບີ້ານ ເວນີແຄນ ບີ້ານ ໜອງຂຽດ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 01131 

  ບີ້ານ ນາທາມ ບີ້ານ ໂນນສ ງ ບີ້ານ ໜອງພ ວຽງ ບີ້ານ ປາກກວາງ 
  ບີ້ານ ນາຊອນ ບີ້ານ ນາເລດີ ບີ້ານ ພ ີ້າວ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 01132 

  ບີ້ານ ໂດນເໜອື ບີ້ານ ນາກຸງ ບີ້ານ ທູ່ າກອກ ບີ້ານ ດອນແຍງ 
  ບີ້ານ ໂດນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທຸນລວົ ບີ້ານ ໂນນຊາຍ ບີ້ານ ດອນສງັຄ ີ

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 01133 

  ບີ້ານ ໝາກນາວດງົ ບີ້ານ ໝາກຮຽວ ບີ້ານ ດງົສານ ບີ້ານ ໜອງວງັເຜິ ີ້ງ 
  ບີ້ານ ໝາກນາວເໜອື ບີ້ານ ດອນວງັໂພ ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອສງິຫອມ   

  ບີ້ານ ໝາກນາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດງົກະລມື ບີ້ານ ຖິູ່ ນທູ່ ຽງ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 01134 

  ບີ້ານ ນາຝາຍ ບີ້ານ ໂຄກສາ ບີ້ານ ໂນນສມົບ ນ ບີ້ານ ໜອງແຄນ 

  ບີ້ານ ສາງໃສ ບີ້ານ ດອນໄຮູ່  ບີ້ານ ດອນສີ້າງໄພ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນ ີ້າຍຸນ 

  ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ ບີ້ານ ນາຊາ     

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 01135 

  ບີ້ານ ທູ່ າກກົໄຮ ບີ້ານ ຊຽງແລທູ່ າ ບີ້ານ ນາບງົ ບີ້ານ ໜອງດງົ 
  ບີ້ານ ທູ່ າຊ ີ້າງ ບີ້ານ ຊຽງແລນາ ບີ້ານ ໂພນຂາມ   

  ບີ້ານ ໂນນ ບີ້ານ ເວນີກະເບາົ ບີ້ານ ຫວົນາ   

  ແຂວງ ຜົ ີ້ງສາລ ີ

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ02000 

ແຂວງ ຜົ ີ້ງສາລ ີ 02xxx 

   
 ເມອືງ ຜົ ີ້ງສາລ ີລະຫດັໄປສະນ ີ02000 - 02003  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02000 

   ບີ້ານ ຜົ ີ້ງສາລ ີ ບີ້ານ ພ ຟ ີ້າ ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຈນັຕານ   
  ບີ້ານ ຈອມເມອືງ ບີ້ານ ສາຍລມົ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ຂຸນໜຸູ່ ມ   
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ນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ຕະຫ າດວໄິລ ບີ້ານ ໜອງກນີນະລ ີ ບີ້ານ ຮົູ່ ມສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຂຸນໜຸູ່ ມຫ ວງ   
  ບີ້ານ ວດັແກ ີ້ວ ບີ້ານ ແສນສະລ ີ ບີ້ານ ມງົເຈາົ ບີ້ານ ບ ກົ ີ້ງ   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02001   
  ບີ້ານ ຢາປຸງ ບີ້ານ ສາລາເອເບ ບີ້ານ ຫາດສາ ບີ້ານ ສມົບຸນ   
  ບີ້ານ ນ ີ້າປຸງ ບີ້ານ ບາການ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາງຊ ູ່  ບີ້ານ ໂພນໂຮມ   
  ບີ້ານ ຈີ໋ໂຈະ ບີ້ານ ຜູ່ າປຸູ່ ນ ບີ້ານ ວງັໄຊ ບີ້ານ ພ ຊຸມໃຕ ີ້   
  ບີ້ານ ບາກາຫ ວງ ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ນ ີ້າສາ ບີ້ານ ນ ີ້າແລ ີ້ງ   
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02002   
  ບີ້ານ ຈູ່ າພ  ບີ້ານ ຜົ ີ້ງແຊກັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ  ບີ້ານ ເລົູ່ າຟ ຈ ີ້າຍ   
  ບີ້ານ ກ ແດງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊນື ບີ້ານ ນ ີ້າອົ ີ້ງ ບີ້ານ ໂຮມສີ້າງ   
  ບີ້ານ ລຸູ່ ງຈີ ີ້ງ ບີ້ານ ພ ດອກຈ າ ບີ້ານ ອຸດມົ ບີ້ານ ພ ຍອດ   
  

ບີ້ານ ພະຍາສ ີ ບີ້ານ ກີ ີ້ວ ບີ້ານ ຮວງຕ ີ້າເຢ 

ບີ້ານ ແຊວຈ ີ້າຍໃ
ໝູ່ +ເກົູ່ າ   

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02003   
  ບີ້ານ ໂລູ່ ງຊູ່ າງ ບີ້ານ ຈາຄ າປາ ບີ້ານ ເລົ ີ້າແທນ ບີ້ານ ຫາດຫນີ   
  ບີ້ານ ປາຍໂຈ ບີ້ານ ງາຍໃຕ ີ້ ບີ້ານ ເລົ ີ້າຕູ່ ຽວ ບີ້ານ ຕາຕຸງ   
  ບີ້ານ ນ ີ້າໂປຊູ່ າງເກົູ່ າ ບີ້ານ ສີ ີ້ນຈ ີ້າຍ ບີ້ານ ສ າເມອືງຫ ວງ ບີ້ານ ຈະເລນີ   
  ບີ້ານ ເປີເຢັນຊູ່ າງເກົູ່ າ ບີ້ານ ຕ ີ້າແສນຜົ ີ້ງ ບີ້ານ ສບົງາມ ບີ້ານ ສບົກັ ີ້ງ   
  ບີ້ານ ເປີເຢັນຊູ່ າງໃໝູ່  ບີ້ານ ຢາວຟາງ ບີ້ານ ຈງັເຕນີ+ນ ີ້າປືນ     
  

ເມອືງຂວົ ລະຫດັໄປສະນ ີ02010 - 02015 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02010 

   ບີ້ານ ເມອືງຂວາ ບີ້ານ ສະຫ ອງໄຊ ບີ້ານ ໂພໄຊເໜອື + ຫາດອາຍ ບີ້ານ ບວມພນັ 

   ບີ້ານ ສບົອດັ ບີ້ານ ຫາດເດອື ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ກກົພ ີ້າວ 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍູ່ າງ ບີ້ານ ໂພໄຊໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ອຍກຸດ ບີ້ານ ຮອງເລກີ 

   ບີ້ານ ນາຕຸູ່ ນ+ຈະລ ີ ບີ້ານ ທູ່ າບກັ ບີ້ານ ພເິຈໃິໝູ່  ບີ້ານ ພເິຈເີກົູ່ າ 
   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02011 

   ບີ້ານ ແສນຄ າເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າມາເໜອື ບີ້ານ ຫາດນາງ ບີ້ານ ດງົຂາມ 

   
ບີ້ານ ກກົງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ປ ລຸ ບີ້ານ ສນີໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພອດ 
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ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ າ ບີ້ານ ມກົກວາງ ບີ້ານ ລາວວ ີ ບີ້ານ ສນັຫ ວງ 
   ບີ້ານ ນ ີ້າມາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພ ສະຖ ີ ບີ້ານ ແສນຄ າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແພກ ູ່  
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02012 

   ບີ້ານ ລສຸີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ກິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະແລງ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແພອ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສອຍ ບີ້ານ ແສນລາດ ບີ້ານ ຢູ່ າງເຕຍີ 

   ບີ້ານ ປາກບານ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພຸກ ບີ້ານ ກຸງເກືູ່ ອຍ ບີ້ານ ອມົທບັ 

   ບີ້ານ ຕູ່ າງກກົ ບີ້ານ ອມົລຸງ ບີ້ານ ອມົເພຍ ບີ້ານ ນາ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02013 

   ບີ້ານ ນ ີ້າບຸດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄາງ ບີ້ານ ລາດຊີ້າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປາ 
   ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ມອນສະຫວນັ ບີ້ານ ສບົກູ່ າຍ 

   ບີ້ານ ອມົພຣຸ ບີ້ານ ກວິ ບີ້ານ ຫາດເຊຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມວນ 

   ບີ້ານ ຈນັໄໝູ່  ບີ້ານ ສ ີ້າງຫ ີ້ວຍ+ບ. ເພຍ ບີ້ານ ຈກຸກຸດ ບີ້ານ ລະຮູ່ າງໃຫຍູ່  
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 02014 

   ບີ້ານ ນ ີ້າບອນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຈະລະໄໝ ບີ້ານ ຍະໂລະ ບີ້ານ ກີູ່ ວກ ູ່ າ 
   ບີ້ານ ນ ີ້າບອນເໜອື ບີ້ານ ຕູ່ າງກະລະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອູ່ ອນ ບີ້ານ ກີູ່ ວທາກ 

   ບີ້ານ ສະໝ າແຈບ ບີ້ານ ຈະລະເກົູ່ າ ບີ້ານ ກກົງ ີ ີ້ວ+ລະຮາງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ອມົຕະລາ 
   ບີ້ານ ສະບ  ບີ້ານ ຕອນຈງົ ບີ້ານ ແສນຍູ່ າງ ບີ້ານ ກອງວດັ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 02015 

   ບີ້ານ ດບັກະຈອກ ບີ້ານ ມກົແພກ ບີ້ານ ຫາດໂປນ ບີ້ານ ກະດ ງື 
   ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ກຸງລດີ ບີ້ານ ວງັກອງ ບີ້ານ ວຽງໄຊ 

   ບີ້ານ ແກ ີ້ວຫ ວງ ບີ້ານ ຕນັຫະ ບີ້ານ ອມົຕ ນື ບີ້ານ ກອງບ າງ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ ບີ້ານ ຫາດແດນ     

   

ເມອືງ ສ າພນັ ລະຫດັໄປສະນ ີ02020 - 02023 

   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02020 

   ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ພ ໄຊ ບີ້ານ ຂາໜີ້າ ບີ້ານ ມກົກກົນ ີ້ອຍ 

   ບີ້ານ ນາ+ຫາດລານ ບີ້ານ ອມົຖ ີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າລ ີ ບີ້ານ ພຽງ 
   ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ ບີ້ານ ມກົກກົຫ ວງ ບີ້ານ ລາຊາເກົູ່ າ 
   ບີ້ານ ຍູ່ າງເໜອື ບີ້ານ ທ ີ້າວວງົ ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ດອນຈນັ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02021 

   ບີ້ານ ມກົພະ ບີ້ານ ແສນຫ ວງໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າຮູ່ າງ ບີ້ານ ນ ີ້າຮຸນ 

   

ບີ້ານ ອເີລກັ ບີ້ານ ສະໜ າຮະ ບີ້ານ ນ ີ້າອູ່ ອນ+ມກົລມົ 

ບີ້ານ ແສງ
ດາວເຮອືງ 
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ບີ້ານ ອາເຊ ີ ບີ້ານ ລຫີວາຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຍວນ+ສນັຕານ ບີ້ານ ສລີາເທງີ 
   ບີ້ານ ເພຍຫ ວງ ບີ້ານ ນາອ  ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ສບົຄກີ 

   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02022 

   ບີ້ານ ນ ີ້າຖູ່ ວງ ບີ້ານ ຜົ ີ້ງກ ີ້ ບີ້ານ ມ ຈເີກົູ່ າ ບີ້ານ ມກົຍນົ 

   ບີ້ານ ລາວປານ 2 ບີ້ານ ມ ຈກີາງ ບີ້ານ ລາວແສນ ບີ້ານ ນ ີ້າລອຍ 

   ບີ້ານ ກ ີ້ອງສະວ ິ ບີ້ານ ພ ຊູ່ າງເກົູ່ າ ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ກ ີ້ອງຂ ມ 

   ບີ້ານ ລາວປານ 1 ບີ້ານ ພ ຊູ່ າງໃໝູ່  ບີ້ານ ຊາແກ ີ້ວ ບີ້ານ ລາວເລວ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02023 

   ບີ້ານ ນ ີ້າງາ ບີ້ານ ໜອງຫ ມ ບີ້ານ ເອປີາ ບີ້ານ ໜອງແກ ີ້ວ 

   ບີ້ານ ຕາງຈາກ ບີ້ານ ຈາພວິນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ກກົມູ່ ວງ ບີ້ານ ແສນຄ າ 
   ບີ້ານ ຫາດງາເໜອື ບີ້ານ ລຊີໂີຊ ບີ້ານ ຈາຊືູ່  ບີ້ານ ຊຽງເໜອື 

   ບີ້ານ ຫາດງາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຈາພວິຫ ວງ ບີ້ານ ເຄຈີູ່ າງເກົູ່ າ ບີ້ານ ນ ີ້າກ ີ

   ບີ້ານ ຢູ່ າງປາ       

   ເມອືງ ໃໝູ່  ລະຫດັໄປສະນ ີ02030 - 02033  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02030 

   

ບີ້ານ ນາຊອງ 
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊອງເໜອື+ຊາງ
ແຄນ ບີ້ານ ອມົປະໂລງ ບີ້ານ ສບົນ ີ້າວ 

   ບີ້ານ ນ ີ້າງາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວງັເກົູ່ າ ບີ້ານ ປຸງເຂົ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພຸກ 

   ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ມກົຈະລະ-ໂຮມໄຊ ບີ້ານ ອມົກະເນງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈ ີ້າ 
   ບີ້ານ ແສນອາດ+ຫ ີ້ວຍຊອງ

ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວາງໃໝູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລອດ+ປຸງນກົ 

ບີ້ານ ປາງຫກົ+
ຫ ີ້ວຍຈງຸ 

   ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວາງສຸດ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍ   

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈກິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອຸນ ບີ້ານ ສບົຮຸນ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02031 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫຍ ີ້າຄາ ບີ້ານ ປາກແລີ້ງ-ລະຮູ່ າງ ບີ້ານ ຫາດດ ີ

   ບີ້ານ ນາຫ ວງ-ອມົຕຸ ບີ້ານ ເພຍ ບີ້ານ ແສນເງນິ-ກຸງຮະ ບີ້ານ ປຸງ 
   ບີ້ານ ບວມພນັ ບີ້ານ ແສນອນິ ບີ້ານ ປຸງຍາງ ບີ້ານ ປາກແພ 

   

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກາງ ບີ້ານ ອມົພະລຸ ບີ້ານ ຕະໂມະ 
ບີ້ານ ປາກຍວນ-
ກກົສົ ີ້ມ 

   ບີ້ານ ກຸງລຸງ-ກກົງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ແສນຫ ວງ ບີ້ານ ສດີາ-ຫ ີ້ວຍຍາມ   

   ບີ້ານ ກວິກະຈ າ-ມກົກະ ບີ້ານ ຫຍ ີ້າຍຸງ ບີ້ານ ຫາດຈາ   

   



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 11 

 

ອາກ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02032 

   ບີ້ານ ຍາງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຕູ່ າງໂຊຍ ບີ້ານ ຕນີຕກົ+ປອງສເີກົູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ 
   

ບີ້ານ ສ ງລຸງ ບີ້ານ ເພຍລ ເກົູ່ າ ບີ້ານ ກວິກະແຫ ະ 
ບີ້ານ ພຽງຫ ວງ+
ໜອງລມົ 

   

ບີ້ານ ປາງໄຮໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຊາວຢາງ ບີ້ານ ປູ່ າລນັ 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮອງ+
ຫ ີ້ວຍແດງ 

   ບີ້ານ ປາງໄຮເໜອື+ປາກ
ວຽງ ບີ້ານ ເພຍລ ໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າໂຂງ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

   ບີ້ານ ຈະບ ື ບີ້ານ ມ ເຕນີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເງຍີ   

   

ບີ້ານ ຈະເມຍີ ບີ້ານ ປູ່ ອງສໃີໝູ່  
ບີ້ານ ລາວມາກາງ+ເກົູ່ າຫ ີ້ວຍ
ພຸກ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02033 

   ບີ້ານ ແສນຕາ,ພ ຢາງ,ຫວົງ   ບີ້ານ ຂ ີ້າຈີູ່  ບີ້ານ ສະຫ ວງ-ໜອງແຮີ້ວ ບີ້ານ ນາລ າ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມນື-ບວມຍາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອນັ-ແທງຫ ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກບົ ບີ້ານ ໃໝູ່ ກ ລວີ 

   ບີ້ານ ນາບວົ-ກາງສນັ ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ນາຂວາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ີ້າ 
   

ບີ້ານ ພື ີ້ນຕ+ີຫ ີ້ວຍພຸກ ບີ້ານ ໄໝູ່ ເດອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮັ ີ້ຍ 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາຍ-
ປາກປາ 

   ບີ້ານ ຈອມແຈວເກົູ່ າ(ແຊງ) ບີ້ານ ສມົປູ່ ອຍ ບີ້ານ ກາງ(ຫວົນາ)   

   ບີ້ານ ຈອມແຈວໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າແນນ ບີ້ານ ຝີູ່ ນຫ ູ່    

   

ເມອືງ ບຸນເໜອື ລະຫດັໄປສະນ ີ02040 - 02043  

   ລະຫດັນ ີເຂດ 1: 02040 

   
ບີ້ານ ພຽງດອກຄ າ ບີ້ານ ກອງ ບີ້ານ ບ ູ່ ມາງ ບີ້ານ ບຸນພຽງ 

   ບີ້ານ ບຸນເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຫ ກັ ບີ້ານ ຜູ່ າປ ູ່ ນເກົູ່ າ ບີ້ານ ນ ີ້າບຸນເກົູ່ າ 
   ບີ້ານ ບຸນເຟອືງ ບີ້ານ ບ ູ່ ໃໝູ່  ບີ້ານ ແສນທ າ ບີ້ານ ແສນໄຊ 

   
ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ນ ີ້າຢູ່ ອງໃໝູ່  ບີ້ານ ສນິໄຊ ບີ້ານ ໃໝູ່  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02041 

   ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາເປາະ ບີ້ານ ຊຽງຟີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂລ 

   
ບີ້ານ ທົູ່ ງເຮອືບນິ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ ບີ້ານ ພຽງໄຊ ບີ້ານ ຍອດບຸນ 

   ບີ້ານ ເດນີກລິາ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍ-ພ ມັູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາງ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດງົ ບີ້ານ ຫົູ່ ມ ບີ້ານ ດງົເໜອື ບີ້ານ ມ ຊ ສານ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02042 

   ບີ້ານ ແຂມກ  ບີ້ານ ປາງຫກົ-ສບົຂງິ ບີ້ານ ນ ີ້າກັູ່ ງ-ນ ີ້າຮ ື ບີ້ານ ວງັດອຍ  

   ບີ້ານ ໃໝູ່ ລງົທົູ່ ງ ບີ້ານ ແສນດາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຜູ່ າແດງ-ແສນດາວເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າແພ 

   ບີ້ານ ງາຍເໜອື ບີ້ານ ອະແປຄ  ບີ້ານ ພ ຊູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກດັ 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍິູ່ ງ ບີ້ານ ນ ີ້າຢູ່ ອງເກົູ່ າ ບີ້ານ ດອນຊາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂປູ່ ງ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02043 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແລ ບີ້ານ ສມົບຸນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້ ບີ້ານ ຫວົຂວົ 73 

   
ບີ້ານ ບຸນຊາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສ ງ ບີ້ານ ນ ີ້າລ  69 ບີ້ານ ບ ູ່ ຂຸູ່ ນ 

   

ບີ້ານ ຢ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າຮອຍ ບີ້ານ ເພຍເຈນັ 70 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕດັ 
78 

   

ບີ້ານ ເດອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂູ່ າ 66 ບີ້ານ ປູ່ າຄາໃໝູ່  68 

ບີ້ານ ປູ່ າຄາເກົູ່ າ 
79 

   ບີ້ານ ຊຽງປີ ີ້ 
  

  

   

ເມອືງ ບຸນໃຕ ີ້ ລະຫດັໄປສະນ ີ02050 - 02053   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02050 

   ບີ້ານ ໂພທອງ ບີ້ານ ນາຫວາຍ ບີ້ານ ຊງິໄຊ ບີ້ານ ອາຢາ 
   

ບີ້ານ ບຸນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ບຸນຍອງ ບີ້ານ ນ ີ້າລານນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ຈ  ລາວແສນ
ເກົູ່ າ 

   

ບີ້ານ ໂນນບຸນກາງ ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄູ່ ອງ 
ບີ້ານ ຈ  ລາວແສນໃ
ໝູ່  

   

ບີ້ານ ແສນອນີໃໝູ່  ບີ້ານ ເພຍເຫ ກັ ບີ້ານ ສະໂນໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ສະໜາມຢາງ
ປາ 

   
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02051  

   

ບີ້ານ ນ ີ້າກວ ີ້າງເກົູ່ າ ບີ້ານ ເພຍສຸ+ນ ີ້າຂຸູ່ ນ ບີ້ານ ຜົ ີ້ງກ ີ້ນ ີ້າກວ ີ້າງ 
ບີ້ານ ມ ຈີ ີ້ຫ ີ້ວຍ
ສານ 

   ບີ້ານ ປ ລເີກົູ່ າ ບີ້ານ ຈາແມ ີ້ ບີ້ານ ກກົຄ ີ້ນ ີ້ອຍ+ນ ີ້າມາງ ບີ້ານ ອາເນັູ່ ງ 
   ບີ້ານ ສະໂນເກົູ່ າ ບີ້ານ ຫາດງາມ ບີ້ານ ນາມາກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫວາຍ 

   ບີ້ານ ຈູ່ າຫ ູ່ +ຫ ີ້ວຍອ ີ້ ບີ້ານ ຫາດເສດັ ບີ້ານ ນ ີ້າຂຸູ່ ນໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າຮີ ີ້ນ 

   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02052 

   ບີ້ານ ນ ີ້າບານ ບີ້ານ ບ ູ່ ຫາດ+ຈາຫວູ່ າງ ບີ້ານ ພວີເຈ ີ ບີ້ານ ຈາຄ າຊາວ 

   ບີ້ານ ຈາຫ ວງໃໝູ່  ບີ້ານ ບ ູ່ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາງໄຄ ີ້ ບີ້ານ ມ ຕນື 

   ບີ້ານ ລ ີ້ອງນາຍເກົູ່ າ ບີ້ານ ລາວກ ີ້ເກົູ່ າ ບີ້ານ ນາແຕູ່ ນ ບີ້ານ ສະປາ 
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ບີ້ານ ລ ີ້ອງນາຍໃໝູ່  ບີ້ານ ລາວກ ີ້ໃໝູ່  ບີ້ານ ຈາຫ ວງລ ີ ບີ້ານ ຈາຄ າແດງ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02053 

   

ບີ້ານ ທ ີ້າວດວງ ບີ້ານ ເຕກີາ ບີ້ານ ແສນອນີຫ ວງ 
ບີ້ານ ລງົທາງ+ພ 
ມອນ 

   

ບີ້ານ ສະໂນນ ີ້າລານ ບີ້ານ ເຈຢີາ ບີ້ານ ປ ລໃີໝູ່  
ບີ້ານ ເຊັູ່ ງກາງ
ເກົູ່ າ+ໃໝູ່  

   ບີ້ານ ສ າພນັໄຊ ບີ້ານ ອເີປີຈງິ ບີ້ານ ໄອໂຈນ ີ້າປ໋ອກ ບີ້ານ ນານ ີ້າ 
   ບີ້ານ ກູ່ າວສານ ບີ້ານ ຈາຄ າລ+ືໄອໂຈ ບີ້ານ ມ ຈີ ີ້ນ ີ້າປ໋ອກ ບີ້ານ ພ ຄ ີ້ 
   ເມອືງ ຍອດອ  ລະຫດັໄປສະນ ີ02060 - 02064    

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 02060 

   ບີ້ານ ເທງີ ບີ້ານ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ເຄື ີ້ອເໜອື ບີ້ານ ປາງຫກົ 

   ບີ້ານ ລຸູ່ ມ ບີ້ານ ພານທອງ ບີ້ານ ສຸູ່ ມຄ າ ບີ້ານ ວ ເປົາກາງ 
   ບີ້ານ ກາດ ບີ້ານ ຈອມພ ີ້ ບີ້ານ ຕ ີ້າງ ບີ້ານ ຕູ່ າເປີສ ູ່  
   ບີ້ານ ພ ຊ ີ້າງ ບີ້ານ ສມົໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອ  ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 02061 

   ບີ້ານ ໂຈກາໃໝູ່  ບີ້ານ ນາກງົ ບີ້ານ ພຽງແສງ ບີ້ານ ສວຍງາມ 

   ບີ້ານ ໂຈກາເກົູ່ າ ບີ້ານ ພ ີ້ ບີ້ານ ບ ູ່ ຊາວ ບີ້ານ ແຊວຈ ີ້າຍ 

   ບີ້ານ ນາຍາວ ບີ້ານ ສນີຈ ີ້າຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ບີ້ານ ສມົເຮອືງ 
   ບີ້ານ ບ ູ່ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຕູ່ າກ ຊູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຊຽງສ ີ້ຽວ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 02062 

   ບີ້ານ ນ ີ້າມູ່ າ ບີ້ານ ລສີານມ ູ່  ບີ້ານ ຕູ່ າລສິ ູ່  ບີ້ານ ນາຫ ວງ 
   

ບີ້ານ ລງົທາງ ບີ້ານ ລານຕຸູ່ ຍ ບີ້ານ ແຊວລສິ ູ່  
ບີ້ານ ຕຸູ່ ງກວູ່ າລນີ
ນ ີ້ອຍ 

   ບີ້ານ ຍອດນ ີ້າອ  ບີ້ານ ກຸງຈີູ່  ບີ້ານ ພນີຈາງ ບີ້ານ ກາງ 
   

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແປເໜອື ບີ້ານ ວ ເປົາເໜອື ບີ້ານ ເລາົແມວ 

ບີ້ານ ຕຸູ່ ງກວູ່ າລນີ
ໃຫຍູ່  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 02063 

   ບີ້ານ ຜງັສານ ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກາ ບີ້ານ ເປີຢີນຊູ່ າງ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວາ ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ເຢນວີຕຸູ່ ງ ບີ້ານ ເປີຮວູ່ າສ ູ່  
   ບີ້ານ ປາຈູ່ າ ບີ້ານ ຈນັສານ ບີ້ານ ມາລເິທົູ່ າ ບີ້ານ ຊທີົູ່ ງປູ່ າເກົູ່ າ 
   ບີ້ານ ພ ເໜືູ່ ອສານ ບີ້ານ ຢາເຄ ີ ບີ້ານ ນາຫກົ ບີ້ານ ຊທີົູ່ ງປູ່ າໃໝູ່  
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 02064 
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ບີ້ານ ທ ຈງັຟາງ ບີ້ານ ຊເີກົູ່ າໂຮ ບີ້ານ ຫວຍຍ ມ 

ບີ້ານ ແຊວໂຮ
ແປນ 

   ບີ້ານ ແມງັກວູ່ າຜົ ີ້ງ ບີ້ານ ລູ່ າ ບີ້ານ ນ ີ້າມູ່ ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ເປີລາວວ  
   ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ແກູ່ ງ ບີ້ານ ສຸລນີ ບີ້ານ ອ ເໜອື 

   ບີ້ານ ຊເີປີຈ ີ້າຍ ບີ້ານ ງ ີ້ອງ ບີ້ານ ນ ີ້າມູ່ າໃຫຍູ່    

   

 

 

 

 

 

 

ແຂວງ ຫລວງນ ີ້າທາ 
ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ03000 

ແຂວງ ຫລວງນ ີ້າທາ  03xxx 

     ເມອືງ ຫລວງນ ີ້າທາ ລະຫດັໄປສະນ ີ03000 - 03002 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 03001 

     ບີ້ານ ອຸດມົສນິ ບີ້ານ ທົູ່ ງໄຈ ີ້ໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຫວົຂວົ ບີ້ານ ວຽງເງນິ 

     ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ທົູ່ ງໄຈ ີ້ເໜອື ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າຈ ີ້າງ 
     ບີ້ານ ນາຫ ີ້ອມ ບີ້ານ ທົູ່ ງອົ ີ້ມ ບີ້ານ ດອນສ າພນັ ບີ້ານ ໜອງບວົວຽງ 
     ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ຫາດຍາວ ບີ້ານ ທົູ່ ງດ ີ ບີ້ານ ປູ່ າປົວະ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 03002 

     ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ທົູ່ ງຂວົ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ທູ່ າອ ີ້ 
     ບີ້ານ ນ ີ້າດ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າແງ ີ້ນ ບີ້ານ ດອນແລ ບີ້ານ ນາລ ື

     ບີ້ານ ນ ີ້າທຸງ ບີ້ານ ໂພນໄຊສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ດອນມ ນ ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍ 

     ບີ້ານ ວຽງໄຕ ີ້ ບີ້ານ ປຸູ່ ງ ບີ້ານ ດອນຄຸນ ບີ້ານ ນ ີ້າສູ່ າ 
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ບີ້ານ ວຽງເໜອື ບີ້ານ ປູ່ າສກັ ບີ້ານ ຫ ວງ ບີ້ານ ນ ີ້າຫ ີ້າ 
     ບີ້ານ ຂອນ ບີ້ານ ຂວົສ ງ ບີ້ານ ນ ີ້າລ ື ບີ້ານ ປະລາງ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 03002 

     ບີ້ານ ຕາຫວານ ບີ້ານ ນ ີ້າແດງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ບ ູ່ ເຕນັ 

     ບີ້ານ ກກົມີ ີ້ ບີ້ານ ສວນຢາ ບີ້ານ ຕນີຕກົ ບີ້ານ ນ ີ້າລຸງ 
     ບີ້ານ ນ ີ້າແດງເໜອື ບີ້ານ ປາງສາ ບີ້ານ ບ ູ່ ເກອື ບີ້ານ ບມົພຽງ 
     ເມອືງ ສງິ ລະຫດັໄປສະນ ີ 03010 - 03012 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 03010 

     ບີ້ານ ຊຽງຢືນ ບີ້ານ ດອນປູ່ ອຍ ບີ້ານ ສງິຈະເລນີ ບີ້ານ ທົູ່ ງຍນົ 

     ບີ້ານ ຊຽງໄຈ ບີ້ານ ດອນໃໝູ່  ບີ້ານ ສລີເິຮອືງ ບີ້ານ ກາງໃໝູ່  
     ບີ້ານ ຊຽງແລ ບີ້ານ ດອນໄຈ ບີ້ານ ຕາປີ້າວ ບີ້ານ ນາຄ າ 
     ບີ້ານ ຊຽງອນິ ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າແກ ີ້ວຫ ວງ ບີ້ານ ສ  
     ບີ້ານ ຊຽງມ ນ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ທົູ່ ງໃໝູ່  ບີ້ານ ສລີມິນົ 

     ບີ້ານ ຫວົຂວົ ບີ້ານ ກກົມູ່ ວງ ບີ້ານ ອຸດມົສນິ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 03011 

     ບີ້ານ ພະບາດ ບີ້ານ ດອນທນັ ບີ້ານ ຫວົນາກາງ ບີ້ານ ກຸູ່ ມ 

     ບີ້ານ ຈອມ ບີ້ານ ປູ່ າຄາ ບີ້ານ ນ ີ້າເຫ ກັ ບີ້ານ ປູ່ າປູ່ ອຍ 

     ບີ້ານ ພະຍາຫ ວງ ບີ້ານ ນ ີ້າດາຍ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ຫວົຂວົ 

     ບີ້ານ ປູ່ າຊູ່ າງ ບີ້ານ ສງິພດັທະນາ ບີ້ານ ຕນີທາດ ບີ້ານ ໃໝູ່  
     ບີ້ານ ນ ີ້າມາຍ ບີ້ານ ຫວົນາເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າແກ ີ້ວນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຢາງຫ ວງ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 03012 

     ບີ້ານ ຈງົກາ ບີ້ານ ນ ີ້າແດດສມົບ ນ ບີ້ານ ສີູ່ ວ ບີ້ານ ເມາະນະ 
     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກດົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຂູ່ ມ ບີ້ານ ເສື ີ້ອແດງ ບີ້ານ ສບົອີູ່ ໃໝູ່  
     ບີ້ານ ເຫ ົ ີ້າເຂົ ີ້າ ບີ້ານ ປູ່ າຂາວາຍ ບີ້ານ ນາໄຊ   

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລະ ບີ້ານ ຕາໜີ ີ້ ບີ້ານ ພເີຢີ   

     
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອຍ ບີ້ານ ເອວີ ີ້າ ບີ້ານ ລາວຊ ີ   

     ເມອືງ ນາແລ ລະຫດັໄປສະນ ີ 03020 - 03021 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 03020 

     ບີ້ານ ວງັມໄີຊ ບີ້ານ ວຽງໃໝູ່  ບີ້ານ ນາແຍງ ບີ້ານ ໜອງຄ າ 
     ບີ້ານ ອ ີ້ອມ ບີ້ານ ພ ໂທນ ບີ້ານ ພ ປາດ ບີ້ານ ສະແກນ 

     ບີ້ນ ພ ລາ ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ຫາດເຕາະ ບີ້ານ ຮຸູ່ ນ 

     ບີ້ານ ໜອງປາແສດ ບີ້ານ ຄອນຄ າ ບີ້ານ ຫາດລອຍ ບີ້ານ ພ ຄາງ 
     ບີ້ານ ເລາົ ບີ້ານ ງວນ ບີ້ານ ຕງົຖອນ ບີ້ານ ຄອນທບິ 
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ບີ້ານ ພ ຈະແລ ບີ້ານ ກະເບະ ບີ້ານ ແວນ ບີ້ານ ຕະເຄງິ 
     ບີ້ານ ເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ຕະລຸຍ ບີ້ານ ຜາງບກົ ບີ້ານ ຈອມສ ີ

     ບີ້ານ ພ ຄາ ບີ້ານ ພ ຕນັ ບີ້ານ ຫາດແຕະ ບີ້ານ ກິູ່ ວຫນີຊ ີ້າງ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 03021 

  ບີ້ານ ຄອນຈນັ ບີ້ານ ວາດ ບີ້ານ ດອນຊາຍ ບີ້ານ ມກົກ ດ 

     ບີ້ານ ຫາດນາແລ ີ້ງ ບີ້ານ ມກົພາດ ບີ້ານ ສາງອາກ ບີ້ານ ມກົຈອດ 

     ບີ້ານ ພ ລວງ ບີ້ານ ກອນລາງ ບີ້ານ ຫາດຈະລະ ບີ້ານ ກນັຫະ 
     ບີ້ານ ສະໂລຍ ບີ້ານ ເປື ີ້ອນ ບີ້ານ ຫາດລມົ ບີ້ານ ຫາດຮບັ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າແຫູ່ ງ ບີ້ານ ສະກບັ ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ພ ລມົ 

     ບີ້ານ ພ ກາງ ບີ້ານ ສະເລອືງ ບີ້ານ ຜາຮ  ບີ້ານ ມງົໂຄະ 
     ບີ້ານ ຫາດຈອນ ບີ້ານ ສະພມິ ບີ້ານ ຜາລ ີ ບີ້ານ ຕະກຸ 

     
  ບີ້ານ ລອງມ ນມໄີຊ   ບີ້ານ ລອງມ ນຈອມແກ ີ້ວ 

     ເມອືງ ວຽງພ ຄາ ລະຫດັໄປສະນ ີ 03030 - 03032 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 03030 

     ບີ້ານ ວຽງສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ດງົວຽງ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ທ ີ້ຽວ 

     ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າໂອ ບີ້ານ ກ ີ້າປອນ ບີ້ານ ລະມອນ 

     ບີ້ານ ຜີ້າແດງ ບີ້ານ ນ ີ້າແອງ ບີ້ານ ພ ລນັ ບີ້ານ ນ ີ້າສງິ 
     ບີ້ານ ປະລາງ ບີ້ານ ນ ີ້າມາງ ບີ້ານ ດງົໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າກ ີ້ຽງ 
     ບີ້ານ ນ ີ້າເສອື ບີ້ານ ກອນທຸ ບີ້ານ ທາຫ ວງ ບີ້ານ ພ ເລດັ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 03031 

     ບີ້ານ ທົູ່ ງໄຮ ບີ້ານ ທົູ່ ງນາແປນ ບີ້ານ ນ ີ້າຟ ີ້າ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
     ບີ້ານ ນ ີ້າເງນິ ບີ້ານ ສະໂກນ ບີ້ານ ໄລລອດ ບີ້ານ ປະລາງຊາຍ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າສງິ ບີ້ານ ພ ລນັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າແພ ບີ້ານ ດອນໃໝູ່  
     ບີ້ານ ເມອືງອ  ບີ້ານ ນ ີ້ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນ ີ້າປາມນັ ບີ້ານ ປາກຄານ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 03032 

     ບີ້ານ ຕາຊຸມ ບີ້ານ ນ ີ້າກາບເໜອື ບີ້ານ ຫວຍຫກົ ບີ້ານ ນ ີ້າກາບໄຕ 

     ບີ້ານ ທົູ່ ງລາດ ບີ້ານ ນ ີ້າມາຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຕາແລູ່ ງ ບີ້ານ ນ ີ້າວຽງ 
     ບີ້ານ ພ ແຍູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າລຸງ ບີ້ານ ຕາລອງ   

     ເມອືງ ລອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ 03040 - 03048 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 03040 

     ບີ້ານ ຈອມແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ຫວຍຖຸໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫວົຂວົ ບີ້ານ ຫ ວງຜາຄ າ 
     ບີ້ານ ຫ ກັຜາໃໝູ່  ບີ້ານ ດອນແຍງ ບີ້ານ ພ ທ າ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 03041 

     ບີ້ານ ດອນສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ຢູ່ າງອານ ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ໂພນສະຫູ່ ວາງ 
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ບີ້ານ ປູ່ າຄ າ ບີ້ານ ເຕົ ີ້າໂຮມ ບີ້ານ ໂພນສ າພນັ ບີ້ານ ຈະເລນີໄຊ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 03042 

     ບີ້ານ ຊຽງກກົໃໝູ່  ບີ້ານ ຕາສຸມໃໝູ່  ບີ້ານ ສມົປານຍາວ ບີ້ານ ສາລາ 
     ບີ້ານ ສມົປານໃໝູ່  ບີ້ານ ສມົປານໃຕ ີ້ ບີ້ານ ເມອືງຂນັ ບີ້ານ ຈູ່ າຍ ື

     ບີ້ານ ຂາຫລງັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກຸູ່ ມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອ  ບີ້ານ ຊຽງກກົເກາົ 
     ບີ້ານ ຊຽງຮຸງ ບີ້ານ ກກົມູ່ ວງ ບີ້ານ ຢຸູ່ ງຊາຍ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 03043 

     ຍ ີ້ານ ຈາວາດ ບີ້ານ ດອນໄຈ ບີ້ານ ສບົປານເກົູ່ າ ບີ້ານ ຈ າຄ າຕນັ 

     ບີ້ານ ສມົປານໃໝູ່  ບີ້ານ ແມູ່ ຂງິ ບີ້ານ ພະຍາຫ ວງຄ າປີງ ບີ້ານ ນ ີ້າໂຫ ຍ 

     ບີ້ານ ຈາຄ າລ ີ ບີ້ານ ສາມສບົ ບີ້ານ ຜາງວົ ບີ້ານ ອ ີ້າຍແສງ 
     ບີ້ານ ນາຄ າ 

  

  

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 03044 

     ບີ້ານ ຜາແຄ ບີ້ານ ພ ຈນົ ບີ້ານ ຈາຄ າປົງ ບີ້ານ ສວີໄິລ 

     ບີ້ານ ກາງເກົູ່ າ ບີ້ານ ນາມນົ ບີ້ານ ແດນກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝ ີ້ 
     ບີ້ານ ຈູ່ າຄ າຕນັກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ວງ 

 

  

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 03045 

     ບີ້ານ ນ ີ້າໂຍ ບີ້ານ ພນົຕ ີ້ ບີ້ານ ຈງົກາ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍໃໝູ່  
     ບີ້ານ ສະເກາົ ບີ້ານ ສະໃໝູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄະ ບີ້ານ ຕນີດອຍ 

     ບີ້ານ ຕາຍໄຮູ່ ໃໝູ່  ບີ້ານ ດນັໄຮູ່ ເກົູ່ າ ບີ້ານ ປາງຫກົ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 03046 

     ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ສລີມິ ນ ບີ້ານ ຫວົປຸງ ບີ້ານ ສບົອໃີໝູ່  
     ບີ້ານ ແພວແຍະ ບີ້ານ ສບົມະ ບີ້ານ ພະຍາຫ ວງ ບີ້ານ ນ ີ້າມະ 
     ບີ້ານ ຫ ວງໂພຄ າ ບີ້ານ ຄກົຫນີ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າບກັ 

     ບີ້ານ ນ າບກັ ບີ້ານ ແສນເຖາົ 
 

  
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 03047 

     ບີ້ານ ແສນຈມົປ  ບີ້ານ ຈ າປີ ບີ້ານ ທົູ່ ງໝ ຕ ູ່ າ ບີ້ານ ຜາເປາະ 
     ບີ້ານ ສບົຄາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຖ ເກົູ່ າ ບີ້ານ ຜາແຕະເກົູ່ າ ບີ້ານ ຈູ່ າໃໝູ່  
     ບີ້ານ ປູ່ າຊອດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອນ ບີ້ານ ສາມເມອືງໃໝູ່  ບີ້ານ ເຈຕະ 
     ບີ້ານ ບ  

  

  
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 03048 

     ບີ້ານ ຈອມມອກ ບີ້ານ ຈູ່ າແກ ີ້ວເໜອື ບີ້ານ ຈູ່ າແກ ີ້ວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຈູ່ າຈະນາມ 

     ບີ້ານ ແສນຂນັຄ າເກົູ່ າ ບີ້ານ ແສນຂນັຄ າໃໝູ່  ບີ້ານ ປູ່ າອ ີ້   
     ບີ້ານ ຈູ່ າຄ າຕນັ ບີ້ານ ອ ີ້າຍຢູ່ າງ ບີ້ານ ຕ໋ອງ   
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         ແຂວງ ອຸດມົໄຊ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ04000 

