
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม บา้นทอ้งยาง บา้นทอ้งหยี

ควนทอง บา้นเขาปน
บา้นคลองวงั
บา้นคลองเพลง
บา้นช่องเสียด
บา้นคลองเพลง

ทอ้งเนียน บา้นทอ้งโหนด
บา้นแฝงเภา
บา้นบ่อโก
บา้นทอ้งชิง
บา้นป่าชนั
บา้นป่าชนั
บา้นท่าม่วง

ขนอม ผลรวม 13 1
จุฬาภรณ์ ควนหนองควา้ บา้นสมควร

บา้นชะอวด
ทุ่งโพธ์ิ บา้นทุ่งโพธ์ิ

บา้นทุ่งโพธ์ิ
บา้นทุ่งนาใหม่

นาหมอบุญ บา้นอ่าวศรีเมือง
จุฬาภรณ์ ผลรวม 6
ฉวาง กะเปียด บา้นถนนตก บา้นคลองขนั

บา้นปากกา บา้นคลองขนั
บา้นถนนตก บา้นห้วยสา้น
บา้นคลองไชยเหนือ
บา้นคลองไชยใต้
บา้นปากกระเปียด

จนัดี บา้นท่าสะทอ้น
บา้นสวนจีน
บา้นพรุกระแซง

นากะชะ บา้นไมเ้รียง
นาเขลียง บา้นหานยาง บา้นกะทูนใต้

บา้นวงัสะพาน บา้นปลายเภา
นาแว บา้นในช่อง

บา้นคลองเพาะ
ไมเ้รียง บา้นห้วยทุ่งคา

บา้นทานพอ
บา้นตรอกไมแ้ดง
บา้นหนองท่อม

ละอาย บา้นสวนอาย บา้นสวนอาย
บา้นนาคอ้ใน บา้นมะปรางงาม
บา้นนาคอ้ บา้นเศลาเหนือ
บา้นเศลาใต้
บา้นตรอกแค

ไสหร้า บา้นห้วยทรายขาว บา้นพรุพรูหนงั
บา้นปลายคลองเพรง

ห้วยปริก บา้นส านกัเปลา้ บา้นปากกา
บา้นนาสญัญา
บา้นคลองสายเหนือ

ฉวาง ผลรวม 28 10
ชะอวด เขาพระทอง บา้นท่าขา้ม

ควนหนองหงษ์ บา้นท่าขา้ม
เคร็ง บา้นท่ามุด
วงัอ่าง บา้นนาโตน บา้นวงัหอน

บา้นควนมีชยั
บา้นควนไมตรี

ตารางหมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวนัที่ 2 - 4 เดือนธันวาคม 2559
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บา้นในเตา
บา้นห้วยล าพนั

ชะอวด ผลรวม 8 1
ชา้งกลาง ชา้งกลาง บา้นน ้านอ้ยเหนือ บา้นเขาธง

บา้นนาเหนือ
บา้นนาล่าง
บา้นวงัเหรียง
บา้นหนา้เหมน
บา้นทา้ยเหมือง

สวนขนั บา้นเหนือคลอง
หลกัชา้ง บา้นโคกกระทือ

ช้างกลาง ผลรวม 8 1
เชียรใหญ่ เขาพระบาท บา้นพงัแพร่

บา้นวงัอา้ยควาย
เชียรใหญ่ ผลรวม 2
ถ ้าพรรณรา คลองเส บา้นแพรกกลาง

บา้นด่านชา้ง
บา้นด่านชา้ง
บา้นปลายเส
บา้นปลายเส
บา้นนาแยะ
บา้นนาแยะใต้

ดุสิต บา้นปลายรา
ถ ้าพรรณรา บา้นปากผรา

บา้นคลองเทียะ
ถ า้พรรณรา ผลรวม 10
ท่าศาลา ตล่ิงชนั บา้นนาทอ้น บา้นหนา้เขาวดั
ท่าศาลา ผลรวม 1 1
ทุ่งสง กะปาง บา้นบนควน

บา้นลานชา้ง
บา้นช่องพรี

เขาขาว บา้นสหกรณ์นิคมทุ่งสง
บา้นนอกไร่
บา้นหินราว
บา้นอ่าวมิน
บา้นอ่าวมิน
บา้นทบักลาง

ควนกรด บา้นทุ่งชน
ชะมาย บา้นส าโรง

บา้นคลองใหญ่
ถ ้าใหญ่ บา้นเปิก บา้นสะพานทอ้น

บา้นปลายคลอง บา้นบนควน
บา้นโยง บา้นภูชิง
บา้นน ้าลอบ บา้นวงัแห้ง
บา้นจ าปา บา้นวงัใน
บา้นน ้าพุ

ท่ีวงั บา้นเกาะยวน
บา้นควนหลวงนาย
บา้นช่องปะ
บา้นเกาะยวน
บา้นหวันา
บา้นช่องหมี
บา้นวงัยวน

นาหลวงเสน บา้นสระแกว้ บา้นนาหลวงเสน
บา้นชุมชนศิลาราย บา้นนาหลวงเสน
บา้นท่าเลา บา้นไสเหนือ

น ้าตก บา้นหินกอง
บา้นห้วยกบ
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บา้นลานชา้ง
บา้นในไร่
บา้นมะขาม
บา้นเหนือ
บา้นส านกัเหรียง
บา้นวงัพี
บา้นในเถา

ปากแพรก บา้นนาเหนือ
บา้นท่าแพ

หนองหงส์ บา้นนาไมด้ดั
ทุ่งสง ผลรวม 40 8
ทุ่งใหญ่ ท่ายาง บา้นนาแค

บา้นควนมีชยั
บา้นกรุงหยนัใต้

ทุ่งใหญ่ บา้นตาราง
ปริก บา้นหนา้เขาแกว้

บา้นในเขาแกว้
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ใน
บา้นควนทุ่งโถ๊ะ
บา้นกรุงหยนั
บา้นควนตอ
บา้นสระนางมโนราห์
บา้นหนองยงู
บา้นสระนางมโนราห์
บา้นทุ่งนา
บา้นวงัไทร
บา้นหวัควน
บา้นบ่อลูกรัง

ทุ่งใหญ่ ผลรวม 19
นบพิต า กรุงชิง บา้นปากลง บา้นห้วยตง

บา้นนบ
บา้นห้วยพาน
บา้นพิต า
บา้นพิต า

นบพิต า บา้นนบพิต า บา้นเขาเหล็ก
บา้นทา้ยนา บา้นเขาเหล็ก
บา้นถ ้าโคก บา้นเขาเหล็ก
บา้นสวนกลาง บา้นเขาเหล็ก

