
อ.โกสุมพิสัย

อ.กันทรวชิัย

อ.เชียงยืน

อ.บรบือ

อ.แกดํา

อ.นาดนู

อ.ปทุมรัตต

อ.เปอยนอย

 อ.ชื่นชม

อ.หวยเมก็

อ.หนองกุงศรี

อ.นาเชือก

 อ.ซําสูง

อ.กระนวน

อ.ทาคันโท

อ.ศรีธาตุ

อ.วังสามหมอ

รอยเอด็

อ.จตุรพักตรพมิาน

อ.เมืองสรวง

อ.เกษตรวิสัย

อ.สุวรรณภูมิ

อ.พนมไพร

อ.เสลภูมิ
อ.ทุงเขาหลวง

อ.ธวชับรุี

อ.จังหาร

 อ.เชียงขวญั

อ.รองคํา

อ.โพธิ์ชัย

อ.โพนทอง

อ.กุดชุม

อ.ไทยเจริญ

อ.หนองพอก

อ.เมยวดี

อ.กุฉินารายณ

 อ.ดอนจาน

อ.นามน

อ.หวยผึ้ง

อ.เขาวง

 อ.นาคูอ.สมเดจ็

อ.คํามวง

ยโสธร

อ.หัวตะพาน

อ.ทรายมลู

อ.กมลาไสย

มหาสารคาม

อ.อาจสามารถ

กาฬสินธุ

อ.ศรีสมเดจ็

 อ.สามชัย

 อ.ฆองชัย

อ.มหาชนะชัยอ.โพนทราย

อ.ราษีไศล

อ.เขื่องในอ.คอวงั

อ.ยางชุมนอย

อ.นิคมคําสรอย

อ.เลิงนกทา

อ.ยางตลาด
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ไป จ.อํานาจเจริญ

ไป อ.อุทุมพรพิสัย

ไป อ.กันทรารมย

ไป จ.อุบลราชธานี

ไป อ.มวงสามสิบ

จ.มุกดาหาร

ไป จ.สุรินทร

จ.สกลนคร

ไป อ.กุมภวาป ไป อ.ไชยวาน

ไป อ.คําชะอี

ไป อ.พังโคน

ไป อ.เตางอย

ไป จ.สกลนคร

ไป อ.พุทไธสง

ไป อ.บานไผ

จ.ขอนแกน

แขวงฯ ยโสธร
31+400(2061)

37+853 (202)

37+400(219)

1+084 (219)
0+000 (219BY)

0+000(2381)
37+091(219)

30+003 (2381)
55+540 (2045)

23+695 (2269)
61+189 (2045)
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แขวงฯ มหาสารคาม
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แขวงฯ กาฬสินธุ
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แขวงฯ สุรินทร

จ.สกลนคร

จ.อุดรธานี

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ บุรีรมัย

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ ขอนแกนที่ 3

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ ขอนแกนที่ 1

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ ขอนแกนที่ 1
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แขวงฯ ขอนแกนที่ 1
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แขวงฯ กาฬสินธุ

แขวงฯ สกลนครที่ 1

แขวงฯ กาฬสินธุ
แขวงฯ สกลนครที่ 1

สน.บท.รอยเอด็
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แขวงฯ ยโสธร

สน.บท.รอยเอด็
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แขวงฯ ยโสธร

แขวงฯ ยโสธร แขวงฯ ศรีสะเกษ
แขวงฯ ศรีสะเกษ

แขวงฯ ยโสธร

 อ.ศิลาลาด

แขวงฯ ยโสธร

แขวงฯ ศรีสะเกษ

แขวงฯ ยโสธร

แขวงฯ อุบลราชธานี

แขวงฯ อํานาจเจรญิ

แขวงฯ มหาสารคาม

แขวงฯ ยโสธร
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แขวงฯ มหาสารคาม สน.บท.รอยเอด็

สน.บท.รอยเอด็

สน.บท.รอยเอด็
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แขวงฯ มหาสารคาม

สน.บท.รอยเอด็

แขวงฯ สุรินทร

อ.นาโพธิ์

อ.ยางสีสุราช

อ.พยัคฆภูมิพสิัย

0+000(227)

672 + 071 (12)

640+451(12)

0+000(23270100)

6+500(23270101)
0+000(23270102)

0+391(23270102)

0+700(21360101)
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15+681(2320200)

แมน้ําชี
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1+732(2020900)
6+735(230502)

79+000(219)

50+400(202)

0+000(219)

54+126.826(230106)

แขวงฯ กาฬสินธุ

หมวดฯ กาฬสินธุ

44+752 (213)

0+650 (2388)

หมวดฯ สมเด็จ

667+008 (12)

หมวดฯ หวยเม็ก

33+914 (2110)

หมวดฯ ยางตลาด
0+466 (2416)

หมวดฯ รองคํา
45+686 (2116)

แขวงฯ มหาสารคาม

1+400 (213)

หมวดฯ มหาสารคาม 1
92+300 (23)

หมวดฯ มหาสารคาม 2

15+050 (2040)

หมวดฯ บรบอื

54+267 (23)

อ.กุดรัง

หมวดฯ กุดรงั

27+700 (23)

หมวดฯ วาปปทมุ

36+200 (2063)

อ.วาปปทมุ

สน.บท.รอยเอด็

6+735 (2044)

หมวดฯ รอยเอด็
122+025 (23)

หมวดฯ เมืองสรวง
27+050 (215)

หมวดฯ จตุรพกัตรพมิาน

24+600 (214)

หมวดฯ โพนทอง

18+100 (2046)

หมวดฯ เสลภูมิ

152+594 (23)

แขวงฯ ยโสธร

หมวดฯ ยโสธร

187+608 (23)

หมวดฯ คําเขื่อนแกว

215+330 (23)

หมวดฯ สุวรรณภูมิ

74+214 (202)

หมวดฯ หนองพอก

12+250 (2136)

ไป จ.มุกดาหาร

สงล.มหาสารคาม

Scale 1:1,500,000

1+839.570(2202)

หมวดฯ โกสุมพสิัย
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บ.เขื่อน
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บ.คันธารราษฎร

บ.มวง
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บ.นาไรเดยีว

บ.ดงแหลม

บ.สรางคอ

บ.แสนสขุ

บ.ดงมัน

บ.บอ

บ.คําใหญ

 บ.โคกเครอื

บ.หวยยางดง

สนามบินรอยเอ็ด

บ.โพธิ์ใหญ

บ.โคกสี

บ.คําโพนสงู

บ.พลไว

บ.กู

สน.บท.รอยเอด็ แขวงฯ สกลนครที่ 1
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ไป จ.ขอนแกน

ไป อ.ทาพระ

ไป อ.น้ําพอง

ไป จ.สุรินทรไป จ.บุรีรัมย

ไป อ.ดงหลวง

ไป จ.มุกดาหาร

ไป จ.อํานาจเจริญ

ทางหลวงแผนดิน 4 ชองจราจรขึน้ไป

ทางหลวงแผนดิน 2 ชองจราจร

ทางหลวงของแขวงการทางมหาสารคาม

ทางหลวงของแขวงการทางกาฬสินธุ

ทางหลวงของแขวงการทางยโสธร

ทางหลวงของสํานักงานบํารุงทางรอยเอ็ด

สํานักงานทางหลวงมหาสารคาม

แขวงการทาง,สํานักงานบํารุงทาง

หมวดการทาง

จังหวดั

อําเภอ

หมูบาน

แนวแบงเขตจังหวดั

แมน้ํา,คลอง,อางเก็บน้ํา
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หมายเลขทางหลวงเอเซียและอาเซียน