ແຂວງ ອຸດມົໄຊ  04xxx 

       
 ເມອືງໄຊ  ລະຫດັໄປສະນ ີ 04000 - 04008           

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 04000 

       ບີ້ານ ວງັໄຮ ບີ້ານ ວຽງສາ ບີ້ານ ນາເລາົ ບີ້ານ ແສນຄ າ 
       ບີ້ານ ພ ຂຽວ ບີ້ານ ນາຫວານນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາໜ ີ ບີ້ານ ໂຮມສຸກ 

       ບີ້ານ ຖີູ່ ນ ບີ້ານ ເຈງ ບີ້ານ ນາສ ີ້າວ ບີ້ານ ຫ ກັ 4 

       ບີ້ານ ມອນໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງແມງດາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂຸມ   
       ບີ້ານ ປາສກັ ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ທ ີ້ຽວ   

       ບີ້ານ ລ ີ້ອງກ ເດືູ່ ອ ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ນາເລ   
       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 04001  

       ບີ້ານ ກອນແກນ ບີ້ານ ນາຮວີ້າງ ບີ້ານ ປາງແມງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມອກ 

       ບີ້ານ ວງັມນົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮຸມ ບີ້ານ ວາງຢານ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 04002  

       ບີ້ານ ບ  ບີ້ານ ກດັ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຢາ ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າບາກ 

       ບີ້ານ ແຟນ ບີ້ານ ປຸງຫຽງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາງ ບີ້ານ ແສນລາດ 

       ບີ້ານ ໃໝູ່  
  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 04003  
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ບີ້ານ ນາງວີ ບີ້ານ ຫ ກັ 20 ບີ້ານ ຢີ້າວໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫ ກັ 44 

       ບີ້ານ ມກົກກົ ຫ ກັ 16 ບີ້ານ ຫ ກັ 28 ບີ້ານ ຫ ກັ 37 ບີ້ານ ລາວວາ 
       ບີ້ານ ນາຊາຍທອງ ບີ້ານ ຫ ກັ 32 

 

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 04004  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍ າ ບີ້ານ ໂຮມໄຊ ບີ້ານ ຫ ກັ 10 ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍ ີ້າງ 
       ບີ້ານ ມ ນເມອືງ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 04005  

       ບີ້ານ ກ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປ  ບີ້ານ ຫ ກັ22 

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄູ່ າ     

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 04006  

       ບີ້ານ ໂພນໂຮມ ບີ້ານ ນ ີ້າວນື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮ ີ້ຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ີ້ຽງ 
       ບີ້ານ ວງັມນົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລະອງົ ບີ້ານ ນາຈາງ ບີ້ານ ສະນາງປິ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 04007  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອຸູ່ ນ ບີ້ານ ນາງາມ ບີ້ານ ມກົຈາກ ບີ້ານ ລາງ 
       ບີ້ານ ທູ່ າສະເຫ ອຶງ ບີ້ານ ນາອູ່ ອມ 

 

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 04008  

       ບີ້ານ ນ ີ້າແຫງ ບີ້ານ ຕງົປ າງ ບີ້ານ ນ ີ້າປລະ ບີ້ານ ຕະອງຶ 
       ບີ້ານ ສະລວງ ບີ້ານ ມກົຄະ ບີ້ານ ກີູ່ ວຈະລຸ ບີ້ານ ຈອມກາ 
       ບີ້ານ ແປນ ບີ້ານ ນ ີ້າຈອງ ບີ້ານ ຈອງອອງ ບີ້ານ ຕາງກກົ 

       ບີ້ານ ແກູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າປຸງ ບີ້ານ ກະລວະ   

       ເມອືງ ຫລາ ລະຫດັໄສະນ ີ04010 - 04016  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 04010 

       ບີ້ານ ດອນສະອາດ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ວງັວນັ ບີ້ານ ນາຄອຍ 

       ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ບວມສມົ     

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 04011 

       ບີ້ານ ຕາດມູ່ ວນ ບີ້ານ ນ ີ້າແລ ີ້ງ ບີ້ານ ມກົໂຮງ ບີ້ານ ຕູ່ າງເງຍີ 

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ຜາວ ີ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 04012 

       ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ າ ບີ້ານ ຕະນອງປ  
       ບີ້ານ ສະມກັຄໄີຊ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 04013 

       ບີ້ານ ປາກກ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແພ ບີ້ານ ຫວົແກ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອ ີ້ 
       ບີ້ານ ຫາດນດິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈາຍ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ມກົຕນົ 

       ບີ້ານ ຫາດແອນ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 04014 

       ບີ້ານ ພ ແທູ່ ນ ບີ້ານ ລາງລງີ ບີ້ານ ປາງສະບດັ ບີ້ານ ພ ສະຖ ິ

       ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ໂພນສະຫວດັ     

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 04015 

       ບີ້ານ ຈາກແປ ະ ບີ້ານ ປາງປ +ຕງົເຊ ີ ບີ້ານ ກກົໄມ ີ້ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊງັ 
       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຕນ 

  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 04016 

       ບີ້ານ ອາໂນ ບີ້ານ ລາວຫວູ່ າງ ບີ້ານ ມກົລະຫາງ ບີ້ານ ປາກປຸຍ 

       ບີ້ານ ແສນຫ ວງ ບີ້ານ ອາຄງັ ບີ້ານ ຕະໂລະລມົ   

        ເມອືງ ນາໝ ີ້ ລະຫດັໄປສະນ ີ04020 - 04028 

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 1: 04020 

       ບີ້ານ ໂຮມໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອູ່ ອນ ບີ້ານ ນ ີ້າເຊ ບີ້ານ ນາຕອງ 
       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 2: 04021  

       ບີ້ານ ນາໝ ີ້ເໜອື ບີ້ານ ນາໝ ີ້ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ກວີລານ ບີ້ານ ໄຊສ າພນັ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 3: 04022  

       ບີ້ານ ນາໂຮມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາງ ບີ້ານ ປາງດ  ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າຂາມ+ນ ີ້າມຸດ 

       ບີ້ານ ນ ີ້າແພງ ບີ້ານ ປາງທອງ ບີ້ານ ນາຂາມ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 4: 04023  

       ບີ້ານ ປາງສາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ+ແສນໄຊ ບີ້ານ ພ ຕ ມ ບີ້ານ ພ ລ ີ

       ບີ້ານ ປາກນ ີ້າຕອງ ບີ້ານ ຈອມແສນ 

 

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 5: 04024  

       ບີ້ານ ນາຖວົ ບີ້ານ ນາທງົ ບີ້ານ ກວີແຈບ ບີ້ານ ບ ຕາໄກ 

       ບີ້ານ ນ ີ້າວນື ບີ້ານ ນ ີ້າວນືເໜອື ບີ້ານ ກ ລງົ ບີ້ານ ໜາກຈກຸ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 6: 04025  

       ບີ້ານ ເລາົ ບີ້ານ ແພງ ບີ້ານ ພ ເອອືດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປອດ   
      ບີ້ານ ພ ທອງ ບີ້ານ ພ ເຄອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊອຍ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 7: 04026  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຮ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫາ ບີ້ານ ນ ີ້າຕອງ ບີ້ານ ພ ອມົ 

       ບີ້ານ ວງັອາງ 
  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 8: 04027 

       ບີ້ານ ສະແງ ບີ້ານ ເຕົູ່ າ ບີ້ານ ມກົຄະ ບີ້ານ ສະກວົ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 9: 04028  

       ບີ້ານ ຂວາງຄ າ ບີ້ານ ໃໝນາເຕົູ່ າ ບີ້ານ ນ ີ້າກ ີ້ ບີ້ານ ມ ູ່ ຕມື 

       ບີ້ານ ນາສະຫວາງ ບີ້ານ ນ ີ້າໂມງ       
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ເມອືງ ງາ ລະຫດັໄປສະນ ີ04030 - 04038  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 1: 04030  

       ບີ້ານ ດອນແອນ ບີ້ານ ເມອືງງາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄານ ບີ້ານ ຖີູ່ ນ 

       ບີ້ານ ດອນງ ີ ີ້ວ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 2: 04031  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຊຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລຽງ ບີ້ານ ໜອງເຕົູ່ າ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 3: 04032  

       ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປລອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລມີ ບີ້ານ ນາຄກົ 

       ບີ້ານ ໂພນຄ າ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 4: 04033  

       ບີ້ານ ຕງົຕຸູ່ ນ ີ້ອຍ+ຫ ີ້ວຍ
ລນັ ບີ້ານ ແສນໄຊ+ຫ ີ້ວຍເຕອືງ ບີ້ານ ຫງົຖ ໃຫຍູ່ +ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄລ+ພ ສ ີ

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 5: 04034  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລະເປີ ບີ້ານ ກວີລາຄ າ ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວຍງ ີ້ວນ ບີ້ານ ພ ຫວດໃຫຍູ່  
       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລມີ ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວຍລາວ ບີ້ານ ມກົຈະແລງ ບີ້ານ ແສນຈອດ+ຫ ີ້ວຍຫກົ 

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະຫ າກ 

  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 6: 04035  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂະຫຍາຍ
ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ມກົລະວານ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ີ້ອມ ບີ້ານ ຄກົພ  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂະຫຍາຍ
ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປອມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພາງ ບີ້ານ ຍອຍໄຮ 

       ບີ້ານ ທູ່ າກວ ີ້າງ 
  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 7: 04036  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈນັ+ຫ ີ້ວຍ
ມູ່ ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂອ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍືູ່ ງ ບີ້ານ ພ ຈ ີ

       ບີ້ານ ພ ສ ງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຜັູ່ ງ ບີ້ານ ນາເໜື ີ້ອງ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 8: 04037  

       ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ລາດແອນ ບີ້ານ ລາດຄະມ ນ ບີ້ານ ລາດຫານ 

       ບີ້ານ ຫາດຂາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫງິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫນີ ບີ້ານ ຫາດເຕ ີ

       ບີ້ານ ລາດກມຶ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 9: 04038  

       

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຍອືງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊານ+ກວີວງິ 
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ+ແທນ
ຄ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈ ິ
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ບີ້ານ ນາຊານ+ຫ ີ້ວຍໂມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄະ+ບ      

       ເມອືງແບງ ລະຫດັໄປສະນ ີ04040 - 04046  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 1: 04040  

       ບີ້ານ ແບງຫ ວງ ບີ້ານ ໂພແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ພ ຄ າ 
       ບີ້ານ ແບງຄ າ ບີ້ານ ປາງເດອື ບີ້ານ ນາໄລ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫຸກ 

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາ ບີ້ານ ກອນຄ າ ບີ້ານ ບ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າດ ີ້ 
       ບີ້ານ ທູ່ າກາດ ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ຊຽງເລ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

       ບີ້ານ ນາຫ ີ້ວຍ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 2: 04041  

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ  ບີ້ານ ມາງ ບີ້ານ ທູ່ າມນື ບີ້ານ ກວີສງັວານ 

       ບີ້ານ ນາງວົ ບີ້ານ ປາງຍມົ ບີ້ານ ນາແມດ ບີ້ານ ເພຍຫວົນ ີ້າ 
       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ ບີ້ານ ປາງທອງ ບີ້ານ ນາປາເໜອື+ໃຕ ີ້   

       ບີ້ານ ພ ຍຸດ ບີ້ານ ນ ີ້າຕຸ ີ້ຍ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 3: 04042  

       ບີ້ານ ໂຮມໄຊຄ າ ບີ້ານ ປາງສມົ ບີ້ານ ນ ີ້າປ ີ້ ບີ້ານ ວງັວະ 
       ບີ້ານ ໂພນສ ີ ບີ້ານ ສາມກາງ ບີ້ານ ນາມອນ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 4: 04043  

       ບີ້ານ ນ ີ້າຂອງ ບີ້ານ ຕງົຖ ນ ບີ້ານ ຈນັໃໝູ່  ບີ້ານ ມກົວຽງ 
       ບີ້ານ ຂ ີ້ອນ 

  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 5: 04044  

       ບີ້ານ ຜາແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາໂຮມ+ຫ ກັ ບີ້ານ ແສນສ ີ ບີ້ານ ຮາມວົ 

       ບີ້ານ ພ ລຸ ີ້ງ 
  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 6: 04045  

       ບີ້ານ ພ ໂຮ ບີ້ານ ໄລໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໄລນ ີ້ອຍ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 7: 04046  

       ບີ້ານ ປີ້ອມ ບີ້ານ ປົງ ບີ້ານ ຕາງຈອງ ບີ້ານ ກນັວາງ 
       ບີ້ານ ຕູ່ າງຖ ູ່  ບີ້ານ ກ າ 

 

  

       ເມອືງ ຮຸນ ລະຫດັໄປສະນ ີ04050 - 04059  

       ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 1: 04050 

       ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບີ້ານ ດອນຄ າ ບີ້ານ ສມົໄຊ ບີ້ານ ນາເງນິ 

       ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພະ ບີ້ານ ວງັຕງັ 
       ບີ້ານ ນາຝາງ ບີ້ານ ວງັລ າ ບີ້ານ ແຟນ ບີ້ານ ລງັຈງິ 
       ບີ້ານ ໜອງບວົແດງ ບີ້ານ ນາໂຮມ ບີ້ານ ນາ   
       ບີ້ານ ນາໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ນ ີ້າອຸູ່ ນ ບີ້ານ ນາຄ າ   
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ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 2: 04051  

       ບີ້ານ ຈນັໄຕ ບີ້ານ ນ ີ້າຄ ີ້ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ນ ີ້ານ ີ້ອຍ 

       ບີ້ານ ກອນຄ າ ບີ້ານ ນາວາງ ບີ້ານ ພຽງຫຍ ີ້າ ບີ້ານ ອຸດມົ 

       ບີ້ານ ມກົປ າຍ+ມກົສວນ ບີ້ານ ນ ີ້າຍ ີ້ອນ ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າມ ີ້າວ ບີ້ານ ນ ີ້າໜ ີ້ຽງ 
       ບີ້ານ ຜາງູ່ າມ ບີ້ານ ບວມເລາົ ບີ້ານ ກິູ່ ວຜາ   

       ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ລູ່ ອງອິູ່ ນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 04052 

       ບີ້ານ ນ ີ້າພ ນ ບີ້ານ ຈນັວາງ ບີ້ານ ມກົຮງັ ບີ້ານ ພ ລາດ 

       ບີ້ານ ພ ສອນ ບີ້ານ ກອນເທຍີ ບີ້ານ ພ ເລາົ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 04053 

       ບີ້ານ ພ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າກວາງ ບີ້ານ ພ ຢວກ ບີ້ານ ກອນໂຕ ງ 
       ບີ້ານ ມກົກະຈອກ ບີ້ານ ມກົຄະ 

 

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 04054 

       ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ ບີ້ານ ພ ທອງ ບີ້ານ ຈອງນັູ່ ງ ບີ້ານ ຜາຍ າ 
       ບີ້ານ ແຈ ີ້ງ 

  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 04055 

       ບີ້ານ ພ ຕ ມ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຄ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າພກັ ບີ້ານ ພ ຄອຍ(ຕາດຕະແລ) 
       ບີ້ານ ກອງເໜອືງ ບີ້ານ ຕາງໂລນ ບີ້ານ ພ ລອດ   

       ບີ້ານ ຕາງຢາ ບີ້ານ ພ ແຊູ່  ບີ້ານ ດ ູ່    

       
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 04056 

       ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ດອນນາ ບີ້ານ ກະຕູ່ າງຍາ 
       ບີ້ານ ພ ໂພນ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 04057 

       ບີ້ານ ນາຊຽງດ ີ ບີ້ານ ຜຽງຫ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້ານອງ ບີ້ານ ມກົຈາກ 

       ບີ້ານ ກີູ່ ວຍາບ ບີ້ານ ຈອມແລງ ບີ້ານ ແກ ີ້ວ   

       ບີ້ານ ນາໃໝູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າຍງື ບີ້ານ ແມ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 04058 

       ບີ້ານ ນ ີ້າພວນ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ມກົຫ ກັ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 10: 04059 

       ບີ້ານ ນ ີ້າຕ າ ບີ້ານ ມກົພອດ ບີ້ານ ຕະລບຶ   

       ເມອືງ ປາກແບງ ລະຫດັໄປສະນ ີ04060 - 04067   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 04060 

       ບີ້ານ ປາກແບງ ບີ້ານ ດອນສະອາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະ ບີ້ານ ປາກເງຍີ 
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ບີ້ານ ແກ ີ້ງຊ ີ້າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແສງຄ າ     

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 04061 

       ບີ້ານ ດອນແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂທນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລາົ ບີ້ານ ກີູ່ ວຄຸຍ 

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 04062 

       ບີ້ານ ໄຊຊະນະ ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າປາ ບີ້ານ ພ ລວງ ບີ້ານ ມກົພາງ 
       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 04063 

       ບີ້ານ ຈອມແລີ້ງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ມກົແຄະ ບີ້ານ ພ ຊາງ ບີ້ານ ກອງວາງ 
       ບີ້ານ ຈອມແລີ້ງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພ ສ ງ ບີ້ານ ກອນລາງ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 04064 

       ບີ້ານ ມກົໂຄໃຫຍູ່  ບີ້ານ ມກົສະຕອງ ບີ້ານ ມກົຈງົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ລາງຈງິ 
       ບີ້ານ ມກົຕຸ ບີ້ານ ມກົກູ່ ານ ບີ້ານ ມກົໂຄກາງ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 04065 

       ບີ້ານ ມກົແຫວນ ບີ້ານ ແຕງສາ ບີ້ານ ພ ຫ ວງ ບີ້ານ ມກົຫວດັ 

       ບີ້ານ ພ ຫຸູ່ ງ ບີ້ານ ຜາລ ີ້ອມ ບີ້ານ ຈອມຊູ່ າງນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ລອງຍອງ 
       ບີ້ານ ແກ ີ້ງແຫ ີ້ ບີ້ານ ຕອງ ບີ້ານ ກະຕາງຕອນ   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 04066 

       ບີ້ານ ຕະງອນ ບີ້ານ ຄກົກະ ບີ້ານ ຈອມແສນ ບີ້ານ ມກົໄປ ລຸູ່ ມ 

       ບີ້ານ ນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ໂຮມໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂມງ ບີ້ານ ມກົໄປ ກາງ 
       ບີ້ານ ກາງ       

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 04067 

       ບີ້ານ ສຸກໄຊ ບີ້ານ ງອນ ບີ້ານ ປິງ ບີ້ານ ກູ່ າ 
       ບີ້ານ ຄ າ ບີ້ານ ລງົໂຕູ່ ງ ບີ້ານ ພຽງ   
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ແຂວງ ບ ູ່ ແກ ີ້ວ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ05000 

ແຂວງ ບ ູ່ ແກ ີ້ວ  05xxx 

 ເມອືງ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ລະຫດັໄປສະນ ີ 05000 - 05005          

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 05000 

 ບີ້ານ ນ ີ້າຢອນເກົູ່ າ ບີ້ານ ປາກງາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕາບ ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ຫ ີ້ວຍຊາຍໃຕ ີ້   

ບີ້ານ ນ ີ້າປອນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດອນຄຸນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມອນ ບີ້ານ ໜອງຊາຍ   

ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ຫ ີ້ວຍຊາຍເໜອື ບີ້ານ ຂອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຕນີທາດ     

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 05001 

 ບີ້ານ ປູ່ າອ ີ້ອຍ ບີ້ານ ມກົກະຈອກ ບີ້ານ ນ ີ້າຫ ີ້ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ວຽງໃໝູ່  
 ບີ້ານ ດູ່ ານຖີ ີ້ນ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ພບິ ນທອງ ບີ້ານ ດອນ 

 ບີ້ານ ນ ີ້າຄ າ ບີ້ານ ປາກຮາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໃໝູ່ ພ ຄາ   
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 05002 

 

ບີ້ານ ຈອມຈກຸ ບີ້ານ ນ ີ້າຕອຍ 

ບີ້ານ ປາກຮາວເ
ໜອື ບີ້ານ ດອນພ ີ້າວ 

 ບີ້ານ ທົູ່ ງແສງຈນັ ບີ້ານ ນ ີ້າປ  ບີ້ານ ນ ີ້າຈ ີ້າງ ບີ້ານ ໂພນຄ າ 
 ບີ້ານ ໄຊຈະເລນີ ບີ້ານ ນ ີ້າມ ີ້າ ບີ້ານໂພຄ າ   

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 05003 

 ບີ້ານ ໂພນທອງ ບີ້ານ ນ ີ້າຕນີ ບີ້ານ ພ ຫວານໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

 ບີ້ານ ບ ູ່ ເຫ ກັ ບີ້ານ ພ ຫວານເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທຸຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈອດ 

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 05004 

 ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ອຸດມົ ບີ້ານ ຝາຍ ບີ້ານ ດອນສະຫວນັ 

 ບີ້ານ ນ ີ້າແພດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍນ ີ້ອຍ 

 

  

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 05005 

 ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ຊອດ ບີ້ານ ນ ີ້າປູ່ ອງ ບີ້ານ ນ ີ້າຈ ີ້ວມ 

 ບີ້ານ ພມິນົສນິ ບີ້ານ ສໂີພໄຊ 

 

  
 ເມອືງ ຕົ ີ້ນເຜີ ີ້ງ ລະຫດັໄປສະນ ີ05010 - 05013 

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 05010 

 ບີ້ານ ຫ ວງສງິໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຄ ີ້ ບີ້ານ ຕົ ີ້ນເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ວຽງສະຫວນັ 
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ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້າງ ບີ້ານ ຍາງຄ າ 
 

  
 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 05011 

 ບີ້ານ ມູ່ ວງຄ າ ບີ້ານ ພຽງງາມ ບີ້ານ ດອນສະຫວນັ ບີ້ານ ເສດຖະກດິສາມຫ ຽມຄ າ 
 ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ດອນມ ນ ບີ້ານ ດອນທາດ   
 ບີ້ານ ສາມຫ ູ່ ຽມຄ າ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ 

 

  

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 05012 

 ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ຕົ ີ້ນເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ສທີາດ ບີ້ານ ນ ີ້າແກ ີ້ງໃໝູ່  ບີ້ານ ສດີອນແຍງ 
 

ບີ້ານ ແງ ີ້ນ 

ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ສເີມອືງ
ງາມ ບີ້ານ ສດີອນໄຊ   

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 05013 

 ບີ້ານ ກ ູ່ ສ ີ້າງ ບີ້ານ ຍາງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພອນສະຫວນັ ບີ້ານ ບວົຈະເລນີ 

 ບີ້ານ ນ ີ້າເກິູ່ ງເກົູ່ າ 
  

  
 ເມອືງ ເມງິ ລະຫດັໄປສະນ ີ05020 - 05022 

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 05020 

 ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໄຊຈະເລນີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທາດ ບີ້ານ ໄຊພດັທະນາ 
 ບີ້ານ ນ ີ້າເມງິ ບີ້ານ ລາດຄ ນເມອືງ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 05021 

 ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າຄາ ບີ້ານ ຜາຂາວ ບີ້ານ ຜາດ າ ບີ້ານ ນ ີ້າຄາລີ ີ້ 
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 05022 

 ບີ້ານ ທູ່ າພະບາດ ບີ້ານ ຈອມແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ໄຊສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງພະບາດ 

 ເມອືງ ປາກທາ ລະຫດັໄປສະນ ີ05030 - 05032 

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 05030 

 ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ປາກທູ່ າ ບີ້ານ ໂພນທອງ ບີ້ານ ຫາດສະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊວົະ 
 ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ 

  

  

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 05031 

 ບີ້ານ ຫາດດອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ແກ ີ້ງພາກ ບີ້ານ ພ ສະແຖນ 

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 05032 

 ບີ້ານ ກ ີ້ອນຕນື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄດ ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ຈຽງຕອງ 
 ເມອືງ ຜາອຸດມົ ລະຫດັໄປສະນ ີ05040 - 05043 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 05040 

 ບີ້ານ ຫາດລ ີ ບີ້ານ ປາກຫາດ ບີ້ານ ນາໂຮມ ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ 

 ບີ້ານ ປາງທອງ 
  

  
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 05041 

 ບີ້ານ ສຸກຈະເລນີ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ແກູ່ ນຄ າ   

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 05042 

 ບີ້ານ ພ ສ ງ ບີ້ານ ພຽງຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສງັ ບີ້ານ ໃໝູ່  
 ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ພ ວຽງ 

 
  

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 05043 

 ບີ້ານ ວຽງຄ າໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ຖິູ່ ນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໄຊສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຜາອຸດມົ 

 ບີ້ານ ສມົສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໄຊອຸດມົ ບີ້ານ ວຽງຄ ານ ີ້ອຍ   

  

 

 

 

 

 

 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ 
ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ06000 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ 06XXX 

      ເມອືງຫລວງພະບາງ 06000-06007 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06000 

      ບີ້ານ ຫວົຊຽງ ບີ້ານ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ປູ່ ອງຄ າ ບີ້ານ ພະບາດ 

      ບີ້ານ ທົູ່ ງຈະເລນີ ບີ້ານ ວຽງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາສ າພນັ ບີ້ານ ສາຍລມົ 

      ບີ້ານ ວດັທາດ ບີ້ານ ມະໂນ ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ໂພສ ີ

      ບີ້ານ ທາດຫລວງ ບີ້ານ ນາວຽງຄ າ ບີ້ານ ນາຫລວງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2:  06001 

      ບີ້ານ ປູ່ າຂາມ ບີ້ານ ໂພນເຮອືງ ບີ້ານ ຂາມຢູ່ ອງ ບີ້ານ ໝືູ່ ນນາ 
      ບີ້ານ ຈ  ມຄ ີ້ອງ ບີ້ານ ວດັແສນ ບີ້ານ ອາຮາມ ບີ້ານ ວຽງໃໝູ່  
      ບີ້ານ ຊຽງມູ່ ວນ ບີ້ານ ຄລີ ີ ບີ້ານ ອາໄພ ບີ້ານ ທາດໂບສດົ 

      ບີ້ານ ວດັໜອງ ບີ້ານ ຊຽງທອງ ບີ້ານ ວຊຸີນ ບີ້ານ ນາຊ ີ້າງເຫວຍີ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3:  06002  

      ບີ້ານ ເມອືງງາ ບີ້ານ ຊູ່ າງຄ ີ້ອງ ບີ້ານ ໂຄມຂວາງ ບີ້ານ ຜາສຸກ 

      ບີ້ານ ພນັຫລວງ ບີ້ານ ໜອງຊາຍ ບີ້ານ ດອນເກົູ່ າ ບີ້ານ ຜານມົ 

      ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ຄກົວູ່ າ ບີ້ານ ດອນໃໝູ່  ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ 

      ບີ້ານ ຊຽງເຫລກັ ບີ້ານ ຜາໂຄມ ບີ້ານ ຫາດຮູ່ ຽນ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4:  06003  

      ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ຊຽງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ດອນກາງ ບີ້ານ ຫລັກ 8 

      ບີ້ານ ຄອຍ ບີ້ານ ປົູ່ ງຫວ ີ້ານ ບີ້ານ ຫລກັ 10 ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

      ບີ້ານ ນາຊາງ ບີ້ານ ນາເດອືຍ ບີ້ານ ຈອມງວົ   
      ບີ້ານ ພ ໝອກ ບີ້ານ ມ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເອອືດ   
      ບີ້ານ ສງັຄະໂລກ ບີ້ານ ຂວົທີູ່  1 ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພາຍ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06004  

      ບີ້ານ ພອນໄຊ ບີ້ານ ແສນສຸກ ບີ້ານ ວຽງສະຫວນັ ບີ້ານ ໂພນງາມ 

      ບີ້ານ ຜາໂອ ບີ້ານ ປາກເຊອືງ ຮ/ຮ ກະສກິ າພາກເໜອື ບີ້ານ ປາກປາ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 6:  06005 

      ບີ້ານ ກອກຫວານ ບີ້ານ ທູ່ າອຸ ີ້ຍ ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງລນັ 

      ບີ້ານ ບ ູ່ ແຫ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລກິ ບີ້ານ ຜາວຽງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7:  06006  

      ບີ້ານ ນ ນສະຫວາດ ບີ້ານ ຊຽງລ ີ້ອມ ບີ້ານ ນາຕານ   

      ບີ້ານ ພກິນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ກກົງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ນາດອກຄ ນ   

      ບີ້ານ ພກິໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8:  06007  
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ບີ້ານ ຊຽງມວກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງເລົູ່ າ 1   

      ບີ້ານ ຊາດ ບີ້ານ ໜອງໂຕນ ບີ້ານ ລ ີ້ອງເລົູ່ າ 2   

      
ບີ້ານ ປູ່ າໜ ູ່  ບີ້ານ ຕນີຜາ ບີ້ານ ນາໄຊ   

      ເມອືງ ຊຽງເງນິ 06010 - 06015 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1:  06010  

      ບີ້ານ ປາກຂນັ ບີ້ານ ນາຂູ່ າ ບີ້ານ ລ ີ້ອງສານ   

      ບີ້ານ ຊຽງເງນິ ບີ້ານ ປາກທ ູ່  ບີ້ານ ມ ດ   

      ບີ້ານ ດອນໂມ ບີ້ານ ປາກແວດ ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2:  06011  

      ບີ້ານ ສວນຫລວງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງອ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫວາຍ   

      ບີ້ານ ບວມອ ີ້ ບີ້ານ ແອນ ບີ້ານ ໂພນຊຽງ   

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ ບີ້ານ ສວນດາລາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເທາົ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3:  06012  

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄດ ບີ້ານ ຫນອງຄວາຍ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຖິູ່ ນແກ ີ້ວ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄັູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແພງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ແສນກຸນ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4:  06013  

      ບີ້ານ ພ ຊ ີ້າງ ບີ້ານ ປາກແຟນ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5:  06014  

      ບີ້ານ ເບ ີ10 ບີ້ານ ເບ ີ11 ບີ້ານ ສລີາເລກ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6:  06015  

      ບີ້ານ ກີູ່ ວຫຍ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກຸກ ບີ້ານ ກິູ່ ວຈະລວງ ບີ້ານ ກິູ່ ວໝາກນາວ 1 

      ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮຍັ ບີ້ານ ພ ຂວາ ບີ້ານ ກິູ່ ວໝາກນາວ 2 

 

  
    ເມອືງ ນານ 06020 - 06026 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06020 

      ບີ້ານ ນາຝາຍ ບີ້ານ ສມຸີງຄຸນ ບີ້ານ ດອນຕ ມ ບີ້ານ ທົູ່ ງພຽງວໄິລ 

      ບີ້ານ ນາເລາົ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ປູ່ າເພມື ບີ້ານ ປາກຄອນ 

      ບີ້ານ ປູ່ າໄຜ ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ນາເຄນີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫລາ 
      ບີ້ານ ໂພນຫນີ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ແກ ີ້ວມະນ ີ

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2 : 06021 

      ບີ້ານ ນາເມອືງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາດ ບີ້ານ ຜາໜບີ ບີ້ານ ຜາຢວກ 

      ບີ້ານ ນາເມອືງກາງ ບີ້ານ ປົູ່ ງດງົ 
 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06022 

      ບີ້ານ ທູ່ າລ ີ ບີ້ານ ຕ ີ້ຫ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອຸູ່ ນ ບີ້ານ ຜາກວາງ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06023 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອມ ບີ້ານ ຜາຕ ີ້ອງລມົ ບີ້ານ ນ ີ້າພກັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແມະ 
      ບີ້ານ ທົູ່ ງຄັູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະລາ ບີ້ານ ດູ່ ານ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06024 

      ບີ້ານ ຄກົຕມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄງົ ບີ້ານ ຄ ແລ ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ າ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮຍັ ບີ້ານ ນານວນ ບີ້ານ ນາລນີ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06025 

      ບີ້ານ ທົູ່ ງຈະເລນີ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຜກັເນົູ່ າ ບີ້ານ ໂພນສ ີ

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06026 

      ບີ້ານ ເນນີສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ປາກພ ີ ບີ້ານ ປາກບ ູ່  
      ເມອືງ ປາກອ  06030 - 06037 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06030 

      ບີ້ານ ສມົສະນຸກ ບີ້ານ ຫາດຂາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມາດ ບີ້ານ ຜາແດງ   
     ບີ້ານ ຫາດຍາ ບີ້ານ ວງັແລ       
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06031 

      ບີ້ານ ປາກອ  ບີ້ານ ຄກົ ບີ້ານ ຄກົຂ ີ້າມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂາງ 
      ບີ້ານ ຫາດມາດ ບີ້ານ ຊູ່ າງໄຫ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06032 

      ບີ້ານ ຫາດຄ ີ້ ບີ້ານ ຜາທງື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂລ ບີ້ານ ລາດທູ່ າແຮ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ ີ້ ບີ້ານ ຄອນຄ າ 
 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06033 

      ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກນຶ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ າ ບີ້ານ ມກົຈງົ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກອກ ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06034 

      ບີ້ານ ປາກແຈກ ບີ້ານ ຫາດຊວາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຫລອືງ ບີ້ານ ຝາຍ 

      ບີ້ານ ລາດກອກ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06035 

      ບີ້ານ ຫາດປາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແປນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝາກ ບີ້ານ ຄກົຫນັ 

      ບີ້ານ ຫາດແຄ ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແລ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກາງ 
      ບີ້ານ ກຽດ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06036 
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ບີ້ານ ສີ້ຽວ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ແລສວີໄິລ ບີ້ານ ຫາກຄັູ່ ງ 
      ບີ້ານ ຖິູ່ ນຈະເລນີ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ ບີ້ານ ເຄຍລວງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 06037 

      ບີ້ານ ຜາປົູ່ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ ບີ້ານ ບວກຄວາຍ ບີ້ານ ຢານາງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂອດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລນີ 

 

  

      ເມອືງ ນ ີ້າບາກ 06040 - 06046 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06040 

      ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າຂາມ ບີ້ານ ນ ີ້າລາ 
      ບີ້ານ ຟ ີ້າ ບີ້ານ ທູ່ າລີູ່  ບີ້ານ ໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ບມົ 

      ບີ້ານ ໂພນໂຮມ 

  

  
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06041 

      ບີ້ານ ນະຄອນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ ບີ້ານ ລີູ່  ບີ້ານ ດອນຄ າ 
      ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ມນົຫລກັ     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06042 

      ບີ້ານ ນາຍາງເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ 

      ບີ້ານ ນາຍາງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປຸງຈອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫດີ ບີ້ານ ວຽງຫນີສ ງ 
      ບີ້ານ ນາໃໝູ່        

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06043 

      ບີ້ານ ຂນັເທງີ ບີ້ານ ຜາທອງ ບີ້ານ ຂງີກາງ ບີ້ານ ດູ່ ວນໃຕ ີ້ 
      ບີ້ານ ລານກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເສອື ບີ້ານ ປາກຂນັ ບີ້ານ ຂນັລຸູ່ ມ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06044 

      ບີ້ານ ປາກມອງ ບີ້ານ ວງັຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າມອງ ບີ້ານ ດອກເລາົ 
  

  
   ບີ້ານ ນາກອກ ບີ້ານ ວງັຫນີ ບີ້ານ ກະເຈດັ ບີ້ານ ກຣາງ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06045 

      ບີ້ານ ໜອງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຄກົນາງ ບີ້ານ ລາວເຫລົູ່ າ ບີ້ານ ທອງເທິງິ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຢີມ ບີ້ານ ເມອືງແຕງ     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06046 

      ບີ້ານ ຊົູ່ ງຈາ ບີ້ານ ຫລກັ 50 ບີ້ານ ລ ີ້ອງຈກົ ບີ້ານ ຍະໂລ 

      ບີ້ານ ໝາກພຸກ ບີ້ານ ພ ເກ ີ

 

  

      ເມອືງ ງອຍ 06050 - 06059; 06150 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06050 
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 ບີ້ານ ໜອງຂຽວ ບີ້ານ ສບົຮ ນ ບີ້ານ ໜອງອູ່ ຽນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຫລັກ 

      ບີ້ານ ປາກບາກ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06051 

      ບີ້ານ ສບົຂງີ ບີ້ານ ແຈ ີ້ງກາງ ບີ້ານ ມກົແລບ ບີ້ານ ວງັງ   
      ບີ້ານ ປາກລວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ເທງີ ບີ້ານ ໂພນຊະນະ   

      ບີ້ານ ຫາດຂາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ສ ງ ບີ້ານ ຫາດສາ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06052 

      ບີ້ານ ສບົຄານ ບີ້ານ ຫາດຈັູ່ ນ ບີ້ານ ສບົກອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອຍ 

      ບີ້ານ ຜາຢີ້ອງ 
  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06053 

      ບີ້ານ ພ ຕດິເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຄ າ ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ກະຕາງຊຽງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຊວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປຸູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຄງີ   

      ບີ້ານ ພ ຫລວງ ບີ້ານ ຫນີແປນ ບີ້ານ ລາວເລົູ່ າ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06054 

      ບີ້ານ ປາກງາ ບີ້ານ ຫາດຄບີ ບີ້ານ ຫາດພູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພູ່ າງ 
      ບີ້ານ ດອນເງນິ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06055 

      ບີ້ານ ເມອືງງອຍເກົູ່ າ ບີ້ານ ຫາດສະເພຍີ ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແສນ 

      ບີ້ານ ສບົແຈມ ບີ້ານ ດອນລອມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍບ ູ່  ບີ້ານ ກີູ່ ວຂນັ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06056 

      ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຊາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນາ ບີ້ານ ໂພນ 

      ບີ້ານ ໂດນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂງູ່ນ ບີ້ານ ຈອມຍີູ່ ງ ບີ້ານ ກວີກ ີ້ານ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 06057 

      ບີ້ານ ຄອນເກງີ ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ແທູ່ ນແຄນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຄນ 

      ບີ້ານ ປາກຈມີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈມີ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 06058 

      ບີ້ານ ລາດແອູ່ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮູ່ າງ ບີ້ານ ຫາດຮວນ ບີ້ານ ມນົເຫລກັ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກຸ ີ້ງ ບີ້ານ ດອນຄ ນ ບີ້ານ ຕ ບໃນ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 10: 06059 

      ບີ້ານ ເມອືງຊືູ່ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແລ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ພ ສ ງ 
      ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ຫລງັຜາ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 11: 06150 

      ບີ້ານ ສບົວນັ ບີ້ານ ຫາດຊາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລານ ບີ້ານ ມກົດ ູ່  
      ເມອືງ ປາກແຊງ 06060 - 06063 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06060 

      ບີ້ານ ປາກແຊງ ບີ້ານ ຫາດພະອດົ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ຫາດຮວາຍ 

      ບີ້ານ ຫາດງ  າ ບີ້ານ ຫາດຊ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂພ ບີ້ານ ຫາດສາງ 
      ບີ້ານ ບວມຜາແສງ ບີ້ານ ດອນຄ ນ ບີ້ານ ຫາດຮດີ ບີ້ານ ຫາດສະງອນ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂທນ ບີ້ານ ໜອງຟີ້າແດດ ບີ້ານ ຫວົສະຄງີ ບີ້ານ ປາກເກງ 
      ບີ້ານ ວງັເງນິ ບີ້ານ ສບົແຈກ ບີ້ານ ພ ໜ ູ່ ຫວານ ບີ້ານ ຫວົແກ ີ້ງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06061 

      ບີ້ານ ວງັພມົ ບີ້ານ ຫາດຕນື ບີ້ານ ຫາດແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາໃໝູ່  
      ບີ້ານ ສບົເຜອືກ ບີ້ານ ຫາດແຄນ ບີ້ານ ສບົໂຈະ ບີ້ານ ຜາບກັ 

      ບີ້ານ ຫາດເຢັນ ບີ້ານ ມູ່ ວງຄ າ ບີ້ານ ໂພນທອງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06062 

      ບີ້ານ ວງັອ ີ້ ບີ້ານ ລ ີ້ອງເອື ີ້ອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫຍ ີ້ ບີ້ານ ຫາດຈາງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະອ  ບີ້ານ ສບົວດັ ບີ້ານ ງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ວຽງທອງ 
      ບີ້ານ ໂພ ບີ້ານ ໜອງ ບີ້ານ ສະແນນ ບີ້ານ ຫາດຫວານ 

      ບີ້ານ ຫາດພວນ ບີ້ານ ທູ່ າທຽນ ບີ້ານ ລງັກອນ ບີ້ານ ກີູ່ ວເອອືດ 

      ບີ້ານ ຕາດແສງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມດົ ບີ້ານ ສະກວນ ບີ້ານ ບວມຄ ນ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຈຍ ບີ້ານ ບວມກອກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06063 

      ບີ້ານ ນາດຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວດັ 

 

  

      ເມອືງ ໂພນໄຊ 06070 - 06079 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06070 

      ບີ້ານ ປາກງາ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06071 

      ບີ້ານ ທູ່ າຂ ີ້າມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລຸ ີ້ງເທງິ ບີ້ານ ສນັກາງ ບີ້ານ ຜາຕ ບໃຕ ີ້ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວາຫາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍງາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປູ່ ຽນ ບີ້ານ ຜາຕ ບເໜອື 

      ບີ້ານ ປຸງເປົ ີ້າ 
  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06072 

      ບີ້ານ ນ ີ້າບ ູ່  ບີ້ານ ທູ່ າໂພ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະລາ ບີ້ານ ໜອງຄ າ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂນະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລອຍ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06073 
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ບີ້ານ ລງັກີູ່ ງຜາແຕ ີ້ມ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຢວກ ບີ້ານ ລ ີ້ອງແງດ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຍມົໃຫຍູ່  
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06074 

      ບີ້ານ ກະຕາງສະເລືູ່ ອງ ບີ້ານ ປາກສມີ ບີ້ານ ສນັພ ຫລວງ ບີ້ານ ກາງສນັ 

      ບີ້ານ ປຸງລດັ ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮູ່ າວ ບີ້ານ ກກົງ ີ ີ້ວ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06075 

      ບີ້ານ ຈອມຈຽງ ບີ້ານ ເຮອືໂດຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພາ ບີ້ານ ນາພຽງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລຸ ີ້ງສ ງ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06076 