บา้นสวนกลาง
บา้นสวนกลาง
บา้นยายร่ม
บา้นยายร่ม
บา้นสวนกลาง
บา้นถ ้าโคก
บา้นตลาดโรงเหล็ก
บา้นเขายกิ

นาเหรง บา้นคลองใน บา้นคลองใน
บา้นท่าพดุ บา้นยอดเหลือง

นบพิต า ผลรวม 7 19
นาบอน ทุ่งสง บา้นเหนือ

นาบอน บา้นน ้าตก
บา้นคลองจงั
บา้นเกาะยวน

นาบอน ผลรวม 4
บางขนั บางขนั บา้นไร่เหนือ

บา้นคลองเสาเหนือ
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บา้นไสเตาออ้ย
บา้นควนตอ
บา้นหนา้เขา

บา้นนิคม บา้นเหนือคลองซา
บา้นล านาว บา้นพรุพรี

บา้นเขาวง
บางขัน ผลรวม 8
พรหมคีรี ทอนหงส์ บา้นในตูล บา้นเกา้กอ

บา้นวงัลุง บา้นในเขียว
บา้นดอนคา บา้นในเขียว 1

พรหมโลก บา้นในหมง บา้นห้วยบอน
บา้นปลายอวน
บา้นตลาดศุกร์

พรหมคีรี ผลรวม 4 6
พิปูน กะทูน บา้นจุฬาภรณ์พฒันา 2 บา้นห้วยกลาง

บา้นกะทูนเหนือ
บา้นนางเอ้ือย

เขาพระ บา้นหนองบวั บา้นห้วยทอ้น
บา้นทุ่งร่อน บา้นห้วยโกเหนือ
บา้นห้วยโปน บา้นใสเขือ
บา้นนาตล่ิงซองใต้ บา้นห้วยใหม่

บา้นห้วยโก
บา้นเหนือคลอง
บา้นนามวน

ควนกลาง บา้นเหนือคลอง
บา้นในช่อง

บา้นเหนือคลองระแนะ บา้นเหนือคลอง
พิปูน บา้นเหนือคลอง

บา้นใฅ บา้นไร่ใน
ยางคอ้ม บา้นพรุทงั

บา้นทางหลวง
บา้นนาคอ้ใน
บา้นนาเหนือ

พิปูน ผลรวม 13 13
เมืองนครศรีธรรมราช ท่าง้ิว บา้นท่างาม บา้นหนา้เขามหาชยั

บา้นพรุพี บา้นท่าง้ิว
บา้นควน
บา้นวงักอ้ง

เมอืงนครศรีธรรมราช ผลรวม 2 4
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ บา้นเถลิง บา้นคูหา

บา้นเถลิง บา้นคูหา
บา้นเขาล าเล่น บา้นหินลอน
บา้นหินลบั บา้นหวัเมือ
บา้นเขานอ้ย บา้นร่อนนา
บา้นหนองเป็ด บา้นหนองบอน
บา้นตน้กอ

หินตก บา้นขุนพงั บา้นหินตก
บา้นสามร้อยกลา้ บา้นใสเงาะ

บา้นห้วยไมแ้ก่น
บา้นห้วยไมแ้ก่น

ร่อนพิบูลย์ ผลรวม 9 10
ลานสกา ก าโลน บา้นหวัวงัทราย บา้นคีรีทอง

บา้นมะม่วงกวาง บา้นคีรีวง
บา้นไสเนียง บา้นวดัสมอ

บา้นวงัไทร
เขาแกว้ บา้นชายเขา บา้นคนัเบด็

บา้นอ่าวอา้ยไทร
บา้นร่อน
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บา้นคีรีกนัทร์
บา้นวงัไพร
บา้นศาลขุน

ลานสกา บา้นเผียน บา้นตน้มะขาม
บา้นวงัหงส์ บา้นตรงควน
บา้นห้วยน ้าเขียว บา้นนอกสวน
บา้นน ้ารอบ

ลานสกา ผลรวม 8 13
สิชล เขานอ้ย บา้นเขาใหญ่ บา้นคลองโหมด

บา้นตลาดจนัทร์ บา้นส านกัเนียน
บา้นเขาใหญ่
บา้นป่ามะพร้าว
บา้นไสตัก๊แตน

ฉลอง บา้นคลองไทร บา้นวงัสร้าน
ทุ่งปรัง บา้นชายเขา บา้นทุ่งไมเ้รียง

บา้นเขาเหล็ก
บา้นพงัหวัควาย

ทุ่งใส บา้นเขาฝ้าย
บา้นเขานุย้

เทพราช บา้นเผียนบน
บา้นเขาญวนเฒ่า
บา้นเผียนบน
บา้นอ่าวยางแดง
บา้นเผียนบน
บา้นวาโย

ส่ีขีด บา้นส่ีขีด บา้นเขาพบัผา้
บา้นส่ีขีด บา้นน ้าร้อน
บา้นท่าโคก บา้นน ้าร้อน
บา้นเขาขวาง
บา้นคลองงา

สิชล ผลรวม 14 15
หวัไทร ทรายขาว บา้นไทรงด

บา้นหวัหิน
บา้นราม บา้นบ่อเตียง

หัวไทร ผลรวม 3
นครศรีธรรมราช ผลรวม 207 102
นราธิวาส จะแนะ จะแนะ บา้นลาแล บา้นไอร์กือโละ

บา้นยารอ บา้นไอร์มือเซ
บา้นกายคูละ บา้นไอร์มือเซ
บา้นกาแซ บา้นไอร์มือเซ
บา้นตือกอ บา้นไอร์มือเซ
บา้นละหาร
บา้นเปาะอีลง
บา้นสะโก
บา้นปารี
บา้นไอร์กรอส
บา้นไอร์ยอืรุส
บา้นเกาะกลาง

ชา้งเผือก บา้นไอร์กาแซ บา้นไอร์กามาฮา
บา้นไอร์บือแต บา้นไอร์กาแซ
บา้นปูลก่ีโย บา้นน ้าวน
บา้นไอร์ลาฆอ บา้นไอร์ปาราดะห์
บา้นไอร์กือซา บา้นไอร์สะกูวา
บา้นมือบาแรแน บา้นไอร์ปา
บา้นนาแบง บา้นเสรี
บา้นป่าไผ่ บา้นบือแนกูมุง
บา้นรักธรรม บา้นกูมุง

บา้นไอร์กาเวา๊ะ
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บา้นไอร์โซ
บา้นไอร์ซือเร๊ะ
บา้นบูยง
บา้นไอร์ลอ
บา้นไอร์ลาฆอ
บา้นไอร์กือซา
บา้นไอร์บารอ
บา้นเหมือง
บา้นไอบาลอ
บา้นลีลานนท(์1)
บา้นชา้งเผือก
บา้นลีลานนท(์2)
บา้นจุฬาภรณ์พฒันา(12)