      ບີ້ານ ສບົເຈຍັ ບີ້ານ ຕາດທອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລຍີມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດອງ 
      ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຈຍັ ບີ້ານ ພກັຫກົ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 06077 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂງີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂທ ບີ້ານ ສະກວນ 

      ບີ້ານ ຜກັບົ ີ້ງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງລາດ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 06078 

      ບີ້ານ ໂພນທອງ ບີ້ານ ບວກຄ າ ບີ້ານ ວຽງຈະເລນີ ບີ້ານ ນາງອຍ 

      ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ວງັຂອນ ບີ້ານ ກີູ່ ວໄລ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 10: 06079 

      ບີ້ານ ດອນຄ າ ບີ້ານ ສບົຫ ດ ບີ້ານ ປາກວງັ ບີ້ານ ຫາດຈອງ 
      ເມອືງ ຂາຍ 06080 - 06081 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06080 

      ບີ້ານ ນາຊູ່ າວ ບີ້ານ ໂນນສະອາດ ບີ້ານ ເມອືງຂາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສ ີ້ຽວ 

      ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ໜອງແຫ ີ້ວ ບີ້ານ ອ ີ້ ບີ້ານ ຄກົມນັ 

      ບີ້ານ ນາອວນ ບີ້ານ ຖິູ່ ນຊມົ ບີ້ານ ທູ່ າແປີ້ນ ບີ້ານ ຢູ່ າງ 
      ບີ້ານ ສງີ ບີ້ານ ຖິູ່ ນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ປາກຊ ີ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06081 

      ບີ້ານ ແຊນຄະລກົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຈຍັ ບີ້ານ ໜອງຊາຍ ບີ້ານ ຄກົຢາ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ອງລ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫູ່ ານ ບີ້ານ ປາກເພາະ   

      ເມອືງ ວຽງຄ າ 06090 - 06098 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06090 

      ບີ້ານ ແສີ້ ບີ້ານ ວງັເຫງີ ບີ້ານ ຫາດກ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສອຍ 

      ບີ້ານ ວງັໄບ ບີ້ານ ຫາດຍາວ ບີ້ານ ທູ່ າວູ່ ານ ບີ້ານ ຈກັກາງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06091 

      ບີ້ານ ກີູ່ ວໄລໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກ ີ້ວງ ບີ້ານ ດອນຄ ນ ບີ້ານ ໃໝູ່  
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ບີ້ານ ກີູ່ ວໄລເໜອື ບີ້ານ ບວມຫວານ ບີ້ານ ນ ີ້າມີ ີ້ ບີ້ານ ລູ່ ອງຫຍ ີ້າ 
      ບີ້ານ ຈ ີ້ອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພ ຜກັແພວ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06092 

      ບີ້ານ ສາມຕົ ີ້ນ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊູ່ ວງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈນັ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06093 

      ບີ້ານ ສາມສຸມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທອງ ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພ ແກ ີ້ວ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຈາະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມອນ ບີ້ານ ພ ກາງ 
      ບີ້ານ ອມົບ ງີ ບີ້ານ ພ ຄອງ ບີ້ານ ນ ີ້າລາວ ບີ້ານ ວຽງໄຊ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06094 

      ບີ້ານ ເມອືງໜີ້ອຍ ບີ້ານ ວງັຄ າ ບີ້ານ ປາກລາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂກນ 

      ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ບວມມີ ີ້     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06095 

      ບີ້ານ ສບົເຮອືງ ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ນາແວູ່ ນ ບີ້ານ ໜອງຄ າ 
      ບີ້ານ ຕຸ ີ້ມມງີ ບີ້ານ ນ ີ້າຊອຍ ບີ້ານ ທາດຮູ່ ຽນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພຽງ 
      ບີ້ານ ປູ່ າໄພ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06096 

      ບີ້ານ ພ ສະໜາມ ບີ້ານ ພ ສະລ ີ ບີ້ານ ສາ ບີ້ານ ມກົຕະເນດັ 

      ບີ້ານ ພ ໂຕູ່ ງ ບີ້ານ ມກົວດັ ບີ້ານ ພ ຄ າ ບີ້ານ ມກົເສກິ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 06097 

      ບີ້ານ ມກົຄະ ບີ້ານ ປຸູ່ ງເກົົ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄກ ີ້ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ 

      ບີ້ານ ປາດຊີ້າງ ບີ້ານ ມກົຈະລ ີ ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 06098 

      ບີ້ານ ວງັບງົ ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ຫາດເລາົ ບີ້ານ ຫາດຮຸູ່ ງ 
      ບີ້ານ ສບົຊາງ 

  

  

      ເມອືງ ພ ຄ ນ 06100 - 06105 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06100 

      ບີ້ານ ສາມແຍກ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ບງັກະໂລ ບີ້ານ ຫລກັຫ ີ້າ 
      ບີ້ານ ພ ຄ ນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ແສນສ ີ

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06101 

      ບີ້ານ ພ ວງັຈງັ ບີ້ານ ພ ສ ງ ບີ້ານ ພ ຢາງ ບີ້ານ ສວນໝາກ 

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງໝີ້ຽງ 
  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06102 
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ບີ້ານ ຜາເກັູ່ ງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຊາຍທອງ ບີ້ານ ພ ເລຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະແຕບ 

      ບີ້ານ ຜາເກັູ່ ງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຕັ ີ້ງອຸຍ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າສວນ 

      ບີ້ານ ຈງົເອືູ່ ອຍ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06103 

      ບີ້ານ ຜາແກ ີ້ວ ບີ້ານ ລ ີ້ອງໂປດ ບີ້ານ ຈມີ ບີ້ານ ນ ີ້າມະດາວ 

      ບີ້ານ ຜາຫວາຍ 

  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06104 

      ບີ້ານ ຜາລງັໝ  ບີ້ານ ທົູ່ ງສະຕາ ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06105 

      ບີ້ານ ພ ວຽງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າລາວ 

      ບີ້ານ ພ ວຽງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນານູ່ ານ ບີ້ານ ນ ີ້າຕີູ່ ງ ບີ້ານ ດອນເງນິ 

      ບີ້ານ ວຽງສະໄໝ ບີ້ານ ນາກນື ບີ້ານ ບວມພ    

      ເມອືງ ຈອມເພດັ 06110 - 06118 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06110 

      ບີ້ານ ຊຽງແມນ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ຈູ່ ານໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທູ່ າໂພ-ລາດໂຄກ 

      ບີ້ານ ນາທູ່ າ ບີ້ານ ຈູ່ ານເໜອື     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06111 

      ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ຊ າອ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂປງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕູ່ ານ 

      ບີ້ານ ພ ຫລວງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ມູ່ ວງຄ າ ບີ້ານ ສະນກົ-ມຸງຄຸນ ບີ້ານ ບ ີ້ານໂສມ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຊງ ບີ້ານ ນາໄຊຈະເລນີ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06112 

      ບີ້ານ ບວມເລາົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມາດ ບີ້ານ ເກອືບ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝີ້ຽງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອອນ ບີ້ານ ບວມຊຽງ ບີ້ານ ຈກົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຖ ີ້າ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 06113 

      ບີ້ານ ສະເລືູ່ ອນ ບີ້ານ ໜອງພ -ຈອງ ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທາກ 

      ບີ້ານ ປາກຫລງື ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວຍຄ ີ້ ບີ້ານ ນາອູ່ າງ ບີ້ານ ພ ໝ ີ້ຽງ-ກີູ່ ວປານ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 06114 

      ບີ້ານ ຖິູ່ ນໂຮງ ບີ້ານ ມູ່ ວງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຢ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຂີ້ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກ  ບີ້ານ ນາສງັ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 06115 

      ບີ້ານ ນາເກອື ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ສ າພນັໄຊ ບີ້ານ ກີູ່ ວແທູ່ ງ 
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ບີ້ານ ນາແຄ ີ້ງ ບີ້ານ ນາໄຮູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍຂາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແສີ້ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄານ ບີ້ານ ຕາດແລ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 06116 

      ບີ້ານ ປາກລມື ບີ້ານ ຊ ີ້ອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະຕອຍ ບີ້ານ ພ ຫລວງ-ກີູ່ ງອຸູ່ ງ 
      ບີ້ານ ຊ ີ້ອງເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕາວ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 06117 

      ບີ້ານ ແກ ີ້ງແຄນ ບີ້ານ ຄກົຫລວງ ບີ້ານ ແລ ບີ້ານ ນາກາງ 
      ບີ້ານ ກກົງ ີ ີ້ວ-ລີ້ອງຊຽງ ບີ້ານ ຕອນ ບີ້ານ ປາກໂກນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຮາງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 06118 

      ບີ້ານ ວງັສາ ບີ້ານ ວງັມູ່ ວງ ບີ້ານ ນ ີ້າຮາງ ບີ້ານ ພ ປອດ 

      ກີູ່ ວກະຈ າ 06120 - 06121 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06120 

      ບີ້ານ ກີູ່ ວກະຈ າ  ບີ້ານ ພ ທາດ ບີ້ານ ໜອງອນົ ບີ້ານ ກີູ່ ວຂາມປີ້ອມ 

      ບີ້ານ ພ ດ າ ບີ້ານ ກີູ່ ວຕະລຸນ 1 ບີ້ານ ຜາຂາວ ບີ້ານ ຜາສະນນິ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06121 

      ບີ້ານ ນ ີ້າມີູ່ ງ ບີ້ານ ປາກສະນານ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫາວ ບີ້ານ ບ ີ້ານລ ີ້ອງ 
      ບີ້ານ ກີູ່ ວຕະລຸນ 2  

  

  

      ນ ີ້າຖ ີ້ວມ 06130 - 06133 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 06130 

      ບີ້ານ ໂພນຊຽງ ບີ້ານ ນ ີ້າຖ ີ້ວມໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຜາຫລວງ 
      ບີ້ານ ທູ່ າບ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າຖ ີ້ວມເໜອື ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຄອື 

      ບີ້ານ ນ ີ້າຂານ ບີ້ານ ໂພນມະນ ີ ບີ້ານ ຊຽງດາ   

      ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ຊາງ ບີ້ານ ນ ີ້າຄ ີ້າ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 06131 

      ບີ້ານ ກີູ່ ວຫາ ບີ້ານ ປູ່ ອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ແສນຫລວງ ບີ້ານ ໜອງເໜອື 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 06132 

      ບີ້ານ ນ ີ້າງາ ບີ້ານ ແນູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮຽມ ບີ້ານ ນາຊຽງດ ີ

      ບີ້ານ ສມຸີງຄຸນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ ບີ້ານ ນາຮ າ ບີ້ານ ພ ກ ີ້ 
      ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ 

  

  

      ມະຫາວທິະຍາໄລ ສຸພານຸວງົ 
      ມະຫາວທິະຍາໄລ ສຸພານຸວງົ 06140 (ສະເພາະ ບ ລເິວນໂຮງຮຽນ) 
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ແຂວງ ຫວົພນັ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ07000 

  ແຂວງຫວົພນັ 07xxx 

      ເມອືງຊ າເໜອື ລະຫດັໄປສະນ ີ 07000 - 07005           

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07000 

      ບີ້ານ ພນັໄຊ ບີ້ານ ຊ າເໜອື ບີ້ານ ນາອູ່ າງ ບີ້ານ ພ ໂລນ 

      ບີ້ານ ນາທົູ່ ງຈອງ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ຫາດກອກ ບີ້ານ ພ ຫ ວງ 
      ບີ້ານ ນາວຽງ ບີ້ານ ນາລວິ ບີ້ານ ຄງັໂຄ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄູ່  
      ບີ້ານ ນາສະກາງ ບີ້ານ ມສຸີກ ບີ້ານ ຄງັແຄກ   

      ບີ້ານ ນາໜອງບວົ ບີ້ານ ທາດເມອືງ ບີ້ານ ຫວົຄງັ   

      ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ນາເຢິງ+ຕະເອົູ່ າ   

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 2: 07001           

      ບີ້ານ ປຸູ່ ງ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ຫວົຊຽງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮູ່ ອມ 

      ບີ້ານ ກ ີ້ານ ບີ້ານ ຖ ີ້າ ບີ້ານ ມູ່ ວນ   

      ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ອົ ີ້ງ ບີ້ານ ຄງັທ ີ   

      ບີ້ານ ກ ູ່  ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ລ ີ້   

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07002           

      ບີ້ານ ຫ ກັ 12 ບີ້ານ ຊາງຄ າ ບີ້ານ ເມອືງແວູ່ ນ ບີ້ານ ນາຄ ີ້າ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫນີດ າ ບີ້ານ ນາພຽງ ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ນາຕ ີ້າງ 
      ບີ້ານ ຫ ກັ 20 ບີ້ານ ເມອືງຢອງ ບີ້ານ ພຽງ ບີ້ານ ເຮົ ີ້າໃຕ ີ້ 
      ບີ້ານ ເມອືງຮາມ ເໜອື ບີ້ານ ນາຈອງ ບີ້ານ ຫມິ ບີ້ານ ເຮົ ີ້າເໜອື 

      ບີ້ານ ເມອືງຮາມ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ຄດົ ບີ້ານ ນາດວງ 
      ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ເຕອືມ ບີ້ານ ນາຍຸງ 
      ບີ້ານ ດອນ ບີ້ານ ພຽງຄງັ ບີ້ານ ໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ທບັເຜງິ 
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ບີ້ານ ບນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄງົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຢອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເບອືນ 

      ບີ້ານ ຢາດ ບີ້ານ ແກູ່ ວກວາງ ບີ້ານ ນາຄ ນ   
      

  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07003           

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊູ່ ອນ ບີ້ານ ຕະບງົ ບີ້ານ ນາໜອງ ບີ້ານ ນາສະມອງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແປກ ບີ້ານ ສະເຫ ີ ີ້ຍ ບີ້ານ ກາງນ ີ້າ ບີ້ານ ນາສະລາ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສານ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07004           

      ບີ້ານ ກ ໄຮ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທຸູ່ ມ ບີ້ານ ສບົກູ່ າ ບີ້ານ ນ ີ້າອ ີ

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຄ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມ ີ້າ ບີ້ານ ເມອືງຍດື   

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07005           

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງເອອືດ ບີ້ານ ສະແນນ ບີ້ານ ລ ີ້ອງເມົ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອວງ 
      ບີ້ານ ປູ່ າຈູ່ າໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາເອົູ່ າ ບີ້ານ ອ ີ້ ບີ້ານ ຫວົພ  
      ບີ້ານ ນາເຊງັ ບີ້ານ ໜອງແດງ ບີ້ານ ປູ່ າຈູ່ າໃຫຍູ່    

      ບີ້ານ ໜອງຄ ີ້າງ ບີ້ານ ຂົູ່ ວດນີ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ   

      ເມອືງ ຊຽງຄ ີ້ ລະຫດັໄປສະນ ີ 07010 - 07016  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07010 

      ບີ້ານ ຮບັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍບາວ ບີ້ານ ໂພນນາ ບີ້ານ ໜອງກ ີ້ຽງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາງ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ງວມ ບີ້ານ ສບົວນັ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07011          

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມອນ ບີ້ານ ໂພນທອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປິດ ບີ້ານ ກກົໄຊ 

      ບີ້ານ ນາວຽງ ບີ້ານ ຕະອ ີ້ອນໃຕ ບີ້ານ ພຽງຍ າ ບີ້ານ ສບົມອນ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07012          

      ບີ້ານ ສບົໂກຍ ບີ້ານ ວງັຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ນາຂາມ ບີ້ານ ສບົຊາຍ 

      ບີ້ານ ສບົລ ີ້ອງ ບີ້ານ ຜົ ີ້ງຊາຍ 

 

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07013          

      ບີ້ານ ສບົດຸ ີ້ງ ບີ້ານ ນາເດືູ່ ອ ບີ້ານ ນາໜອງ ບີ້ານ ພຸກ 

      ບີ້ານ ຊຽງແດນ ບີ້ານ ສບົປິ ີ້ນ ບີ້ານ ແທນສານ ບີ້ານ ນາຕອງ 
      

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07014          

      ບີ້ານ ພຽງໂຮມ A ບີ້ານ ຄ ນຄ າ ບີ້ານ ສບົສານ ບີ້ານ ພຽງໂຮມ B 

      ບີ້ານ ລ ບ ບີ້ານ ແສ ີ້ ບີ້ານ ຊຽງຄ ີ້   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07015        

      ບີ້ານ ຜາລ ີ້ອງ ບີ້ານ ແກູ່ ວ ແວູ່ ນ ບີ້ານ ທະລາດ ບີ້ານ ມູ່ ອງນ ີ້າ 
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ບີ້ານ ປຸງແສດ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07016 

      ບີ້ານ ພຽງສາ ບີ້ານ ນາຄ ີ້າງ ບີ້ານ ແຈຝາຍ ບີ້ານ ຜາເອົ ີ້າ 
      ບີ້ານ ກ ໄຮ       

      ເມອືງ ຮ ີ້ຽມ ລະຫດັໄປສະນ ີ07020 - 07024  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07020 

      ບີ້ານ ນາທວນ ບີ້ານ ທາດຮີ້ຽມ ບີ້ານ ນາປວກ ບີ້ານ ນ ີ້າສາດ 

      ບີ້ານ ນາວຽງ ບີ້ານ ຫວົພ  ບີ້ານ ສ າພນັທອງ   

      ບີ້ານ ແທມຮິ ີ້ງ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ເມອືງຮ ີ້ຽມ   

      ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສາ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07021 

      ບີ້ານ ໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ປຸູ່ ງໄຮ ບີ້ານ ພ ຫ ວງ ບີ້ານ ປຸູ່ ງປິນ 

      ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ກ ີ້ກ ີ້ຽງ ບີ້ານ ພ ດູ່ ານ ບີ້ານ ກາງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07022 

      ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ດອນຄ ນ ບີ້ານ ຫາດສາ ບີ້ານ ສາກກົ 

      ບີ້ານ ນ ີ້າປຸູ່ ງ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07023 

      ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ຄອນງວົ ບີ້ານ ພນັລ  
      ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ສບົມານ     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07024 

      ບີ້ານ ນາກ ດ ບີ້ານ ຖ ີ້າສາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຖ ີ້າສາເໜອື   

      
   ເມອືງ ວຽງໄຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ07030 - 07038 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07030           

      
ບີ້ານ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ພ ໄຊ ບີ້ານ ວກັ ບີ້ານ ນາວດີ 

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງກ ີ້ ບີ້ານ ນາໄກູ່  ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

      ບີ້ານ ນາລວງ ບີ້ານ ຊຽງລວງ ບີ້ານ ຊຽງຊື ີ້ ບີ້ານ ພ ເໝອືດ 

      
ບີ້ານ ນາແຖນ ບີ້ານ ຫູ່ າງລ ີ້ອງ ບີ້ານ ເມອືງລຽດ ບີ້ານ ຈະຄຽບ 

      
ບີ້ານ ເມອືງງາ ບີ້ານ ນາປຸງ ບີ້ານ ສ າພນັໄຊ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07031           

      ບີ້ານ ປຸູ່ ງນາຄາວ ບີ້ານ ນາເຮ ີ້ຍ ບີ້ານ ກ ີ້າງທາດ ບີ້ານ ກ ີ້າງມົ ີ້ງ 
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ບີ້ານ ນາມອນ ບີ້ານ ຄ ີ້ ບີ້ານ ກ ີ້າງເມອືງ ບີ້ານ ບ ູ່ ຜາ 
      

ບີ້ານ ນາຄາວ ບີ້ານ ພ ນກາງ ບີ້ານ ຊຽງແມນ ບີ້ານ ນາສານ 

      
ບີ້ານ ພ ນເໜອື ບີ້ານ ພ ີ້ອງຊ ີ້າງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງປຸນ ບີ້ານ ພ ນເກົູ່ າ 

      
ບີ້ານ ພ ນສານ ບີ້ານ ພຽງໄຊ ບີ້ານ ແຈຝາຍ ບີ້ານ ພ ນໃໝູ່  

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07032          

      ບີ້ານ ອູ່ າງລງັ ບີ້ານ ອູ່ າງສງັ ບີ້ານ ພຽງເຈຍັ ບີ້ານ ອູ່ າງຖ ີ້ວນ 

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07033           

      ບີ້ານ ພຽງໄຄ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ດູ່ ານໄຊ 

      ບີ້ານ ພຽງເກນີ ບີ້ານ ກ ີ້ຽນ ບີ້ານ ໂສຍ   

      ບີ້ານ ນາຢາງ ບີ້ານ ແທູ່ ນ ບີ້ານ ດູ່ ານ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07034          

      ບີ້ານ ດູ່ ານເພົ ີ້າ ບີ້ານ ລຸນ ບີ້ານ ຝາດ ບີ້ານ ເມອືງປານ 

      
ບີ້ານ ບ ູ່  ບີ້ານ ນາຈອງ ບີ້ານ ເໝອືດ ບີ້ານ ວງັໄຮ 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມູ່ ວງ ບີ້ານ ຕະແອນ ບີ້ານ ນາໂພ   

      
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07035          

      ບີ້ານ ຈາດ ບີ້ານ ສັ ີ້ງ ບີ້ານ ແຍ ີ້ ບີ້ານ ນາງວົ 

      ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ວຽງ ບີ້ານ ແຮ ີ້ວ ບີ້ານ ນາຝຸງ 
      

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07036 

      
ບີ້ານ ຊຽງ ບີ້ານ ນາເຮອື ບີ້ານ ນາມັ ີ້ນ ບີ້ານ ຫນີດ າ 

      ບີ້ານ ເດຍ ບີ້ານ ນາຮາມ ບີ້ານ ຄ ານາງ ບີ້ານ ພກັງາ 
      

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 07037 

      
ບີ້ານ ເອນິ ບີ້ານ ເປີມ ບີ້ານ ປອກ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 07038 

      ບີ້ານ ເມອືງປົວ ບີ້ານ ນາລຸ ີ້ງ ບີ້ານ ນາແຊງ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
      ບີ້ານ ນາມ ີ້າວ ບີ້ານ ສາດ ບີ້ານ ວງັແຊງ ບີ້ານ ຕອງ 
      ບີ້ານ ນາສາ ບີ້ານ ກະລນື ບີ້ານ ຊຽງແກນ ບີ້ານ ພຽງລຽງ 
      ບີ້ານ ລ ີ້ວງເລາົ ບີ້ານ ໝັ ີ້ນ     

      ເມອືງ ຫວົເມອືງ ລະຫດັໄປສະນ ີ07040 - 07047  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07040 
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ບີ້ານ ບວມງາມ ບີ້ານ ເມອືງເປີນ ບີ້ານ ນ ີ້າປອງ ບານ ຫວົຊຽງ 
      ບີ້ານ ຄ ີ້ອງ       

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07041  

      ບີ້ານ ປູ່ າແປກ ບີ້ານ ລ ີ້ອງອງັ ບີ້ານ ກ ຮິ ີ້ງ ບີ້ານ ສບົລາບ 

      ບີ້ານ ສາມ ບີ້ານ ຜານາງ ບີ້ານ ສົ ີ້ນຂົ ີ້ວ ບີ້ານ ໂຮມທອງ 
      ບີ້ານ ກງັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຄ ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າຕບີ 

      ບີ້ານ ແວກ ບີ້ານ ຄງັຄາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝ ີ້ ບີ້ານ ໂຮມພນັ 

      ບີ້ານ ພາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມ ີ້ນ ບີ້ານ ເຕົູ່ າຫນີ   

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07042          

      ບີ້ານ ແກູ່ ວຊກີ ບີ້ານ ເມອືງອ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮ ີ້ ບີ້ານ ໂຮງອ ີ້ອຍ 

      ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ພກັຫຍ ີ້າ ບີ້ານ ພຽງໄຊ   

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07043          

      ບີ້ານ ອຸໄທ ບີ້ານ ສງົຄາວ ບີ້ານ ກ ີ້ພຸກ ບີ້ານ ນ ີ້າແລມ 

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງ ບີ້ານ ສະນອດ ບີ້ານ ນາໝ  ບີ້ານ ປູ່ າຈູ່ າ 
      ບີ້ານ ນາງ ິ ີ້ວ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07044 

      ບີ້ານ ນາແລ ີ້ງ ບີ້ານ ໂຮມຊາຍ ບີ້ານ ຍອດອາດ ບີ້ານ ປູ່ າຈູ່ າ (ບ ູ່ ) 
      ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ດງົ 

 

  

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07045          

      ບີ້ານ ໂພນຄງັ ບີ້ານ ບວກເໜອື ບີ້ານ ບວກໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພຽງຊ ີ້າງ 
      ບີ້ານ ກ ໄຮ ບີ້ານ ປູ່ າຄູ່ າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫາດໄກ ບີ້ານ ຖ ີ້າລອດ 

      ບີ້ານ ປູ່ າຄູ່ າເໜອື ບີ້ານ ຖ ີ້າ ບີ້ານ ບ ູ່  ບີ້ານ ພຽງໂຮມ 

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07046          

      ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ຮົູ່ ມກວາງ ບີ້ານ ສາມຫ ີ້ວຍ ບີ້ານ ປູ່ າສອດ 

      
ບີ້ານ ນຽດ ບີ້ານ ສະເລດີ ບີ້ານ ໂດນ ບີ້ານ ສະລວງ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 07047           

      ບີ້ານ ສບົເລົ ີ້າ ບີ້ານ ຕາດໄກ ບີ້ານ ນກົແອູ່ ນ ບີ້ານ ສບົຫງົ 
      ບີ້ານ ນ ີ້ານາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໃໝູ່  ບີ້ານ ລານຊຽງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ າ 
      ເມອືງ ຊ າໃຕ ີ້ ລະຫດັໄປສະນ ີ 07050 - 07058          

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07050 
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ບີ້ານ ພນັສະຫວນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກກິ ບີ້ານ ຖິູ່ ນ ບີ້ານ ພດັໃຕ ີ້ 
      ບີ້ານ ຊ າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຊ າທອງ ບີ້ານ ຄ ີ້ ບີ້ານ ພດັເໜອື 

      ບີ້ານ ສ ີ້ານ ບີ້ານ ເລາົ ບີ້ານ ພຽງໂຮມ ບີ້ານ ພດັກາງ 
      ບີ້ານ ຫູ່ າງລ ີ້ອງ ບີ້ານ ນາຊຽງ     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07051          

      ບີ້ານ ເຕົ ີ້າ ບີ້ານ ສບົແປນ ບີ້ານ ນ ີ້າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຜາງາມ 

      ບີ້ານ ພຽງຄ ນ ບີ້ານ ນາເກອື ບີ້ານ ປູ່ າປຸກ   

      ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າບົູ່ ງ ບີ້ານ ປູ່ າຂົູ່ ມ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07052         

      ບີ້ານ ພຽງຖິູ່ ນ ບີ້ານ ພຽງຕງັ ບີ້ານ ເມອືງຂນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ 

      ບີ້ານ ສບົແກ ີ້ມ ບີ້ານ ພຽງໃໝູ່  
 

  

      
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07053        

      ບີ້ານ ນາມາດ ບີ້ານ ນາງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ນາຮນື ບີ້ານ ດູ່ ານ 

      ບີ້ານ ສບົເປັງ ບີ້ານ ຄາ ບີ້ານ ປຸູ່ ງບານ ບີ້ານ ຕນີພ  
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07054           

      ບີ້ານ ປາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພຽງເຜອື ບີ້ານ ດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ຜາຫາດ 

      ບີ້ານ ປາວເໜອື ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ນາມນົ ບີ້ານ ຕນີຜາ 
      ບີ້ານ ເຜອືເໜອື ບີ້ານ ເມອືງກຽນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄວກ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07055           

      ບີ້ານ ຫາງ ບີ້ານ ເມອືງເກນິ ບີ້ານ ກ ລ ີ້ ບີ້ານ ນາຮຽງ 
      ບີ້ານ ນາຕອກ ບີ້ານ ທູ່ າເຫ ົ ີ້າ ບີ້ານ ພ ແລ ບີ້ານ ຖ ີ້າຈກົ 

      ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ນາແຊວ ບີ້ານ ນາສຄີ າໄຊ ບີ້ານ ຜາລ ີ້ອມ 

      ບີ້ານ ຜາເຜິ ີ້ງ 
  

  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07056           

      ບີ້ານ ຊຽງບານ ບີ້ານ ຊຽງຄ ນ ບີ້ານ ຊຽງດ ີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາດ 

      ບີ້ານ ອດີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຄ ີ້ ບີ້ານ ນາຫ ີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າອນິ 

      ບີ້ານ ບກົ ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ປອມຄ ີ້ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 07057 

      ບີ້ານ ປຸກ ບີ້ານ ສບົຕຽງ ບີ້ານ ຫວົຊຽງ ບີ້ານ ທບັຄ ີ້ 
      ບີ້ານ ແກູ່ ວດງິ ບີ້ານ ປູ່ າເລາົ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ໜອງແຮດ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 07058 
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ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມີ ີ້ ບີ້ານ ຖ ີ້າໜ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະແດບ ບີ້ານ ຍອດເຢຶອງ 
      ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ນ ີ້າແຕບ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກຸູ່ ມ ບີ້ານ ນາເມອືງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສາລາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປຸງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໃນ   

      ເມອືງ ແອດ ລະຫດັໄປສະນ ີ 07060 - 07065  

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07060           

      ບີ້ານ ເມອືງແອດ ບີ້ານ ພຽງເງນິ ບີ້ານ ນາຢາງ ບີ້ານ ນາສ ີ້ານ 

      ບີ້ານ ນາຮ ີ້າ ບີ້ານ ລ ີ້ ບີ້ານ ພຽງລ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລົູ່ ມ 

      ບີ້ານ ເມອືງວັ ີ້ນ ບີ້ານ ນາແລງ ບີ້ານ ໂຊດ   

      ບີ້ານ ນາຮດີ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ຢອງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07061           

      ບີ້ານ ແຈຝາຍ ບີ້ານ ນາເກອືໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຜາເທນີ ບີ້ານ ກະລງັ 
      ບີ້ານ ນາມາດ ບີ້ານ ຫນີຄ ນ ບີ້ານ ໜອງໄຊ   

      ບີ້ານ ນາເກອືເໜອື ບີ້ານ ແກູ່ ວແຮ ບີ້ານ ປູ່ າຄາ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07062           

      ບີ້ານ ກາງນ ີ້າແອດ ບີ້ານ ສບັແວກ ບີ້ານ ນາຂວາງ ບີ້ານ ຂາມ 

      ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ກະຕນັ ບີ້ານ ປູ່ າໜ ູ່  ບີ້ານ ນາປຸູ່ ງ 
      ບີ້ານ ຖ ີ້າຊູ່ ອງ ບີ້ານ ນາຈະປວງ ບີ້ານ ຜາປ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຝອກ 

      ບີ້ານ ນາພຽງ ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ວງັໂປງ ບີ້ານ ຕະໂມນ 

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ເມອືງຊມື ບີ້ານ ລ ີ້ອງສມິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝ ີ້ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແວກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປວກ ບີ້ານ ນາໂຮງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07063 

      ບີ້ານ ນາຄູ່ າ ບີ້ານ ນາໂຮມ ບີ້ານ ຟກັແຟນ ບີ້ານ ຜາແກ ີ້ວ 

      ບີ້ານ ດ ີ້າຍ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກອກ ບີ້ານ ບວມໂພ   

      ບີ້ານ ນາງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຫ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາແມນ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07064 

      ບີ້ານ ນາຮື ີ້ ບີ້ານ ນາຫອຍ ບີ້ານ ນາເຊົ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ 

      ບີ້ານ ນາຍມົ ບີ້ານ ນາແງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເໝັ ີ້ນ   

      ບີ້ານ ນາໄກູ່  ບີ້ານ ເໝັ ີ້ນ     

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07065           

      ບີ້ານ ແທູ່ ນລວງ ບີ້ານ ເບ ີ້ຍ ບີ້ານ ແຜີ້ ບີ້ານ ນາປາ 
      ບີ້ານ ດູ່ ານ  ບີ້ານ ຊຽງຄ ນ ບີ້ານ ສ    
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ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກ ີ້ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ຫາດກ ີ້   

      ເມອືງ ສບົເບາົ ລະຫດັໄປສະນ ີ 07070 - 07076         

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07070 

      ບີ້ານ ສບົຮາວ ບີ້ານ ນາຄ າຮາວ ບີ້ານ ດູ່ ານຮງັ ບີ້ານ ເມອືງຮມົ 

      ບີ້ານ ກາງຮາວ ບີ້ານ ສບົເບາົ ບີ້ານ ນາຄ ນ ບີ້ານ ຫາດສີ້ານ 

      ບີ້ານ ນາໂພນສຸກ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຮມົ ບີ້ານ ນາຄ າຮງັ ບີ້ານ ປຸູ່ ງຮມົ 

      ບີ້ານ ນາຊາງ ບີ້ານ ດູ່ ານຮມົ ບີ້ານ ນາຊອນ ບີ້ານ ຮາວແສນ 

      ບີ້ານ ໂພນຊາຍ ບີ້ານ ເມອືງຮງັ ບີ້ານ ນາພຽງ ບີ້ານ ຕາດ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07071 

      ບີ້ານ ໂບ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕຸູ່ ງ ບີ້ານ ເມອືງດງິ ບີ້ານ ພຽງແງ 
      ບີ້ານ ປຶງ ບີ້ານ ນ ີ້າແຫ ີ້ງ ບີ້ານ ນາງວົ   

      ບີ້ານ ນາເສື ີ້ອ ບີ້ານ ນາພາມ ບີ້ານ ວຽງຮງັ   

      ບີ້ານ ບອນ ບີ້ານ ພຽງເຟອືງ ບີ້ານ ຕາລາງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07072 

      ບີ້ານ ພຽງໄຊ ບີ້ານ ນາປຶງ ບີ້ານ ຜົ ີ້ງເບາົ ບີ້ານ ປີ້ອງ 
      ບີ້ານ ນາ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07073 

      ບີ້ານ ນາປູ່ ານ ບີ້ານ ກາງລ ີ້ອງ ບີ້ານ ກ ີ້ອງຄ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າບງົ 
      ບີ້ານ ນາສຸ ີ້ນ ບີ້ານ ຄອນສ ີ ບີ້ານ ໂຮມ ບີ້ານ ນາຍມົ 

      ບີ້ານ ລ ີ້ອງເງນິ ບີ້ານ ເມອືງລ ີ້ອງ ບີ້ານ ນາໂງູ່ນ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07074 

      ບີ້ານ ປູ່ າຮູ່ າງ ບີ້ານ ຜາລ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເງ ີ ີ້ມ ບີ້ານ ປູ່ າຂມົເປັດ 

      ບີ້ານ ນ ີ້າເຕບີ ບີ້ານ ປູ່ າຂມົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ລ ີ້ອງຕອງ ບີ້ານ ມູ່ ວງ 
      ບີ້ານ ປູ່ າຂມົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮຽງ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07075 

      ບີ້ານ ນາກາ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນາອອນ ບີ້ານ ສມົຫວງັ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07076 

      ບີ້ານ ຄງັກາດ ບີ້ານ ໂພນຮງັ ບີ້ານ ນາໃໝູ່    

      
 ເມອືງ ຊູ່ ອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ07080 - 07084 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07080 

      ບີ້ານ ນ ີ້າເນນີ ບີ້ານ ລ ີ້ອງງວົປູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕນື ບີ້ານ ໂພນຊອງ 
      ບີ້ານ ບວມຝາດ       
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 07081 

      ບີ້ານ ນາໜມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ີ້ອມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເໝອືຍ ບີ້ານ ຈກັ 

      ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ຊູ່ ອນເໜອື ບີ້ານ ທົູ່ ງນາປ  ບີ້ານ ນາໝ ີ້ 
      ບີ້ານ ວດັ ບີ້ານ ແລ ີ້ງ ບີ້ານ ນ ີ້າງ ີ້າວ   

      
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07082 

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະຫງອນ ບີ້ານ ໂງູ່ນ ບີ້ານ ໜອງໃສ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລາົ 
      ບີ້ານ ມັ ີ້ນ ບີ້ານ ຊູ່ ອນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຊາຍ ບີ້ານ ບ ູ່  
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07083 

      ບີ້ານ ສາມສຸມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສ ີ້ ບີ້ານ ເມອືງເກົ ີ້າ ບີ້ານ ວງັຄວ ີ້າງ 
      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາມ       

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07084 

      ບີ້ານ ວງັແຟນ ບີ້ານ ເມອືງເປີ ີ້ ບີ້ານ ສບົຕວິ ບີ້ານ ບງົ 
      ບີ້ານ ນາກຽນ       

      ເມອືງ ກວນັ ລະຫດັໄປສະນ ີ07090 - 07097  

      ລະຫດັປສະນ ີເຂດ 1: 07090 

      ບີ້ານ ເມອືງກວນັ ບີ້ານ ໜອງແຫວນ ບີ້ານ ປຸູ່ ງສ ີ້ຽງ ບີ້ານ ນ ີ້າຂວ ີ້າງ 
      ບີ້ານ ນາອ ີ້ ບີ້ານ ໜອງເລາົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 07091 

      ບີ້ານ ນາໜງັ ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຮ ບີ້ານ ມ ີ້າ 
      ບີ້ານ ຜາແຫ ມ ບີ້ານ ພນັທອງ ບີ້ານ ແດນດນິ ບີ້ານ ປຸູ່ ງຖາກ 

      ບີ້ານ ກ ໄຮ ບີ້ານ ດອນ ບີ້ານ ຕົູ່ ງອ ູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວານ 

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 07092 

      ບີ້ານ ສບົກງັ ບີ້ານ ພຽງໂພ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກ ີ້ ບີ້ານ ພຽງອອນ 

      ບີ້ານ ສນັໂຮມ ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ສບົສານ ບີ້ານ ພຽງຊ ີ້າງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 07093 

      ບີ້ານ ເມອືງເຢືອງ ບີ້ານ ຖ ີ້າເຂອືງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຮີ້ 
      ບີ້ານ ນາໂຮມ ບີ້ານ ພຽງທາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫົູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທາ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 07094 

      ບີ້ານ ທູ່ າຄອຍ ບີ້ານ ຍອດປາວ ບີ້ານ ສນັຄ ນ ບີ້ານ ສ ມລວງ 
      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 07095 

      ບີ້ານ ເມອືງນາ ບີ້ານ ຫນິເງບີ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້າ ບີ້ານ ນາງອນ 
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ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ຍອດບ ູ່  ບີ້ານ ກ ຄາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມູ່ ວງ 
      ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ລ ີ້ອງກວາງ ບີ້ານ ນາວນີ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 07096 

      ບີ້ານ ປູ່ າຂົູ່ ມ ບີ້ານ ປຸູ່ ງຫວາຍ ບີ້ານ ແກູ່ ວກ ດ ບີ້ານ ນາກ ມ ື

      ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເບີ ີ້ຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປຸູ່ ງ ບີ້ານ ປຸູ່ ງກູ່ າ   

      ບີ້ານ ຕັ ີ້ງເສົ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍງວົ ບີ້ານ ຜາແຫ ມ   

      ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 07097 

      ບີ້ານ ບວກ ບີ້ານ ນ ີ້າປາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮງັ ບີ້ານ ວດິຊ ີ້າຍ 

      ບີ້ານ ກ ຝຸງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈນື     

      

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

ແຂວງ ໄຊຍະບ ລ ີ

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ08000 

ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີ08xxx 

     ເມອືງ ໄຊຍະບ ລ ີລະຫດັໄປສະນ ີ 08000 - 08004           
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08000 

     ບີ້ານ ທູ່ ານາ ບີ້ານ ແກ ີ້ງ ບີ້ານ ໜອງແຊງ ບີ້ານ ນາຍາວໃຕ ີ້ 
     ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ບຸູ່ ງ ບີ້ານ ນາຕ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາຍາວເໜອື 

     ບີ້ານ ສມຸີງຄ ນ ບີ້ານ ດອນໃໝູ່  ບີ້ານ ນາຕ ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາໄຮ 

     ບີ້ານ ສເີມອືງ ບີ້ານ ດອນເງນີ ບີ້ານ ລ ີ້ອງປ    

     ບີ້ານ ຖີູ່ ນ ບີ້ານ ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ   

     ບີ້ານ ຜາປ ນ ບີ້ານ ນາເລາົ ບີ້ານ ນາລາ   

    

ໄ 

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08001           

     ບີ້ານ ນາທງັ ບີ້ານ ພຽງບນົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລກີ ບີ້ານ ນາແລ ີ້ງນ ີ້ອຍ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າຕວນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແກ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊ າອ ີ້ ບີ້ານ ຫວງັຫນີ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າລຽບ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊ ຍ ບີ້ານ ສວນ ບີ້ານ ນາຫ າ 
     ບີ້ານ ໂພນໄຊ ຫລກັ 18 ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແສນຄ າ ບີ້ານ ວງັຊອຍ   

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດກົ ບີ້ານ ນາແລ ີ້ງຫ ວງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08002           

     ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຖ ີ້າລອດ ບີ້ານ ປາກປາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈດິ 

     ບີ້ານ ນາຄ ນ ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທາດ ບີ້ານ ປາກແລບ 

     ບີ້ານ ປາງຄອມ ບີ້ານ ປາກໄຜູ່  ບີ້ານ ຕາລານ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08003           

     ບີ້ານ ນາຕາກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊູ່ າວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ນ ບີ້ານ ນາໂຊ 

     ບີ້ານ ນາເລກັ ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງນູ່ ອງ ບີ້ານ ນ ີ້າທຽວ 

     ບີ້ານ ທາດຮູ່ ອມ ບີ້ານ ນາຄານ ບີ້ານ ນາມອນ ບີ້ານ ນ ີ້າກະ 
     ບີ້ານ ປາກຊູ່ າວ ບີ້ານ ວງັດນິ ບີ້ານ ລ ີ້ອງແຊງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08004           

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພວນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຜາະ ບີ້ານ ຄອນປຽດ ບີ້ານ ນາກວາງ 
     ບີ້ານ ຫ ີ້ວນສະແງມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລຍີ     

     ເມອືງ ພຽງ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08010 - 08014          

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08010 

     ບີ້ານ ເມອືງພຽງ ບີ້ານ ແສງຈະເລນີ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ນ ີ້າເຮັ ີ້ຽ 
     ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ດງົເງນີ ບີ້ານ ໂພນສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ສມົສະຫວນັ 