ดุซงญอ บา้นแมะแซ บา้นกาแย
บา้นเมาะอีเสาะ บา้นน ้าเยน็

บา้นกาแย
บา้นกาเต๊าะ
บา้นน ้าหอม
บา้นไอร์จะเซ็ง
บา้นจือกอ
บา้นไอร์สะกูวา
บา้นไอร์ปา

ผดุงมาตร บา้นไอปีแซ บา้นบาลูกา
บา้นลูโบะ๊
บา้นเมาะตาโก๊ะ

จะแนะ ผลรวม 24 40
เจาะไอร้อง บูกิต บา้นปีแนมูดอ บา้นเจาะเกาะ

บา้นกูเว บา้นโต๊ะเล็ง
บา้นบาโงไอซา

เจาะไอร้อง ผลรวม 3 2
บาเจาะ กาเยาะมาตี บา้นบลูกา บา้นกาเยาะมาตี

บาเจาะ บา้นสม้ป่อย บา้นผาดง
บา้นปูลา บา้นตะลาฆอบาตู
บา้นโฆ๊เต๊าะแด

บาเระเหนือ บา้นมาแฮ บา้นแคและ
บา้นยามูแรแน บา้นบาตูมานิง(ก าปงบูเก๊ะ)
บา้นปะลุกากาออ
บา้นปาฮงเมาะแต

ปะลุกาสาเมาะ บา้นยามูปูละ บา้นตะโล๊ะตา
บา้นกือลองอาย บา้นศาลาตนัหยง
บา้นมะยงู บา้นบือแนบือละ

ลุโบะสาวอ บา้นตะโละบาลอ
บา้นสุไหงบาตู

บาเจาะ ผลรวม 11 10
เมืองนราธิวาส กะลุวอ บา้นยางแดง บา้นกาแลตูกะ

บา้นบายะ
กะลุวอเหนือ บา้นนากออูแต
โคกเคียน บา้นกือลองนีติง บา้นบูเก๊ะยามู

บา้นโคกเคียน บา้นตะลากอมือแด
เมอืงนราธิวาส ผลรวม 5 3
ยีง่อ จอเบาะ บา้นลูโบะนาริง บา้นลูโบะปาเระ

บา้นปาเซปูเต๊ะ
ตะปอเยาะ บา้นกูยิ

บา้นมีเยาะบือโระ
บา้นแบเราะ
บา้นแคเมาะ

ยีง่อ บา้นบาโง บา้นกาบุ๊
บา้นกือลูโก
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บา้นปาแดบาละ
ลุโบะบายะ บา้นยอืนือเระ

บา้นกูแบบาเดาะ
บา้นก าปงบูเก๊ะ
บา้นบือแนกาเซ็ง
บา้นลูโบะบายะ

ยีง่อ ผลรวม 4 12
ระแงะ กาลิซา บา้นกาหนัว๊ บา้นกาแลแง

บา้นกาเด็ง
บา้นกาลูบี

เฉลิม บา้นท านบ บา้นกูจิงรือป๊ะ
บา้นลูโบะ๊อาแน
บา้นซีโป

ตนัหยงมสั บา้นละโอ
บองอ บา้นโต๊ะอีแต

บา้นเมาะซาวา
บาโงสะโต บา้นลูโบะ๊บาราแง
มะรือโบตก บา้นสะโลวม์ะรือโป บา้นตือเงาะ

บา้นฮาปา บา้นกูโบ
บา้นบูเก๊ะปือเราะ บา้นอาแว
บา้นบูเก๊ะฮูลู บา้นก าปงเจ๊ะ

บา้นบลูกา
บา้นบูเก๊ะฮีเล

ระแงะ ผลรวม 7 15
รือเสาะ โคกสะตอ บา้นซอแด๊ะ บา้นพฒันาชาติไทย บา้นน ้าปัน

บา้นไอร์จาแบ
บา้นธารน ้าทิพย ์2
บา้นธารน ้าทิพย ์1
บา้นสนัภคัดี
บา้นศรีภิญโญ
บา้นปาแดจืองา
บา้นธรรมเจริญ
บา้นประชานิมิตร
บา้นไอร์แรแก
บา้นสนัคีรี
บา้นโคกโพธ์ิสนัติ
บา้นจาแบตีกอ

บาตง บา้นแปแต๊ะ บา้นแรเลาะ
บา้นไอร์จาดา

รือเสาะ บา้นบือแนยอืลามง
บา้นยะบะ
บา้นปาตี
บา้นบูเก๊ะตีงี
บา้นบูก๊ิตยอืแร
บา้นสะโล
บา้นปอเนาะตน้ตนัหยง
บา้นบาโงปูเยง็

รือเสาะออก บา้นลาเซ๊ะ บา้นมือและห์
บา้นปูโป๊ะ บา้นลือโบ
บา้นลากูโบ บา้นบาโง
บา้นกาโด๊ะ บา้นโต๊ะอาเล็ม
บา้นกือเล็งตก บา้นยาโต๊ะ(ละเมาะใน)
บา้นราแม บา้นตาโบแร
บา้นบาโงมือแด บา้นตะโละตอแล
บา้นปือดอ บา้นโต๊ะกาเปาะ
บา้นสวนพิทาน บา้นปอเนาะบาโงลีโม
บา้นละเมาะนอก

เรียง บา้นดาระ บา้นจาเราะนิบง
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บา้นบาโงปูเราะ
ลาโละ บา้นตนัหยง บา้นกีเยาะ

บา้นบาซาบาแย บา้นบาซาพาบือติ
บา้นนิบง
บา้นบาโระ

สามคัคี บา้นยาเบาะ บา้นบาโงยอืแร
บา้นสามคัคี(บาโงป๊าว) บา้นบาโงกือเต๊ะ

บา้นบาเละฮีเล
บา้นบาลูกา(กาปง)

สาวอ บา้นบาซาบอเวาะ บา้นสาวอฮีเล
บา้นทางซือแด บา้นสาวอฮูลู
บา้นตะโละดอเลาะ บา้นบือเจ๊าะบองอ
บา้นบาเดาะมาตี

สุวารี บา้นบน บา้นตาเปาะ
บา้นก าปงฮีเล บา้นบือแนลูโบะ๊
บา้นตายา บา้นตนัหยง
บา้นปอเนาะ
บา้นตะโหนด
บา้นบือเล็งใต้
บา้นโต๊ะดอเงาะ
บา้นลูโบะ๊
บา้นกูโบ
บา้นปอเนาะ
บา้นบาเละบือแน
บา้นซาฆอ
บา้นยอืลาแป
บา้นตนัหยง

รือเสาะ ผลรวม 44 39 1
แวง้ แม่ดง บา้นเปราะห์

โละจูด บา้นโล๊ะจูด บา้นกาแป๊ะ
บา้นตาโกะ บา้นวงักระบือ
บา้นบาลา บา้นลูโป๊ะแป๊ะ
บา้นสาวอ บา้นสะ

เอรวณั บา้นจาแบดูวอ
แว้ง ผลรวม 4 6
ศรีสาคร กาหลง บา้นป่าไผ่ บา้นสายบน

บา้นกาหลง บา้นนิคมสายบน
บา้นไอร์วอ บา้นยีสิ่บ

บา้นพกันิคมสร้างตนเองศรีสาคร
เชิงคีรี บา้นดาฮง
ซากอ บา้นไอร์์เจ๊ียะ

บา้นตะเคียนตน้เด่ียว
บา้นเจ๊แต
บา้นคอตอ
บา้นตะเคียนตน้เด่ียว
บา้นไอร์ซือดอ

ศรีบรรพต บา้นไอร์กือเน๊าะ บา้นสายวารี
บา้นปาโงง บา้นไอร์ตุย

บา้นไอร์แยงดูวอ
บา้นไอร์กือเน๊าะ
บา้นละโอ
บา้นไอร์กือเน๊าะ
บา้นลาเต๊าะปีแน
บา้นลูโบะ๊บือลิน
บา้นยากาบองอ
บา้นไอร์อง
บา้นไอร์กูเล็ง

ศรีสาคร บา้นไอร์กือโล๊ะ บา้นจือแก
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บา้นก าเบาะ บา้นไอร์แตแต
บา้นไอร์กาเว บา้นราตาปันตงั
บา้นไอร์แตแต บา้นยาแลเบา๊ะ
บา้นสวนไผ่ บา้นไอร์ซูซง
บา้นปาหนนั บา้นก าปงแง
บา้นปาแน บา้นยาแลเบา๊ะ

บา้นไอร์จูโจ๊ะ
บา้นไอร์บือแก
บา้นไอร์กาแซ

ศรีสาคร ผลรวม 12 32
สุคิริน เกียร์ บา้นกูบากูแลง

บา้นทรงคีรี
บา้นบือลาเลาะมาตอ
บา้นแบตา
บา้นไอนาบือ
บา้นไอยามู
บา้นสายบริษทั
บา้น กม.7
บา้น กม.6
บา้นน ้าใส
บา้นสายบริษทันอก
บา้น กม.4
บา้น กม.3
บา้นเกียร์
บา้นนิคมสร้างตนเองสุคิริน

ภูเขาทอง บา้นวงัน ้าเยน็ บา้นโนนสมบูรณ์
บา้นไอปาโจ
บา้นไอกาเปาะ
บา้นทรายทอง
บา้นชุมทอง
บา้นตน้ทุเรียน
บา้นโต๊ะโมะ๊
บา้นวงัทอง
บา้นแหลมทอง
บา้นล าธารทอง
บา้นภูเขาทอง
บา้นภูเขาทอง

มาโมง บา้นมาโมง บา้นสายเอก
บา้นไอปือรง บา้นปารีย์
บา้นกะลูบี บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นสอวอนอก บา้นสามซอย
บา้นสอวอวงเวียน บา้นไอจือเราะใน
บา้นยาเด๊ะ บา้นไอจือเราะ

บา้นไอตีมุง
บา้นสอวอใน
บา้นโว

ร่มไทร บา้นบาลูกายาอิง
บา้นกูยิ
บา้นยาบี
บา้นบูเก๊ะดามา
บา้นร่มไทร
บา้นน ้าขุ่น
บา้นผาสุข
บา้นร่วมใจ
บา้นไอดีแย
บา้นไอดีแย

สุคิริน บา้นนอ้มเกลา้ บา้น กม.17
บา้นไอกาบู(กม.10) บา้นกูมุง
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บา้นลีลานนท(์4) บา้นน ้าตก
บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นน ้าตกซอย 3
บา้นซอยปราจีน บา้นไอกาบู(กม.11)
บา้น กม.3 สายยะลา บา้นลีลานนท(์3)
บา้นสอวอนอก บา้นราษฎร์ประสาน
บา้นราษฎร์สามคัคี บา้นกม. 9
บา้นสนัติ บา้นจุฬาภรณ์พฒันา(12)

บา้นตนัหยงมะลิ
บา้นราษฎร์ผดุง

สุคิริน ผลรวม 16 57
สุไหงโก-ลก มูโนะ บา้นมูโนะ
สุไหงโก-ลก ผลรวม 1
สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง บา้นโคกโก บา้นไอยอืรา

บา้นโต๊ะเด็ง บา้นปาฮงกรายี
บา้นบลูกา บา้นโผลง
บา้นไอปายง บา้นลูโบะ๊ดอฮะ
บา้นบาตูบือแน

ปะลุรู บา้นสุไหงปาดี
ริโก๋ บา้นริโก๋

บา้นบือเจาะบือซา
บา้นสามแยกกูวา
บา้นแบ่ง

สากอ บา้นบาโงตือบู
สุไหงปาดี ผลรวม 11 4

นราธิวาส ผลรวม 142 220 1
ปัตตานี กะพอ้ ปล่องหอย บา้นดาแลกือแล บา้นมะกอ

บา้นบือแนกาเซะ
บา้นโลทู

กะพ้อ ผลรวม 3 1
โคกโพธ์ิ ชา้งให้ตก บา้นเกาะเปลว

บา้นป่าลาม
บา้นปลายทุ่ง
บา้นล าอ่าน

ทรายขาว บา้นหลวงจนัทร์ บา้นตกวดั
บา้นจอบแหลม
บา้นควน
บา้นนางหอย
บา้นล าหยงั
บา้นท่ีพลู
บา้นตล่ิง
บา้นควนลงังา
บา้นเหนือวดั
บา้นล าดินเหนียว

ทุ่งพลา บา้นเกาะตา บา้นชา้งให้ออก
บา้นตน้โดด

นาเกตุ บา้นบาโงฆาดิง
บา้นลาแม

นาประดู่ บา้นกลว้ย
บา้นทุ่งหาญ
บา้นศาคริม
บา้นห้วยเป๊ีย

ปากล่อ บา้นบ่อหวา้
บา้นเละฮีเลย์

ป่าบอน บา้นใหม่
บา้นนาคอ้กลาง

โคกโพธ์ิ ผลรวม 26 2
ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา บา้นตะโล๊ะแมะนา

ปากู บา้นปาแดปาลสั
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พิเทน บา้นป่ามะพร้าว บา้นโต๊ะชูด
บา้นพิเทน บา้นโต๊ะชูด
บา้นบือจะ