     ບີ້ານ ໂພນຫນີ ບີ້ານ ດງົຫລວງ ບີ້ານ ນາກອກ ບີ້ານ ນ ີ້າປັງເໝອືນ 

     ບີ້ານ ໜອງງວົ       
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08011           

     
ບີ້ານ ກີູ່ ວແຄມ ບີ້ານ ດອນຕີ ີ້ວ ບີ້ານ ປົູ່ ງວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາກ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າສງົ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08012           

     ບີ້ານ ໜອງບວົພີ ີ້ນ ີ້ອງ ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ໜອງບວົຊາຍ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ 
     ບີ້ານ ສບີ ນເຮອືງ ບີ້ານ ນາຊງີ ບີ້ານ ໂພນຊຽງ ບີ້ານ ຫວົນາ 
     ບີ້ານ ນາໂສມ ບີ້ານ ນາບວມ     

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08013           

     ບີ້ານ ນາແຄມ ບີ້ານ ວາງຄ າ ບີ້ານ ວຽງຈະເລນີ ບີ້ານ ຜາດ າ 
     ບີ້ານ ນາໜອງຮຸງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອຸງ ບີ້ານ ນ ີ້າປຸຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຍາບ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08014           

     ບີ້ານ ປາກຊູ່ ອງ ບີ້ານ ນາມ ີ້ ບີ້ານ ວງັຄ າ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
     ບີ້ານ ນາແວນ ບີ້ານ ນ ີ້າພອນ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ນາກອງ 
     ບີ້ານ ນ ີ້າລຽບ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫານ ບີ້ານ ສມົສະຫວາດ ບີ້ານ ໂພນສກັ 

     ບີ້ານ ຂ ນພອນ ບີ້ານ ນາແລ ບີ້ານ ນາອຸມ ບີ້ານ ໂຮມໄຊ 

     ເມອືງ ປາກລາຍ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08020 - 08027          

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08020 

     ບີ້ານ ຊ ີ້າຊົ ີ້ງ ບີ້ານ ນາສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ວງັທຸູ່ ມ ບີ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ 

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລາຍນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາງຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍຄ າ ບີ້ານ ນາສກັ 

     ບີ້ານ ແສງລາຍ ບີ້ານ ປົູ່ ງຄ ີ້ ບີ້ານ ສສີະອາດຊມົພ  ບີ້ານ ແກ ີ້ງສາວ 

     ບີ້ານ ສສີະຫູ່ ວາງ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08021           

     ບີ້ານ ບຸູ່ ງມາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕູ່ າງ ບີ້ານ ປາກແລງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອຫວານ 

     ບີ້ານ ຕາກແດດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຮ ບີ້ານ ດງົສະຫຽວນ ບີ້ານ ສວີໄິລ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08022           

     ບີ້ານ ມູ່ ວງເໜອື ບີ້ານ ມູ່ ວງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ແຄ ບີ້ານ ດອນ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08023           

     ບີ້ານ ເມອືງວາ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ທູ່ າມໄີຊ ບີ້ານ ນາແຊງ 
     ບີ້ານ ບວົບານ ບີ້ານ ນາໃໝູ່  ບີ້ານ ໂຄກສະທ ີ້ອນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍຂາວ 

     ບີ້ານ ປົູ່ ງຫວານ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມດົສົ ີ້ມ ບີ້ານ ໂພນ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08024          

     ບີ້ານ ສຸວນັນະພ ມ ບີ້ານ ປາງຄ າ ບີ້ານ ທູ່ ານາ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 
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ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ທູ່ າປ  ບີ້ານ ນ ີ້າລນິ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 08025           

     ບີ້ານ ຜາແກ ີ້ວ ບີ້ານ ແສນພນົ ບີ້ານ ນ ີ້າຍາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄວາຍ 

     ບີ້ານ ບວມເລາົ ບີ້ານ ລາດສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຫລກັ ບີ້ານ ວງັຍາວ 

     ບີ້ານ ປູ່ າໄລູ່  ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ ບີ້ານ ປອນຂີ້າມ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 08026           

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍ ງ ບີ້ານ ນາຈນັ ບີ້ານ ປາກຄານ ບີ້ານ ໜອງໄຄ 

     ບີ້ານ ເມອືງປາ ບີ້ານ ນາຄານ ບີ້ານ ປາກຕຸງ ບີ້ານ ຜາລຽບ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າປາ ບີ້ານ ນາຕຸງ     

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 08027          

     ບີ້ານ ວງັພະໜອນ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ນາຕ ີ້າ ບີ້ານ ນາໂພ 

     ບີ້ານ ນາຄະຍາງ ບີ້ານ ຫາດດີ້າຍ     

     ເມອືງ ແກູ່ ນທ ີ້າວ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08030 - 08034         

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08030 

     ບີ້ານ ຈອມແກ ີ້ວ ບີ້ານ ເມອືງເກົູ່ າ ບີ້ານ ພວນ ບີ້ານ ນາບອນ 

     ບີ້ານ ຈອມເພດັ ບີ້ານ ທ ີ້າວແກູ່ ນ ບີ້ານ ຫາດແດງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08031           

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ  ບີ້ານ ຄອນຕະປ  ບີ້ານ ສາມຊົ ີ້ງ ບີ້ານ ດງົສາມແສນ 

     ບີ້ານ ເມອືງໝ  ບີ້ານ ໂພນສະຫູ່ ວາງ ບີ້ານ ກກົກະບກົ ບີ້ານ ກ ີ້ວຍແຂ ີ້ 
     ບີ້ານ ນາແກ ີ້ງມາ ບີ້ານ ນາຫນີ     

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08032           

     ບີ້ານ ປາກຕມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄາ ບີ້ານ ນ ີ້າເຕົ ີ້າ ບີ້ານ ກກົກະທອນ 

     ບີ້ານ ປາກແຄມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປາກທູ່ າ ບີ້ານ ໜອງ ບີ້ານ ກກົໄຮຄ າ 
     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮຍັ ບີ້ານ ຫວົຂວົ ບີ້ານ ໂພນປາກປ  ບີ້ານ ປົງແດງ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08033           

     ບີ້ານ ກຸ ີ້ມສ ີ້ຽວ ບີ້ານ ວງັປາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປ ຮາ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເປັດ 

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລກີ ບີ້ານ ສວນກ ີ້ວຍ ບີ້ານ ລາດຂາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫລອດ 

     ບີ້ານ ວງັປ ນ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08034           

     ບີ້ານ ດອນເມນ ບີ້ານ ນາຄ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ີ້າ ບີ້ານ ປຸູ່ ງຄ ີ້າ 
     ບີ້ານ ນາຄ ນ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ເວນີຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອີູ່ ຮຸູ່ ນ 

     ບີ້ານ ແຄ ບີ້ານ ດອນສັ ີ້ງ     

     ເມອືງ ບ ູ່ ແຕນ ລະຫດັໄປສະນ ີ08040 - 08044          
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08040 

     ບີ້ານ ນາກອກ ບີ້ານ ຕາລີູ່ ງ ບີ້ານ ເມອືງຮ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕາປ ູ່  
     ບີ້ານ ນາສ ີ້ານ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນາຫວົຊ ີ້າງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08041           

     ບີ້ານ ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ເຕາົເກອື ບີ້ານ ນາຂູ່ າ ບີ້ານ ທູ່ ານາ 
     ບີ້ານ ດອນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ບ ູ່ ແຕນ ບີ້ານ ໜອງຜກັບົ ີ້ງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08042           

     ບີ້ານ ບ ູ່ ສ ີ້ານ ບີ້ານ ນາບ ູ່ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ບ ູ່ ຫາງນາ ບີ້ານ ເໝືື໊ອງແພູ່  
     ບີ້ານ ຕົ ີ້ນຕານ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08043           

     ບີ້ານ ນ ີ້າພຸ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ນາບງົໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາບງົເໜອື 

     ບີ້ານ ນ ີ້າດັ ີ້ນ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08044           

     ບີ້ານ ໜອງປະຈດິ ບີ້ານ ນາແລ ີ້ງ ບີ້ານ ໜອງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

     ບີ້ານ ກຸູ່ ມ       

     ເມອືງ ຫງົສາ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08050 - 08054         

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08050 

     ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ສມີ ງຄ ນ 

     ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ຈອມແຈ ີ້ງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08051          

     ບີ້ານ ຈ າປາ ບີ້ານ ນາສ ີ້ານ ບີ້ານ ໂພນຈນັ ບີ້ານ ນ ີ້າລບິ 

     ບີ້ານ ວຽງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາໄມ ີ້ຍມົ ບີ້ານ ພ ຕຸ ີ້ມ ບີ້ານ ຫານ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08052          

     ບີ້ານ ນາໜອງຄ າ ບີ້ານ ນາຊາຍຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້ເລອືກ ບີ້ານ ກີູ່ ວມູ່ ວງ 
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08053          

     ບີ້ານ ນ ີ້າແກນ ບີ້ານ ແທູ່ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຍ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າຕບົ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08054          

     ບີ້ານ ນາປຸູ່ ງ ບີ້ານ ໜອງຫລວງ ບີ້ານ ກີູ່ ວງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ພ ແລ ີ້ງ 
     ເມອືງ ຊຽງຮູ່ ອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08060 - 08064          

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08060 

     ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ແກູ່ ນ ບີ້ານ ປູ່ າຫ ີ້ວານ ບີ້ານ ດອນໃຈ 

     ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ດອນເຟອືງ ບີ້ານ ກວງ ບີ້ານ ຄ ີ້າ 
     ບີ້ານ ຊ ີ້າງ ບີ້ານ ດອນຕນັ ບີ້ານ ລບັ ບີ້ານ ຄງີ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08061           

     ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ສນີກົໄຊ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າລ ີ້ອມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້ອງ 
     ບີ້ານ ກາບ ບີ້ານ ພ ລ ີ້ານ ບີ້ານ ແກສພີນັ ບີ້ານ ນ ີ້າເປີງ 
     ບີ້ານ ປົູ່ ງແປີ້ນ ບີ້ານ ນ ີ້າຄອນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຮາກ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08062           

     ບີ້ານ ລາດສະໂນ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ນ ີ້າກອກ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ 
     ບີ້ານ ນາອອມ ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ດອນມ ນ ບີ້ານ ດູ່ ານໃໝູ່  
     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08063          

     ບີ້ານ ປາກປິດ ບີ້ານ ຮູ່ ອງຄ ູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າແບູ່ ງ 
     ບີ້ານ ໂຮມໄຊ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08064           

     ບີ້ານ ມກົສະຕ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍວກ ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າແປ 

     ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຄງັ     

     ເມອືງ ເງນີ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08070 - 08072           

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08070 

     ບີ້ານ ແກ ີ້ວດອນຄ ນ ບີ້ານ ຂອນ ບີ້ານ ບໝີ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າເງນີ 

     ບີ້ານ ຫລວງມໄີຊ ບີ້ານ ເພຍງາມ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ນາງວົ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08071           

     ບີ້ານ ນາຢາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ປາງປົູ່ ງ ບີ້ານ ປຸູ່ ງຝາດ 

     ບີ້ານ ດອນຄ າ ບີ້ານ ດອກເກດ     

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08072           

     ບີ້ານ ດອກສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ປາກແຄມ ບີ້ານ ກີູ່ ວງ ີ ີ້ວ 

     ບີ້ານ ນ ີ້າທນົ ບີ້ານ ໂຮມໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຫງຍີ ບີ້ານ ບ ຫລວງ 
     ບີ້ານ ທອງ       

     ເມອືງ ຄອບ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08080 - 08084          

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08080 

     ບີ້ານ ຜາປອງ ບີ້ານ ສະຖານ ບີ້ານ ນ ີ້າຟ ີ້າວ ບີ້ານ ເຄີູ່ ງເຫລກັ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08081           

     ບີ້ານ ມູ່ ວງດອນມ ນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ເຫລັ ີ້ມ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08082           

     ບີ້ານ ຖ ີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າຄູ່ າ ບີ້ານ ປາງໄຮ ບີ້ານ ດອນຍມົ 

     ບີ້ານ ທົູ່ ງເໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ປູ່ າງຊາງ ບີ້ານ ປູ່ າຄູ່ າ ບີ້ານ ປາງມອນ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 08083          

     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນກົກດົ ບີ້ານ ບ ູ່  ບີ້ານ ປາກຄອບ ບີ້ານ ດອນແຮູ່  
     ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລາົ ບີ້ານ ຫາດງາມ ບີ້ານ ດອນຕນັ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 08084          

     ບີ້ານ ຄກົເນຍີ ບີ້ານ ໃຈສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຊນີ ບີ້ານ ນ ີ້າໂຕູ່ ມ 

     ເມອືງ ທົູ່ ງມໄີຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ 08090 - 08092         

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 08090 

     ບີ້ານ ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ມ ນ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08091           

     ບີ້ານ ດູ່ ານ ບີ້ານ ນາໝອກ ບີ້ານ ນາມນົ ບີ້ານ ນາເປືູ່ ອຍ 

     ບີ້ານ ແຄູ່ ນ       

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 08092           

     ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາຜາຍ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ນາສະຫູ່ ວາງ 
     ບີ້ານ ແດດ       

     ເມອືງ ໄຊສະຖານ ລະຫດັໄປສະນ ີ08100 - 08101 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 080100 

     ບີ້ານ ສນັແຕ ບີ້ານ ສະເຂດ ບີ້ານ ພ ເລີູ່ ນ ບີ້ານ ກ ູ່ ໃຫຍູ່  
     ບີ້ານ ສະແມດໃຫຍູ່  ບີ້ານ ກ ີ້ອງທູ່ ຽງ ບີ້ານ ກີູ່ ວກອກ ບີ້ານ ກີູ່ ວເປາະ 
     ບີ້ານ ສະແມດນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດອຍກາວ ບີ້ານ ສາລາ ບີ້ານ ສະປິ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 08101 

     ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ສະຖານ ບີ້ານ ເສາົດູ່ ຽວ 

     ບີ້ານ ປາກລອງ ບີ້ານ ສສີາຍທອງ ບີ້ານ ສະມະ ບີ້ານ ພ ຕຸູ່ ຍ 
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ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 
ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ09000 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 09xxx 

   
  ເມອືງ ແປກ ລະຫດັໄປສະນ ີ 09000 - 09006           

   ລະຫດັໄປສະນ ີ ເຂດ 1: 09000 

   ບີ້ານ ວຽງຄວນ ບີ້ານ ນາຟີ້າ ບີ້ານ ດ ູ່ ຊາງ ບີ້ານ ລາດບວກ 

   ບີ້ານ ວຽງ ບີ້ານ ຫຍາບສ ີ ບີ້ານ ໝີູ່  ບີ້ານ ເປີບ 

   ບີ້ານ ນາຄວນ ບີ້ານ ໂພນສ ີ ບີ້ານ ສເີມອືງ ບີ້ານ ຍອດປຽງ 
   ບີ້ານ ຫວີ້ານ ບີ້ານ ມອນ ບີ້ານ ນາເພງີ ບີ້ານ ໂພນ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 09001           

   ບີ້ານ ລາວທອງ ບີ້ານ ໝີ້ຽງນາລາມ ບີ້ານ ຄງັວຽງ ບີ້ານ ໝັ ີ້ນຊມົ 

   ບີ້ານ ສຄີ ນ 

  

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09002 

   ບີ້ານ ຄງັຍາວ ບີ້ານ ໂຕນເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າຕົ ີ້ມ ບີ້ານ ນານ  
   ບີ້ານ ນາໂອ ບີ້ານ ໂຕນໄຕ ີ້ ບີ້ານ ລາດຮີ້ວງ   
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09003 

   ບີ້ານ ຍອດງ ືູ່ມ ບີ້ານ ນ ີ້າເກາະ ບີ້ານ ນາສາລາ ບີ້ານ ນ ີ້າຄະ 
   ບີ້ານ ອ ີ້ອັູ່ ນ ບີ້ານ ຄາຍ ບີ້ານ ພ ສນັ ບີ້ານ ແກູ່ ວ 

   ບີ້ານ ເມອືງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປູ່ າຂມົ ບີ້ານ ນາຄ າແພງ ບີ້ານ ວຽງໄຊ 

   ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ບວກກບົ ບີ້ານ ຊວ ີ້ານ ບີ້ານ ຜາແກ ີ້ວ 

   ບີ້ານ ຍວນທອງ ບີ້ານ ມວນ ບີ້ານ ຕ ີ້າ ບີ້ານ ທູ່ າໂຈກ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 09004 

   ບີ້ານ ນາເຮອືງ ບີ້ານ ນາເທາົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສັ ີ້ງ ບີ້ານ ຄງັໜອງຫ ວງ 
   ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ອູ່ າງ ບີ້ານ ນາຫອຍ ບີ້ານ ພ ເກງັ 
   ບີ້ານ ລາດງູ່ອນ ບີ້ານ ນາຄ ນ ບີ້ານ ມູ່ ວງພາ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 09005 

   ບີ້ານ ສ ີ ບີ້ານ ນາຊ  ບີ້ານ ພັ ີ້ນ ບີ້ານ ຄອງ 
   ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໜອງ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ວຽງທອງ 
   ບີ້ານ ພ ຮຸ ີ້ມ ບີ້ານ ໝີູ່  ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ປຸູ່ ງແວນ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 09006 

   ບີ້ານ ຄ  ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັໄຊ ບີ້ານ ໂພນສະອາດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ລ ີ

   ບີ້ານ ວຽງ ບີ້ານ ບີ ີ້ ບີ້ານ ດູ່ ອງ ບີ້ານ ໂພນງາມໃຕ ີ້ 
   ບີ້ານ ມອນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນມໄີຊ ບີ້ານ ໂພນຄ າ 
   ບີ້ານ ນາພງົ ບີ້ານ ຢອນ ບີ້ານ ໂງຍ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
   ບີ້ານ ຄງັໄຂ ບີ້ານ ເທນີ ບີ້ານ ນ ີ້າຫງ  າ ບີ້ານ ສາຍລມົ 

   ບີ້ານ ຮວົະ ບີ້ານ ຍວນ ບີ້ານ ສໂີພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າເສງິ 
   ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັເໜອື ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ທົູ່ ງມໄີຊ ບີ້ານ ໜອງແຮນ 

   ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັກາງ ບີ້ານ ໂພນສະອາດເໜອື ບີ້ານ ເຫ ກັ ບີ້ານ ໂພນງາມເໜອື 

   ເມອືງ ຄ າ ລະຫດັໄປສະນ ີ09010 - 09016  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 09010 

   ບີ້ານ ຈອມທອງ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຊ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ພຽງດ ີ

   ບີ້ານ ບານ ບີ້ານ ນາທອງໄຄ ີ້ວຽງ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ຮວດ 

   ບີ້ານ ຕອງ ບີ້ານ ຊຽງກູ່ ຽວ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ນາຍອງ 
   ບີ້ານ ສນັ ບີ້ານ ນາຕ ມ ບີ້ານ ດອກຄ າ ບີ້ານ ແງ ີ້ວ 

   ບີ້ານ ຫນີ ບີ້ານ ສນັພນັ ບີ້ານ ລາດນບົ ບີ້ານ ຄງັແຄະ 
   ບີ້ານ ກວ ີ້າຍ ບີ້ານ ຊມົ ບີ້ານ ກ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ໄຮູ່ ໝູ່ ຽງ 
   ບີ້ານ ຊາງ ບີ້ານ ຈອມສ ີ ບີ້ານ ຍຸ ີ້ມຈອງ ບີ້ານ ຜາທ ີ້າງ 
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ບີ້ານ ດຸູ່ ງຄ າ ບີ້ານ ລ ີ້ອງປີວ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າຮົູ່ ມ 

   ບີ້ານ ຕາດ ບີ້ານ ແລະນາດ ູ່  ບີ້ານ ບວົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍພດັ 

   ບີ້ານ ນາເໝອືຍ ບີ້ານ ແລ ີ້ງ ບີ້ານ ນາອຸງ   

   ບີ້ານ ຊາມ ບີ້ານ ຊາຍນາດ ູ່  ບີ້ານ ຮບີ   
   ບີ້ານ ຍອດເກື ີ້ອ ບີ້ານ ໃໝູ່ ກ ຄາຍ ບີ້ານ ຖາງ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 09011          

   ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ນາພຽງ ບີ້ານ ໂພນທນັ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09012 

   ບີ້ານ ນາພນັ ບີ້ານ ສ າພນັໄຊ 

 

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09013 

   ບີ້ານ ຍອດປຽດ ບີ້ານ ໂພຂາມ ບີ້ານ ຜາຫານ ບີ້ານ ໂພນໂຮມ 

   ບີ້ານ ນ ີ້າທຸ ີ້ມ ບີ້ານ ຜາກອກ ບີ້ານ ໂພນແຈ ີ້ງ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 09014 

   ບີ້ານ ນ ີ້າຈາກ ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ສບົອ ີ້ ບີ້ານ ນາມວນ 

   ບີ້ານ ທູ່ າ ບີ້ານ ບວມພຽງ ບີ້ານ ນາຫ ວງ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 09015 

   ບີ້ານ ສວນມອນ ບີ້ານ ສອງ ບີ້ານ ວຽງ ບີ້ານ ຫາດຄ າ 
   ບີ້ານ ນ ີ້າລ ີ້ຽງ ບີ້ານ ສ ມແມນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອນ ບີ້ານ ແກູ່ ວເຮອື 

   ບີ້ານ ໜອງໂອນ ບີ້ານ ພ ຫນີ ບີ້ານ ສນັຄ າ ບີ້ານ ວງັຊງົ 
   ບີ້ານ ແກູ່ ວເລກິ ບີ້ານ ສນັແຟນ ບີ້ານ ສນັໂພ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 09016 

   ບີ້ານ ແທູ່ ນໂທ ີ້ ບີ້ານ ກາງຄ າ ບີ້ານ ສບົນາ ບີ້ານ ສນັແກ ີ້ວ 

   ບີ້ານ ແທູ່ ນຈອງ ບີ້ານ ພຽງດ ີ້າງ ບີ້ານ ສບົເປີນ   

   ບີ້ານ ພຽງໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ສບົທ ີ້າງ ບີ້ານ ພຽງພູ່ າງ   

   
 ເມອືງ ຄ ນ ລະຫດັໄປສະນ ີ09020 - 09028 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 09020 

   ບີ້ານ ເມອືງ ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ຢີ້ຽມ ບີ້ານ ຊ າກວ ີ້າງ 
   ບີ້ານ ສຊີຽງໃໝູ່  ບີ້ານ ຫນີໂງູ່ນ ບີ້ານ ຢູ່ ຽນ ບີ້ານ ຖ ີ້າຫວົເຫ ົູ່ າ 
   ບີ້ານ ເປີນ ບີ້ານ ນາຮອນ ບີ້ານ ພ ວຽງ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 09021 

   ບີ້ານ ຜາເຜິ ີ້ງ ບີ້ານ ສນັຫ ວງ ບີ້ານ ແກູ່ ວກວ ີ້າງ ບີ້ານ ໜອງ 
   ບີ້ານ ພ ກາເຟ 

  

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09022 
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ບີ້ານ ແທູ່ ນພ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລຸນ ບີ້ານ ແທູ່ ນທອງ ບີ້ານ ແກູ່ ວເລກິ 

   ບີ້ານ ຄາບ ບີ້ານ ນ ີ້າລນັ ບີ້ານ ຜາຂາວ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09023 

   ບີ້ານ ພ ມະເມອືງ ບີ້ານ ນາລາມ ບີ້ານ ສນັຄງີ ບີ້ານ ໜອງຫ ວງ 
   ບີ້ານ ຊ າຍຸງ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ອົ ີ້ມ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 09024 

   ບີ້ານ ດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ເຄກັ ບີ້ານ ນາພະສາດ ບີ້ານ ນາເມອືງ 
   ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ນາສມົ ບີ້ານ ສວີຽງຄ າ ບີ້ານ ນາບງົ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 09025 

   ບີ້ານ ສພີມົ ບີ້ານ ນາຮ ີ້ ບີ້ານ ທຸ ີ້ມ ບີ້ານ ໄຜູ່  
   ບີ້ານ ນາສ ີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຈະ ບີ້ານ ນາໄຊ   

   ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ຊ ີ້າງ ບີ້ານ ເພຍວດັ   

   ບີ້ານ ໂພນແຍງ ບີ້ານ ນາອ ູ່  ບີ້ານ ໂພສ ີ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 09026 

   ບີ້ານ ຫອຍ ບີ້ານ ບວົເໜອື ບີ້ານ ບວົໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຜ ື

   ບີ້ານ ນາຕ  ບີ້ານ ຖ ີ້າ ບີ້ານ ກົ ີ້ວ   

   ບີ້ານ ໜອງນ ີ້າ ບີ້ານ ທົູ່ ງ ບີ້ານ ຍຸນໄຊຊະນະ   

   ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ດງົດູ່ ານ ບີ້ານ ນາຈນັ   

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 09027 

   ບີ້ານ ແກູ່ ວແສດ ບີ້ານ ພກັຮິ ີ້ງ ບີ້ານ ຕນັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຕນັເໜອື 

   ບີ້ານ ປຽງ 
  

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 09028 

   ບີ້ານ ນ ີ້າພານ ບີ້ານ ປູ່ າຄາ ບີ້ານ ຄງັໂຮງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ 

   ບີ້ານ ທູ່ າລນິ ບີ້ານ ພກັຊວົະ ບີ້ານ ຜູ່ າເຫ ື ີ້ອມ   

   ເມອືງ ໜອງແຮດ ລະຫດັໄປສະນ ີ09030 - 09039; 090101  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 09030 

   ບີ້ານ ຖ ີ້າໄຊ ບີ້ານ ໜອງຂຽວ ບີ້ານ ພກັຫ ກັ ບີ້ານ ໜອງຊາງ 
   ບີ້ານ ໜອງແຮດເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າກວາງ 

 

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 09031 

   ບີ້ານ ໜອງແຮດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດນິດ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ນາເມອືງ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂີ ີ້ລງີ ບີ້ານ ລວງກວີ້າງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແລດ ບີ້ານ ຜາແວນ 

   ບີ້ານ ປູ່ າກາ       

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09032 
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ບີ້ານ ຜາແອູ່ ນ ບີ້ານ ຜາອ ີ້ ບີ້ານ ບວງດາວ ບີ້ານ ຄອກໝ  
   ບີ້ານ ພ ໜອງ ບີ້ານ ຜາງ ີ້ອນ     

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09033 

   ບີ້ານ ຜາຫ ວງ ບີ້ານ ຄງັພະນຽນ ບີ້ານ ຖ ີ້າເສອື ບີ້ານ ໜອງສາມແຈ 

   ບີ້ານ ຜາຫວາຍ ບີ້ານ ປູ່ າຂມົ ບີ້ານ ຍອດຫວາຍ ບີ້ານ ໜອງແຫ ີ້ 
   ບີ້ານ ອູ່ າງຍອດຄາ 

  

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09034 

   ບີ້ານ ພກັແຄະໃຕ ີ້ ບີ້ານ ກ ທອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊວງ ບີ້ານ ຍອດຄ  
   ບີ້ານ ພກັແຄະເໜອື ບີ້ານ ໜອງກບົ ບີ້ານ ນ ີ້າກົ ີ້ນງວົ ບີ້ານ ນ ີ້າເໝນັ 

   ບີ້ານ ຜາເມາົ 
  

  
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09035 

   ບີ້ານ ແກູ່ ວປະຕ  ບີ້ານ ທຸ ີ້ມ ບີ້ານ ໜອງອ ີ້ ບີ້ານ ສນັໂດນ ກ 

   ບີ້ານ ຖ ີ້າຄຸ ບີ້ານ ປູ່ າຫກົ ບີ້ານ ຜາລນິ ບີ້ານ ສນັໂດນ ຂ 

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 09036 

   ບີ້ານ ພຽງມອນ ບີ້ານ ສມົໄຜູ່  ບີ້ານ ສນັຍມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລມົ 

   ບີ້ານ ສບົແຕນ ບີ້ານ ຖ ີ້າປູ່ ອງ ບີ້ານ ບວກເສ ີ ບີ້ານ ປູ່ າແປກ 

   ບີ້ານ ກ ດ ູ່  
  

  
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 09037 

   ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າຍວກ, ນ ີ້າປິ ບີ້ານ ໜອງຂຽວ ບີ້ານ ສນັຍມົ 

   ບີ້ານ ຈ າໝືູ່ ນ ບີ້ານ ປູ່ າລນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ ີ້າງ ບີ້ານ ສາມແຈ 

   ບີ້ານ ປຸູ່ ງແຊງ ບີ້ານ ກະບ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເທົູ່ າ   
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 09038 

   ບີ້ານ ກ ມອນ ບີ້ານ ກູ່ ຽວກ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ ີ້ອງ ບີ້ານ ຜາເພ ີ

   ບີ້ານ ກ ຫາດ ບີ້ານ ຖ ີ້າຫນີ ບີ້ານ ຜາບອງ ບີ້ານ ນ ີ້າຮອຍ 

   ບີ້ານ ຍອດຊາວ ບີ້ານ ພ ຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ວນັຄ າ   
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 09039 

   ບີ້ານ ແກູ່ ວບອນ ບີ້ານ ຫາບ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແລນ ບີ້ານ ສອງຮອງ 
   ບີ້ານ ຫ ີ້ອຍລມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນາ 

 

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 09100 

   ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດູ່ ານ ບີ້ານ ປູ່ າເລົູ່ າ ບີ້ານ ຍອດຕື ີ້ນ ບີ້ານ ນ ີ້າກ ດໃໝູ່  
   ບີ້ານ ດງົກ  ບີ້ານ ປຸງ ບີ້ານ ໂພ ບີ້ານ ວຽງ 
   ບີ້ານ ຕນີຜາ ບີ້ານ ບວມຝາດ 

 

  

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 10: 09101 

   ບີ້ານ ກ ສ ີ້ານ ບີ້ານ ພຽງຊນື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກ ີ້ ບີ້ານ ປູ່ າຈ ີ້າ 
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ບີ້ານ ພຽງຫງົ ບີ້ານ ຊ ີ້າງເກບັ ບີ້ານ ສວນອີ້ອຍ ບີ້ານ ສນັຍມົ 

   ບີ້ານ ແກູ່ ວເຈ ີ້ຍ ບີ້ານ ປູ່ າໝ ີ ບີ້ານ ເຍຍ ບີ້ານ ໜອງ 
   ເມອືງ ຜາໄຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ09040 - 09043    

   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 09040  

   ບີ້ານ ນາເພຍ ນາແຖງ ບີ້ານ ໄຮ ບີ້ານ ນາຮຸງ-ໜອງຫອຍ ບີ້ານ ລາດຄາຍ ນາມຸນ 

   ບີ້ານ ທາງຊຽງເໜອື ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ຫ ໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າກະ 
   ບີ້ານ ຊວົ ບີ້ານ ຊຽງດ ີ ບີ້ານ ຫວີ້ານ   
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 09041 

   ບີ້ານ ເຕາົ ບີ້ານ ລາດແສນ ບີ້ານ ຫ ກາງ ບີ້ານ ໂພສ ີ

   ບີ້ານ ນາໂຄ ີ້ ບີ້ານ ງ ົ ີ້ວ ບີ້ານ ນາສມົ   
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 09042 

   ບີ້ານ ນາຂືູ່  ບີ້ານ ສູ່ ອມ ບີ້ານ ໜອງ ບີ້ານ ພາເໜອື 

   ບີ້ານ ທຸູ່ ມນາຕຽງ ບີ້ານ ຫ ສມິ ບີ້ານ ພາໄຕ ີ້ ບີ້ານ ປຸູ່ ງ 
   ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 09043 

   ບີ້ານ ນ ີ້າສຽມ ບີ້ານ ນາປັນ ບີ້ານ ຈ ີ້ານ ີ້າ ບີ້ານ ນາໄຊ 

   ບີ້ານ ຖ ີ້າຕ າລງຶ       
    ເມອືງ ໝອກ ລະຫດັໄປສະນ ີ09050 

   ບີ້ານ ນາຄູ່ ອນ ບີ້ານ ນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ຊ າທອງ ບີ້ານ ໝ ີ້ 
   ບີ້ານ ນ ີ້າຈດັ ບີ້ານ ຄງັວຽງ ບີ້ານ ນາແຄ ບີ້ານ ນ ີ້າກູ່ ຽວ 

   ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ນ ີ້າທູ່ ຽງ ບີ້ານ ຢວກ- ມ ນ 

   ບີ້ານ ນ ີ້າເກັູ່ ງ ບີ້ານ ທົູ່ ງເປີ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າຈາວເໜອື ບີ້ານ ສາມແຈ 

   ບີ້ານ ນ ີ້າຢີ້ຽມ ບີ້ານ ນ ີ້າຕາກ ບີ້ານ ຊຽງເໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ປູ່ າຄາ 
   ບີ້ານ ນ ີ້າຕນື ບີ້ານ ຈະເລນີໃໝູ່  ບີ້ານ ນາມອນ ບີ້ານ ພ ມອນ 

   ບີ້ານ ຖ ີ້າສູ່ ວຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຫງາດ ບີ້ານ ນ ີ້າຈາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຊອງ 
   ເມອືງ ພ ກ ດ  ລະຫດັໄປສະນ ີ09060  

   ບີ້ານ ລ ີ້ອງຄາວ ບີ້ານ ມຽນ ບີ້ານ ສຸຍໜອງຕັູ່ ງ ບີ້ານ ດຸກ 

   ບີ້ານ ລ ີ້ອງຄານ ບີ້ານ ປຸູ່ ງໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ປັ ີ້ງປາງ ບີ້ານ ມາງ 
   ບີ້ານ ມູ່ ວງຄ າ ບີ້ານ ຮະງວມ ບີ້ານ ນ ີ້າຈດັ ບີ້ານ ຈອມສ ີ

   ບີ້ານ ຍອດແພ ບີ້ານ ນາຊາຍທອງ ບີ້ານ ນ ີ້າສາມ ບີ້ານ ນາຂູ່ າ 
   ບີ້ານ ແລທອງ ບີ້ານ ພ ວຽງ ບີ້ານ ຊຽງແດດ ບີ້ານ ພ ແຊວ 

   ບີ້ານ ຢາຍ ບີ້ານ ຊາຍ ບີ້ານ ແປນ ບີ້ານ ຊຽງງາ 
   ບີ້ານ ໂຈຍ ບີ້ານ ອູ່ າງ ບີ້ານ ເຄງິ ບີ້ານ ສມົບ ນ 

   ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ຊອງ ບີ້ານ ຫວດຕນັ ບີ້ານ ໄຊອຸດມົ 

   ບີ້ານ ບງົ ບີ້ານ ໜອງກາງ ບີ້ານ ພຽງຫ ວງ ບີ້ານ ພຽງດ ີ
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ບີ້ານ ວງັໂຕູ່ ງ ບີ້ານ ສກັສອດ ບີ້ານ ລັ ີ້ງຈອງ ບີ້ານ ສບົຄາວ 

   ບີ້ານ ລ ີ້ອງຮາງ ບີ້ານ ນາຄວນ ບີ້ານ ປົວ   
   

 

ແຂວງ ວຽງຈນັ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ10000 

ແຂວງ ວຽງຈນັ 10xxx 

    ເມອືງ ໂພນໂຮງ ເລກລະຫດັໄປະນ ີ10000 - 10004   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10000 

    ບີ້ານ ໂພນສໃີຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນໂຮງ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າລນິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປຸູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນຂາມ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10001          

    ບີ້ານ ນ ີ້າແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທນົ ບີ້ານ ໂພນສມົບ ນ ບີ້ານ ໂພນເງນິ 

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນຕີ້ອງ ບີ້ານ ນາແພງ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍນາໂພ 

    ບີ້ານ ນາຊາຍ       

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10002          

    ບີ້ານ ນາໂພເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າຈມີ ບີ້ານ ໂພນຫ  ບີ້ານ ເພຍ 

    ບີ້ານ ໜອງເຕົູ່ າ ບີ້ານ ນາກ ູ່ າ ບີ້ານ ແສນສະອາດ   

    ບີ້ານ ໂພນສເີໜອື ບີ້ານ ແສນຊຸມ ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10003          

    ບີ້ານ ນາເລົູ່ າ ບີ້ານ ນາຊ +ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ນາຊວກ ບີ້ານ ນາເຫ ົູ່ າ 
    ບີ້ານ ໂພນໄຮ ບີ້ານ ສ ີ້າງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂພນສດີາ   

    ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ນາຍາງ   

    ບີ້ານ ໂພນທາ ບີ້ານ ນາລ ີ້ອງຄ ນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10004          

    ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຂາມ ບີ້ານ ຍວດ   

    ບີ້ານ ທາດ-ຫາດທາ ບີ້ານ ນາໂພພະລາດ ບີ້ານ ວງັມນົ   

    ເມອືງ ທຸລະຄມົ ລະຫດັໄປສະນ ີ10010 - 10014  

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10010          
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ບີ້ານ ເກນິເໜອື ບີ້ານ ເກນິໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາໝາກ   

    ບີ້ານ ເກນິກາງ ບີ້ານ ໂພນແຮູ່  ບີ້ານ ນາລງັ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10011          

    ບີ້ານ ບ ູ່  ບີ້ານ ພ ເກົ ີ້ານາງ ບີ້ານ ໂພນງາມ-ນາຝີ້າຍ ບີ້ານ ໂພນໂຮງ 
    ບີ້ານ ນາບ ູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າອູ່ າງ ບີ້ານ ພະທາວ ບີ້ານ ປາກຫາງ 
    ບີ້ານ ນາເພຍີ 

 

    

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10012          

    ບີ້ານ ນາແພງ ບີ້ານ ນ ີ້າຫຍາມ ບີ້ານ ພ ເຂາົຄວາຍ ບີ້ານ ນາເງນິ 

    ບີ້ານ ນາຫວີ້າ ບີ້ານ ວງັເຮອື ບີ້ານ ນາຍາງ ບີ້ານ ນານກົຂຸ ີ້ມ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10013         

    ບີ້ານ ໄຮຢູ່ ອນ ບີ້ານ ໜອງພງົ ບີ້ານ ຕານປູ່ ຽວ ບີ້ານ ແຈ ີ້ງ 
    ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ຫາດສວນ ບີ້ານ ຈຸ ີ້ມ ບີ້ານ ໜອງໄຫ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10014         

    ບີ້ານ ນາຄອງ ບີ້ານ ຫາດໄຊ ບີ້ານ ຫລິູ່ ງຊນັ ບີ້ານ ຫາດສີ້ຽວ 

    ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ບຸູ່ ງພ ີ້າວ ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ນາແກູ່ ວ 

    ເມອືງ ແກ ີ້ວອຸດມົ ລະຫດັໄປສະນ ີ10020 - 10026   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10020          

    ບີ້ານ ຖີູ່ ນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ທູ່ າລາດ ບີ້ານ ນາປ ນ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10021          

    ບີ້ານ ໂພນແຍງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງແຄນ ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10022          

    ບີ້ານ ພ ເຂາົຄ າ ບີ້ານ ແກ ີ້ວກ ູ່  ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ຂ ີ້າມຊ ີ້າງ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10023          

    ບີ້ານ ກກົກ ີ້ຽງ ບີ້ານ ຫາດທາ ບີ້ານ ຄອນກຸູ່ ມ ບີ້ານ ນາແຊະ 
    ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄຮ ບີ້ານ ນາຍາວ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10024          

    ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ຫາດຊາຍງາມ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ຫາດເດືູ່ ອ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 10025          

    ບີ້ານ ແສງສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປຸູ່ ງ ບີ້ານ ໂສກປາແກ ີ້ວ   

    ບີ້ານ ໃໝູ່ ໂພນແຍງ ບີ້ານ ດອນໄຊອຸດມົ     
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 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 10026          

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ດານສະຫວນັ     

    ເມອືງ ວງັວຽງ ລະຫດັໄປສະນ ີ10030 - 10036   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10030          

    ບີ້ານ ວງັວຽງ ບີ້ານ ນາດ ີ້ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະເຫງ ົ ີ້າ ບີ້ານ ວຽງແກ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ວຽງສະໄໝ ບີ້ານ ນາແຄ ບີ້ານ ໂພນເພງ ບີ້ານ ເມອືງຊອງ 
    ບີ້ານ ປາກເປາະ ບີ້ານ ພ ດນິແດງ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຍ ີ້ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10031        

    ບີ້ານ ໂພນຊ  ບີ້ານ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ວງັຊອງ ບີ້ານ ນາຄ ນ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍງາມ ບີ້ານ ຂນັໝາກ ບີ້ານ ໂພນສ ງ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10032         

    ບີ້ານ ວງັໝີ້ຽງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາຂມົ ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ໂພນວຽງ ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ແກູ່ ວຄ ນ   

    ບີ້ານ ນາມອນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນຍາງ ບີ້ານ ວງັເຮອື   
    ບີ້ານ ນາມອນເໜອື ບີ້ານ ນາເລາົ ບີ້ານ ນ ີ້າງາດ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10033          

    ບີ້ານ ສມົສະຫວາດ ບີ້ານ ນາຜາແດງ ບີ້ານ ນາດາວ ບີ້ານ ຜາເທາົ 
    ບີ້ານ ຜາຮອມ ບີ້ານ ຜາຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ໂຊກໄຊ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10034          

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝ ີ້ ບີ້ານ ທູ່ າເຮອືໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າພາວ ບີ້ານ ນ ີ້າປາດໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ທູ່ າເຮອືເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປາມ ີ້ອມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊ ີ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 10035         

    ບີ້ານ ນ ີ້າແປ ບີ້ານ ນາລ ີ້ອງກວາງ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ໂພນເງນິ 

    ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາຊມົ   
    ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຜາທອງ ບີ້ານ ໂພນຄ າ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 10036          

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ແກູ່ ວກ ີ້ວາງ ບີ້ານ ຖິູ່ ນອູ່ ອນ ບີ້ານ ນາຂວາງ 
    ບີ້ານ ນາແຍ ີ້ ບີ້ານ ວງັໄຜູ່  ບີ້ານ ຊວູ່ າງ   

    ເມອືງ ເຟອືງ ລະຫດັໄປສະນ ີ10040 - 10044   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10040          

    ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ທູ່ າ ບີ້ານ ນາທົູ່ ວ 
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ບີ້ານ ເລາົຄ າ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ດອນ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10041          

    ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໂພນທອນ ບີ້ານ ໂພນແຍງ+ນາມນົ ບີ້ານ ນາທ ນ 

    ບີ້ານ ນາພງຶ ບີ້ານ ນາແຂງ ບີ້ານ ນ ີ້າໄຮ ບີ້ານ ພ ພຽງ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10042          

    ບີ້ານ ນ ີ້າປຸງ ບີ້ານ ນາຫວີ້ານ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບີ້ານ ເມອືງເຟອືງ 
    ບີ້ານ ໜອງປ  ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ຄອນເລອືງ ບີ້ານ ສາມໝືູ່ ນ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10043          

    ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ໜອງເປັດ ບີ້ານ ນາໃໝູ່  ບີ້ານ ປາກງວ ີ້າ 
    ບີ້ານ ນາແຊງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຊຽງ ບີ້ານ ສສີະອາດ ບີ້ານ ນາອນັ 

    ບີ້ານ ນາຕີ ີ້ວ       

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10044          

    ບີ້ານ ນາລງັ ບີ້ານ ນາອູ່ າງ ບີ້ານ ນາຂອບ ບີ້ານ ນາເມອືງ 
    ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຜາຫລວງ ບີ້ານ ຜາສງັ ບີ້ານ ແສນໄຊ 

    
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ປາກຮາງ ບີ້ານ ໂນນຫນີແຮູ່  

    ເມອືງ ຊະນະຄາມ ລະຫດັໄປສະນ ີ10050 - 10057  

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10050          

    ບີ້ານ ຊະນະຄາມ ບີ້ານ ສພີ ມ ບີ້ານ ຕາກແດດ ບີ້ານ ປາກມີ ີ້ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10051          

    ບີ້ານ ປາກພາງ ບີ້ານ ຜາລາດ ບີ້ານ ຈວນສະຫວນັ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10052          

    
ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ນາພຽງ ບີ້ານ ນາຝາ ບີ້ານ ນ ີ້າພອກ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10053          

    ບີ້ານ ບວົສະຫວນັ ບີ້ານ ດງົຂູ່ າ ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ ບີ້ານ ນາສກັ 

    ບີ້ານ ໂນນຈະເລນີ 

 

    

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10054         

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕາວ ບີ້ານ ນ ີ້າກວນ ບີ້ານ ນາຄ ນ 

    ບີ້ານ ນາດ ູ່        

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 10055          

    ບີ້ານ ນາມອຍ ບີ້ານ ໂນນຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ແສນຈະເລນີ 
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 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 10056          

    ບີ້ານ ນາສມົບ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກົູ່ ວ ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນ ີ້າຊ ີ້ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 10057         

    ບີ້ານ ຄກົເຂາົດ  ບີ້ານ ປາກທ ນ ບີ້ານ ດອນພຸງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂະແຍງ 
    ບີ້ານ ຄກົງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ດອນໂຊກ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຕົູ່ າ   

    ເມອືງ ກາສ ີລະຫດັໄປສະນ ີ10060 - 10065  

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10060          

    ບີ້ານ ວຽງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ພ ຄ າ ບີ້ານ ນາແທນ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10061         

    ບີ້ານ ນາຊ  ບີ້ານ ໂພນສດີາ ບີ້ານ ນ ີ້າແກູ່ ນ ບີ້ານ ຫນີໂງູ່ນ 

    ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ກີູ່ ວກ ີ້ວາງ ບີ້ານ ລ ີ້ອງໝາກຄາຍ 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ວຊມົພ  ບີ້ານ ຜາເຈົ ີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າແປບ   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10062         

    ບີ້ານ ນາມນົ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບີ້ານ ທົູ່ ງເໝອືດ 

    ບີ້ານ ວຽງສະໄໝ 

 

    

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10063         

    ບີ້ານ ໂພນແບູ່ ງ ບີ້ານ ໂພຄ າ ບີ້ານ ສສີງັວອນ ບີ້ານ ສາລາ 
    ບີ້ານ ຈຽງ ບີ້ານ ໂພນທູ່ ຽງ ບີ້ານ ນາມອນ ບີ້ານ ຜາຫລກັ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10064         

    ບີ້ານ ຜາຊ ີ້າງ ບີ້ານ ໜອງຄ າ ບີ້ານ ແດນດນິ ບີ້ານ ພ ຫນີເຫ ກັໄຟ 

    ບີ້ານ ບວນພຸນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫກົ     

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 10065         

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນ ີ້າຟດົ ບີ້ານ ນາຊງັທອງ ບີ້ານ ນ ີ້າພງຶ   

    ເຂດ ຫລກັ 52 ລະຫດັໄປສະນ ີ10070 - 10074   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10070           

    ບີ້ານ ຫລກັ 52 ບີ້ານ ໂພນຄ າເໜອື ບີ້ານ ໂພນຄ າໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາເລາົ 
    

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10071           

    ບີ້ານ ໜອງນາກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໜອງນາກນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພ ສນັ ບີ້ານ ໂພນງາມ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10072           
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ບີ້ານ ໂຮງເລືູ່ ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ສະກ ີ້າ ບີ້ານ ໂພນຍາງ 
    ບີ້ານ ໜອງຂອນ ບີ້ານ ວງັມນົ 

 

  

    ລະຫດັປສະນ ີເຂດ 4: 10073 

    ບີ້ານ ແອກຊີ້າງ ບີ້ານ ໜອງປຸູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນຄີ້ອງ ບີ້ານ ແຈ ີ້ງສະຫວູ່ າງ   
   ບີ້ານ ໂພນທນັ       

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10074 

    ບີ້ານ ເຕາົຖູ່ ານ ບີ້ານ ນາເທບ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ສວີໄິລ 

    ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ດງົຂາວ   

    ເມອືງ ວຽງຄ າ ລະຫດັໄປສະນ ີ10080 - 10083   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10080           

    ບີ້ານ ໂພນຊອງ ບີ້ານ ໂພນໝເີໜອື ບີ້ານ ໂພນໝໃີຕ ີ້   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10081           

    ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ 
  

  

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10082           

    ບີ້ານ ນານນິ ບີ້ານ ນາປາຂາວ ບີ້ານ ນາເຄອື ບີ້ານ ເວນີສານ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10083           

    ບີ້ານ ເມອືງເກົູ່ າ ບີ້ານ ດອນກວດ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ໂພນຮງັ 
    ບີ້ານ ທູ່ າໂພໄຊ ບີ້ານ ຖິູ່ ນຍຸງ ບີ້ານ ໜອງຄວາຍ ບີ້ານ ໃໝູ່ ໂພສ ີ

    ບີ້ານ ປາກແຈ ີ້ງ 
  

  

    ເມອືງ ໝືູ່ ນ ລະຫດັໄປສະນ ີ10090 - 10095   

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10090           

    ບີ້ານ ໂນນໄຮ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ນ ີ້າຮ ີ້ອນ ບີ້ານ ນາປູ່ າໄຜູ່  
    ບີ້ານ ສວີໄິລ       

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10091           

    ບີ້ານ ນ ີ້າເພນີ ບີ້ານ ນາຍາວ ບີ້ານ ໂນນຕີ້ອງ ບີ້ານ ນາບວົ 

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10092           

    ບີ້ານ ນາຕາດ ບີ້ານ ນາໝ ີ້ ບີ້ານ ໂພນແສນ ບີ້ານ ນ ີ້າແພດ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າເຫ ົ ີ້າ ບີ້ານ ເມອືງໝືູ່ ນ     

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10093          
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ບີ້ານ ປາກຮາງ ບີ້ານ ຜາສງັເໜອື ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ແສນໄຊ 

    ບີ້ານ ຜາສງັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາຄ າ-ເມອືງເຟອືງ     

    
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10094           

    ບີ້ານ ນ ີ້າຮີ ີ້ ບີ້ານ ກ ີ້ອນຄ າ ບີ້ານ ຄກົເໝອືດ ບີ້ານ ປາກຈນັ 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 10095          

    ບີ້ານ ວງັ ບີ້ານ ດອນຮູ່ ຽງ ບີ້ານ ປາກຊາວ   

    ເມອືງ ແມດ ລະຫດັໄປສະນ ີ10100 - 10104   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10100           

    ບີ້ານ ນາດອກຄ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊມົ ບີ້ານ ນາກ ີ້າງປາ ບີ້ານ ນ ີ້າຍອນ 

    ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ນາເທາົ 
 

  

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10101           

    ບີ້ານ ນ ີ້າເຟອືງ ບີ້ານ ເມອືງແມດ ບີ້ານ ປູ່ າໝາກ ບີ້ານ ນາປາຈາດ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າຮວງ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ຫາດຍາວ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10102         

    ບີ້ານ ນາປູ່ ານ ບີ້ານ ນາຍາວ ບີ້ານ ສສີະຫວາດ ບີ້ານ ນ ີ້າປ ູ່  
    ບີ້ານ ສສີະອາດເໜອື ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ປາກຍນັ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10103           

    ບີ້ານ ໂນນສະຫວາດ ບີ້ານ ປາກແຜູ່ ນ ບີ້ານ ສາມະຄໄີຊ ບີ້ານ ນາມນົ 

    ບີ້ານ ສສີະອາດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າແຜູ່ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າຫານ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10104           

    ບີ້ານ ເມອືງຂີູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກົູ່ ວ ບີ້ານ ນາອຸດມົໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນຊາຍງາມ 

    ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນແຍງ 
 

  

    ເມອືງ ຫນີເຫບີ ລະຫດັໄປສະນ ີ10110 - 10114   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 10110           

    ບີ້ານ ຫນີເຫບີເໜອື ບີ້ານ ຫນີໂງູ່ນ ບີ້ານ ຫນີລບັ ບີ້ານ ຄອນກາງ 
    ບີ້ານ ຫນີເຫບີໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ໂພນສ ງ   
    ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອເີລດີ ບີ້ານ ຄອນແກ ີ້ວ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 10111           

    ບີ້ານ ຄອນພຸກ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ນາຄຸ ີ້ມ 

    ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ຕັູ່ ງຄ າ ບີ້ານ ນາຊດັ 

    ບີ້ານ ບ ູ່ ຈູ່ ານ 

  

  

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 10112             
   ບີ້ານ ນາພ ີ້ອງ ບີ້ານ ນາຕ ີ້າຍ ບີ້ານ ຜາບູ່ ອງ ບີ້ານ ນາກາງ 
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ບີ້ານ ນາເລອືງ ບີ້ານ ນາອນັ ບີ້ານ ໜອງຫ ວງ   

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 10113           

    ບີ້ານ ຫນີຕດິ ບີ້ານ ສມົສະໜຸກ ບີ້ານ ນ ີ້າປັດ ບີ້ານ ວງັຄ ີ

    ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ປູ່ ອງຊອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ວຽງທອງເໜອື 

     ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 10114          

    ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ ບີ້ານ ໂພນທອງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນາພງົ ບີ້ານ ນ ີ້າໂທູ່ ນ 

    ບີ້ານ ໂພນເງນິ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ນາຫວາຍ ບີ້ານ ສວນມອນ 

    ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ມຸກ     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ11000 

ແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ 11xxx 

        ເມອືງ ປາກຊນັ ລະຫດັໄປສະນ ີ 11000 - 11001  

        ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 11000 

        ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ທູ່ າສໄີຄ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ   
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ບີ້ານ ສສີະອາດ ບີ້ານ ນ ີ້າງຽບ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສຽດ   
       ບີ້ານ ກ ີ້ວຍອຸດມົ ບີ້ານ ສມຸີງຄຸນ 

 

    
       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 11001   
       ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ອານຸສອນໄຊ ບີ້ານ ປັດຊ ມ ບີ້ານ ສວນສະຫວນັ   
       ບີ້ານ ນາຈກິ ບີ້ານ ທົູ່ ງ ບີ້ານ ປາກຊນັໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຊະນະໄຊ   
       ເມອືງ ບ ລຄິນັ ລະຫດັໄປສະນ ີ 11010 - 11011   

        ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 11010 

        ບີ້ານ ວດັທາດ ບີ້ານ ນາແຫນ ບີ້ານ ສສີະຫວາດ ບີ້ານ ໂນນສມົບ ນ   
       ບີ້ານ ຫາດດອນຄ ນ ບີ້ານ ໂພນຂາມ ບີ້ານ ນາໂອ ບີ້ານ ໂພນມຸງຄຸນ   
       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 11011   
       ບີ້ານ ນາລ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບີ້ານ ບ ີ້ານດງົ   
       ບີ້ານ ແຄນຢູ່ ອງ 

  

    
       ເມອືງ ປາກກະດງິ ລະຫດັໄປສະນ ີ11020    
       ບີ້ານ ປາກກະດງິ ບີ້ານ ແສນສ າລານ ບີ້ານ ບ ທນື ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ ນ 

        ບີ້ານ ປາກສາ ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ດອນໄຊ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

        ບີ້ານ ໂພນສ ີ ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ສມົສະນຸກ ບີ້ານ ນາຢາງ 
        ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ປາກຊຸນ ບີ້ານ ຊອດ ບີ້ານ ນາກວາງ 
        ເມອືງ ທູ່ າພະບາດ ລະຫດັໄປສະນ ີ 11030    

        ບີ້ານ ທູ່ າບກົ ບີ້ານ ປູ່ າໄລ ບີ້ານ ຜາໂປງ ບີ້ານ ອຸດມົໄຊ 

        ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລກີ ບີ້ານ ຫງົທອງ ບີ້ານ ທວາຍໃຫຍູ່  ບີ້ານ ທວາຍໄໝູ່  
        ບີ້ານ ພະບາດ ບີ້ານ ນ າຄ າ ບີ້ານ ສມົສະອາດ   

        ເມອືງ ຄ າເກດີ ລະຫດັໄປສະນ ີ 11040   

        ບີ້ານ ຫ ກັ 20 ບີ້ານ ໜອງປອງ ບີ້ານ ນ ີ້າພາວ ບີ້ານ ໂພນແພງ 
        ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແກ ີ້ວ 1 ບີ້ານ ສມົສະນຸກ ບີ້ານ ໂພນໂຮງ ບີ້ານ ໜອງດງົ 
        ບີ້ານ ທົູ່ ງຈະເລນີ ບີ້ານ ໂພນເມອືງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ອຸດມົ   

        ເມອືງ ວຽງທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ11050   

        ບີ້ານ ນ ີ້າຢີ້າງ ບີ້ານ ວງັຫນີ ບີ້ານ ສບົນາ ບີ້ານ ທູ່ າແພ 

        ເຂດ ທົູ່ ງນາມ ີ ລະຫດັໄປສະນ ີ11060   

        ບີ້ານ ນ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ນ ີ້າຄ ີ້ ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ນ ີ້າສາງ   
       ບີ້ານ ວຽງຄ າ         
       ເມອືງ ຈອມພອນ ບ ູ່ ມໄີປສະນ ີ
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ແຂວງ ຄ າມູ່ ວນ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ12000 

ແຂວງ ຄ າມູ່ ວນ 12xxx 

    ເມອືງ ທູ່ າແຂກ ລະຫດັໄປສະນ ີ12000 - 12005  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12000 

    ບີ້ານ ຈອມທອງ ບີ້ານ ດອນເຄືູ່ ອນຊ ີ້າງ ບີ້ານ ເລົູ່ າໂພຄ າ ບີ້ານ ສະໂງມ 

    ບີ້ານ ສນັຕສຸິກ ບີ້ານ ຄ າອູ່ າງ ບີ້ານ ນາໄກູ່ ເຂູ່ ຍ ບີ້ານ ໂພນສະຫວັນ 

    ບີ້ານ ນາບງົ ບີ້ານ ໜອງໝີ້ຽງ ບີ້ານ ນາຕາດ ບີ້ານ ເວນີ 

    ບີ້ານ ຈອມແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ນາໜອງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ກກົໄຮ 

    ບີ້ານ ເລົູ່ າໂພໄຊ ບີ້ານ ໂພນສະໜາມ ບີ້ານ ໃໝູ່ ໂພສ ີ ບີ້ານ ຍາຫຍາຫວາຍ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12001 
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ບີ້ານ ນານຍິມົ ບີ້ານ ດອນໜາໄຫ  ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາສະໂທ 

    ບີ້ານ ໂພນເດືູ່ ອ ບີ້ານ ມູ່ ວງສຸມ ບີ້ານ ໂພນດ ູ່  ບີ້ານ ນາໂດນ 

    ບີ້ານ ຍາງງາມ ບີ້ານ ກວນພະວງັ ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ຍາງບງຶ 
    ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ນາຍ  ບີ້ານ ຜາແຫ ມ ບີ້ານ ນາມະລາດ 

    ບີ້ານ ສໂີຄດ ບີ້ານ ມ ີ້ວງດູ່ ອຍ ບີ້ານ ນາແງວ ບີ້ານ ໂພນເຍຍໃຫຍູ່  
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12002 

    ບີ້ານ ໃໝູ່ ຕາດທອງ ບີ້ານ ສມົສະອາດ ບີ້ານ ໂພນພມິ ບີ້ານ ກມົມະເກດ 

    ບີ້ານ ຄ າບຸູ່ ນ ບີ້ານ ຈອມເງນິ ບີ້ານ ດອນມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາກາງ 
    ບີ້ານ ນາບ  ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ໂນນຕ ມ 

    ບີ້ານ ໜອງບວົຄ າ ບີ້ານ ປາກສມິງັ ບີ້ານ ທູ່ າງາມ ບີ້ານ ດງົໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ໜອງບວົເງນິ ບີ້ານ ໂພນສາວເອ ີ້ ບີ້ານ ນາແຮູ່  ບີ້ານ ດອນທງົ 
    ບີ້ານ ຄ າບອນ ບີ້ານ ປາກດງົ ບີ້ານ ນາດນິຈີ ີ້   
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12003 

    ບີ້ານ ນາໂພທູ່ າ ບີ້ານ ເລົູ່ າງວົ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ນາສະອາດ 

    ບີ້ານ ໂຄກປູ່ າຖອນ ບີ້ານ ຊຽງແຫວນ ບີ້ານ ໂພນເຍຍນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຊຽງແລ 

    ບີ້ານ ໜອງຫູ່ າງ ບີ້ານ ທູ່ າແຄ ບີ້ານ ກຸງສ ີ ບີ້ານ ເໝອືງບູ່ າ 
    ບີ້ານ ປາກເປັ ີ້ງ ບີ້ານ ພນິ ບີ້ານ ຍາງເກົູ່ າ ບີ້ານ ດງົກະແສນ 

    ບີ້ານ ດອນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂຄກເຫດັ ບີ້ານ ນາໂບ 

    ບີ້ານ ບງັຮຽງ ບີ້ານ ທອກ ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນາງລີ ີ້ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 12004 

    ບີ້ານ ຈອມເພດັ ບີ້ານ ຈອມແກ ີ້ວ ບີ້ານ ກກົຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫາດຄ າ 
    ບີ້ານ ທູ່ າແຂກກາງ ບີ້ານ ນ ີ້າໂດນ ບີ້ານ ດງົຊອກ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ 
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນາງສອດ ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ນາງ   
    ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ດອນໂດນ ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາຕະເກດ 

    ບີ້ານ ທູ່ າແຂກເໝອືນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຍາງ ບີ້ານ ໂພນຄ ນ ບີ້ານ ຜກັໝາມ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 12005 

    ບີ້ານ ນາແງວ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ມູ່ ວງລາດຄວາຍ ບີ້ານ ໜອງພນັນາ 
    ບີ້ານ ນາກອກ ບີ້ານ ນາຂ ີ້າງຊ ີ້າງ ບີ້ານ ໂຄກເສົ ີ້າເຮອືນ ບີ້ານ ນາກຸູ່ ມ 

    ບີ້ານ ຕານ ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ສສີມົລດັ ບີ້ານ ຍາງໂກມ 
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ບີ້ານ ກະບ ດ ບີ້ານ ຖ ີ້າ ບີ້ານ ໂຄກຊີ້າງ   

    ບີ້ານ ດງົມວງໄຂູ່  ບີ້ານ ນາເສ ບີ້ານ ກາງບູ່ າ   

    ບີ້ານ ໂພນຕີ້ອງ ບີ້ານ ຄ າຂີ ີ້ໄກູ່  ບີ້ານ ຄ າດອກໄມ ີ້   

    ເມອືງ ມະຫາໄຊ  ບ ູ່ ມຫີ ີ້ອງການ ລະຫດັໄປສະນ ີ12010 - 12013 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12010 

    ບີ້ານ ຫລກັ 7 ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ຈະລ ີ້ມ ບີ້ານ ຄ າແພໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ນາກອກ ບີ້ານ ນາດ ູ່  ບີ້ານ ກກົແຄນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງສະຫວູ່ າງ 
    ບີ້ານ ໂພວາເໜອື ບີ້ານ ເຫ ົູ່ າ ບີ້ານ ຜາກີ ີ້ວ ບີ້ານ ນາລ ີ

    ບີ້ານ ນາແສ ບີ້ານ ນາກະທ ີ້າງ ບີ້ານ ນາແຄ ບີ້ານ ເວນີ 

    ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ນາໝາກບີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າມາລາ ບີ້ານ ອີູ່ ລານ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12011 

    ບີ້ານ ນາກຽວ ບີ້ານ ສ ີ້າງພອກ ບີ້ານ ມະຫາໄຊເໜອືນ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

    ບີ້ານ ໂພນເມອືງ ບີ້ານ ໄຮູ່ ໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພວາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ 

    ບີ້ານ ໄຮູ່ ເໜອື ບີ້ານ ໂພນນາດ ີ ບີ້ານ ປາກຊູ່ ອງ ບີ້ານ ປູ່ າໝາມ 

    ບີ້ານ ກາຫວາກ ບີ້ານ ແຕງດງົ ບີ້ານ ນາຕຸງ ບີ້ານ ນາກະທ ີ້າງດງົ 
    ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ຫ ກັ 9 ບີ້ານ ກວນຄວາຍ ບີ້ານ ກະວະ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12012 

    ບີ້ານ ໃໝູ່ ໂພສ ີ ບີ້ານ ປົ ີ້ງ ບີ້ານ ນາຜາແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຜາຈ  ມຄ ີ້ອງ 
    ບີ້ານ ກວນຫ ວງ ບີ້ານ ນາທູ່ ານດງົ ບີ້ານ ນາຊູ່ າວ ບີ້ານ ມະຫາໄຊກາງ 
    ບີ້ານ ນາທູ່ ອນ ບີ້ານ ນາຄ ີ້າຍ ບີ້ານ ໂພນຍາງ ບີ້ານ ໜອງກອກ 

    ບີ້ານ ໂພນແດງ ບີ້ານ ດ ີ້າງກາງ ບີ້ານ ຊອກ ບີ້ານ ມະຫາໄຊໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ດອນດງົ ບີ້ານ ສມົສະໜຸກ ບີ້ານ ຄ າຜາແຫ ີ້ງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຍາງຄ າ 
    ບີ້ານ ຄ າເພດງົ ບີ້ານ ໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ນາພວກ ບີ້ານ ແຕນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12013 

    ບີ້ານ ໂພນໄຫ  ບີ້ານ ຜາແຄນ ບີ້ານ ນາທູ່ ານທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນເຫ ກັ 

    ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ໂພນສະໜນື ບີ້ານ ນາຟອງ ບີ້ານ ໂພນໄຊ 

    ບີ້ານ ຜານາງ ບີ້ານ ນາງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ວດັທາດ ບີ້ານ ກວນຕນັ 

    ບີ້ານ ນາສະຖ ງ ບີ້ານ ຄ າແພນາ ບີ້ານ ທົູ່ ງກວາງ ບີ້ານ ແຕງທົູ່ ງ 
    ບີ້ານ ນາກະທ ີ້າງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນແດງ ບີ້ານ ນາຕາພອນ 
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ບີ້ານ ນາຈານ ບີ້ານ ຄ າເຟອືງ ບີ້ານ ວງັປ ນ   

    ເມອືງ ໜອງບກົ ລະຫດັໄປສະນ ີ12020 - 12024  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12020 

    ບີ້ານ ໜອງບກົ ບີ້ານ ຊຽງຫວາງຫວຽດ ບີ້ານ ນາຈ າປາ ບີ້ານ ດງົບ ນນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ໜອງສະພງັບກົ ບີ້ານ ໂພນຕິ ີ້ວ ບີ້ານ ດງົຄຸງ ບີ້ານ ບງຶສານເທງີ 
    ບີ້ານ ດງົຂວາງ ບີ້ານ ສອງເໝອືງເໝອື ບີ້ານ ດງົແຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນຂຽວເໝອື 

    ບີ້ານ ດງົຍາງ ບີ້ານ ປົູ່ ງກີູ່ ວ ບີ້ານ ໂນນຈກິ ບີ້ານ ດອນຂຽວໃຕ ີ້ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12021 

    ບີ້ານ ໝອງຫ ົູ່ ມ ບີ້ານ ຕານເທງີ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ຊຽງຫວາງທູ່ າ 
    ບີ້ານ ດອນໝາກໂມ ບີ້ານ ໝອງສະພງັທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ກຸດຈບັ 

    ບີ້ານ ສອກເບາະ ບີ້ານ ນາວາງໄຕ ີ້ ບີ້ານ ນາມນັປາ ບີ້ານ ໂນນສລີາ 
    ບີ້ານ ຫາດຊຽງດ ີ ບີ້ານ ນາວາງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໝອງປະຫ າດ ບີ້ານ ເຫ ົ ີ້ານາ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12022 

    ບີ້ານ ໝອງຜ າ ບີ້ານ ບງຶສານທູ່ າ ບີ້ານ ດງົພງັເພາົ ບີ້ານ ນາວາງເໜອື 

    ບີ້ານ ດງົກະສນິ ບີ້ານ ດອນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາໄຕ ີ້ ບີ້ານ ນາວາງໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ດອນປາແດກ ບີ້ານ ດງົສະຫງ  າ ບີ້ານ ສະດໄຶຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາກເດດີ ບີ້ານ ໝອງລ ີ ບີ້ານ ສະດເຶໜອື 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12023 

    ບີ້ານ ໝອງໂດນ ບີ້ານ ຊຽງຫວາງທົູ່ ງ ບີ້ານ ນາເຫ ກັ ບີ້ານ ນ ີ້າຜຸ 

    ບີ້ານ ສນັຕສຸິກ ບີ້ານ ສອງເໝອືງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ດງົບ ນໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ໝອງສະພງັມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາຫ ນ ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ສມົສະນຸກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 12024 

    ບີ້ານ ດອນຂຽວກາງ ບີ້ານ ດູ່ ານປາກເຊ ບີ້ານ ດງົຜກັເຜື ີ້ອ ບີ້ານ ທູ່ າມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  ບີ້ານ ຜກັອີູ່ ຕ ູ່  ບີ້ານ ຊ ານາດ ີ ບີ້ານ ໂພນສາວເອ ີ້ 
    ບີ້ານ ໂຄກກູ່ ອງ ບີ້ານ ຫາດຊາຍຟອງ ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ   

    ເມອືງ ຫນີບ ນ ລະຫດັໄປສະນ ີ 12030 - 12035 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12030 

    ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນ ີ້າດກິ ບີ້ານ ນາຂ  
    ບີ້ານ ສອງຫ ີ້ອງ ບີ້ານ ໂພນເໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ນາທານ ບີ້ານ ຕ ີ້ອນນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ວງັຫວົປາ ບີ້ານ ໜອງຂຸູ່ ນ ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ຫາດແຮູ່  
    ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ ບີ້ານ ບງົ ບີ້ານ ນາຄ ື ບີ້ານ ຫນີບ ນໄຕ ີ້ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12031 

    ບີ້ານ ໂພກຄ ີ້າ+ຈດຸສອງ ບີ້ານ ດອນລບັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍບອນ ບີ້ານ ນາສາ 
    ບີ້ານ ໂພນດ ີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕີ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງຫ ວງ ບີ້ານ ຜາແຫ ມ 

    ບີ້ານ ຫນີລາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະວະເໜອື ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່ ກາງ 
    ບີ້ານ ພງົກາງ ບີ້ານ ຫວົຫາດ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ນາ 
    ບີ້ານ ນາເໝອື ບີ້ານ ດງົກາງ ບີ້ານ ບ ແໜູ່ ງ ບີ້ານ ນາອັ ີ້ນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12032 

    ບີ້ານ ຫວົນາ ບີ້ານ ນາເຮອືງ ບີ້ານ ທູ່ າໝ ີ ບີ້ານ ວງັຄ ີ້ອງ 
    ບີ້ານ ຄ າແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ຄອນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ 

    ບີ້ານ ໝອງຫອຍ ບີ້ານ ໜອງຈນັ ບີ້ານ ໂຮມພມັ ບີ້ານ ດອນດ ູ່  
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສະກ ນ ບີ້ານ ແສງອາລຸນ ບີ້ານ ໜອງຜ ື ບີ້ານ ສວີໄິລ 

    ບີ້ານ ຫນີບ ນ ບີ້ານ ທູ່ າແຄນ ບີ້ານ ໃໝູ່ ນ ີ້າປະກນັ ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ າ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12033 

    ບີ້ານ ພງົໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຫາດໃຫຍູ່  ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່ ໄຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ປຸູ່ ງເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຂົ ີ້າໜີ ີ້ນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍອອນ ບີ້ານ ນາຮ ີ

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂຽວ ບີ້ານ ນາກາແດ ີ້ງ ບີ້ານ ວງັເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ກວນກະຈາ 
    ບີ້ານ ທູ່ າສມົໂຮງ ບີ້ານ ດູ່ ານຮ ີ ບີ້ານ ທົູ່ ງຄ າ ບີ້ານ ສສີມົຊືູ່ ນ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະວະໄຕ ີ້ ບີ້ານ ເຫ ົ ີ້າຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາກປະກນັ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 12034 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງຜກັຄ າ ບີ້ານ ນາຫູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນຂາມ ບີ້ານ ໂພນຄ ີ້າ 
    ບີ້ານ ຫາດນານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາໂນ ບີ້ານ ຜາແດງ ບີ້ານ ປຸູ່ ງ 
    ບີ້ານ ຜາວງັ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ແມງ 
    ບີ້ານ ຫນີຄນັ ບີ້ານ ໝອງສະໂນ ບີ້ານ ໝອງບວົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພງົເໝອື 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 12035 

    ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ນາໂດນ ບີ້ານ ຊາວ 

    ບີ້ານ ປຸູ່ ງໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຂົ ີ້າໜີ ີ້ນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ບີ້ານ ໜອງຊນື 

    ບີ້ານ ທູ່ າສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຮອື ບີ້ານ ບ ມລ    

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະຊະ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່ ເໜອື   

    ບີ້ານ ໃໝູ່ ສວີໄິລ ບີ້ານ ກະແຕບ ບີ້ານ ທູ່ າຫຍ ີ້   

    ເມອືງ ຍມົມາລາດ ລະຫດັໄປສະນ ີ12040 - 12043 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12040 
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ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ໜອງປີງ ບີ້ານ ນາໄຮູ່  ບີ້ານ ຫວົຕາດ 

    ບີ້ານ ດອນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງເຫ ກັ ບີ້ານ ນາກະຕງັ ບີ້ານ ວຽງຫ ວງ 
    ບີ້ານ ຍມົມະລາດໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ພດີ ບີ້ານ ປີ້ອມຄ ນ 

    ບີ້ານ ຖ ີ້າພວງ ບີ້ານ ນາໂພໄຊ ບີ້ານ ຜາທຸງ ບີ້ນ ຖ ີ້າຄວາຍ 

    ບີ້ານ ທູ່ າໂທດໄຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນເປືອຍ ບີ້ານ ກວນພນັ ບີ້ານ ໄຮູ່  
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12041 

    ບີ້ານ ນາແດນ ບີ້ານ ຂີ ີ້ເຫລັກ ບີ້ານ ວດັທາດ ບີ້ານ ໂພນບກົ 

    ບີ້ານ ໄຮູ່ ຜາວຽງ ບີ້ານ ນາທນິ ບີ້ານ ກ ບງົ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

    ບີ້ານ ທູ່ າໂຈມ ບີ້ານ ສມົສະນຸກ ບີ້ານ ນາມໄີຊ ບີ້ານ ໜອງກະຈງິ 
    ບີ້ານ ບ ູ່ ສມົບ ນ ບີ້ານ ຕະຫລາກ ບີ້ານ ກຸດຜາດູ່ າງ ບີ້ານ ນາໂພໄຊໄຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ຄ າແຮ ບີ້ານ ຍມົມະລາດເໜອື ບີ້ານ ໂພນລາດຄວາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຢັນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12042 

    ບີ້ານ ໂພນຕ ມ ບີ້ານ ກວນຫ ວງ ບີ້ານ ໜອງຂາວ ບີ້ານ ສມົສະອາດ 

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວາງ ບີ້ານ ໂພນສ ີ ບີ້ານ ຈະກ ີ້ວນ ບີ້ານ ແກ ີ້ວວໄິລ 

    ບີ້ານ ໂພນແຄນ ບີ້ານ ໂພນນາດ ບີ້ານ ທົູ່ ງກອງ ບີ້ານ ໜອງແສງ 
    ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ກວນໂພ ບີ້ານ ຫາງການ ບີ້ານ ເຫ ົ ີ້ານາງາມ 

    ບີ້ານ ພດິສໄີຂູ່  ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ຊຽງດາວ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12043 

    ບີ້ານ ທູ່ າໂທດເໜອື ບີ້ານ ບຸງເບາົ ບີ້ານ ໂພນທອຍ ບີ້ານ ຫາດຊອນ 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງມງັ ບີ້ານ ຖ ີ້າພະ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ນາເທດິ ບີ້ານ ນາແວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍວຽງ ບີ້ານ ທູ່ າຕາກແດດ 

    ບີ້ານ ຜານາງເຮອືງ ບີ້ານ ໂພນແສດ ບີ້ານ ນາພອງ ບີ້ານ ນາບ ູ່  
    ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ໂພນສງັ ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ບງືນາ 
    

      ບີ້ານ ສ ີ້າງປຸູ່ ງບອນ 

    ເມອືງ ບວົລະພາ ລະຫດັໄປສະນ ີ 12050 - 12053 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12050 

    ບີ້ານ ທູ່ າກະຈນັ ບີ້ານ ຜານບົ ບີ້ານ ຫາດທະນາ ບີ້ານ ຊ າກາງ 
    ບີ້ານ ສບົເປງ ບີ້ານ ໜອງບວົ+ນາເພາົ ບີ້ານ ນາຕັ ີ້ງໃຈ ບີ້ານ ນາພຽນລີ້ານ 

    ບີ້ານ ນາຕອຍ ບີ້ານ ກະຈູ່ າມໃຫຍູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງວກັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍທາດ 

    ບີ້ານ ທູ່ າສະອາດ ບີ້ານ ຊອກ ບີ້ານ ໂພນກະແຕີ້ ບີ້ານ ເຄາະ 
    ບີ້ານ ວງັຄນົ ບີ້ານ ກະຈານນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດຸ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຕາປາ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12051 
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ບີ້ານ ປູ່ າເກນີ ບີ້ານ ຖ ີ້າລາວ ບີ້ານ ນາປາງ ບີ້ານ ໂພນສີ້າງໄຟ 

    ບີ້ານ ປາຊວິ ບີ້ານ ລາດ ບີ້ານ ຍາເຫວດ ບີ້ານ ຊະຍ ີ້ 
    ບີ້ານ ຈະໂນນ ບີ້ານ ບວົລະພາ ບີ້ານ ຫ ງັຄງັ ບີ້ານ ຍາຫວາຍ 

    ບີ້ານ ໜອງມ ີ້າ ບີ້ານ ນາສມົບ ນ ບີ້ານ ນາຈດັ ບີ້ານ ກາງ 
    ບີ້ານ ລະບ ີ້ວຍ ບີ້ານ ນາເປງ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ໂສຍ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12052 

    ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ລ ີ້າຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຈະຫ ີ້າ ບີ້ານ ຕະລອງ 
    ບີ້ານ ນາແວ ີ້ ບີ້ານ ໜອງໜີ້ຽວ ບີ້ານ ກະແຕະ ບີ້ານ ປາກພະນງັ 
    ບີ້ານ ຜາຂຽດ ບີ້ານ ມ ກ ບີ້ານ ຫນີລບັ ບີ້ານ ໜອງປິງ 
    ບີ້ານ ໂຄກ ບີ້ານ ງກື ບີ້ານ ນາປຸູ່ ງ ບີ້ານ ທົູ່ ງຂາມ 

    ບີ້ານ ທູ່ າ ບີ້ານ ທາງແບູ່ ງ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍ ບີ້ານ ນາຫ ີ້ອມ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12053 

    ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ໜອງແສງ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍ ບີ້ານ ລະຈງັ 
    ບີ້ານ ແສນພນັ ບີ້ານ ໜອງໂນ ບີ້ານ ນາສະລອນ ບີ້ານ ກະອ ີ

    ບີ້ານ ໂກນຂະໂຫຍນ ບີ້ານ ໜອງກະບາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຫດ ບີ້ານ ຈະແລດ 

    ບີ້ານ ສະອາງ ບີ້ານ ວງັເງອືກ ບີ້ານ ຄວາຍແມບ ບີ້ານ ວງັຫ ວງ 
    ບີ້ານ ວງັມະເນ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າອອກຮ  ບີ້ານ ໜອງກຸ ີ້ງ ບີ້ານ ໂຮງ 
    

 ເມອືງ ເຊບັ ີ້ງໄຟ ລະຫດັໄປສະນ ີ 12060 - 12062  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12060 

    ບີ້ານ ທູ່ າສດີາ ບີ້ານ ສງັ ບີ້ານ ສ ີ້ອມ ບີ້ານ ຫາດເຜກັ 

    ບີ້ານ ນາພອນເກົູ່ າ ບີ້ານ ໂພນດທີົູ່ ງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແປ ບີ້ານ ໜອງບອນ 

    ບີ້ານ ຍາງຄ າ ບີ້ານ ກກົຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ໂນນກະແຕີ້ ບີ້ານ ຂວົເຊ 

    ບີ້ານ ນາບງື ບີ້ານ ຖ ີ້າລາຍ ບີ້ານ ນາຊອຍ ບີ້ານ ວງັເດອືນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12061 

    ບີ້ານ ຫາດຄ າຮຽງ ບີ້ານ ຕງື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລ ີ້າງມ ື ບີ້ານ ທູ່ າຫາດ 

    ບີ້ານ ບງືຫວົນາ ບີ້ານ ດງົໝາກບີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຊອກມ  
    ບີ້ານ ບງືຫວົນາກາງ ບີ້ານ ໜອງພງັ ບີ້ານ ທູ່ າຄ ີ້   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12062 

    ບີ້ານ ກະພະ ບີ້ານ ໂຄກແກ ີ້ງແຄນ ບີ້ານ ໂຄກຂີ ີ້ໜີ ີ້ນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແຄນ 

    ບີ້ານ ນາທານ ບີ້ານ ເວນີສະນັ ີ້ນ ບີ້ານ ທບັ ບີ້ານ ເຊນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ຍາງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາຄອມເກົູ່ າ ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຄ າເຕຍີ 

    ບີ້ານ ສົ ີ້ມ ບີ້ານ ນາຄອມທົູ່ ງ ບີ້ານ ປົູ່ ງແດງ ບີ້ານ ດອນສະອາດ 
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ເມອືງ ນາກາຍ ລະຫດັໄປສະນ ີ 12070 - 12073 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12070 

    ບີ້ານ ອຸດມົສຸກ ບີ້ານ ນາຫູ່ າງ ບີ້ານ ວງັຢີ້ຽມ ບີ້ານ ທງົຊາດ 

    ບີ້ານ ບວົມາ ບີ້ານ ນາທນົ ບີ້ານ ດູ່ ານ ບີ້ານ ຝງັແດງ 
    ບີ້ານ ສບົແພນ ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ດງົໂພສ ີ ບີ້ານ ນາຫາວ 

    ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ນາວາງ ບີ້ານ ທູ່ າເມອືງ+ຕານດຸ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12071 

    ບີ້ານ ກະຈງີ ບີ້ານ ນາກາຍໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ຜາດູ່ າງ 
    ບີ້ານ ນາແມວ ບີ້ານ ນາກາຍເໜອື ບີ້ານ ດອນ ບີ້ານ ໂພນຄ ີ້າ 
    ບີ້ານ ໝາກກາ ບີ້ານ ສບົອອນ ບີ້ານ ກະໂອຍ ບີ້ານ ນາກາງ 
    ບີ້ານ ປຸູ່ ງ ບີ້ານ ສບົມາ ບີ້ານ ທູ່ າຂນັແກ ີ້ວ ບີ້ານ ເມອືງຫ າງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12072 

    ບີ້ານ ໂພນຄ ີ້າ ບີ້ານ ໝາກເຟອືງ ບີ້ານ ນາເມຍີ ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ 

    ບີ້ານ ວງັຫນີ ບີ້ານ ຊອກແຫ ກ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ກວນສານ 

    ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ວງັຈ ີ້າງ ບີ້ານ ໜອງບວົຄ າ   

    ບີ້ານ ທູ່ າໄຜູ່ ບ ີ້ານ ບີ້ານ ບງຶ ບີ້ານ ທູ່ າລງັ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12073 

    ບີ້ານ ດອກແກ ີ້ວ ບີ້ານ ທົູ່ ງ ບນ ສງີທອງ ບີ້ານ ປືກ 

    ບີ້ານ ນາສດີາ ບີ້ານ ຍາງ ບີ້ານ ເຕງີ ບີ້ານ ວງັແຫ  
    ບີ້ານ ກວນ ບີ້ານ ນາຫວີ້າ ບີ້ານ ວງັຄວາຍ ບີ້ານ ຕອງ 
    ບີ້ານ ຊົ ີ້ງ ບີ້ານ ກ ບງົ ບີ້ານ ປື   

    ເມອືງ ໄຊບວົທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ12080 - 12083 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12080 

    ບີ້ານ ນາຂາມນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາຄ າຈວງໄຕ ີ້ ບີ້ານ ນາຄ າພນັ ບີ້ານ ນາພ ີ້າວ 