ทุ่งยางแดง ผลรวม 5 2
ปะนาเระ คอกกระบือ บา้นปากช่อง บา้นใหญ่

บา้นคอกกระบือ บา้นหวันอน
บา้นหวัญวน

ท่าน ้า บา้นเชิงเขา บา้นโต๊ะซา
บา้นสุเหร่า
บา้นกูมุง

บา้นกลาง บา้นหวัเขาแกว้ บา้นท่าชะเมา
บา้นบ่ออิฐ

บา้นน ้าบ่อ บา้นแฆแฆ บา้นเตราะหกั
พอ่ม่ิง บา้นพอ่ม่ิง บา้นเคียน

ปะนาเระ ผลรวม 8 8
มายอ ถนน บา้นเมาะโง

บา้นดูวา
มายอ บา้นบลูกา
ลุโบะยไิร บา้นโคกกอ

มายอ ผลรวม 4
แม่ลาน ป่าไร่ บา้นบาตากูบู

บา้นแปลงงู
บา้นวงักวา้ง
บา้นนาหมอเทพ
บา้นหนา้ควน
บา้นควน

ม่วงเต้ีย บา้นลองแตยอ
แม่ลาน บา้นคลองทราย

บา้นควนนอ้ย
บา้นตน้ซา้น

แม่ลาน ผลรวม 10
ยะรัง เขาตูม บา้นปาลอบูเกะ

บา้นนิปิกูเละ
บา้นบูเกะดาตู
บา้นคอบอ
บา้นจาเราะ
บา้นโสร่ง
บา้นราโจะ
บา้นบะตี
บา้นตน้ต าเสา

เมาะมาวี บา้นกาลาพอ
ยะรัง ผลรวม 10
สายบุรี ตะลุบนั บา้นคอ้

เตราะบอน บา้นตะโล๊ะปละ บา้นกะลาพอออก
บา้นตรวจน ้า
บา้นฮูแตกอแล

ทุ่งคลา้ บา้นเตราะปิง บา้นนาหวา้
บา้นเจาะบาตู
บา้นกะลาพอตก

บือเระ บา้นปะรุกาตือแร
แป้น บา้นใหม่

บา้นช่องหมู
ละหาร บา้นบาโง

สายบุรี ผลรวม 5 8
ปัตตานี ผลรวม 71 21
พทัลุง กงหรา กงหรา บา้นนาแค บา้นควน

บา้นกงหราใหม่ บา้นใสเคียน
คลองเฉลิม บา้นควนกลว้ย
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บา้นศาลาเมง็
บา้นคู
บา้นป่าแก่ตก
บา้นนาบอน
บา้นนาทุ่งโพธ์ิ
บา้นนาเหรน
บา้นในควน

คลองทรายขาว บา้นท่าเหนาะ
บา้นทอนตรน
บา้นพญาโฮง้
บา้นโคกทราย

ชะรัด บา้นพรุนาแด้
บา้นตน้ประดู่

สมหวงั บา้นหวงัตก
กงหรา ผลรวม 17 2
เขาชยัสน เขาชยัสน บา้นควนเทพราช

โคกม่วง บา้นควนไซ
บา้นทุ่งปุดนา

เขาชัยสน ผลรวม 3
ควนขนุน ทะเลนอ้ย บา้นปลายตรอก

พนมวงัก์ บา้นทอนเศียร
พนางตุง บา้นค่าย

ควนขนุน ผลรวม 3
ตะโหมด คลองใหญ่ บา้นท่าเชียดตก

ตะโหมด บา้นหนองปด บา้นไร่ตก
บา้นเชิงเขา
บา้นควนอินอโม
บา้นควนล่อน
บา้นโหล๊ะจนักระ
บา้นตน้เลียบ
บา้นไร่ตก

แม่ขรี บา้นควนไซ
ตะโหมด ผลรวม 9 1
ปากพะยนู เกาะนางค า บา้นท่าสงัข์

บา้นท่าตีน
บา้นควนในวงั

เกาะหมาก บา้นอ่าวจาด
ปากพะยนู บา้นกลาง

ปากพะยูน ผลรวม 5
ป่าบอน หนองธง บา้นคลองตอ

บา้นโหล๊ะหาร
ป่าบอน ผลรวม 2
ป่าพยอม เกาะเต่า บา้นบางหล่อ

บา้นบางเหรียง
ลานข่อย บา้นทุ่งชุมพล บา้นเขาลอ้ม

บา้นล าคุม
บา้นเขาลอ้ม
บา้นจองกอก
บา้นถ ้าลา
บา้นถ ้าลา

ป่าพยอม ผลรวม 8 1
เมืองพทัลุง คูหาสวรรค์ บา้นทุ่งมะขาม
เมอืงพัทลุง ผลรวม 1
ศรีนครินทร์ ชุมพล บา้นแพรกยอ

บา้นนา บา้นห้วยทรายขาว บา้นล าใน
บา้นห้วยลี
บา้นกลางทุ่ง
บา้นล าในใต้
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บา้นน ้าตาย
ล าสินธุ์ บา้นล าสินธุ์ บา้นโหล๊ะไฟ

บา้นใสแตระ
ศรีนครินทร์ ผลรวม 8 2
ศรีบรรพต เขาปู่ บา้นทุ่งยงู

บา้นควนลม
บา้นโหล๊ะปราง
บา้นเขาปู่
บา้นโพธ์ิเล
บา้นเหนือ
บา้นท่ายงู
บา้นเขาแกว้

เขายา่ บา้นควนฤทธ์ิ
ตะแพน บา้นท่าขา้ม

บา้นไสหญา้คา
บา้นหนา้ควน
บา้นคลองเรือ
บา้นสวนไอเ้ต้ีย

ศรีบรรพต ผลรวม 14
พัทลุง ผลรวม 70 6
ยะลา กรงปีนงั กรงปินงั บา้นยอืริ บา้นตะโล๊ะซูแมใน

บา้นดูซงโต๊ะแม
บา้นรานอ
บา้นอุเป
บา้นบาตูฮาปา

ปุโรง บา้นโขนง บา้นจือนือรงดาแล
บา้นตาโล๊ะไล
บา้นปุโรง
บา้นบูเก๊ะดาตู
บา้นลูโบะ๊กาโล
บา้นตาโล๊ะปานะ

สะเอะ บา้นตาโล๊ะมาเงาะ
บา้นบาตูบือละ
บา้นคอลอบือเดาะ
บา้นบือแนลาแล
บา้นกะดูโต๊ะ
บา้นแบแจง
บา้นบาโงยรีา
บา้นบาโงยอืรา
บา้นบาลอบาต๊ะ
บา้นดูซงกูจิ
บา้นจาเราะซีโป๊
บา้นแบแจง
บา้นตะโล๊ะสโต
บา้นสะเอ๊ะใน
บา้นตาโล๊ะสะโต
บา้นตะโล๊ะกาบุ๊
บา้นแปแจง