    ບີ້ານ ນາລະອອງ ບີ້ານ ນາຄ າຈວງເໜອື ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ເຫ ົູ່ າ 
    ບີ້ານ ນາກະດອມ ບີ້ານ ໄຮູ່ ໝອງບວົ ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໝອງຜ ຶ

    ບີ້ານ ໜອງທາດ ບີ້ານ ຜາຫອຍ ບີ້ານ ຍາງ ບີ້ານ ກຸດນ ີ້າໃສ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12081 

    ບີ້ານ ດງົປາງ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ນາຮງັ ບີ້ານ ນານກົ 

    ບີ້ານ ທູ່ າກກົແຄນ ບີ້ານ ຕ ເຮອືດ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຈອນ ບີ້ານ ນາບອນ 
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ບີ້ານ ນາໂມ ີ້ເໜອື ບີ້ານ ນາຫລວງ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ຊອກທາງໄຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ນາກະທງິ ບີ້ານ ຜາສອງ ບີ້ານ ນາປູ່ າຄາ ບີ້ານ ນາໝາກໝີ ີ້ດງົ 
    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12082 

    

ບີ້ານ ຜາຂາດ ບີ້ານ ຜາສະຫວາ ບີ້ານ ນາໂມ ີ້ໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຜາໂຄ ີ້ງໄຕ ີ້ 
    

ບີ້ານ ຜາສະງມີ ບີ້ານ ດງົນາຄ າ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍດງົ ບີ້ານ ຊອກທາງເໜອື 

    ບີ້ານ ໂພນນາດ ິ ບີ້ານ ກ ບງົ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍທົູ່ ງ   

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄນ ບີ້ານ ນ ີ້າກະບ  ບີ້ານ ຜາໂຄ ີ້ງເໜອື     
   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12083 

    
ບີ້ານ ນາຄອງ ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍທົູ່ ງ ບີ້ານ ປູ່ າກະແສ ບີ້ານ ໂພນວໄິລ 

    ບີ້ານ ກະແສ ບີ້ານ ນາໝາກໝີ ີ້ທົູ່ ງ ບີ້ານ ທົູ່ ງຕຽມ ບີ້ານ ຫວົຂວົ 

    ບີ້ານ ນາຮ ີ ບີ້ານ ວງັຫນີ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໜືູ່ ນ ບີ້ານ ນາຊຽງຄວນ 

    ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍດງົ ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍໜອງບອນ   
    ເມອືງ ຄ ນຄ າ ລະຫດັໄປສະນ ີ12090 - 12093 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 12090 

    ບີ້ານ ກອງລ ເໜອືນ ບີ້ານ ວງັດາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
    ບີ້ານ ອ ີ້ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຄດົ ບີ້ານ ນາເມອືງ ບີ້ານ ກງົພດັ 

    ບີ້ານ ຄ ນເງນິ ບີ້ານ ມູ່ ວງເໜອືນ ບີ້ານ ມູ່ ວງນ ີ້າສາງ ບີ້ານ ທົູ່ ງລມົ 

    ບີ້ານ ຖ ີ້າແຕ ີ້ມ ບີ້ານ ແກ ີ້ງ 
 

  

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 12091 

    
ບີ້ານ ຜາຮູ່ າງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງດງົ ບີ້ານ ນ ີ້າສະນາມ ບີ້ານ ໂພນແຍງ 

    
ບີ້ານ ຜາຈວົ ບີ້ານ ກອງລ ກາງ ບີ້ານ ດອນ ບີ້ານ ນາກາງເໜອືນ 

    
ບີ້ານ ນາຄາ ບີ້ານ ຍາງ ບີ້ານ ນາສະກອງ ບີ້ານ ນາຄ າ 

    ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ຄ ນຄ າ     

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 12092 

    
ບີ້ານ ນາຕງົ ບີ້ານ ທະນາເໜອືນ ບີ້ານ ປາກທບຶ ບີ້ານ ກ ບ 

    ບີ້ານ ຜາຄ ີ້ອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເປືອກ ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ນາຂາມ 

    ບີ້ານ ຫາດຄີ້າງ ບີ້ານ ວງັມນົ ບີ້ານ ກອງລ ໃຕ ີ້ ບີ້ານ ກາງ 
    ບີ້ານ ນາຄກົ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 12093 

    ບີ້ານ ຜາໂກນໂກ ບີ້ານ ນາຊ ີ້າງຂ ີ້າມ ບີ້ານ ນາພວກ ບີ້ານ ຜງັແດງ 
    ບີ້ານ ແຄນ ບີ້ານ ນ ີ້າມະຫູ່ າງ ບີ້ານ ຜາຫູ່ າງເໜອື ບີ້ານ ນ ີ້າສ ີ້າງ 
    ບີ້ານ ນ ີ້ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໜອງຫູ່ າງ ບີ້ານ ທະນາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປາກແບູ່ ງ 
    ບີ້ານ ນາກາງໃຕ ີ້       

    

 

 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ13000 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 13xxx 

    
                      ເມອືງ ໄກສອນພມົວຫິານ ລະຫດັໄປສະນ ີ 13000 - 13003   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13000 

    ບີ້ານ ໄຊຍະພ ມ ບີ້ານ ທູ່ າແຮ ບີ້ານ ນາເລົູ່ າ ບີ້ານ ນາແກ 

    ບີ້ານ ລດັຕະນະລງັສເີໜອື ບີ້ານ ລາດສະວງົໄຊ ບີ້ານ ສະໜາມໄຊ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

    ບີ້ານ ລດັຕະນະລງັສໄີຕ ີ້ ບີ້ານ ສຸນນັທາ ບີ້ານ ໂນນສະຫວາດ ບີ້ານ ຫວົເມອືງເໜອື 

    ບີ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ບີ້ານ ທູ່ າເມອືງ ບີ້ານ ຈອມແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫວົເມອືງໄຕ ີ້ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13001 

    ບີ້ານ ວຽງສະຫວນັ ບີ້ານ ໜອງເດນີ ບີ້ານ ນາເຊງັ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຜ ື ບີ້ານ ໂພນຊາຍ ບີ້ານ ສອນໄຊ 

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວູ່ າງເໜອື ບີ້ານ ສະພານເໜອື ບີ້ານ ສະພານໄຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນເຊງັ 
    ບີ້ານ ອຸດມົວໄິລ ບີ້ານ ດງົດ າດວນ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ຜກັຂະ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13002 

    ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ຊອກ ບີ້ານ ບງຶວະ ບີ້ານ ດງົຄ າຫ ວງ 
    ບີ້ານ ສົ ີ້ມປູ່ ອຍ ບີ້ານ ຍາງສ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍ ບີ້ານ ສມົສະອາດ 

    ບີ້ານ ໂນນອຸດມົ ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫນີສ ງ ບີ້ານ ຊອກວາງ 
    



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 79 

 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຜູ່  ບີ້ານ ດງົໝາກຢາງ ບີ້ານ ດງົນາຄ າ ບີ້ານ ນາກອຍ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13003 

    ບີ້ານ ທາດອງີຮງັ ບີ້ານ ເຄອືເຂາົກາດ ບີ້ານ ດງົດ າດວນ ບີ້ານ ທູ່ າຊະໂນ 

    ບີ້ານ ໂພນສມິ ບີ້ານ ຍາງໂພສ ີ ບີ້ານ ເລົູ່ າງາມ ບີ້ານ ບງຶທະເລ 

    ບີ້ານ ສົ ີ້ງ ບີ້ານ ໝ ເມອືງ ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ ບີ້ານ ນ ີ້າບ ູ່  
    ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ໜອງໂກູ່ ມ ບີ້ານ ຕົ ີ້ນເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ທູ່ າຫວົຊ ີ້າງ 
    ບີ້ານ ດງົບງັ ບີ້ານ ນາຈະຫ ດີ ບີ້ານ ປາກບ ູ່    
    

                      ເມອືງ ອຸທຸມພອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ 13010-13013 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13010 

    ບີ້ານ ເຊໂນ ບີ້ານ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ຈອມເພດັ ບີ້ານ ໜອງອາຮງົ 
    ບີ້ານ ມະນວີງົໄຊ ບີ້ານ ອຸດມົມໄີຊ ບີ້ານ ຈະເລນີສຸກ ບີ້ານ ສະໜາມໄຊ 

    ບີ້ານ ຈນັທະລງັສ ີ ບີ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ ບີ້ານ ໄຊອຸດມົ ບີ້ານ ໄຊສະອາດ 

    ບີ້ານ ວງົພນັສ ີ ບີ້ານ ນາທາດ ບີ້ານ ໂນນດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຄ າແຮດ 

    ບີ້ານ ໄຊຍະເພດັ 

  

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13011 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເໝົ ີ້າ ບີ້ານ ດງົໝາກແງວ ບີ້ານ ໂພນເດອື ບີ້ານ ນາຫວົຂວົ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສງັທອງ ບີ້ານ ຜກັຂະຫຍູ່ າ ບີ້ານ ໂພນຕ ມ ບີ້ານ ໂນນນາຄ ນ 

    ບີ້ານ ກາງໂພສ ີ ບີ້ານ ສມົສະອາດ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາງ ບີ້ານ ນາໂພ 

    ບີ້ານ ນາຄ  ບີ້ານ ນາສະໂນດ ບີ້ານ ໂພຢານາງ ບີ້ານ ນາເກງ 
    ບີ້ານ ສມົພດັວໄິລ       

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13012 

    ບີ້ານ ນາປົງ ບີ້ານ ດງົໃນ ບີ້ານ ທົູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນຕາດ 

    ບີ້ານ ປູ່ າໝາມ ບີ້ານ ໜອງແປນ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ 
    ບີ້ານ ໂນນອຸດມົ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ນາຂີ ີ້ເຫ ກັ ບີ້ານ ກບີມ ີ້າ 
    ບີ້ານ ດງົທູ່ າ ບີ້ານ ຕາດຂາແດງ ບີ້ານ ສະກຸດ ບີ້ານ ໂພນໜາກຫຍ ີ້າ 
    ບີ້ານ ໂນນປູ່ າໄຫ  

  

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13013 

    ບີ້ານ ດງົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ເລົູ່ າໃຫຍູ່  ບີ້ານ ພນີໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໂຄກ 

    ບີ້ານ ຫວົຄ າ ບີ້ານ ແມດ ບີ້ານ ນາຈານ ບີ້ານ ນາຊາຍ 

    ຍ ີ້ານ ນາກະເຊາະ ບີ້ານ ໂນນວໄິລ ບີ້ານ ໂນນຢາງ ບີ້ານ ໂພນທນັ 

    



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 80 

 

ບີ້ານ ກຸດແຂ ີ້ ບີ້ານ ພນີເໜອື ບີ້ານ ໂນນສະຫວາງ   

    ບີ້ານ ຖ ີ້າພະ ບີ້ານ ພນີກາງ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ   

    
                       ເມອືງ ອາດສະພງັທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ13020 - 13022  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13020 

    ບີ້ານ ແຈມະລອງ ບີ້ານ ວດັທະນາສມົບ ນ ບີ້ານ ໄລກະທະ ບີ້ານ ຕະບອງເພດັ 

    ບີ້ານ ດງົເຫນັ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ດງົກມຶ ບີ້ານ ໂນນຮງັ 
    

ບີ້ານ ນາແກ ບີ້ານ ໂພນບກົ ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ 
    

ບີ້ານ ຫ ຽນໄຊ ບີ້ານ ນາຫ ກັ ບີ້ານ ດງົກໂິລ ບີ້ານ ປົູ່ ງດງົ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13021 

    ບີ້ານ ປົູ່ ງນາ ບີ້ານ ໜອງໃສ ບີ້ານ ຫ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໜອງຫອຍ 

    ບີ້ານ ດງົຂວາງ ບີ້ານ ໂພນງອຍ ບີ້ານ ນາພງັໂຄກ ບີ້ານ ດອນປູ່ າໄລູ່  
    ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ປູ່ າໄລູ່  ບີ້ານ ໂພສແີກ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງປາກຊູ່ ອງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13022 

    ບີ້ານ ໂພນຜາງ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ນາໄລູ່ ໂຄກ ບີ້ານ ນາຄ າໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ສະພງັແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນານ ີ້າທູ່ ຽງ ບີ້ານ ນາໄລູ່ ດງົ ບີ້ານ ນາແສນແກ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ນາຈານ ບີ້ານ ພງັໂຮ ບີ້ານ ດງົນາຂາມ ບີ້ານ ດງົໝາກກ ູ່  
    ເມອືງ ພນີ ລະຫດັໄປສະນ ີ13030 - 13035 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13030 

    
ບີ້ານ ເວນີຫງົຄ າ ບີ້ານ ພອນ ບີ້ານ ໃໝູ່ ໂນນສະອາດ ບີ້ານ ນາກະຫານ 

    
ບີ້ານ ປະສມົໄຊ ບີ້ານ ສະຄວງ ບີ້ານ ໂຄກປ ນ ບີ້ານ ນາທະລງັ 

    ບີ້ານ ພນີ ບີ້ານ ນາເປາະ ບີ້ານ ເທີ ີ້ມໃໝູ່  ບີ້ານ ໂນນຍາງ 
    

ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ນາຂະເໜາະ ບີ້ານ ເທີ ີ້ມເກົູ່ າ ບີ້ານ ສະລອຍ 

    
ບີ້ານ ນາຈານ       

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13031 

    ບີ້ານ ຫນີສະໂງມ ບີ້ານ ລະຕບຶ ບີ້ານ ກອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອຍເໜອື 

    ບີ້ານ ອາປອກ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກະແທງັ ບີ້ານ ຊະນະມໄີຊ ບີ້ານ ແກ ີ້ງອາເລງີ 
    ບີ້ານ ມະລວົ ບີ້ານ ໂນນໄຊ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ທ ນຂາມ 

    ບີ້ານ ຂະໝນິ ບີ້ານ ດງົພ ເງນິ ບີ້ານ ປູ່ າເຫ ກັ ບີ້ານ ປະຕອງ 
    ບີ້ານ ວງັບ ີ້ວງ 

  

  

    



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 81 

 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13032 

    ບີ້ານ ປະອກົ ບີ້ານ ກາງເກົູ່ າ ບີ້ານ ກະຢັອງ ບີ້ານ ນາໂພຄ າ 
    ບີ້ານ ສະລ  ບີ້ານ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ກາງໃໝູ່  ບີ້ານ ນາທົູ່ ມເກົູ່ າ 
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສງິ ບີ້ານ ເຊສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໃໝູ່ ເລກ 9 ບີ້ານ ຄ າສະອ ີ

    ບີ້ານ ອາລານ ບີ້ານ ອຸດມົໄຊ ບີ້ານ ຕະມ ບ ບີ້ານ ນາແຊງເກົູ່ າ 
    ບີ້ານ ສງົເປືອຍ 

  

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13033 

    ບີ້ານ ນາຄະນງົ ບີ້ານ ໜອງຫ ວງ ບີ້ານ ອາລວຍຄ ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ສະແລໂພໄຊ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ບີ້ານ ນາທ ີ້ ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ ບີ້ານ ອານຸສນັຍາ 
    ບີ້ານ ພະລອງ ບີ້ານ ອາລວຍໃໝູ່  ບີ້ານ ສະແລເໜອື ບີ້ານ ນາທົູ່ ມໂຄກ 

    ບີ້ານ ພະລ  ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ສະແລໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຕາດໄຮເຊ 

    ບີ້ານ ສມົສະອາດ 

 

    

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 13034 

    ບີ້ານ ລະກາຍ ບີ້ານ ໂນນໄຊ ບີ້ານ ໂນນວໄິລ ບີ້ານ ໜອງບວົ 

    ບີ້ານ ນາປາງ ບີ້ານ ກະແມບເຊ ບີ້ານ ທົູ່ ງນາມ ີ ບີ້ານ ນາເພກັ 

    ບີ້ານ ບອຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກວົະ ບີ້ານ ຕັ ີ້ງອາໄລ ບີ້ານ ຍາງ 
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງສະລງັ ບີ້ານ ແກະ ບີ້ານ ບກົ ບີ້ານ ວງົສແີກ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ຕາດໄຮໂຄກ 

 

    

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 13035 

    ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ປາເຊ໋ຍ ບີ້ານ ພະລອງ ບີ້ານ ປະໂທງ 
    ບີ້ານ ປະສດິ ບີ້ານ ກະປຸງ ບີ້ານ ໂນນສ ງ ບີ້ານ ສບົບອນ 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄຊ ບີ້ານ ໃຜູ່  ບີ້ານ ອາເປຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອຍໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ອາເລາົເກົູ່ າ ບີ້ານ ສະວ ື ບີ້ານ ຊ ີ້າງແທງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອຍກາງ 
    ບີ້ານ ອາເລາົໃໝູ່  

  

  

    ເມອືງ ເຊໂປນ ລະຫດັໄປສະນ ີ13040-13044 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13040 

    ບີ້ານ ລ ສະເລຍ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ລະອານ ບີ້ານ ກະລາກ 

    ບີ້ານ ລະເວນີ ບີ້ານ ຈະປອງ ບີ້ານ ກກົໝາກ ບີ້ານ ລະໂກ 

    ບີ້ານ ຕະປອງ ບີ້ານ ຜາບງັ ບີ້ານ ຕະເບອື ບີ້ານ ປະຢຸຍ 

    ບີ້ານ ກອກ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ລະງ ີ ບີ້ານ ສະດ ນ 

    ບີ້ານ ສບົລ  ບີ້ານ ນ ີ້າໂທນ ບີ້ານ ອາວຽນ ບີ້ານ ສະແລນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13041 

    



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 82 

 

ບີ້ານ ໃໝູ່ ສະກ ີ ບີ້ານ ຕ ບໃຫຍູ່  ບີ້ານ ສະໜ ນ ບີ້ານ ດງົໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ຕ ເຮອື ບີ້ານ ມະຮາດ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກກົ ບີ້ານ ອາຫ  
    ບີ້ານ ລະເຕອືງ ບີ້ານ ກະແຫ ງ ບີ້ານ ກະດບັ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແມວ 

    ບີ້ານ ອາກງິ ບີ້ານ ຈຽງ ບີ້ານ ສະກພີນີ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫ ວງ 
    ບີ້ານ ຕ ບນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ວງັບງິ 

 

  

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13042 

    ບີ້ານ ປູ່ າໄລູ່  ບີ້ານ ເມອືງຈນັ ບີ້ານ ວງັແຍງ ບີ້ານ ຫວົຍືູ່ ງ 
    ບີ້ານ ລະຄມື ບີ້ານ ເມອືງແສນ ບີ້ານ ແຄວນີ ບີ້ານ ສະແກງ 
    ບີ້ານ ກະແຫ ງກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຈງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້ອນ ບີ້ານ ຫວົນາ 
    ບີ້ານ ອາລາງ ບີ້ານ ເຊໂປນ ບີ້ານ ໂພໂລະ ບີ້ານ ຊຽງຮົູ່ ມ 

    ບີ້ານ ອາໄລ ບີ້ານ ສບົເຊ 

 

  

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13043 

    ບີ້ານ ດ ນ ບີ້ານ ລາດຫ ີ້ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຄບຶ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫວົປາ 
    ບີ້ານ ຕ ີ້າຍ ບີ້ານ ນາໂທນ ບີ້ານ ວງັໝ ີ້ທຸ ີ້ມ ບີ້ານ ລະອ  
    ບີ້ານ ສະແຫວງ ບີ້ານ ວງັໄຮ ບີ້ານ ສບົມີູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງກວີ 

    ບີ້ານ ປະງາ ບີ້ານ ລາດ ບີ້ານ ທູ່ າແມະ ບີ້ານ ມນັຈ ີ

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 13044  

    ບີ້ານ ນາຫ ວງ ບີ້ານ ເຟອືງ ບີ້ານ ສອນມໄີຊ ບີ້ານ ນາບ ູ່  
    ບີ້ານ ລະໂບກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສານ ບີ້ານ ອຸດມົສຸກ ບີ້ານ ໂພນໄຮ 

    ບີ້ານ ວງັກຸງ ບີ້ານ ດງົສະຫວນັ ບີ້ານ ວງົວໄິລ ບີ້ານ ໂພໄຊ 

    ບີ້ານ ແດນສະຫວນັ ບີ້ານ ທູ່ າໂຄູ່ ງ ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ   

    
ເມອືງ ຈ າພອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ13050 - 13054 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13050 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງກອກດງົ ບີ້ານ ດງົນາຄອຍ ບີ້ານ ນາຄ  ບີ້ານ ນາກະທະ 
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງກອກກາງ ບີ້ານ ພະແລ໋ງ ບີ້ານ ດອນແດງ ບີ້ານ ດງົຕາແດງ 
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງກອກເໜອື ບີ້ານ ດງົຄ າໝືູ່ ນ ບີ້ານ ຕະແຫ ວ ບີ້ານ ໜອງກະໂດກ 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງກອກທົູ່ ງ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ຕະແຫ ວນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ທວດ 

    ບີ້ານ ດງົໜອງຂຸນ ບີ້ານ ໂນນວໄິລວນັ ບີ້ານ ນາຕ ີ້າຍ ບີ້ານ ນາຂາມ 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13051 

    ບີ້ານ ນາໄຮູ່ ດຽວ ບີ້ານ ໜອງລ າຈນັ ບີ້ານ ໜອງອງີ ບີ້ານ ຄ າສດີາ 
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ບີ້ານ ລ າບອງ ບີ້ານ ເຊ ບີ້ານ ຫວົນ ີ້າສ ີ້າງ ບີ້ານ ເລາົໜາກຂູ່ າ 
    ບີ້ານ ວງັເມາົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຍາົ ບີ້ານ ຕານສຸມ ບີ້ານ ບກົ 

    ບີ້ານ ລ າເທນ ບີ້ານ ຕ າຕອງລອງ ບີ້ານ ດອນເຄງັ ບີ້ານ ເລາົຫວົຄ າ 
    ບີ້ານ ເພຍກາ ບີ້ານ ແສນ ບີ້ານ ເລາົໜາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13052 

    ບີ້ານ ກະດານ ບີ້ານ ຄ ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດງົຄນັຄ  ບີ້ານ ໜອງກະລ໋ອງ 
    ບີ້ານ ດງົກວງໂຕນ ບີ້ານ ນາສານ ບີ້ານ ຄ າແຄນ ບີ້ານ ນານກົຂຽນ 

    ບີ້ານ ບາກ ບີ້ານ ເຂາົກາດ ບີ້ານ ໜອງເປັດ ບີ້ານ ດງົນາມອນ 

    ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ຍາງສ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ ບີ້ານ ສທີອງ 
    ບີ້ານ ໄຜູ່  ບີ້ານ ຂອນແຕີ້ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ຂາມເຖົ ີ້າ 
    ບີ້ານ ຫ ກັ 35 ບີ້ານ ໜອງຫງົ 

 

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13053 

    ບີ້ານ ຄ ີ້ ບີ້ານ ວດັທະນະທ າ ບີ້ານ ແກ ີ້ງປ ນ ບີ້ານ ດງົເມອືງ 
    ບີ້ານ ໜອງແວງ ບີ້ານ ໄຜລ ີ້ອມ ບີ້ານ ໂນນສທີນັ ບີ້ານ ທູ່ າເມອືງ 
    ບີ້ານ ດງົດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ບກືດງົ ບີ້ານ ສະຄນືເໜອື ບີ້ານ ດງົໝ ີ

    ບີ້ານ ໂຄກແລີ້ງ ບີ້ານ ໂພນທອງ ບີ້ານ ສະຄນືໄຕ ີ້ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

    ບີ້ານ ບກືທງົ ບີ້ານ ດອນແຍງ ບີ້ານ ທູ່ າມູ່ ວງ ບີ້ານ ໂພນໂດກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 13054 

    ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ ບີ້ານ ກຸດບອນ ບີ້ານ ເລາົສຸລຍິະ ບີ້ານ ກະຫ າງເໜອື 

    ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  ບີ້ານ ໂນນຮງັ ບີ້ານ ກະຫ າງໄຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ໜອງຫຍ ີ້າມ ີ້າ ບີ້ານ ໂພນຕາດ ບີ້ານ ນອງໄຮ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍ 

    ບີ້ານ ໂນນສ ງ ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ພງັເຮງ ບີ້ານ ຄ າປູ່ າແໜ 

    ບີ້ານ ຍກືຕະຫ ຸງ ບີ້ານ ດງົໝາກກ ູ່  ບີ້ານ ນາເຊອືກ ບີ້ານ ນກົກກົ 

    ເມອືງ ສອງຄອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ13060 - 13064 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13060 

    ບີ້ານ ປາກຊູ່ ອງ ບີ້ານ ໂຊກໄຊ ບີ້ານ ມະໄລທອງ ບີ້ານ ໂນນສມົພ  
    ບີ້ານ ລດັຕະນະລາສ ີ ບີ້ານ ນາຄ ານນົ ບີ້ານ ໂນນຝາຍ ບີ້ານ ໜອງນກົຂຽນ 

    ບີ້ານ ສາລາຄ າ ບີ້ານ ທງົສເີມອືງ ບີ້ານ ນາກາລາ ບີ້ານ ອຸູ່ ມນາມຄອງ 
    ບີ້ານ ນວນວໄິລ ບີ້ານ ໜອງຍ  ບີ້ານ ໜອງໄຮູ່  ບີ້ານ ນາພວກ 

    ບີ້ານ ເຫ ກັເມອືງ ບີ້ານ ໂຄກສະອາດ ບີ້ານ ໂນນສມົບ ນ   

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13061 

    ບີ້ານ ນາຫອຍບງັ ບີ້ານ ໄໝູ່ ໜອງຫວີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຄ ີ້ ບີ້ານ ໜອງແດງ 
    ບີ້ານ ນາຫວີ້າ ບີ້ານ ນາທງັ ບີ້ານ ລະຫາໂຄກ ບີ້ານ ຄມືສະຫວູ່ າງ 
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ບີ້ານ ນາຟອງຕີ ີ້ວ ບີ້ານ ພະແລງ ບີ້ານ ນາຍ ງ ບີ້ານ ໜອງອີູ່ ເຫ ອືງ 
    ບີ້ານ ນາຟອງທູ່ າ ບີ້ານ ດອນມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາປົູ່ ງ ບີ້ານ ນາຄ  
    ບີ້ານ ນາໜອງຜ ື ບີ້ານ ດອນຂຽວ ບີ້ານ ໜອງວດັ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13062 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫນີແກ ີ້ວ ບີ້ານ ທູ່ າປະຊຸມ ບີ້ານ ຫວົຫາດ ບີ້ານ ຄມືມູ່ ວນ 

    ບີ້ານ ໜອງເມກັ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ໂນນຄ າສ ງ ບີ້ານ ເປືອຍຂາວ 

    ບີ້ານ ຊະບ ໄຊ ບີ້ານ ລາດນາດ ີ ບີ້ານ ສາລາລ ີ້ຽວ ບີ້ານ ຜກັຂະ 
    ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໂດນ ບີ້ານ ໜອງຄນັຄ  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຂູ່  
    ບີ້ານ ໜອງເດີູ່ ນທູ່ າ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫນີແຕກ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13063 

    ບີ້ານ ນາກະຫ ງຶ ບີ້ານ ນາດງົ ບີ້ານ ນາແສນເທບ ບີ້ານ ໜອງຂອນ 

    ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ນາໂຄ ບີ້ານ ເຊບັ ີ້ງຫຽງ ບີ້ານ ໂຄກກູ່ ອງ 
    ບີ້ານ ດງົສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂນນສ າລານ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຕາງານ ບີ້ານ ຫນີຄອກ 

    ບີ້ານ ວໄິຊສງົ ບີ້ານ ນາລາມ ບີ້ານ ໂນນເຕາົຖູ່ ານ ບີ້ານ ນາອຸດມົ 

    ບີ້ານ ກຸດຮ ີ ບີ້ານ ຫນີກອງ ບີ້ານ ໝຢີີ້ຽມ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 13064 

    ບີ້ານ ເຊບັ ີ້ງນວນ ບີ້ານ ນາຮງັແຂ ີ້ ບີ້ານ ນາຊະໂນ ບີ້ານ ແບູ່ ງຄ າໄຫ  
    ບີ້ານ ດອນຫວາຍ ບີ້ານ ດອນຊາດ ບີ້ານ ໜອງເດີູ່ ນທົູ່ ງ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  
    ບີ້ານ ນາຄະຍອມ ບີ້ານ ດອນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ສງິທູ່ າ   

    ບີ້ານ ຄ າສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫ ກັ 11 ບີ້ານ ລະຫານ ີ້າ   

    ບີ້ານ ດູ່ ານແຕ ີ້ ບີ້ານ ຊະແຍກ ບີ້ານ ທູ່ າຂາມລຽນ   

    ເມອືງ ວລິະບ ລ ີລະຫດັໄປສະນ ີ13070 - 13074 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13070 

    ບີ້ານ ນາຍມົ ບີ້ານ ຜາລະພາງ ບີ້ານ ນາຊ  ບີ້ານ ຂີູ່ ຄັູ່ ງ 
    ບີ້ານ ໂຄກ ບີ້ານ ໄຮູ່ ດງົ ບີ້ານ ເລາົຫ ວງ ບີ້ານ ໜອງກະປາງ 
    ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາມນົ 

    ບີ້ານ ນາແອະ ບີ້ານ ນາເຕີ ີ້ ບີ້ານ ນາພກັພວກ ບີ້ານ ປູ່ າຜກັເນາົ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13071 

    ບີ້ານ ນາສະເລາະ ບີ້ານ ນາກະຈບັ ບີ້ານ ນ ີ້າຄບີ ບີ້ານ ເມອືງແສນ 

    ບີ້ານ ດງົຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ຂວົງະ ບີ້ານ ສບົກງົ ບີ້ານ ນາຊຽງແລ 

    ບີ້ານ ທູ່ າ ບີ້ານ ນາແກ ບີ້ານ ນາແທູ່ ນເຫູ່ ຍ ບີ້ານ ໂນນສມົພ  
    ບີ້ານ ນ ີ້າສ ີ້າງ ບີ້ານ ໂນນສມົບ ນ ບີ້ານ ກກົຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ນ ີ້າຄບຶ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13072 
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ບີ້ານ ໃໝູ່ ນ າແມງ ບີ້ານ ນາມະລ  ບີ້ານ ນາພລິາງ ບີ້ານ ກະຕບົ 

    ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ປຸງປ  ບີ້ານ ສມົສະໜຸກ ບີ້ານ ໂນນສ າລານ 

    ບີ້ານ ດງົຢາງ ບີ້ານ ນ ີ້າແລບ ບີ້ານ ນາກະພງັ ບີ້ານ ຜນົຂະເຫຍາະ 
    ບີ້ານ ນາຂາງ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຫນິແຮູ່  
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13073 

    ບີ້ານ ທາງແບູ່ ງແກ ີ້ງຫ ວງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງເຫ ກັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າປາ ບີ້ານ ສະເລາະປາກອຍ 

    ບີ້ານ ວງັຍາງ ບີ້ານ ສບົປາ ບີ້ານ ອູ່ າງຄ າ ບີ້ານ ກະລ ີ້າຍ 

    ບີ້ານ ບຸູ່ ງຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າຈະໂຫ ະ ບີ້ານ ວນັມະເຮງັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສ ງ 
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊ ີ້ວນ ບີ້ານ ນ ີ້າມະຮ ີ ບີ້ານ ສບົສະລຸງ ບີ້ານ ຕະລອີາປອບ 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 13074 

    ບີ້ານ ນາກອຍ ບີ້ານ ເມອືງຫ ວງ ບີ້ານ ນ ີ້າປາເຄນ ບີ້ານ ກກົໝາກ 

    ບີ້ານ ວງັທູ່ າຄວາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫອງ ບີ້ານ ໜອງກະແດີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດູ່ າງ 
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງເກກິ ບີ້ານ ທົູ່ ງຫ ວງ ບີ້ານ ປູ່ າດງົ   

    ບີ້ານ ນາກະຊບິ ບີ້ານ ແກ ີ້ງເຫ ກັເໜອື ບີ້ານ ຕ ເຮອື   

    ເມອືງ ທູ່ າປາງທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ13080 - 13083 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13080 

    ບີ້ານ ໂນນຈານ ບີ້ານ ນາຫ ີ້ວຍໄລ ບີ້ານ ຫວົຄວາຍ ບີ້ານ ກຸດຮ ີ

    ບີ້ານ ທູ່ າສາລາຄ າ ບີ້ານ ແກ ີ້ງປີງ ບີ້ານ ໜອງກນັ ບີ້ານ ບຸດຕະພານ 

    ບີ້ານ ດງົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາສະໂນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແກບ ບີ້ານ ໃໜູ່ ໂພສ ີ

    ບີ້ານ ນາເຊອືກ ບີ້ານ ພ ແສງຄ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໜືູ່ ນ ບີ້ານ ທົູ່ ງປາງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13081 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງພ ມະລ ີ ບີ້ານ ເຊກ ື ບີ້ານ ດອນຂາວ ບີ້ານ ແກ ີ້ງສງັກ  
    ບີ້ານ ນາປະຊາດ ບີ້ານ ອາຫ  ບີ້ານ ນາຕງັ ບີ້ານ ນາທະນາມ 

    ບີ້ານ ພ ຜານາງ ບີ້ານ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ນາຖ າໜ  ບີ້ານ ທູ່ າພ ີ

    ບີ້ານ ນາເລາົ ບີ້ານ ແດນສະຕງິ ບີ້ານ ພະນຽດ ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງໂຄກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13082 

    ບີ້ານ ຜວືຽງຄ າ ບີ້ານ ລະວາງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຫນີຕັ ີ້ງກາງ ບີ້ານ ດງົອາລາງ 
    ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ເຊປອງ ບີ້ານ ນາຈນັທາງ ບີ້ານ ບົູ່ ງເຊທະມວກ 

    ບີ້ານ ບາກຂຸມຄ າ ບີ້ານ ປະດອງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫ ີູ່  ບີ້ານ ນາໄຊ 

    ບີ້ານ ໂນນສວີໄິລ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄລູ່ -ນາພວງ ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ນາສະໂນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13083 

    ບີ້ານ ນາລະແອນ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ໜອງແຂ ີ້ ບີ້ານ ໜອງສມິ 
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ບີ້ານ ລ າທວນ ບີ້ານ ຕັ ີ້ງຫວາຍໂຄກ ບີ້ານ ນາຈານໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດງົໜອງແຄນ 

    ບີ້ານ ດງົມດົ ບີ້ານ ລ າບຽດ ບີ້ານ ກະທອງເຊ ບີ້ານ ເມອືງໂຮງ 
    ບີ້ານ ປະລຸງ ບີ້ານ ສະໜາມໄຊ ບີ້ານ ຕັ ີ້ງຫວາຍນ ີ້າ   

    ເມອືງ ຊນົນະບ ລ ີລະຫດັໄປສະນ ີ13090 - 13093 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13090 

    ບີ້ານ ກອງປະທຸມວດັ ບີ້ານ ໜອງຜ າ ບີ້ານ ໂນນຄ ີ້ ບີ້ານ ຫງົຄ າ 
    ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາຫວົຫ ວງ ບີ້ານ ບງຶຊ ີ້າງ ບີ້ານ ດງົນາຄ າ 
    ບີ້ານ ຊຽງຮົູ່ ມ ບີ້ານ ດງົບ ນ ບີ້ານ ໂຄກຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ໜອງບວົຫ ວງ 
    ບີ້ານ ທູ່ າຂາມເຫ ອືມ ບີ້ານ ຕົູ່ ມແຍ ບີ້ານ ດງົຫວາຍ ບີ້ານ ໂພນຕານ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13091 

    ບີ້ານ ນາໂພນທອງ ບີ້ານ ແສງຈະເລນີ ບີ້ານ ແກ ີ້ວຄ າດ ີ ບີ້ານ ນາບງົ 
    ບີ້ານ ດອນຍາໂນງ ບີ້ານ ໂພໄຊຄ ນ ບີ້ານ ໜອງສອງຫ ີ້ອງ ບີ້ານ ໜອງເບນັ 

    ບີ້ານ ໂນນຍາງ ບີ້ານ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ກະເບາົ ບີ້ານ ໂນຮັູ່ ງມ ີ

    ບີ້ານ ໜອງຜ ື ບີ້ານ ດວງມາລາ ບີ້ານ ຫວົຄວາຍ ບີ້ານ ນາຫວີ້າສມົໄຊ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13092 

    ບີ້ານ ອາຫ  ບີ້ານ ໜອງບວົລາວ ບີ້ານ ໄຊວງົທລິາດ ບີ້ານ ດງົອາລາງ 
    ບີ້ານ ວໄິຊ ບີ້ານ ຕ າປອງ ບີ້ານ ອາລາງ ບີ້ານ ບົູ່ ງເຊທະມວກ 

    ບີ້ານ ນາແພງ ບີ້ານ ປະຕງົ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫ ີູ່  ບີ້ານ ນາໄຊ 

    ບີ້ານ ອ າພາວງັ ບີ້ານ ເຊວນັ ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ນາສະໂນ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13093 

    ບີ້ານ ນາລະແອນ ບີ້ານ ນາທອງ ບີ້ານ ໜອງແຂ ີ້ ບີ້ານ ໜອງສມິ 

    ບີ້ານ ລ າທວນ ບີ້ານ ຕັ ີ້ງຫ ີ້ວຍໂຄກ ບີ້ານ ນາຈານໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດງົໜອງແຄນ 

    ບີ້ານ ດງົມດົ ບີ້ານ ລ າບຽດ ບີ້ານ ກະທອງເຊ ບີ້ານ ເມອືງໂຮງ 
    ບີ້ານ ປະລຸງ ບີ້ານ ສະໜາມໄຊ ບີ້ານ ຕັ ີ້ງຫວາຍນ ີ້າ   

    ເມອືງ ໄຊບ ລ ີລະຫດັໄປສະນ ີ13100 - 13102 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13100 

    ບີ້ານ ໝາກນາວໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສະກອງ ບີ້ານ ຍາງຄ ີ້າ ບີ້ານ ໝາກນາວ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຫູ່  ບີ້ານ ຜກັເຜື ີ້ອ ບີ້ານ ເລົູ່ າຜ ີ້າຍ ບີ້ານ ເຄອືເຂາົກາດ 

    ບີ້ານ ໜອງເຮອືທອງ ບີ້ານ ສມົສະອາດ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແຮດ ບີ້ານ ປາກເຊບັ ີ້ງໄຟ 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງໂພສ ີ ບີ້ານ ດງົພ ີ້າວ ບີ້ານ ດງົຍາງ   

    ບີ້ານ ກ ີ້າງປາ ບີ້ານ ງາສອນ ບີ້ານ ດງົພ ີ້   
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13101 

    ບີ້ານ ບວົໄຂ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກະເບາົໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຊຽງໃຄ 

    ບີ້ານ ນາສງັ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ນາເທງິ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແວງ 
    ບີ້ານ ທູ່ າຂາມ ບີ້ານ ຄ າໂນນສ ງ ບີ້ານ ຜກັຂະຍູ່ າ ບີ້ານ ດງົໝາກໄຟ 

    ບີ້ານ ທູ່ າຄ ີ້ ບີ້ານ ດງົພຸງ ບີ້ານ ໜອງແວງ   
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງກະເບາົເໜອື ບີ້ານ ໜອງສະພງັ ບີ້ານ ພ ໂກະ   
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13102 

    ບີ້ານ ປູ່ າໄຫ  ບີ້ານ ນາແດງ ບີ້ານ ບງຶເຊ ບີ້ານ ດ ີ້າງສະຫວນັ 

    ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ ບີ້ານ ດງົໄປວນັ ບີ້ານ ຕົ ີ້ນແຫນ ບີ້ານ ສໄີຄ 

    ບີ້ານ ກະຈ ຸ ບີ້ານ ນາເຮອືງ ບີ້ານ ເວນີເໜອື   

    ບີ້ານ ມະນລີາດ ບີ້ານ ໜອງຂຽດເຫ ອືງ ບີ້ານ ເວນີໃຕ ີ້   

    ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ຫາດຊາຍສ ງ ບີ້ານ ໂພນທນັ   

    
ເມອືງ ອາດສະພອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ13110 - 13113 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13110 

    ບີ້ານ ທາດດອກແກ ີ້ວ ບີ້ານ ນາຮງັນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດງົຫວາຍດນິ ບີ້ານ ນາເຂົ ີ້າໝິ ີ້ນ 

    ບີ້ານ ນາກຸດຈານ ບີ້ານ ກຸດແຄນ ບີ້ານ ນາທມົ ບີ້ານ ຫນິສີູ່ ວ 

    ບີ້ານ ຜກັຂະຫຍູ່ າ ບີ້ານ ສອງຫ ີ້ອງ ບີ້ານ ດງົທະດາ   

    ບີ້ານ ໜອງເດີູ່ ນ ບີ້ານ ວງັມນົ ບີ້ານ ນາເດືູ່ ອ   

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13111 

    ບີ້ານ ນາໝາກເກອື ບີ້ານ ກກົແດງ ບີ້ານ ບງຶ ບີ້ານ ໂພນແພງ 
    ບີ້ານ ກຸດຊຸງ ບີ້ານ ໂພນນາດ ີ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຜກັກະດາ 
    ບີ້ານ ສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ໂພນຕ ມ ບີ້ານ ກະທງິໄກູ່  ບີ້ານ ນາແຄ 

    ບີ້ານ ດອນກອງ ບີ້ານ ໂພໄຊ     

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13112 

    ບີ້ານ ໂນນຍາງ ບີ້ານ ກາງທູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ ບີ້ານ ໂພນບກົ 

    ບີ້ານ ນານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດງົຄ າກວານ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແມວ ບີ້ານ ສບົເຊ 

    ບີ້ານ ບງັເບດເຊ ບີ້ານ ໂຄກກະຕູ່ າຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງມນົ ບີ້ານ ນາປອດ 

    ບີ້ານ ຄ າພ  ບີ້ານ ແກ ີ້ງແດງ     

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 13113 

    ບີ້ານ ກຸດຫນີ ບີ້ານ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ນາກະປົງ ບີ້ານ ດງົຂນັຄ າ 
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ບີ້ານ ໄຊໂພນສມິ ບີ້ານ ຈອມຮາດ ບີ້ານ ນາເລົູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍງວົຄ າ 
    ບີ້ານ ຕົ ີ້ນໂພສ ີ ບີ້ານ ນາຍອນ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ   