ห้วยกระทิง บา้นบูเก๊ะปีแซ บา้นบูเก๊ะลานะ
บา้นแปแจง บา้นดือแยอาปี
บา้นกาซา บา้นหลกัเขต
บา้นบูเก๊ะอะนะ
บา้นบาตูโก
บา้นกูวา
บา้นจาเลาะกาดง
บา้นบานาฮารอ
บา้นตะโล๊ะ
บา้นแตบาแด
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บา้นก าปงบารู
บา้นซิบูเก๊ะ
บา้นตมัมาซู
บา้นกูรานางา
บา้นสะลาแด
บา้นบารู
บา้นตูปาฮีเล
บา้นตูปา
บา้นแบหอ

กรงปีนัง ผลรวม 47 5
กาบงั กาบงั บา้นนิบง บา้นนิบง

บา้นเจาะบือยอ บา้นโจ
บา้นลีแต บา้นบาโงเบาะ
บา้นจอโบ
บา้นตารี
บา้นสะตาแป
บา้นยอืนงั
บา้นบาโงย
บา้นใหม่
บา้นลาเต๊าะ
บา้นลาแล
บา้นเมาะยี
บา้นกาบงั
บา้นเมาะยี

บาละ บา้นเสาะกลาง บา้นเมาะยี
บา้นส่ีสิบ บา้นจุฬาภรณ์พฒันา 11
บา้นไร่ใน บา้นคลองต าบล
บา้นแยใน บา้นโคกไมก้วาด
บา้นแยนอก
บา้นบาละ
บา้นคชศิลา
บา้นสวนมะพร้าว
บา้นไร่ใต้
บา้นหินลูกชา้ง
บา้นคลองน ้าใส
บา้นคลองพลี
บา้นบาแก
บา้นคลองปุต
บา้นคลองพลี
บา้นคลองชิง
บา้นคลองน ้าใส
บา้นคลองปุต
บา้นตีโปง
บา้นคลองปุต
บา้นคลองชิง
บา้นคลองชิง

กาบัง ผลรวม 36 7
ธารโต คีรีเขต บา้น กม.6ใน บา้นผ่านศึกใน

บา้นกอเปาะ บา้นหลงัเกษตร
บา้นผ่านศึก บา้นซอย กม. 7
บา้นดินเสมอ บา้นพิกุลทอง
บา้น กม. 6 บา้นซอย กม. 7
บา้น กม. 15 บา้นบาตูปูเต๊ะ
บา้น กม. 17
บา้น กม. 13
บา้นไทยพฒันา
บา้นศรีนคร
บา้นสายแป
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บา้นนครธรรม
บา้นสายเปีย

ธารโต บา้นสนิง บา้นหลงัศูนย์ บา้นมายอซา้ย
บา้นหนา้เกษตร บา้นปาลสั
บา้นศรีท่าน ้า บา้นปูยตุใน
บา้นหนา้สวนปาลม์ บา้นปูยตุ
บา้นบนันงักระแจะ บา้นศรีแป้น

บา้นมายอ
บา้นมายอขวา

บา้นแหร บา้นจาเราะบาตู บา้นจาเราะแป บา้นเจาะอาลี
บา้นเจาะซีโป๊ะ บา้นจาเราะบารูแว บา้นหลกัเขต 47
บา้นนดัตนัหยง บา้นแหร บา้นล าพญา
บา้นลูโป๊ะตะโล๊ะ บา้นสวนสมัฤทธ์ิ บา้นปูโละสะนิแย
บา้นบวัทอง บา้นแหร บา้นกลาพอ
บา้นปอเนาะ บา้นกือติงบือตอ บา้นเปาะเด็ง
บา้นหวัสะพาน บา้นบวัทองใต้
บา้นไกรทอง บา้นซาไก
บา้นบ่อหินตะวนัตก บา้นโต๊ะมูเซ๊ะ

บา้นบ่อหินตะวนัออก
บา้นโคง้แม่ศรี
บา้นบ่อหินใน
บา้นหนา้วดับ่อหิน
บา้นตะลิลาย
บา้นวงัศิลา
บา้นบ่อหิน
บา้นฆอแยใน

แม่หวาด บา้นสนัติ 2 บา้นน ้าตกสองขา
บา้นวงัไทร บา้นควนน ้าคาว
บา้นสนัติ 2 บา้นน ้าตกสองขา
บา้นจุฬาภรณ์ 9 บา้นไอลาบู
บา้นควนดินด า บา้นปาโจแมเราะ
บา้นบาตา บา้นไอลีแป
บา้นบ่ออ่าง
บา้นตลาดคอกชา้ง
บา้นฆอแย
บา้นคอกชา้ง
บา้นโต
บา้นตาพะเยา
บา้นกระป๋อง
บา้นเหมืองกระป๋อง
บา้นจามจุรี
บา้นจุโป
บา้นบ่อยา
บา้นมยรุา
บา้นวงัไทร
บา้นละหาด (บา้นกม. 40)
บา้นปะเด็งกลาง
บา้นมยรุา

ธารโต ผลรวม 14 59 19
บนันงัสตา เข่ือนบางลาง บา้นสนามบิน บา้นเข็มข้ีพร้า

บา้นตาแลแป บา้นเขาพบัผา้เจ็ดชั้น
บา้นสนัติธรรม
บา้นคอลอกาเอ
บา้นภกัดี
บา้นฉลองชยั

ตล่ิงชนั บา้นปากทางนิคมกือลอง บา้นซอยปัจฉิม บา้นคีรีลาด
บา้นปอเนาะป่าไผ่ บา้นกือลอง
บา้นตะบิงติงงี บา้นขวญันคร
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บา้นลีป๊ะสะโน บา้นตลาดนิคม
บา้นบูเก๊ะปาโจ บา้นพฒันาธรรม
บา้นยรีาปันล่าง บา้นจาเราะมือเด็ง
บา้นยรีาปันบน บา้นกลุ่มแปด
บา้นคอลอริวิ บา้นเจาะกาจิ
บา้นจาเราะตือปุ๊ บา้นลูโบะ๊

บา้นตะโล๊ะ
บา้นบือราลอ
บา้นบือราลอ
บา้นริเงะ๊
บา้นบูเก๊ะบาตู
บา้นปาแดกือด๊ะ
บา้นทรายแกว้
บา้นแชและ
บา้นปอต๊ะบือซา
บา้นคลองควาย
บา้นบายโิต๊ะบีแด
บา้นบายบิน
บา้นลิจิง
บา้นบายกิลาง
บา้นบูเก๊ะบือเลาะ
บา้นโต๊ะปาแว
บา้นบูเก๊ะบือเลาะ ( บา้นช่องเขา )
บา้นโต๊ะรายอ
บา้นบุเก๊ะกือลอง
บา้นอยัตาแบง
บา้นหาดทราย
บา้นพาฮงยอืฮา
บา้นลาตอซูแก
บา้นกาบู
บา้นสายตน้ทุเรียน
บา้นตาเอียด
บา้นเขาน ้าตก
บา้นน า้้ตก