    ບີ້ານ ບງຶພະເນາົ ບີ້ານ ນາຂາມ ບີ້ານ ສງິສະຫວູ່ າງ   

    ເມອືງ ໄຊພ ທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ13120 - 13122 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13120 

    ບີ້ານ ທູ່ າດູ່ ານ  ບີ້ານ ບຸູ່ ງນາດ ີ ບີ້ານ ສມົສະອາດ ບີ້ານ ໂພນສົ ີ້ມໂຮງ 
    ບີ້ານ ນາພານ ບີ້ານ ຫວົຫາດ ບີ້ານ ພ ມມະເຈດີ ບີ້ານ ໂພນທາດ 

    ບີ້ານ ດອນຫວາຍ ບີ້ານ ທູ່ າໂພ ບີ້ານ ນາໝາກເກອື ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  
    ບີ້ານ ຄນັທະຈານ       

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13121 

    ບີ້ານ ດອນຕ ມ ບີ້ານ ນາໂດນ ບີ້ານ ຄ າຊນັ ບີ້ານ ນາລະໂອງ 
    ບີ້ານ ສສີະຫວູ່ າງເໜອື ບີ້ານ ດງົໂພສ ີ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ໂພສແີກ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ດງົໝາກໄພ ບີ້ານ ຂດົດ າ ບີ້ານ ຕາກແດດ ບີ້ານ ຄ າແສນໄຊ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າຜຸ       

    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13122 

    ບີ້ານ ໂພນທນັ ບີ້ານ ນາດ ູ່  ບີ້ານ ເຮອືນຫນີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຂະຫຍອງ 
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມູ່ ວງ ບີ້ານ ນາຈານ ບີ້ານ ເຫ ົູ່ າໝາກຫ ດ ບີ້ານ ດອນສະໂນດ 

    ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ສສີະຫວູ່ າງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດງົດອກໄມ ີ້ ບີ້ານ ເວນີຄ ນ 

    ບີ້ານ ນາບ ູ່        

    

ເມອືງ ພະລານໄຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ13130 - 13132 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 13130 

    ບີ້ານ ພະລານໄຕ ີ້ ບີ້ານ ນາໂພວດັ ບີ້ານ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຊາຍນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ພະລານເໜອື ບີ້ານ ກາງທົູ່ ງ ບີ້ານ ບງຶທະເລ ບີ້ານ ນາຂວາງ 
    ບີ້ານ ນາໝາກມີ ີ້ ບີ້ານ ນາໂພສມົບ ນ ບີ້ານ ກະທ໋ອງເໜອື ບີ້ານ ນາຮ  
    ບີ້ານ ພະນມົໄຊ ບີ້ານ ໂພນຕານ ບີ້ານ ກະທ໋ອງໄຕ ີ້   

    ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ໜອງແວງ ບີ້ານ ນາກາງເຊ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 13131 

    
ບີ້ານ ແກ ີ້ງພາມ ບີ້ານ ສມົອ ູ່  ບີ້ານ ນາສະຄຸ ບີ້ານ ກະແສນ 
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ບີ້ານ ຊູ່ າງແສງ ບີ້ານ ນາທູ່ ອນ ບີ້ານ ນາທ ີ້ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ອຸດມົໄຊ ບີ້ານ ນາຈນັໄຕ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ຊຽງແລນ ີ້າ 
    ບີ້ານ ຄ າເຕຍີ ບີ້ານ ນາຂັ ີ້ນໄດ ບີ້ານ ກະສກົຄ າ   

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫ ວງ ບີ້ານ ນາຫນີແຕກ ບີ້ານ ໂພນບກົ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 13132 

    ບີ້ານ ດູ່ ວນ ບີ້ານ ນາລາຍ ບີ້ານ ສະໜ ນ ບີ້ານ ດອນຕິ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ໜອງຜ ື ບີ້ານ ນາບ ຄ າ ບີ້ານ ໂນມໄີຊ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄຊໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ແກ ີ້ງຈບິ ບີ້ານ ນາກະປົງ ບີ້ານ ດງົບງັ   

    ບີ້ານ ເທີ ີ້ມໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຊຽງແລໂຄກ ບີ້ານ ໂທະ   
    ບີ້ານ ເທີ ີ້ມນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ນາຊາຍ   
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ແຂວງ ສາລະວນັ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ14000 

ແຂວງ ສາລະວນັ 14xxx 

ເມອືງ ສາລະວນັ ລະຫດັໄປສະນ ີ14000 - 14009 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14000   

ບີ້ານ ນາເຫ ກັ ບີ້ານ ໜອງສະເກງີ ບີ້ານ ນາໂຄກ ບີ້ານ ທູ່ າເມອືງເກົູ່ າ 
ບີ້ານ ວດັກາງ ບີ້ານ ຄນັຈມົ ບີ້ານ ໂພນຕານ ບີ້ານ ນາແພງ 
ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຄນັທະລາດ ບີ້ານ ໂພນບກົ ບີ້ານ ເສາົກະດ ີ

ບີ້ານ ນາກກົໂພ ບີ້ານ ນາໂດນ ບີ້ານ ເຕົູ່ າປ ນ ບີ້ານ ທູ່ າເມອືງເຊ 

ບີ້ານ ຫ ກັ II ບີ້ານ ໂພໄຜູ່  ບີ້ານ ແສນວງັ   

ບີ້ານ ຫາດທອງຫ ວງ ບີ້ານ ນາທູ່ ອນ ບີ້ານ ນາດອນຂວາງ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14001  

ບີ້ານ ນາທ ນ ບີ້ານ ນາພະຍີູ່  ບີ້ານ ນາທ ນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫາງພ ນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ທາດນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາທົູ່ ງຫ ວງ ບີ້ານ ດງົໜີ້ອງ   

ບີ້ານ ທາດຫ ີ້ວຍ ບີ້ານ ນາຂ ີ້ອຍສາວ ບີ້ານ ນາລາດ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14002  

ບີ້ານ ນາທານກ ີ້ວຍ ບີ້ານ ສ ງ ບີ້ານ ວຽງຄ າ ບີ້ານ ທົູ່ ງປາປົກ 

ບີ້ານ ໂກະ ບີ້ານ ພ ີ້າວ ບີ້ານ ຫາງພ ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດງົສະວງັ 
 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14003 

ບີ້ານ ນາໄຊໃຫຍູ່  ບີ້ານ ສະໂປນ ບີ້ານ ປາກແລງັ ບີ້ານ ຈານເໜອື 

ບີ້ານ ໜອງສະໂນ ບີ້ານ ດອນຂາວ ບີ້ານ ສອງກະລອງ   

ບີ້ານ ນາໄຊນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ເລນີສ າພນັ ບີ້ານ ແກງກະເວາົ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14004 

ບີ້ານ ດງົໂກະ ບີ້ານ ກະດບັ ບີ້ານ ນາເຕ ິ ບີ້ານ ສຸຕຸວະລ ີ

ບີ້ານ ແບູ່ ງອຸດມົ ບີ້ານ ລະວາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລະນງົ ບີ້ານ ນາຕມຶ 

ບີ້ານ ຄຽງໂຄ ີ້ງ ບີ້ານ ແສງວງັນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາຕ  ບີ້ານ ແລງໃໝູ່  
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 14005  

ບີ້ານ ທົູ່ ງນາຄ າ ບີ້ານ ຈານໃຕ ີ້ ບີ້ານ ພະນວນ ບີ້ານ ນາດອນບງົ 
ບີ້ານ ໜອງໃສ ບີ້ານ ນາໄຊສູ່ ວຍ ບີ້ານ ໜອງບວົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍດາດ 

ບີ້ານ ບງຶຂາມ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 14006  

ບີ້ານ ຈານວງົ ບີ້ານ ຕົ ີ້ງສວີໄິລ ບີ້ານ ແກ ີ້ງເປາະ ບີ້ານ ໝອງໝ ີ້ 
ບີ້ານ ຜກັແພວເສດັ ບີ້ານ ຜກັແພວທົູ່ ງ ບີ້ານ ນາຫນີໂລງ ບີ້ານ ບງຶໄຊ 

ບີ້ານ ວງັງວົ ບີ້ານ ຕົ ີ້ງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂຄກສະຫວາດ   

ບີ້ານ ໜອງຫນີບ  ບີ້ານ ແກ ີ້ງຂຸມ ບີ້ານ ນາໂພເລນີ   

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 14007 

ບີ້ານ ແກ ີ້ງສມິ ບີ້ານ ນາຫວີ້າ ບີ້ານ ດູ່ ານໃຫຍູ່  ບີ້ານ ເລນີປະອ ບ 

ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ຄນັໝາກໂຍດ ບີ້ານ ຄນັງວົ ບີ້ານ ໜອງຄ ີ້າ 
ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ       

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 14008 

ບີ້ານ ກະຊະໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໜອງໝາກຍາງ ບີ້ານ ຄ າທອງ ບີ້ານ ນາຄ  
ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ແກ ີ້ງເມອືງລາວ ບີ້ານ ຕົ ີ້ງຊວຍ ບີ້ານ ໜອງຜັູ່ ງຍອງ 
ບີ້ານ ກະຊະນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ປາກປົູ່ ງ ບີ້ານ ໜອງເພກັ ບີ້ານ ໜອງເຜິ ີ້ງ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 10: 14009 

ບີ້ານ ທົູ່ ງປິວ ບີ້ານ ນາປາລ ີ ບີ້ານ ໂພນທນັ ບີ້ານ ຫາດເກາະນ ີ້າ 
ບີ້ານ ໂຄກເກົູ່ າ ບີ້ານ ຜກັຂະໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໜອງບວົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາໂພນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ໂຄກໃໝູ່  ບີ້ານ ໝາກນາວນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ແບູ່ ງວງັຈນັ ບີ້ານ ນາໂພໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ປາກປຸຍ ບີ້ານ ໝາກນາວໃຫຍູ່  ບີ້ານ ກະທ ີ້າງ   

ບີ້ານ ວງັຊອນ ບີ້ານ ບຸູ່ ງສຸ ີ້ຍ ບີ້ານ ບູ່ ວງໃຫຍູ່    

ເມອືງ ຕະໂອ ີ້ຍ ລະຫດັໄປສະນ ີ14010 - 14014 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14010 

ບີ້ານ ເທດສະບານ ບີ້ານ ລະວຽງ ບີ້ານ ກງັ ບີ້ານ ຕຸູ່ ມລເິກົູ່ າ 
ບີ້ານ ຕະຫ ຸງລະລາວ ບີ້ານ ແຕນ ບີ້ານ ຫຸນ ບີ້ານ ຕຸູ່ ມລຂີາວ 

ບີ້ານ ຮ ກະໂຍ ບີ້ານ ຊງືຕະມອງ ບີ້ານ ປະສງິ   

ບີ້ານ ລະແຊງ ບີ້ານ ລະປືງ ບີ້ານ ຕຸູ່ ມລທິົູ່ ງ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14011 

ບີ້ານ ປ ອຍ ບີ້ານ ປະດຸ ບີ້ານ ສ ີ້ອຍທົູ່ ງ ບີ້ານ ສ ີ້ອຍຕາມ 

ບີ້ານ ກກົບກົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍງວົ ບີ້ານ ກະໂອນເກົູ່ າ ບີ້ານ ຕະປືນພ  
ບີ້ານ ປະຈກຸະປາ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14012 

ບີ້ານ ສນັຍາຍອນ ບີ້ານ ທົູ່ ງກາໄຮູ່  ບີ້ານ ທົູ່ ງຊະ ບີ້ານ ໂບງນ ີ້າ 
ບີ້ານ ດກຶດງົ ບີ້ານ ກະມູ່ ວນ ບີ້ານ ປິຕຽນ ບີ້ານ ສະບອງກກົໄຮ 

ບີ້ານ ທົູ່ ງກາໄຕ ີ້ ບີ້ານ ປະໂສມ 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14013 

ບີ້ານ ກະແປ ບີ້ານ ດ ບ ບີ້ານ ປະງານດາວ ບີ້ານ ພ ເບຍີ 

ບີ້ານ ກະເຕນັ ບີ້ານ ພ ຕງັ ບີ້ານ ປະງານສງິ   

ບີ້ານ ປະເຕມ ບີ້ານ ພ ເຊນັ ບີ້ານ ສະແໜງ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14014 

ບີ້ານ ລະຫາບ ບີ້ານ ໂຈະໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຕຸງໂກງ ບີ້ານ ຕຸງແຕງ 
ບີ້ານ ປະເສຍັ ບີ້ານ ຕະຮວກ ບີ້ານ ປີໂກະ ບີ້ານ ອາງ   
ບີ້ານ ປະຈ  ດອນ ບີ້ານ ໂຈະໄຮູ່  ບີ້ານ ອາດອນ ບີ້ານ ອາດ ື

ບີ້ານ ປະຈ  ເຈນີ       

ເມອືງ ຕຸ ີ້ມລານ ລະຫດັໄປສະນ ີ14020 - 14023  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14020 

ບີ້ານ ສາມກັຄໄີຊ ບີ້ານ ນາຮູ່ ອງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຕຸກລຸກ ບີ້ານ ດນິດາກ 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫວີ້າ ບີ້ານ ວງັໂກ ີ້ຍ ບີ້ານ ຕະແບງ   

ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ດອນບຸູ່ ງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຮງັ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14021 

ບີ້ານ ກະແໝບ ບີ້ານ ສະໂນ ບີ້ານ ນາຮູ່ ອງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຕະເຢີກ 

ບີ້ານ ກກົມູ່ ວງ ບີ້ານ ຕະນວົ ບີ້ານ ລະມກຶ ບີ້ານ ວງັລ ີ

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14022 

ບີ້ານ ຕະເວຍີ ບີ້ານ ວງັເຮອື ບີ້ານ ນາດ ູ່  ບີ້ານ ດອນຊາດ 

ບີ້ານ ຕ ູ່ າແບູ່ ງ ບີ້ານ ບອຍນ ີ້າ ບີ້ານ ຖ ີ້າມະລ ຶ ບີ້ານ ນາໂພໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ອາເປີ້ຍ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14023 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄລູ່  ບີ້ານ ຕຸ ີ້ມລານ ບີ້ານ ດອນຂະຍຸງ ບີ້ານ ນາມະຕອງ 
ບີ້ານ ກະຕາວ ບີ້ານ ນາກະເຈມີ ບີ້ານ ດອນມູ່ ວງ ບີ້ານ ທົູ່ ງໄກູ່ ຂວາ 
ບີ້ານ ນາລະຈາງ 

  

  

ເມອືງ ສະໝີ້ວຍ ລະຫດັໄປສະນ ີ14030 - 14033  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14030 

ບີ້ານ ເທດສະບານ ບີ້ານ ອາຈແຶລງັ ບີ້ານ ອາຊງິໄຕ ບີ້ານ ອາຊງິເໜອື 

ບີ້ານ ອາຈລຶແິລ ບີ້ານ ແມວ ບີ້ານ ລະວາໄຕ ີ້   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14031 

ບີ້ານ ອາແດງກ ຕາ ບີ້ານ ລະໄລສີ້ອຍ ບີ້ານ ລະວາເໜອື ບີ້ານ ພນີເຊ 

ບີ້ານ ອາຕຸກ ບີ້ານ ລະຮາງ ບີ້ານ ປັນໄຕ ບີ້ານ ຕນັດ ີ

ບີ້ານ ລະໄລກງົ ບີ້ານ ຕງັໂກ ບີ້ານ ພນີເບ ບີ້ານ ອາວາວ 
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ບີ້ານ ລະເລາະ ບີ້ານ ພນີອາ ບີ້ານ ອາເສາົ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14032 

ບີ້ານ ອາສກົອນັລະ ບີ້ານ ອາເມນັ ບີ້ານ ລະເສນ ບີ້ານ ຕະໂລຍ 

ບີ້ານ ອນັລະ ບີ້ານ ອາຈາຮຸງຕຸນ ບີ້ານ ສະໝີ້ວຍ ບີ້ານ ກລິໃິຫຍູ່  
ບີ້ານ ໂຮູ່  ບີ້ານ ເຊ ບີ້ານ ກແິນະ ບີ້ານ ຕບຶເໜອື 

ບີ້ານ ປະລຸອາຕາງ ບີ້ານ ຕນັຢ  ບີ້ານ ອາວອງ ບີ້ານ ອາໄມ 

ບີ້ານ ອາເສາົອາຢົງ ບີ້ານ ລະຕວົະ ບີ້ານ ຕະຫ ຸງກາງ ບີ້ານ ຕງັກວນ 

ບີ້ານ ຕະລຽບ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14033 

ບີ້ານ ອາໂຫ ີ້ ບີ້ານ ປີໄຮູ່  ບີ້ານ ຕະລ ໄຕ ີ້ ບີ້ານ ກ ໂບຍ 

ບີ້ານ ອາວ ີ້າຍ ບີ້ານ ກະເລງ ບີ້ານ ຕະລ ເໜອື ບີ້ານ ຕະຫວາຍ 

ເມອືງ ວາປີ ລະຫດັໄປສະນ ີ14040 - 14045 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14040 

ບີ້ານ ພ ມສະຫວນັ ບີ້ານ ດງົມອນ ບີ້ານ ຈູ່ ອງ ບີ້ານ ແມດ 

ບີ້ານ ໜອງໂພ ບີ້ານ ສະເໝຍັ ບີ້ານ ດງົລະອ    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14041 

ບີ້ານ ນາຊນັ ບີ້ານ ເລົູ່ າ ບີ້ານ ສະພາດ ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ 
ບີ້ານ ນາຮູ່ ອງຂາມ ບີ້ານ ຫາດ ບີ້ານ ນາໂພນຕານ ບີ້ານ ນາຫວີ້າ 
ບີ້ານ ແກ ີ້ງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງສຸທ ິ ບີ້ານ ນາຫວົແຮດ ບີ້ານ ລານ 

ບີ້ານ ແກ ີ້ງກຸ ບີ້ານ ມູ່ ວນເວນີຄ າ ບີ້ານ ນາໂພ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14042 

ບີ້ານ ຜກັຂະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂຄນ ບີ້ານ ໜອງໂງ ີ້ງ ບີ້ານ ນ ີ້ອຍເຊ 

ບີ້ານ ບງັຄານ ີ້າ ບີ້ານ ຕານສຸມ ບີ້ານ ເກາະຊອງ ບີ້ານ ນາກກົຕານ 

ບີ້ານ ວາປີ ບີ້ານ ນາລະໂອງ ບີ້ານ ຫນີດູ່ ານ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14043 

ບີ້ານ ດອນຂູ່ າ ບີ້ານ ດອນເໝັ ີ້ນ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ໜອງເຜິ ີ້ງ 
ບີ້ານ ຄອນສາຍ ບີ້ານ ນາພມິານ ບີ້ານ ນາໜອງຈານ ບີ້ານ ໄຜູ່ ລ ີ້ອມ 

ບີ້ານ ນາກາງ ບີ້ານ ກອງລື ີ້ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນາຊາດ ບີ້ານ ໂນນຄ ີ້ 
ບີ້ານ ບງັຄາໂຄກ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14044 

ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ຂະເໝາົ ບີ້ານ ດອນຄ າ ບີ້ານ ທົູ່ ງຂຽນ 

ບີ້ານ ສມິ ບີ້ານ ນາສຽດ 

 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 14045 
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ບີ້ານ ກອງລື ີ້ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາລນັ ບີ້ານ ນາຕະປູ່ ຽນ   

  

  

  

ເມອືງ ຄງົເຊໂດນ ລະຫດັໄປສະນ ີ14050 - 14058 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14050 

ບີ້ານ ຄງົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນາແພງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂນນຄ ີ້ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຕະຫວງັ 
ບີ້ານ ທົູ່ ງຈະເລນີ ບີ້ານ ໂຮງເລືູ່ ອຍມໄີຊ ບີ້ານ ບວົລະພາ ບີ້ານ ໜອງສະພງັ 
ບີ້ານ ຄງົລະຄອນ ບີ້ານ ຄງົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ບງຶກາງ ບີ້ານ ໜອງເກາະຊອງ 
ບີ້ານ ວງັການຮຸງ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14051 

ບີ້ານ ໂນນບກົ ບີ້ານ ໜອງໂນ ບີ້ານ ກຸດມໄີຊ ບີ້ານ ດນິກອກ 

ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ສມົສະອາດ ບີ້ານ ນາປົູ່ ງ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14052 

ບີ້ານ ດອນໄຜູ່ ບ ີ້ານ ບີ້ານ ຄ າຄ ີ້ ບີ້ານ ຕານປູ່ ຽວ ບີ້ານ ປາກເຊອືກນາຮງັ 
ບີ້ານ ຈາລານເຊ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ໝືູ່ ນປ    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14053 

ບີ້ານ ນາຫວດ ບີ້ານ ໂນນ ບີ້ານ ສະເທມີ ບີ້ານ ຄ າໄຮ 

ບີ້ານ ຕະຫ າງ ບີ້ານ ນາເມກັ ບີ້ານ ປົງ ບີ້ານ ໜອງແສງລາວ 

ບີ້ານ ນາຕານດງົ ບີ້ານ ນາເຕຍີ ບີ້ານ ປັດຊຸມ ບີ້ານ ນາໂຄກ 

ບີ້ານ ເຫ ົູ່ າ       

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14054 

ບີ້ານ ຫນີສິູ່ ວ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ໂອກາດນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ບງຶມານ 

ບີ້ານ ຄ າທອງ ບີ້ານ ໜອງແຕງ ບີ້ານ ຝງັຖານໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂອກາດໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ໂນນສ າລານ ບີ້ານ ເມອືງເກົູ່ າ ບີ້ານ ຝງັຖານນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຊາົ 
ບີ້ານ ດອນເມອືງ ບີ້ານ ໜອງຄຸລຸ     

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 14055 

ບີ້ານ ອເີລງີ ບີ້ານ ນາມູ່ ວງ ບີ້ານ ຄ າອ ິ ບີ້ານ ຄນັທຸງໄຊ 

ບີ້ານ ໂຄກຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ດອນກູ່ ອງເຂົ ີ້າ 
 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 14056 

ບີ້ານ ໂຄກຫນີກອງ ບີ້ານ ນາສະດອງ ບີ້ານ ນາໂນງ ບີ້ານ ຄ າຕື ີ້ 
ບີ້ານ ກຸດຫນີ ບີ້ານ ໂນນຫນີຕັ ີ້ງ ບີ້ານ ຊາຍມນົ ບີ້ານ ຊາຍຄ າ 
ບີ້ານ ນາໂພໄຊ ບີ້ານ ນາກອກ 

 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 14057 
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ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ າ ບີ້ານ ຕານດູ່ ຽວ ບີ້ານ ນາທນຶ ບີ້ານ ນາພ ລາວ 

ບີ້ານ ຫາດດ ູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫວດ ບີ້ານ ມູ່ ວງຊຸມ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 14058 

ບີ້ານ ແກ ີ້ງໂຄນ ບີ້ານ ໜອງຫອຍ ບີ້ານ ທວງເຊ ບີ້ານ ດອນແກ ີ້ວ 

ບີ້ານ ຊະໂອ ບີ້ານ ໜາມແທູ່ ງ ບີ້ານ ຮງັແຮ ີ້ງ   

ເມອືງ ເລົູ່ າງາມ ລະຫດັໄປສະນ ີ14060 - 14067 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14060 

ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນ າສນັ ບີ້ານ ໂນນສ ງ ບີ້ານ ທົູ່ ງຂາມ ບີ້ານ ເພາົ 
ບີ້ານ ເລົູ່ າງາມ ບີ້ານ ເຕເມສງັທອງ ບີ້ານ ເລນ ບີ້ານ ທົູ່ ງໂກະ 
ບີ້ານ ໂນນດ ູ່  ບີ້ານ ປາກທ ູ່  ບີ້ານ ພ ູ່ ຫ ງົ ບີ້ານ ໝືູ່ ນປາກດ ີ

ບີ້ານ ໂນນຄ າ ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງກາໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຕະກດີ 

ບີ້ານ ໂນນເດອື ບີ້ານ ລະຫວາດ ບີ້ານ ເຕນ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14061 

ບີ້ານ ດະເຊຍັໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດະເຊຍັນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພ ູ່ ເຂມັ ບີ້ານ ທົູ່ ງສຸຍ 

ບີ້ານ ດອນດ ູ່  ບີ້ານ ມູ່ ວນແທ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຕມົ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14062 

ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ມູ່ ວງຊຸມ ບີ້ານ ຫ ວງເສນາ ບີ້ານ ຜກັກ ດໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ຂະຫຍອງແຂກໃນ ບີ້ານ ຄວົ ບີ້ານ ວງັຍາວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແສງ 
ບີ້ານ ຂະຫຍອງແຂກນອກ ບີ້ານ ເລົູ່ າໜ ີ້ອງ     

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14063 

ບີ້ານ ອົ ີ້ນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຕຸກລຸກ ບີ້ານ ອົ ີ້ນແບູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ກອງ 
ບີ້ານ ອົ ີ້ນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ເລົູ່ າຫຍ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ນໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຫາຍໂສກ 

ບີ້ານ ພວກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນ ີ້າແບູ່ ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫ ນເໜອື ບີ້ານ ເພຍລາດ 

ບີ້ານ ພວກໃໝູ່  ບີ້ານ ໜອງຈວົ 

 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14064 

ບີ້ານ ວງັຄະນານ ບີ້ານ ນາແຊ ບີ້ານ ຍານ ບີ້ານ ກວາງຊນີ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ສອງຫ ີ້ອງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ສອງຫ ີ້ອງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໜອງເລາົ ບີ້ານ ວງັແຂ ີ້ 
ບີ້ານ ນາອອມ       

 ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 14065 

ບີ້ານ ໜອງແກ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ກະຕວດ ບີ້ານ ນາຈານ 

ບີ້ານ ດງົຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ດງົຫ ວງ ບີ້ານ ກະແບງ ບີ້ານ ກະຊະ 
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ບີ້ານ ໜອງຕວົະ ບີ້ານ ນາທນັ 

 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 14066  

ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ຄ າທອງ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ດງົຊວງ 
ບີ້ານ ດງົບງັ ບີ້ານ ຂະໜວນ ບີ້ານ ເກບັເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ໜອງເດນີ 

ບີ້ານ ຝັູ່ ງລາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເປົ ີ້າ ບີ້ານ ພະນາຍ ບີ້ານ ນາໝ ີ

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 14067 

ບີ້ານ ຂວົເສດັ ບີ້ານ ບາກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ສະນມຶນອກ ບີ້ານ ສນັທົູ່ ງ 
ບີ້ານ ວງັເປືອຍ ບີ້ານ ອນິແປງ ບີ້ານ ສະນມຶໃນ ບີ້ານ ນາກະລອນ 

ບີ້ານ ເຕເມພ ູ່ ປ ມ ບີ້ານ ອີູ່ ເລງີ ບີ້ານ ພ ູ່ ຕອກ ບີ້ານ ຄຽງຕງັເລ 

ບີ້ານ ພ ູ່ ນວນ ບີ້ານ ສນັໂນນ ບີ້ານ ຄຽງຕາດສ ງ ບີ້ານ ສະນມຶນາ 
ເມອືງ ລະຄອນເພງັ ລະຫດັໄປສະນ ີ14070 - 14078 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 14070 

ບີ້ານ ລະຄອນສ ີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກະໂພ ບີ້ານ ຄອນສາຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງສະພານທອງ 
ບີ້ານ ລະຄອນເພງັ ບີ້ານ ນາວາສຸກ 

 

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 14071 

ບີ້ານ ນາດ ເກົູ່ າ ບີ້ານ ນາກະເດາົ ບີ້ານ ນາແສນພນັ ບີ້ານ ພ ກາສ ີ

ບີ້ານ ນາດ ູ່ ໃໝູ່  ບີ້ານ ໜອງນກົຂຽນ ບີ້ານ ທູ່ າຄນັຊຸມແຊວ ບີ້ານ ພ ສແີກ ີ້ວ 

ບີ້ານ ໂຊກແພງ 
  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 14072 

ບີ້ານ ພ ຖ ີ້າພວງ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນາພະບາງ ບີ້ານ ນາພະບາງນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ນາແລນ ບີ້ານ ໂອກາດ ບີ້ານ ນາທມົ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 14073 

ບີ້ານ ປາກຕາພານ ບີ້ານ ໜອງຍາວ ບີ້ານ ເລງິນກົທາ ບີ້ານ ແກ ີ້ງທນັ 

ບີ້ານ ໂຮງສາຍທອງ ບີ້ານ ໜອງສະໂນ ບີ້ານ ໂນນແສນພນັ ບີ້ານ ນາໂພສ ີ

ບີ້ານ ປາກສະນມົ       

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 14074 

ບີ້ານ ນາທນຶເໜອື ບີ້ານ ໜອງແສງ ບີ້ານ ດອນເຮອື ບີ້ານ ດອນໝາກເກອື 

ບີ້ານ ນາທນຶໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນແດງ ບີ້ານ ນາກະລາ ບີ້ານ ວງັຕາແຫ ວ 

ບີ້ານ ນາເມອືງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂນນສງັ ບີ້ານ ໂພນງາມ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 14075 

ບີ້ານ ໜອງແວງ ບີ້ານ ວງັແກດ ບີ້ານ ນາສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ນາຂັ ີ້ນໄດ 

ບີ້ານ ໂນນດນິຊາຍ ບີ້ານ ຫ ກັ 94 ບີ້ານ ດງົຕະຫ ຸງ ບີ້ານ ພ ດາວແຈ ີ້ງນ ີ້ອຍ 

ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ຫ ກັ 90 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 14076 

ບີ້ານ ພ ດາວແຈ ີ້ງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຄ າເຕຍີ ບີ້ານ ດູ່ ານນາເລາົ ບີ້ານ ໂພນແພງ 
ບີ້ານ ໜອງສະໂນ 1 ບີ້ານ ດູ່ ານນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ແບູ່ ງດູ່ ານ   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 14077 

ບີ້ານ ໂພນສ ງ ບີ້ານ ໜອງແຕ ີ້ ບີ້ານ ສາວແຫວູ່ ນ ບີ້ານ ໜອງສີູ່ ແຈ 

ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ໜອງເທາົ ບີ້ານ ໄຊຊະນະສມົບ ນ ບີ້ານ ດອນໄລູ່  
ບີ້ານ ໜອງອູ່ ຽງ 

  

  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 9: 14078 

ບີ້ານ ບຸດຕະພານ ບີ້ານ ກຸດລ າພອງ ບີ້ານ ໜອງຂີ ີ້ຕມົ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຫຍ ີ້າພດື 

ບີ້ານ ນາງລາວ ບີ້ານ ເຕາົຖູ່ ານ ບີ້ານ ດອນຄັູ່ ງ   

        

 

 

 

ແຂວງ ເຊກອງ 
ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ15000 

ແຂວງ ເຊກອງ 15xxx 

  
ເມອືງ ລະມາມ ລະຫດັໄປສະນ ີ15000   

  
ບີ້ານ ໂນນມໄີຊ ບີ້ານ ເພຍໄໝູ່  ບີ້ານ ປາກໂທນ ບີ້ານ ຫູ່ ອງໄລ 

  
ບີ້ານ ວດັຫ ວງ ບີ້ານ ທູ່ າຫ ວງ ບີ້ານ ດາວ ີ ບີ້ານ ໂນນໜອງຫ ີ້ວາ 

  
ບີ້ານ ໄໝູ່ ຫວົເມອືງ ບີ້ານ ນາວາແສນ ບີ້ານ ດອນຈນັ ບີ້ານ ໂພນ 

  
ບີ້ານ ໂພນຄ າ ບີ້ານ ໂມ 

 

  

  
ເມອືງ ທູ່ າແຕູ່ ງ ລະຫດັໄປສະນ ີ15010   

  
ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ບີ້ານ ໜອງບວົໃສ ບີ້ານ ຫ ກັຂາວ ບີ້ານ ປົງໃໝູ່  

  
ບີ້ານ ທູ່ າແຕູ່ ງເໜອື ບີ້ານ ທູ່ າແຕງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປະແຫ ງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປະແຫ ງເໜອື 

  
ບີ້ານ ຫວົເຊໂດນ ບີ້ານ ກງົຕາຢ ນ 
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ເມອືງ ກະລມຶ ລະຫດັໄປສະນ ີ15020   

  
ບີ້ານ ແກ ີ້ງກຽນ ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ໂດນ ບີ້ານ ວງັປະງ   

  
ບີ້ານ ແກ ີ້ງກຸຍ ບີ້ານ ແຈະ 

 

  

  
ເມອືງ ດາກຈງຶ ລະຫດັໄປສະນ ີ15030   

  
ບີ້ານ ດາກຈງຶ ບີ້ານ ງອນດອນ ບີ້ານ ດາກສາ ບີ້ານ ດາກປ າ 

  
ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ ບີ້ານ ຕງົສຽງ ບີ້ານ ດາກເອຍີ ບີ້ານ ດາກດນີ 

  
ບີ້ານ ດາກບອງ ບີ້ານ ດາກເຮນີ     

 

  

 

 

 

ແຂວງ ຈ າປາສກັ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ16000 

ແຂວງ ຈ າປາສກັ 16xxx 

    ເມອືງ ປາກເຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ16000 - 16003 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16000 

    ບີ້ານ ປາກເຊ ບີ້ານ ທູ່ າຫນີເໜອື ບີ້ານ ນາແຫກ ບີ້ານ ຮູ່ ອງຄະຍອມ 

    ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍປ ນ ບີ້ານ ແກ ີ້ວອຸດມົ ບີ້ານ ສາງນ ີ້າມນັ 

    ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ດງົກະໂລງ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ວດັຫ ວງ 
    ບີ້ານ ທູ່ າຫນີໃຕ ີ້ ບີ້ານ ແກ ບີ້ານ ສະຫງວນສກັ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16001 

    

ບີ້ານ ແກ ີ້ງເກງີ ບີ້ານ ຊງົເຊໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ພດັທະນາຫ ກັ 
7 ບີ້ານ ທູ່ າເຊໃໝູ່  

    ບີ້ານ ຂວົຕະພນັ ບີ້ານ ສ ີ້າງທູ່ ຽງ ບີ້ານ ສາງວໄິລ ບີ້ານ ໂພນງາມ 

    ບີ້ານ ດອນສາມສບິ ບີ້ານ ສວນສະຫວນັ ບີ້ານ ທູ່ າຫ ວງ ບີ້ານ ນາກອກ 

    ບີ້ານ ຊົ ີ້ງເຊນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຄອນໄຫລ ບີ້ານ ໂພນບກົ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16002 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລາົ ບີ້ານ ທູ່ າອຸດມົ ບີ້ານ ບຸູ່ ງອຸດມົ ບີ້ານ ດອນເຂາະ 
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ບີ້ານ ນາຈຽງ ບີ້ານ ກາງ ບີ້ານ ທູ່ າຫນີກາງ ບີ້ານ ໂຊກອ ານວຍ 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ວສ າພນັ ບີ້ານ ທູ່ າສາລາຄ າ ບີ້ານ ກກົເດືູ່ ອ ບີ້ານ ແຮູ່  
    ບີ້ານ ສະໜາມໄຊ ບີ້ານ ພະບາດ ບີ້ານ ໜອງອີູ່ ເລງີ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16003 

    ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ໂພນສໄີຄ ບີ້ານ ພ ມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ທູ່ າໄຮ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຊນັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງຄ າເໜອື 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງຄ າໄຕ ີ້ ບີ້ານ ຄນັເກງີ ບີ້ານ ໂພຕາກ ບີ້ານ ຈດັສນັ 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງ ບີ້ານ ສະພານໄຊ ບີ້ານ ໂພນກຸງ   

    ເມອືງ ຈ າປາສກັ  ລະຫດັໄປສະນ ີ16010 - 16013 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16010 

    ບີ້ານ ຫວົປາຂ ີ້ ບີ້ານ ທາງຄບົ ບີ້ານ ໜອງບວົຂາວ ບີ້ານ ໜອງຜ າ 
    ບີ້ານ ພະພນີ ບີ້ານ ດອນທາງຄວາຍ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເງນິເໜອື 

    ບີ້ານ ວດັລະຄອນ ບີ້ານ ໜອງກູ່ ອນ ບີ້ານ ໜອງແຕ ີ້ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ 
    ບີ້ານ ພະນອນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຂາມ ບີ້ານ ໂນນສ າລານ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16011 

    ບີ້ານ ຂອນແກູ່ ນ ບີ້ານ ໜອງສາ ບີ້ານ ທມົຈານ ບີ້ານ ທູ່ າໃໝູ່  
    ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ໜອງນກົຂຽນ ບີ້ານ ເມຍີ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເງນິໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ໂພນແພງ ບີ້ານ ດອນຕະລາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍນາ ບີ້ານ ນາຄວາຍ 

    ບີ້ານ ເມອືງກາງ ບີ້ານ ໜອງສະໂນ ບີ້ານ ທູ່ າແຕງທູ່ າ ບີ້ານ ຄນັແຍງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16012 

    ບີ້ານ ເມອືງແສນ ບີ້ານ ດອນກອງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຫ ີ້ ບີ້ານ ວດັທາດ 

    ບີ້ານ ໄຮູ່  ບີ້ານ ທູ່ າແຕງເທງິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມນັປາ ບີ້ານ ກະຕບຶ 

    ບີ້ານ ສສີະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ເປືອຍ ບີ້ານ ນາດງົ ບີ້ານ ໜອງຫ  
    ບີ້ານ ໜອງເດີູ່ ນ ບີ້ານ ໂດູ່  ບີ້ານ ວດັໄຊ ບີ້ານ ທາງແບູ່ ງ 
    ບີ້ານ ສ ີ້າງແຄນ ບີ້ານ ພງົໂພດ ບີ້ານ ວດັທົູ່ ງ ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16013 

    ບີ້ານ ໜອງໝາກແກ ີ້ວ ບີ້ານ ດອນຊຽງຫ ີ້າ ບີ້ານ ໜອງວຽນ ບີ້ານ ຄ າຈະເລນີ 

    ບີ້ານ ຫ ກັແບູ່ ນ ບີ້ານ ດອນກອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສາຫວົ ບີ້ານ ງວົບາ 
    ບີ້ານ ໜອງຫ  ບີ້ານ ພນັທະຄານ ບີ້ານ ໂຄກກູ່ ອງ ບີ້ານ ສສຸີລາດ 

    ບີ້ານ ໂນນດ ີ ບີ້ານ ວດັອາມາດ ບີ້ານ ໜອງຫນີ ບີ້ານ ທູ່ າຕານ 

    ບີ້ານ ສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ວດັຫ ວງເກົູ່ າ ບີ້ານ ໂນນທາຍ ບີ້ານ ໃໝູ່ ກາງ 
    

      ບີ້ານ ດອນຮ ີ

    ເມອືງໂຂງ ລະຫດັໄປສະນ ີ16020 - 16027 
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ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16020 

    ບີ້ານ ກາງໂຂ ບີ້ານ ແສນເໜືູ່ ອ ບີ້ານ ຫາດ ບີ້ານ ທູ່ າມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ພມິານໂພນ ບີ້ານ ດອນຫວດ ບີ້ານ ໂພນສະຫວນັ ບີ້ານ ພະເພງັ 
    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍ ບີ້ານ ນາສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ເສດັນ ີ້າອ ີ້ອມ ບີ້ານ ດອນສສີມົ 

    ບີ້ານ ຫວົໂຂງແຫ ມ ບີ້ານ ນາແວງ ບີ້ານ ແສນໂຮມ ບີ້ານ ດອນເດດອອກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16021 

    ບີ້ານ ລດົພດັ ບີ້ານ ຫາງສມົ ບີ້ານ ຫວົໂລງ ບີ້ານ ດອນຄນັ 

    ບີ້ານ ອຸບປະຊາ ບີ້ານ ເດືູ່ ອເໜອື ບີ້ານ ໂລງກາງ ບີ້ານ ໂຂງເໜອື 

    ບີ້ານ ບຸູ່ ນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫາງຊ ີ້າງໄຟ ບີ້ານ ເວນີທອງ ບີ້ານ ແສນໃຕ ີ້ 
    ບີ້ານ ທູ່ າໝາກເຫບັ ບີ້ານ ລບົປະດນີາ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຜູ່  
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16022 

    ບີ້ານ ນາຄອງແຄະ ບີ້ານ ນາປາກຽບ ບີ້ານ ດອນຕານຕກົ ບີ້ານ ໂສງເປືອຍ 

    ບີ້ານ ຫວົແກ ີ້ງ ບີ້ານ ເສດັເຕາົເຫ ກັ ບີ້ານ ດອນເດດຕກົ ບີ້ານ ທູ່ າຂາມ 

    ບີ້ານ ໂພນແດງ ບີ້ານ ໂພນໂພ ບີ້ານ ເຕາົປຸງ ບີ້ານ ດອນເປືອຍ 

    ບີ້ານ ດອນແຄ ບີ້ານ ຄອນເມອືງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງ ບີ້ານ ເດືູ່ ອໃຕ ີ້ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16023 

    ບີ້ານ ລບົປະດ ີ ບີ້ານ ຫາງໂຂງ ບີ້ານ ບຸູ່ ງ ບີ້ານ ຫນີຮອງ 
    ບີ້ານ ລບົປະດໂີພນຕາກ ບີ້ານ ແສນລູ່ າມ ບີ້ານ ໂສງເປືູ່ ອຍ ບີ້ານ ກ ີ້ອງແກ ີ້ງ 
    ບີ້ານ ໂລງໂຊ ີ້ງ ບີ້ານ ສນັບ ີ້ານໂພນ ບີ້ານ ນາເຊອືກ ບີ້ານ ໂສດ 

    ບີ້ານ ຖານຕາເວນັອອກ ບີ້ານ ແສນຫາດໃຫຍູ່  ບີ້ານ ນກົກກົ ບີ້ານ ເສດັສະຫວນັ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16024 

    ບີ້ານ ດອນຈອມ ບີ້ານ ກກົປາແດກ ບີ້ານ ດອນຊີ້າງ ບີ້ານ ຫວົຮີ ີ້ນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ຄອນໃຕ ີ້ ບີ້ານ ດອນຂະເໝາົ ບີ້ານ ສາລາ ບີ້ານ ຖານຕາເວນັຕກົ 

    

ບີ້ານ ດອນຕານອອກ ບີ້ານ ທູ່ າໂພ 

ບີ້ານ ລບົປະດໂີພນ
ທນັ ບີ້ານ ນາ 

    ບີ້ານ ດອນແອູ່ ນ ບີ້ານ ສມົວນັອອກ ບີ້ານ ດອນສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ຊຽງຫວາງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 16025 

    ບີ້ານ ຫວົສນັ ບີ້ານ ໂພນວໄິຊ ບີ້ານ ພຽງດ ີ ບີ້ານ ຫວົສະດ າ 
    ບີ້ານ ແສນຫາດນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ ນ ບີ້ານ ເວນີຄາມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຮ 

    ບີ້ານ ສາມຄີ້າງ ບີ້ານ ກະດນັ ບີ້ານ ບງຶງາມ ບີ້ານ ນາລານ 

    ບີ້ານ ໂສງຍາງ ບີ້ານ ຊນົລະວຽງ ບີ້ານ ຫາງຄອນ ບີ້ານ ດອນຫ ູ່ ເຂົ ີ້າ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 16026 

    ບີ້ານ ທູ່ າພ ີ້າວ ບີ້ານ ລບົປະດກີາງ ບີ້ານ ໂພສ ີ ບີ້ານ ນາແສນພນັ 
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ບີ້ານ ສມົວນັຕກົ ບີ້ານ ດອນໂຈນ ບີ້ານ ໂຂງທາດງ ີ ີ້ວ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

    ບີ້ານ ທ ລະນ ີ ບີ້ານ ຫາງຮີ ີ້ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ດອນເຫ ກັໄຟ ບີ້ານ ເວນີຂາວ 

    ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ໂພນຕານ ບີ້ານ ຂີ ີ້ນາກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 8: 16027 

    ບີ້ານ ນາສງົເປືອຍ ບີ້ານ ດອນສະໂຮງ ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ຫວົຊ ີ້າງໄຟ 

    ບີ້ານ ຫາດຂີ ີ້ຄວາຍ ບີ້ານ ຫາງສະດ າ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກຸູ່ ມ ບີ້ານ ລບົປະດເີກົູ່ າ 
    ບີ້ານ ນາກະສງັ ບີ້ານ ຈານ ບີ້ານ ເວນີສມົ ບີ້ານ ລບົປະດຄີອນນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ທູ່ າຄ ີ້ ບີ້ານ ນາຝັູ່ ງ ບີ້ານ ນາວຄວດັ ບີ້ານ ດອນກະເດນັ 

    ເມອືງ ມຸນລະປະໂມກ ລະຫດັໄປສະນ ີ16030 - 16033 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16030 

    ບີ້ານ ທູ່ າຄ ີ້ ບີ້ານ ໜອງຫອຍ ບີ້ານ ທູ່ າຫນີ ບີ້ານ ທູ່ ານນ ີ້ອງ 
    ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ຮເີວນີ ບີ້ານ ຂະເໝາົກາງ ບີ້ານ ດອນເປືອຍ 

    ບີ້ານ ດອນນາງລອຍບີ້ານ
ນາ ບີ້ານ ຫາງດອນກອຍ ບີ້ານ ໜອງຊາ ບີ້ານ ລວງໂຊ ີ້ 

    ບີ້ານ ຊານນົ ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ກະດຽມ ບີ້ານ ກ ີ້ວຍ 

    ບີ້ານ ຊຽງຫວາງ ບີ້ານ ສະເຫາົໂສງ 
 

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16031 

    ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ເວນີທູ່ າຊ ີ້າງ ບີ້ານ ເຂມັ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ 
    ບີ້ານ ນາຕານ ບີ້ານ ເວນີຍາງ ບີ້ານ ທູ່ ານແຮູ່  ບີ້ານ ເດືູ່ ອເຕ ີ້ຍ 

    ບີ້ານ ຮທີາດ ບີ້ານ ດອນເຄາົ ບີ້ານ ດອນນາງລອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ 
    ບີ້ານ ດອນແຮດ ບີ້ານ ຂະເໝາົປາກເຊ ບີ້ານ ໄຄ ີ້ດູ່ ຽວ ບີ້ານ ຫວົດອນກອຍ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16032 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂກ ບີ້ານ ຂະເໝາົໂພນເປືອຍ ບີ້ານ ເວນີແຄນ ບີ້ານ ຮນີາຄອນ 

    ບີ້ານ ໂພນດ ູ່  ບີ້ານ ປ  ບີ້ານ ປະໂມກເໜອື ບີ້ານ ນາກາງ 
    ບີ້ານ ທູ່ າກງັ ບີ້ານ ເວນີເໜອື ບີ້ານ ສະພງັເໜອື ບີ້ານ ທູ່ າໝັ ີ້ນ 

    

ບີ້ານ ຫວົຂະເໝາົ 
ບີ້ານ ດອນນາງລອຍບີ້ານ
ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ທູ່ າເດືູ່ ອ ບີ້ານ ການເຫອືງ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16033 

    ບີ້ານ ຂະເໝາົພ ແມວ ບີ້ານ ດອນນາງລອຍກາງ ບີ້ານ ດອນຮ ີ ບີ້ານ ຫນີລາດ 

    ບີ້ານ ຫາງຂະເໜາົ ບີ້ານ ປູ່ ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫາງດອນຮ ີ ບີ້ານ ຂະເມາົຫ ີ້ວຍຫ ວງ 
    ບີ້ານ ເປວ ບີ້ານ ປະໂມກກາງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແຮດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ 

    ບີ້ານ ເວນີໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສະພງັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຊານຫວີ້າ ບີ້ານ ກະດນັກາງ 
     ເມອືງ ສຸຂ ມາ ລະຫດັໄປສະນ ີ16040 - 16042 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16040 
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ບີ້ານ ສຸຂຸມາເໜອື ບີ້ານ ດງົຍາງ ບີ້ານ ປາກຊ ີ້າງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເລກ 

    ບີ້ານ ບກົ ບີ້ານ ໝາກມີ ີ້ ບີ້ານ ສຸຂ ມາໃຕ ີ້ ບີ້ານ ປູ່ າກ ີ້ວຍ 

    ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ທາດໂນນຍາງ ບີ້ານ ລາດ ບີ້ານ ໄໝູ່ ວງົໝາກແສວ 

    ບີ້ານ ແຮູ່  ບີ້ານ ດອນຂັ ີ້ນເທງິ ບີ້ານ ໝາກໂງະ ບີ້ານ ທາດ 

    ບີ້ານ ທູ່ າໂພສ ີ       

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16041 

    ບີ້ານ ດອນຫວາຍ ບີ້ານ ໂພນ ບີ້ານ ອຸທຸມໃໝູ່  ບີ້ານ ໂນນແດງເໜອື 

    ບີ້ານ ດອນຄອກງວົ ບີ້ານ ປູ່ າກ ູ່  ບີ້ານ ກອກ ບີ້ານ ກ ດຕະບ ນ 

    ບີ້ານ ຫຽງ ບີ້ານ ບຸູ່ ງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງພນັວງົ ບີ້ານ ໂຄກໜອງບວົ 

    ບີ້ານ ທບັຈານ ບີ້ານ ໜອງນກົກວຽນ ບີ້ານ ຍາງສາວ ບີ້ານ ບາກ 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16042 

    ບີ້ານ ທູ່ າແສງ ບີ້ານ ໂນນພະເຈົ ີ້າ ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ຫວົດອນໄຊ 

    ບີ້ານ ທູ່ າດູ່ ານ ບີ້ານ ດອນກາງ ບີ້ານ ສາມຂາ ບີ້ານ ຕ ມໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ອຸທຸມເກົູ່ າ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຜີ ີ້ງ ບີ້ານ ດງົຫວົບ ີ້ານ ບີ້ານ ແສນເໜອື 

    ບີ້ານ ຕ ມນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໂພນເຜິ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຜູ່  ບີ້ານ ໂນນຍາງ 
    ເມອືງ ປະທຸມພອນ ລະຫດັໄປສະນ ີ16050 - 16055 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16050 

    ບີ້ານ ຫລກັ 40 ບີ້ານ ຫ ກັ 19 ບີ້ານ ໜອງແຂ ບີ້ານ ສະໂນດ 

    ບີ້ານ ຄອນນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ນ ີ້າໃສລຸູ່ ມ ບີ້ານ ພະຫ ວງ ບີ້ານ ທງົໄຊ 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 13 ບີ້ານ ຫວົດອນແດງ ບີ້ານ ໜອງບວົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ກະລະ 
    ບີ້ານ ຫ ກັ 20 ບີ້ານ ສຈີນັໂທ ບີ້ານ ທູ່ າກວ ີ້າງ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16051 

    ບີ້ານ ພກັຂະ ບີ້ານ ໜອງບກຶ ບີ້ານ ໝ ີ້ພຸ ບີ້ານ ປະທຸມພອນ 

    ບີ້ານ ໜອງປີງ ບີ້ານ ປາກຕວຍ ບີ້ານ ນ ີ້າໃສເທງິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໄຜູ່  
    ບີ້ານ ນາບອນ ບີ້ານ ນາລາດ ບີ້ານ ບງັຊາຍ ບີ້ານ ບຸູ່ ນໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ນ ີ້າອ ີ້ອມ ບີ້ານ ຫ ກັ 24 ບີ້ານ ຕານປູ່ ຽວ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16052 

    ບີ້ານ ປູ່ າອາວ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ຫ ກັ 30 ບີ້ານ ຫ ກັ 31 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂກະ ບີ້ານ ຕະອອງ ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ສມຸີງຄຸນ 

    ບີ້ານ ກະແລໃຫຍູ່  ບີ້ານ ເລົູ່ າຫຍ ີ້າ ບີ້ານ ຫ ກັ 25 ບີ້ານ ຫ ກັ 48 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໝາກ ບີ້ານ ນາຄ າ ບີ້ານ ນ ີ້າໃສທູ່ າ   

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16053 
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ບີ້ານ ແຊງ ບີ້ານ ພມົມະລື ບີ້ານ ຕວຍ ບີ້ານ ເວນີ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍແມູ່ ສງັ ບີ້ານ ທົູ່ ງພະ ບີ້ານ ສມົສຸກ ບີ້ານ ນ ີ້າພາກ 

    ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ກະແລໃໝູ່  ບີ້ານ ນາຂາມ ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວຍ 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ ບີ້ານ ບງຶໂຄະ ບີ້ານ ຫ ກັ 41   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16054 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 34 ບີ້ານ ໜອງບວົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງນາງອູ່ າງ ບີ້ານ ໜອງເອກ 

    ບີ້ານ ຊຽງຫວາງ ບີ້ານ ພອງເພາະ ບີ້ານ ພະໂພ ບີ້ານ ໂຕະໂມະທູ່ າ 
    ບີ້ານ ນາລານ ບີ້ານ ກຽດໂງ ີ້ງ ບີ້ານ ພະລາຍບກົ ບີ້ານ ສສຸີກ 

    ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ນາທົູ່ ງ ບີ້ານ ຈົູ່ ງຮູ່ ວຍ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 16055 

    ບີ້ານ ຜກັແພວ ບີ້ານ ເປືອຍດ ີ້າວ ບີ້ານ ນາ ບີ້ານ ພາລາຍທົູ່ ງ 
    ບີ້ານ ບງັລຽງໃນ ບີ້ານ ນາກອນ ບີ້ານ ທບົສອກ ບີ້ານ ຕະວູ່ າງ 
    ບີ້ານ ຫ ກັ 29 ບີ້ານ ທູ່ າຮ ີ້ ບີ້ານ ສະໝງິ ບີ້ານ ໜອງຫນີ 

    ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເກອື ບີ້ານ ຄອນທ ດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້ອນ 

    ເມອືງ ໂພນທອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ16060 - 16066  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16060 

    ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ໜອງເມກັ ບີ້ານ ຫນີໂງມ ບີ້ານ ໂພນສນັ 

    ບີ້ານ ດອນໄຫ ູ່  ບີ້ານ ນາສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂນນສະອາດ ບີ້ານ ດ ູ່  
    ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໂນນພະເຈົ ີ້າ ບີ້ານ ພ ມສະຫວນັ ບີ້ານ ໜອງໄຮໂຄກ 

    ບີ້ານ ນາຫ ີ້ວາ ບີ້ານ ໂນນກຸງ ບີ້ານ ໂນນຫາດ ບີ້ານ ດງົຍາງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16061 

    ບີ້ານ ດອນໂຈດ ບີ້ານ ໜອງໄຮທູ່ າ ບີ້ານ ໜອງບວົ ບີ້ານ ນາສມົບ ນ 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງກວ ີ້າງ ບີ້ານ ຂະໜາດ ບີ້ານ ທູ່ າກ  ບີ້ານ ໜອງຫນີ 

    ບີ້ານ ກຸດນ ີ້າຂຸູ່ ນ ບີ້ານ ສະໝນັ ບີ້ານ ໜອງຫອຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງຍາວ 

    ບີ້ານ ໂນນຄ ນ ບີ້ານ ວດັຫ ພະແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໂພນໃຫຍູ່  ບີ້ານ ພະລງິ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16062 

    ບີ້ານ ອຸປະຫ າດ ບີ້ານ ບກົ ບີ້ານ ນາອຸດມົ ບີ້ານ ລວງຕມົ 

    ບີ້ານ ໃໝູ່ ສວີໄິລ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ໂຄກກອງ ບີ້ານ ມູ່ ວງ 
    ບີ້ານ ໂນນຫນີ ບີ້ານ ດູ່ ານນາວຽງ ບີ້ານ ໂນນຊບັ ບີ້ານ ໜອງສາ(ວງັຊອນ) 
    ບີ້ານ ໂພຄ າ ບີ້ານ ວງັເຕົູ່ າ ບີ້ານ ສມຸີງຄຸນ ບີ້ານ ໂນນສງັ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16063 
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ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເພກັ ບີ້ານ ດອນຂວາງ ບີ້ານ ຝັູ່ ງແດງ ບີ້ານ ໝ ີ້ 
    ບີ້ານ ດອນຊາດ ບີ້ານ ທູ່ ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ກຸງ ບີ້ານ ໜອງລາດ 

    ບີ້ານ ໜອງແຕ ີ້ນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ສະໝ ລຽບ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ອູ່ າງສລີາ 
    ບີ້ານ ໜອງຜ ື ບີ້ານ ຫ ກັ 8 ບີ້ານ ໂຄກກຸງ ບີ້ານ ປີ້ອງ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16064 

    ບີ້ານ ກະຕນິ ບີ້ານ ສະໝ ໂຍນ ບີ້ານ ນາຈານ ບີ້ານ ທູ່ າໃຫຍູ່  
    ບີ້ານ ຄນັແຍງ ບີ້ານ ທົູ່ ງຄ ູ່ ເມອືງ ບີ້ານ ກ ີ້ວຍ ບີ້ານ ທູ່ າໂພສ ີ

    ບີ້ານ ເວນີໄຊໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໂນນສະຫວນັ ບີ້ານ ວງັອລິດິ ບີ້ານ ຫ ກັ 12 

    ບີ້ານ ສກັເມອືງເໜອື ບີ້ານ ຄນັແຍງ ບີ້ານ ສອງຄອນ ບີ້ານ ໂນນຈ າປາ 
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 16065 

    ບີ້ານ ຈກິ ບີ້ານ ແກ ີ້ງກາງ ບີ້ານ ນາຫວີ້າ ບີ້ານ ທູ່ າຫ ວງ 
    ບີ້ານ ໂພແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງສາລາ ບີ້ານ ເວນີໄຊນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍໂດນ 

    ບີ້ານ ດອນຈກິ ບີ້ານ ໂພນງາມ ບີ້ານ ສກັເມອືງໃຕ ີ້ ບີ້ານ ສະເຫ ົ ີ້າ 
    ບີ້ານ ໜອງດງົ ບີ້ານ ດອນສີ້າງໄພ ບີ້ານ ຊົ ີ້ງຊາຍ ບີ້ານ ໂພນນ ີ້ອຍ 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 16066 

    ບີ້ານ ໄຜູ່ ລ ີ້ອມ ບີ້ານ ນາສມົຫວງັ ບີ້ານ ອຸສຸ ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ 
    ບີ້ານ ອູ່ າງຄ າ ບີ້ານ ມູ່ ວງຄ າ ບີ້ານ ໄຮຢູ່ ອງ ບີ້ານ ເລາົ 
    ບີ້ານ ໂນນສະອາດ ບີ້ານ ແກ ບີ້ານ ໂຄກສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ກກົລ າແຊງ 
    ບີ້ານ ບຸງແກ ບີ້ານ ໂນນດ ູ່  ບີ້ານ ຂຸມທອງ ບີ້ານ ຫາດຂີ ີ້ກາ 
    ບີ້ານ ດອນຕະແບງ ບີ້ານ ມໄີຊ ບີ້ານ ໜອງແສງ   
    

ເມອືງ ຊະນະສມົບ ນ ລະຫດັໄປສະນ ີ16070 - 16074   

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16070 

    ບີ້ານ ຊອນພາກ ບີ້ານ ກະຕນິໃຫຍູ່  ບີ້ານ ເດືູ່ ອໃຕ ີ້ ບີ້ານ ຫວົແຊ 

    ບີ້ານ ສທີວນ ບີ້ານ ໂພໄຊ ບີ້ານ ໂຊໂລໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຕ ີ້າງລ ີ້າງ 
    ບີ້ານ ບຸູ່ ງຄ ີ້າ ບີ້ານ ດອນເພກັ ບີ້ານ ຄ າແປງ ບີ້ານ ທົູ່ ງຮນີ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ສຸລະ ບີ້ານ ໂນນຊາດ ບີ້ານ ລຸຍໃຕ ີ້ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໂພ 

    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16071 

    ບີ້ານ ຫນີລາດ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຄນັສວນມອນ ບີ້ານ ນາໃນ 

    ບີ້ານ ນາຫ ກັ ບີ້ານ ໂຢງເໜອື ບີ້ານ ແກ ີ້ງກອກ ບີ້ານ ນາຂາມ 

    ບີ້ານ ໂສກກຸງ ບີ້ານ ດອນໂຄ ບີ້ານ ປົູ່ ງສ ີ້ານ ບີ້ານ ທົູ່ ງຮໃີຫຍູ່  
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ບີ້ານ ປົູ່ ງ ບີ້ານ ປາກຊອນ ບີ້ານ ຄ າເມກັ ບີ້ານ ນາຫວົພ  
    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16072 

    ບີ້ານ ປາກປູ່ າກັ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງໃຫຍູ່  ບີ້ານ ທາດ ບີ້ານ ຄ າຫ ວງ 
    ບີ້ານ ນາຫ ົ ີ້ງ ບີ້ານ ໂຢງກາງ ບີ້ານ ພ ທອງລຸູ່ ມ ບີ້ານ ໜອງໄຜູ່  
    ບີ້ານ ນາແກວ ບີ້ານ ນາຂວີ້າງ ບີ້ານ ດອນແຊ ບີ້ານ ນາດູ່ ານ 

    ບີ້ານ ລາດເໜອື ບີ້ານ ໜອງຫອຍ ບີ້ານ ນາງາມ ບີ້ານ ເລົູ່ າ 
    

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16073 

    ບີ້ານ ຄ າບອນ ບີ້ານ ໜອງເມກັ ບີ້ານ ໜອງໂນ ບີ້ານ ຄ າງວົ 

    ບີ້ານ ວງັເວນີໃຫຍູ່  ບີ້ານ ງ ິ ີ້ວ ບີ້ານ ງວົແດງ ບີ້ານ ໜອງດ ູ່  
    ບີ້ານ ດງົລານຄ າ ບີ້ານ ສົ ີ້ມໂຮງ ບີ້ານ ຈ າປີ ບີ້ານ ຄລີ ີ

    ບີ້ານ ມູ່ ວງ ບີ້ານ ທາງແບູ່ ງສວີໄິລ ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ໂພນທາດ 

    
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16074 

    ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄມ ີ້ເຮ ີ້ຍລຸູ່ ມ ບີ້ານ ສງິສ າພນັ ບີ້ານ ແກ ີ້ງແກວ ບີ້ານ ຄ າຢາດ 

    ບີ້ານ ຫວົພ  ບີ້ານ ກະຕນິນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໂຊໂລນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ແຊລະບ າ 
    ບີ້ານ ວງັເວນີນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ໂພນແກ ີ້ວ ບີ້ານ ໜອງຂາມ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄມ ີ້ເຮ ີ້ຍເທງິ 
    ບີ້ານ ທາງແບູ່ ງຫ ກັ 17 ບີ້ານ ນາຊອນ ບີ້ານ ໜອງແຄນ ບີ້ານ ປົູ່ ງເກມີ 

    ບີ້ານ ອອກເມອືງ ບີ້ານ ສະລ ິ ບີ້ານ ໜອງນກົຂຽນ   

    
 ເມອືງ ປາກຊູ່ ອງ ລະຫດັໄປສະນ ີ16080 - 16086 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16080 

    ບີ້ານ ພ ເຂາົທອງ ບີ້ານ ສມົສະນຸກໃຫຍູ່  ບີ້ານ ໜອງສ າພນັ ບີ້ານ ພະໜວນດງົ 
    ບີ້ານ ໜອງຂງິຄ າ ບີ້ານ ຜກັກ ດໃຫຍູ່  ບີ້ານ ແບງ ບີ້ານ ຫ ກັ 12 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 42 ບີ້ານ ໂນນສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ພ ມາກກ  ບີ້ານ ໜອງເຄອືງລບັ 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 28 ບີ້ານ ໜອງຢາເທງິ ບີ້ານ ເຊປູ່ ຽນ ບີ້ານ ຈດັສນັໃຫມູ່  
    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16081 

    ບີ້ານ ອຸບປະຊາ ບີ້ານ ແກ ີ້ວຄ ນເມອືງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຈຽດ ບີ້ານ ໜອງແລະ 
    ບີ້ານ ໜອງພະໜວຍ ບີ້ານ ໜອງບງຶແກ ີ້ວ ບີ້ານ ສມົສະນຸກເກົູ່ າ ບີ້ານ ໜອງຢາລຸູ່ ມ 

    ບີ້ານ ເຊນ ີ້ານ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຫ ກັ 48 ບີ້ານ ຜກັກ ດນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ເສດັຄດົ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າຕຽງ ບີ້ານ ຫ ກັ 40 

 

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16082 

    ບີ້ານ ກະຕວດ ບີ້ານ ຫ ກັ 15 ບີ້ານ ຈອດ ບີ້ານ ວດັຫ ວງ 
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ບີ້ານ ໜອງຫ ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍກອງ ບີ້ານ ພ ດນິອູ່ ອນ ບີ້ານ ຫ ກັ 47 

    ບີ້ານ ປາກບ ີ້ອງ ບີ້ານ ໜອງເມກັ ບີ້ານ ນ ີ້າເລງ ບີ້ານ ຫ ກັ 38 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາດ ບີ້ານ ຕະໂອດ ບີ້ານ ນາຢິກເສອື    

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16083 

    ບີ້ານ ຄດົໃຫຍູ່  ບີ້ານ ພ ດ ີ້າມຂວນັ ບີ້ານ ທົູ່ ງຫວ ີ້າ ບີ້ານ ນ ີ້າຮຸູ່ ງ 
    ບີ້ານ ໜອງບອນ ບີ້ານ ຫນີຂາວ ບີ້ານ ຫນີລບັ ບີ້ານ ໜອງຫນີ 

    ບີ້ານ ພ ດນິແດງ ບີ້ານ ລເີຈອືງ ບີ້ານ ຈນັສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ນ ີ້າກງົ 
    ບີ້ານ ໜອງກະລ ິ ບີ້ານ ທົູ່ ງກະຕູ່ າຍ ບີ້ານ ໜອງກນິ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16084 

    ບີ້ານ ໜອງກາ ບີ້ານ ຫ ກັ 36 ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊນັ ບີ້ານ ກງົຕາຢ ນ 

    ບີ້ານ ນ ີ້າຕວດ ບີ້ານ ຄດົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ພ ມອນ ບີ້ານ ຫ ກັ 5 

    ບີ້ານ ປາກຊູ່ ອງ ບີ້ານ ໃໝູ່ ໄຊສມົບ ນ ບີ້ານ ທົູ່ ງເສດັ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊອຍ 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 45 ບີ້ານ ກະເພ ີ

 

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 16085 

    ບີ້ານ ໂນນຈນັ ບີ້ານ ໜອງເທອືມ ບີ້ານ ບງັລຽງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຕົູ່ າ 
    ບີ້ານ ໜອງເຄອືງໃໝູ່  ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊອນ ບີ້ານ ຫ ກັ 43 ບີ້ານ ພ ດນິ 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງຫວາຍ ບີ້ານ ທົູ່ ງກາຫ ງົ ບີ້ານ ຫ ກັ 30 ບີ້ານ ພ ຫ ງັແກ ີ້ວ 

    ບີ້ານ ໜອງຕວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເຕຍີ 

 

  

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 7: 16086 

    ບີ້ານ ເຊຕະປຸງ ບີ້ານ ຕາດສະເມກັ ບີ້ານ ນ ີ້າຕູ່ າງ ບີ້ານ ດອນໂຂງ 
    ບີ້ານ ແດງສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ໜອງອໂີອຍ ບີ້ານ ທົູ່ ງຢາວ 

    ບີ້ານ ກອງຕຸູ່ ມ ບີ້ານ ຫ ກັ 11 ບີ້ານ ລາຊາສນິ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຫວາຍ 

    ບີ້ານ ພ ໝາກນາວ ບີ້ານ ນ ີ້າປົດ     

    ເມອືງ ບາຈຽງ ລະຫດັໄປສະນ ີ16090 - 16095 

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 16090 

    ບີ້ານ ໜອງກອກ ບີ້ານ ທົູ່ ງສວີໄິລ ບີ້ານ ລມົສກັເໜອື ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍສົ ີ້ມ 

    ບີ້ານ ໜອງຫວົຄວາຍ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຕ ີ້ອງ ບີ້ານ ສະບອງ ບີ້ານ ລາດບກົ 

    ບີ້ານ ໂນນສອນ ບີ້ານ ດງົ ບີ້ານ ໜອງກັ ີ້ງ ບີ້ານ ໜອງບວົ 

    ບີ້ານ ທ ີ4 ບີ້ານ ຫ ກັ 22 ບີ້ານ ໜອງບກົໃຫຍູ່    

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 16091 

    ບີ້ານ ສະຫວູ່ າງ ບີ້ານ ໜອງບກົນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ມູ່ ວງໄຂູ່  ບີ້ານ ປາກຫ ີ້ວນເດືູ່ ອ 
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ບີ້ານ ຫ ກັ 16 ບີ້ານ ນາແກ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄລູ່  ບີ້ານ ແກ ີ້ງຕື ີ້ນ 

    ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ທ ີ6 ບີ້ານ ຫ ກັ 23   

    ບີ້ານ ສ ານກັເມອືງ ບີ້ານ ໝືູ່ ນຫ ວງ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍລສື ີ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 16092 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງທງິ ບີ້ານ ຫ ກັ 20 ບີ້ານ ໝາກແງວ ບີ້ານ ອຸດມົສຸກ 

    ບີ້ານ ໂນນອຸດມົ ບີ້ານ ນຄິມົໃສ ບີ້ານ ປາຫ າຍ ບີ້ານ ພນີ 

    ບີ້ານ ໂພນໄຜູ່  ບີ້ານ ຈຽງໄຊ ບີ້ານ ທ ີ1   

    ບີ້ານ ຫວົຂວົແກ ີ້ງເຈຍ ບີ້ານ ເພລາດ ບີ້ານ ພ ທອງເທງິ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 16093 

    ບີ້ານ ຫ ກັ 25 ບີ້ານ ສງົຄອນ ບີ້ານ ຫ ກັ 19 ບີ້ານ ໂນນ 

    ບີ້ານ ລມົສກັໃຕ ີ້ ບີ້ານ ເມິ ີ້ງ ບີ້ານ ຫ ກັ 15 ບີ້ານ ທ ີ9 

    

ບີ້ານ ຄຽງຕງັແລ ບີ້ານ ທົູ່ ງສາລາ 
ບີ້ານ ໜອງນ ີ້າຂາວ
ໃຫຍູ່  ບີ້ານ ທົູ່ ງຈານ 

    ບີ້ານ ທົູ່ ງກມິ ບີ້ານ ທົູ່ ງເພາົ ບີ້ານ ໜອງສມິ   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 5: 16094 

    ບີ້ານ ທ ີ8 ແລະ ທ ີ10 ບີ້ານ ກະໂປ ບີ້ານ ເພຍລາດ ບີ້ານ ຫ ກັ 14 

    ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເສຍີ ບີ້ານ ໜອງບວົທອງ ບີ້ານ ກວາງຊ ິ ບີ້ານ ໜອງນ ີ້າຂາວນ ີ້ອຍ 

    ບີ້ານ ຜາສ ີ້ວມ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍມ ດ ບີ້ານ ກະຈດິ ບີ້ານ ໂດນ 

    ບີ້ານ ຫວົແຊຫ ກັ 8 ບີ້ານ ແກ ີ້ງເຈຍ ບີ້ານ ຫ ກັ 18   

    ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 6: 16095 

    ບີ້ານ ໜອງໃສ ບີ້ານ ປາກວົະ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຍາງ ບີ້ານ ໂພນທອງ 
    ບີ້ານ ທ ີ2 ບີ້ານ ຫ ກັ 21 ບີ້ານ ແກ ີ້ງຍາວ ບີ້ານ ໜອງກຸ ີ້ງ 
    ບີ້ານ ທົູ່ ງອຸດມົ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເສດັ ບີ້ານ ແຂນລາຍ ບີ້ານ ຫ ກັ 17 

    ບີ້ານ ຂະຫຍອງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍເດືູ່ ອ ບີ້ານ ບະແກງ ບີ້ານ ໜອງບວົຂາວ 

    
      ບີ້ານ ຫ ກັ 13 
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ແຂວງ ອດັຕະປ ື

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ17000 

ແຂວງ ອດັຕະປ ື17xxx 

ເມອືງ ສາມະຄໄີຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ17000 - 17001  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 17000 

ບີ້ານ ຮມົ ບີ້ານ ສາມກັຄ ີ ບີ້ານ ແຄມຊງັ ບີ້ານ ໂສກຄ າ 
ບີ້ານ ກອງຮງັ ບີ້ານ ໄຊໂພສ ີ ບີ້ານ ເຊກອງ ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ເຂກະໝານ 

ບີ້ານ ກະຍ ື ບີ້ານ ທູ່ າຫນີ ບີ້ານ ເຊໃຫຍູ່  ບີ້ານ ຕ າມ ເລຍີ 

ບີ້ານ ກະໂສມ ບີ້ານ ຫ ກັສາມ ບີ້ານ ໂພນສະວູ່ າງ ບີ້ານ ວດັຫ ວງ 
ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 17001 

ບີ້ານ ສະເພາົທອງ ບີ້ານ ສອກ ບີ້ານ ຮະລາງ ບີ້ານ ລະຍາວເໜອື 

ບີ້ານ ໄຊສະອາດ ບີ້ານ ຈ າປາວ ບີ້ານ ສວີໄິລ ບີ້ານ ລະຍາວໄຕ 

ບີ້ານ ລະຍາວກາງ ບີ້ານ ມືູ່ ນຫວົເມອືງ ບີ້ານ ເມອືງໃໝ ບີ້ານ ເວນີແຄນ 

ເມອືງ ໄຊເສດຖາ ລະຫດັໄປສະນ ີ17010 - 17011 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 17010 

ບີ້ານ ສມົໂຄດ ບີ້ານ ຄນັມະກູ່ ອງ ບີ້ານ ວດັຫ ວງ ບີ້ານ ຝັູ່ ງແດງ 
ບີ້ານ ສະແຄະ ບີ້ານ ຕວຍ ບີ້ານ ນ ີ້າຫຽງ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໃຫຍູ່  
ບີ້ານ ຫາດສະຕ ີ ບີ້ານ ຫາດຊນັ ບີ້ານ ທູ່ າລານ ບີ້ານ ເຜາົສ າພນັມໄີຊ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 17011 

ບີ້ານ ວດັທາດ ບີ້ານ ຊ ີ້າຍ ບີ້ານ ແກ ີ້ງໄຊ ບີ້ານ ໃຫຍູ່ ອຸດມົ 

ບີ້ານ ສະປວນ ບີ້ານ ດອນສມິ ບີ້ານ ພອກ   

ບີ້ານ ໄຊສ ີ ບີ້ານ ວດັເໜອື ບີ້ານ ໂພໄຊ   

ເມອືງ ສະໜາມໄຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ17020 - 17022  

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 17020 
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ບີ້ານ ແທ ບີ້ານ ດອນສ ງ ບີ້ານ ກະແຊະ ບີ້ານ ຫາດຍາວ 

ບີ້ານ ທູ່ າຫນີ ບີ້ານ ຫາດຊາຍຄ າ ບີ້ານ ດອນ ບີ້ານ ອນິທ ີ

ບີ້ານ ມດິສ າພນັ ບີ້ານ ບຸູ່ ງແກ ີ້ວ ບີ້ານ ຫນີລາດ ບີ້ານ ອຸດມົສຸກ 

ບີ້ານ ຈ  ມໂພ ບີ້ານ ໜອງມູ່ ວງ ບີ້ານ ໃໝູ່  ບີ້ານ ຫາດອຸດມົໄຊ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 17021 

ບີ້ານ ຄນັໝາກນາວ ບີ້ານ ປາກບ  ບີ້ານ ຄງັ ບີ້ານ ສມົປູ່ ອຍ 

ບີ້ານ ມດັກ ີ້າ ບີ້ານ ຕະມ ຍອດ ບີ້ານ ດອນເສອື ບີ້ານ ຫາດຊາຍສ ງ 
ບີ້ານ ຈນັຕ  ບີ້ານ ສະໝອງໄຕ ບີ້ານ ອຸດມົໄຊ ບີ້ານ ໄຊດອນໂຂງ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 17022 

ບີ້ານ ແບງວໄິລ ບີ້ານ ປິູ່ ນດງົ ບີ້ານ ຫາດພລິາ ບີ້ານ ໜອງຫນີ 

ບີ້ານ ໜອງແຂ ີ້ ບີ້ານ ປຸຍ ບີ້ານ ຕະເງາົ ບີ້ານ ພອນມະນ ີ

ບີ້ານ ທູ່ າແສງຈນັ ບີ້ານ ດອນໃຜູ່  ບີ້ານ ນ າກງົ ບີ້ານ ໂພນສະອາດ 

ເມອືງ ພ ວງົ ລະຫດັໄປສະນ ີ17030   

ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ນາຊອນ ບີ້ານ ພ ເກອື ບີ້ານ ພ ຍາງ 
ບີ້ານ ວງົສ າພນັ ບີ້ານ ວງັແຄນ ບີ້ານ ຄ າວງົສາ ບີ້ານ ວງົສມົພ  
ບີ້ານ ວງັຍາງ ບີ້ານ ພ ໂຮມ ບີ້ານ ລະມອງ ບີ້ານ ພ ໄຊ 

ບີ້ານ ວຽງໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າກງົ ບີ້ານ ວງົລະຄອນ   

ເມອືງ ຊານໄຊ ລະຫດັໄປສະນ ີ17040 - 17042   

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 17040 

ບີ້ານ ສມົບ ນ ບີ້ານ ດອກປອກໃໝ ບີ້ານ ດາກເບນ ບີ້ານ ພ ໄຊ 

ບີ້ານ ເພຍແກ ີ້ວ ບີ້ານ ດາກຍກົ ບີ້ານ ວງັຕດັນ ີ້ອຍ ບີ້ານ ຕາດແສງ 
ບີ້ານ ດາກກຽດ ບີ້ານ ນ າງອນໄຕ ບີ້ານ ໜອງໄກູ່ ໂອກ ບີ້ານ ຈະເລນີໄຊ 

ບີ້ານ ດອນແຄນ ບີ້ານ ດາກລະ ບີ້ານ ວງັໄຊ ບີ້ານ ດາຊມຶ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 17041 

ບີ້ານ ດາກສະມ  ບີ້ານ ວງັຕດັໃຫຍູ່  ບີ້ານ ດາກກະນາດ ບີ້ານ ດາກສງັ 
ບີ້ານ ກອງນາ ບີ້ານ ດາກຮຽດ ບີ້ານ ດາກສຽດ ບີ້ານ ສຸກສະຫວູ່ າງ 
ບີ້ານ ໃໝຖາວອນ ບີ້ານ ຕາດກຸູ່ ມ ບີ້ານ ດາກນງົ ບີ້ານ ດາກບ໋ອກ 

ບີ້ານ ດາກປະດຸ ບີ້ານ ມ ນ ບີ້ານ ດາກລຽມ ບີ້ານ ມໄີຊ 

ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 17042 



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 110 

 

ບີ້ານ ໃໝູ່ ນາກອກ ບີ້ານ ດາກດ   ບີ້ານ ດອນຈນັ ບີ້ານ ຢຽກດາກ 

ບີ້ານ ຫນີດ າ ບີ້ານ ນ ີ້າງອນເໜອື ບີ້ານ ດາຊາວ ບີ້ານ ໜອງຟີ້າ 
ບີ້ານ ດາກປອກເກົູ່ າ 

  

  

ໄປສະນ ີບ ີ້ານ ເມືູ່ ອນຫວົເມອືງ ລະຫດັໄປສະນ ີ17050 ຂຶ ີ້ນກບັເມອືງ ສາມກັຄໄີຊ 

ແຂວງ ໄຊສມົບ ນ 

ເລກລະຫດັໄປສະນ ີ18000 

ແຂວງ ໄຊສມົບ ນ 18xxx 

       ເມອືງ ອານຸວງົ ລະຫດັໄປສະນ ີ 18000 - 18003   

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 18000 

       ບີ້ານ ພ ຫວົຊ ີ້າງ ບີ້ານ ຜາສະຫງບົ ບີ້ານ ທົູ່ ງຄ ນ ບີ້ານ ທົູ່ ງຮກັ 

       ບີ້ານ ອູ່ າວເໜອື ບີ້ານ ອູ່ າວກາງ ບີ້ານ ອູ່ າວໃຕ ີ້   

         ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 18001   

       ບີ້ານ ນ ີ້າຍອນ ບີ້ານ ນ ີ້າໂມ ີ້ ບີ້ານ ນ ີ້າຈັ ີ້ງ   

        ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 3: 18002  

       ບີ້ານ ອອມ ບີ້ານ ຖ ີ້າໂລ ີ້ ບີ້ານ ນາດ ີ ບີ້ານ ກ ໄຮ 

          ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 4: 18003  

       ບີ້ານ ຫນີຫວົເສອື ບີ້ານ ຫ ກັ 18 ບີ້ານ ຫ ກັ 24 ບີ້ານ ມູ່ ວງສ ມ 

       ບີ້ານ ໂພນພະ 
  

  

       ເມອືງຮົູ່ ມ ລະຫດັໄປສະນ ີ 18010   

       ບີ້ານ ນ ີ້າຄຽນ ບີ້ານ ຜາລະແວກ ບີ້ານ ຮົູ່ ມທາດ ບີ້ານ ສນັຊາວ 

       ບີ້ານ ຊຽງມ ີ ບີ້ານ ນາໂພ ບີ້ານ ຫ ີ້ວຍຊາຍ ບີ້ານ ພ ກາທະ 
       ບີ້ານ ນ ີ້າຖວຍ 

  

  

       ເມອືງ ລ ີ້ອງຊານ ລະຫດັໄປສະນ ີ 18020 - 18021 

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 18020 

       ບີ້ານ ຄອນວດັ ບີ້ານ ຫນີສ  ບີ້ານ ຊາຄອນ ບີ້ານ ໂພນເລົູ່ າ 
       ບີ້ານ ວງັຫ ວງ ບີ້ານ ໂພນມູ່ ວງ ບີ້ານ ພ ປູ່ າມນັ ບີ້ານ ຖ ີ້າດນິ 

       ບີ້ານ ນາໄຊ ບີ້ານ ໂພນໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າຄຸຍ   

       
  ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 18021  

       ບີ້ານ ໂພນສະອາດ ບີ້ານ ໂພນສະຫວາດ ບີ້ານ ດອນສ າພນັ ບີ້ານ ສນັປາຕອງ 
       ບີ້ານ ນາມອນ ບີ້ານ ແກ ີ້ວສາມ ີ ບີ້ານ ນ ີ້າເຢັນ ບີ້ານ ນ ີ້າມຸູ່ ງ 
       



 

ກມົໄປສະນີ, ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສືູ່ ສານ 111 

 

 ເມອືງ ລ ີ້ອງແຈ ີ້ງ ລະຫດັໄປສະນ ີ 18030  

       ບີ້ານ ລ ີ້ອງແຈ ີ້ງ ບີ້ານ ຊ າທອງ ບີ້ານ ນ ີ້າຊານ ບີ້ານ ນ ີ້າຊາວ 

       ບີ້ານ ພນັໄຊ ບີ້ານ ຫ ວງພນັໄຊ ບີ້ານ ນາໄຊສະຫວູ່ າງ     
      ບີ້ານ ນາຕ ີ ບີ້ານ ໜອງພຸມໄຊ ບີ້ານ ນ ີ້າຜາ   

       ເມອືງ ທູ່ າໂທມ ລະຫດັໄປສະນ ີ18040 - 18041  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 1: 18040 

       ບີ້ານ ສບຸີນເຮອືງ ບີ້ານ ນ ີ້າຜງັ ບີ້ານ ຊຽງຕນັ ບີ້ານ ນາຫນີບ ນ 

       ບີ້ານ ໂພນຈະເລນີ ບີ້ານ ໂພນຮົູ່ ມ ບີ້ານ ຄອນສະນະ ບີ້ານ ຊ າກ ທອງ 
       ບີ້ານ ນ ີ້າລ ີ້ 

  

  

       ລະຫດັໄປສະນ ີເຂດ 2: 18041 

       ບີ້ານ ທູ່ າວຽງໄຊ ບີ້ານ ນາຊອງ ບີ້ານ ວຽງທອງ ບີ້ານ ຊຽງຄງົ 
       ບີ້ານ ໂພນໂຮມ ບີ້ານ ນາຫ ີ້ອງ ບີ້ານ ພຽງຕາ ບີ້ານ ຫາບສ າຄອນ 

       ບີ້ານ ປ ີ້ ບີ້ານ ສນັພ ໄຊ     

        