ตาเนาะปูเต๊ะ บา้นบิซู บา้น กม. 26 นอก บา้นกาสงัใน
บา้นราน บา้น กม. 26 ใน บา้นซอยเหมือง
บา้นจาวะ บา้นกม. 26 ใน
บา้นจาเราะมีแย บา้นตาเนาะปูเตะใน
บา้นกาสงั บา้นทบัชา้ง
บา้นราโน บา้นปีแซคละ
บา้นแอร้อง
บา้นบลูกา
บา้นมือลา
บา้นมือลอง
บา้นก าปงยอ
บา้นอาเฮตือยงุ
บา้นปูลาตือเงาะ
บา้นท านบ
บา้นตะโล๊ะลือซง
บา้นก าปงบารู
บา้นปอเนาะ
บา้นตะเนาะปูเต๊ะนอก
บา้นแตกะลูบิ
บา้นตะโละดือหลง
บา้นกอลอบอง

ถ ้าทะลุ บา้นนาซอ บา้นรูหิน บา้นมายอ
บา้นถ ้าทะลุ บา้นโปหลวน บา้นปิยะมิตร 4
บา้นคลองน ้าขุ่น บา้นปลายแป็บ
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บา้นคลองน ้าใส บา้นดีดะ
บา้นท่อสามเหล่ียม บา้นถ ้าทะลุ
บา้นพายบั บา้นสวนมะพร้าว

บา้นเหมืองใหม่
บา้นบนันงับูโบ
บา้นลานนา
บา้นตงักาเด็ง
บา้นเนินเขา
บา้นคลองโต๊ะยี

บนันงัสตา บา้นมอเยาะ บา้นจาเราะบือซา
บา้นบาโงแจเก๊าะ บา้นบือราเป๊ะ
บา้นตะโละดือหลง บา้นโละแค
บา้นบูเก๊ะบายะ บา้นพงยามู
บา้นบือราเป๊ะ
บา้นดือริแยฮะยี
บา้นปาแด
บา้นบือแย
บา้นกูวอบาเดาะ
บา้นป่าหวงัใน
บา้นซือมุ
บา้นละแอ
บา้นตะลูแบ
บา้นป่าหวงันอก
บา้นบนันงักูแว
บา้นพงจืองา
บา้นบนันงัสตา
บา้นบาโงซือแด
บา้นแตลูแก
บา้นหวัสะพาน
บา้นบารุ
บา้นกือติง
บา้นเงาะกาโป
บา้นเจาะปันตงั
บา้นเยาะ
บา้นเจาะปันตงั
บา้นบาโงตือเงาะ
บา้นดาแลแว
บา้นทุเรียนนก
บา้นกาโสด
บา้นวงัหิน
บา้นกูหมงั
บา้นบือซู
บา้นตือระ
บา้นกูแบบาเดาะ
บา้นบือซู
บา้นลูบูกาเยาะ
บา้นแป้น
บา้นเต๊ียะ
บา้นสาย 2
บา้นกลาบอ
บา้นสาย 2

บาเจาะ บา้นเปาะตูโยะ๊ บา้นบือกาซาแก
บา้นฆูแด บา้นอูแบ
บา้นโรงเรียน บา้นแนแต
บา้นปายอ บา้นบียอใน
บา้นจาเราะตือเม บา้นบูเก๊ะ
บา้นตนัหยง บา้นเข่ือนบางลาง
บา้นกาเวาะ
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บา้นอาตสับูเก๊ะ
บา้นจะลากี
บา้นกาจะลากี
บา้นบาโงกือเจาะ
บา้นตา้บูเก๊ะ
บา้นบียอ
บา้นเฆาะกาโป
บา้นตนัหยงนากอ
บา้นบางลาง
บา้นคอลอบาแล

บันนังสตา ผลรวม 97 71 5
เบตง ตะเนาะแมเราะ บา้นองัหม่อเหลา บา้น ก.ม. 23 บา้น ก.ม. 21

บา้นปาเร็ดตู้ บา้น ก.ม. 19 บา้นปิยะมิตร 1
บา้น ก.ม. 15 บา้น ก.ม. 20 บา้นปิยะมิตร 2
บา้นองัหม่อเหลา บา้น ก.ม. 18
บา้นองัหม่อเหลา บา้น ก.ม. 15
บา้น ก.ม. 16 บา้น ก.ม. 17
บา้น ก.ม. 17 บา้นช่องแคบ
บา้นสวนซุนก่ี บา้นมาลา
บา้นนาเระ บา้นมาลาใต้
บา้นหวัล าโพง
บา้นสวนซุนก่ี
บา้นบ่อน ้าร้อน
บา้นนาเระ
บา้นสุตนัตานนท์
บา้นตนัหยกุเหมียน
บา้น ก.ม. 10
บา้นมาลากลาง
บา้นมาลาเหนือ
บา้น ก.ม. 9
บา้น ก.ม. 7
บา้นบนัยไีร่
บา้นมาลา
บา้น ก.ม. 6
บา้น ก.ม. 4
บา้นจาเราะปะไต
บา้นธารไมแ้กว้
บา้นจาเราะปาตารัง

ธารน ้าทิพย์ บา้นบนันงัสิแน บา้นคอลอเบตง
บา้นตาเนาะเปาะตาเละ บา้นจาเราะซูซู
บา้นกาแป๊ะซาลงั บา้นซนัซีโห่
บา้นก าปงดาระ บา้นซนัซีโห่
บา้นสะบือรัง บา้นซาโห่
บา้นบาแตตูแง บา้นสวนสม้
บา้นจาเราะกูนิง บา้นซาโห่
บา้นราโมงเหนือ บา้นซาโห่
บา้นเจาะปูแล
บา้นจาเราะซูซู
บา้นจาเราะกูนิง
บา้นมาลาศีตะจิตต์
บา้นธารน ้าทิพย์
บา้นกวางหลง
บา้นกวางหลง
บา้นมาลาศีตะจิตต์
บา้นซาโห่

เบตง บา้นกงสี 7 บา้นกงสี 1 บา้นกงสี 8
บา้นกุนุงจนอง
บา้นกงสี 4



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมากจังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นบูเก๊ะตกัโกร
บา้นกงสี 9
บา้นบาตูดูวอ
บา้นกาแป๊ะ
บา้นจนัเซา
บา้น ก.ม. 4
บา้นจาเราะกางา
บา้นจาเราะไอยงั
บา้น ก.ม. 5
บา้นกาแป๊ะกอตอนอก
บา้นกาแป๊ะฮูลู
บา้นกาแป๊ะกอตอใน
บา้นกาแป๊ะฮูลู
บา้นจบัยีลุ่ย้
บา้นอยัเยอร์เบอร์จงั
บา้นบ่อปลา
บา้นหลกัเขต 53

ยะรม บา้นบูเก๊ะดาราเซ บา้นคลองกะปะ
บา้นจาเราะลอเบาะ บา้นปากบาง
บา้นบูเก๊ะลาแล บา้นจนัทรัตน์
บา้นยะรม บา้นจนัทรัตน์
บา้นสะพานชา้งตาย บา้นจนัทรัตน์
บา้นบาโงสโต บา้นใหม่
บา้นบาโงตาแป บา้นจนัทรัตน์
บา้นนาข่อย บา้นสวนใหม่
บา้นบนันงักูมู บา้นลูโบะ๊บือเด
บา้นสวนใหม่ปอเนาะ บา้นธารน ้าใส
บา้นราโมงใต้

อยัเยอร์เวง บา้นธารมะลิ บา้นสามร้อยไร่
บา้นปะเด็งใน บา้นศรีนครไทย
บา้นธารมะลิ บา้นดอน
บา้นแบงอ บา้น ก.ม. 24
บา้นจาเราะแกร บา้นกุนุงชาลี
บา้น ก.ม. 40
บา้น ก.ม. 39
บา้นคอรอกรีแย
บา้นสามร้อยไร่
บา้นมะพร้าว
บา้นธารมะลิ
บา้น ก.ม. 38
บา้นนากอ
บา้นสามแยก
บา้น ก.ม. 36
บา้นก าปงบารู
บา้นอยัเด๊ะ
บา้นอยัมาแจ
บา้นอยัเยอร์เค็มล่าง
บา้นสวนใน
บา้นวงัใหม่
บา้นอาเนาะเปาะ
บา้นอยัเยอร์ควีน
บา้น ก.ม. 32
บา้นตนัหยงกาเมง็
บา้นไอปากง
บา้นดอน
บา้นปิยะมิตร 3
บา้น ก.ม. 30
บา้นเหมือง



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมากจังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นไอปาเซ
บา้น ก.ม. 27
บา้น ก.ม. 29
บา้นยางแดง
บา้น ก.ม. 28
บา้น ก.ม. 26
บา้นตนัหยงกาบู
บา้นอยัเยอร์ควีน
บา้นอยัเยอร์ควีน
บา้นปากคลองบาเล๊ะ
บา้นกาลูวะ
บา้นกูแบซาแม
บา้น ก.ม. 21 ใน
บา้นคลองมูบอ

เบตง ผลรวม 75 72 9
เมืองยะลา ตาเซะ บา้นคลองใหญ่

ท่าสาป บา้นหวา่งเขา
บนันงัสาเรง บา้นพงยอืไร บา้นบาต๊ะ

บา้นตน้ตาล
บา้นตะโล๊ะซีโป

บุดี บา้นคลองทรายใน บา้นตะโล๊ะ
บา้นตูแวะ บา้นก าปงนิบง
บา้นทุ่งยามู บา้นบือเจาะ
บา้นหวันอน บา้นตือโล๊ะ
บา้นพงกาเซาะ บา้นบาเละยาโตะ
บา้นนิบง บา้นก าปงโต๊ะเซ็ง
บา้นปูลานิบง

เปาะเสง้ บา้นนีแย
บา้นกูแบลิเตา
บา้นเปาะเส็ง

พร่อน บา้นบาเละยาโต๊ะ
บา้นคลองสระ
บา้นบาเละฮีเล
บา้นโปชู
บา้นตะโล๊ะ
บา้นลางา
บา้นตาสา
บา้นจาหนนั
บา้นควน

ยะลา บา้นลูโป๊ะบือแต
บา้นปือโระ
บา้นบาโงอาแว

ล าพะยา บา้นหน าตีน บา้นเหนือ
บา้นพรุ บา้นกงสีใน
บา้นทองลน้ บา้นเหมืองบน

บา้นอีงาย
บา้นเหมืองล่าง
บา้นบ่อหิน

ล าใหม่ บา้นสีคง
ลิดล บา้นบาโรนาริง บา้นฮูรู
สะเตงนอก บา้นธารน ้าผ้ึง

บา้นปรามะ
เมอืงยะลา ผลรวม 34 14
ยะหา กาตอง บา้นสาฆอร์

ตาชี บา้นแคร
บา้นป่ากนั
บา้นตาชี
บา้นออก
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บา้นไร่
บา้นนอก
บา้นแซะ
บา้นเหมืองล่าง

บาโงยซิแน บา้นบาโงยปาแย บา้นซีเยาะ
บา้นบาโงยซีแน
บา้นเจาะบือแน
บา้นบูเก๊ะ

บาโร๊ะ บา้นบาโร๊ะ บา้นกูวิง
บา้นตนัหยง บา้นแจเวา๊ะ
บา้นแคละ
บา้นจาหลง
บา้นแนยอืโร๊ะ
บา้นกูวิง
บา้นเตียง
บา้นเตียง
บา้นจาเร๊าะ
บา้นอุยงซูแง

ปะแต บา้นบือแนบาซิ บา้นตาโล๊ะแว
บา้นบาโง
บา้นบูเก๊ะจิ
บา้นสุแก
บา้นปะแต
บา้นบาลูกา
บา้นลือเน็ง
บา้นโล๊ะ
บา้นบาจุ
บา้นบาปะ
บา้นมาแน
บา้นกือซง
บา้นลือเน็ง
บา้นมูนู
บา้นแจ๊ะ
บา้นตือโล๊ะ
บา้นบูเก๊ะซือแด
บา้นตอเล๊าะ
บา้นบายอ
บา้นสะปอง
บา้นท านบ
บา้นมาแบ
บา้นเจ๊าะกาแดะ
บา้นอุเบง็
บา้นกุดง
บา้นซีรอ
บา้นเหมืองลาบู

ยะหา บา้นเจะซีใบ บา้นเจาะกาดี
บา้นพลลือแบ บา้นพงกูแว
บา้นกือโต บา้นบือแนดอมา
บา้นอาบอ
บา้นยอืเราะ
บา้นกาบู

ละแอ บา้นกูแบรายอ
บา้นตาเปาะ
บา้นกูแบรายอ
บา้นกือยา
บา้นบือรอ
บา้นบือรอ
บา้นสุแก
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ยะหา ผลรวม 55 15
รามนั กาตอตือร๊ะ บา้นบือกะสะมา

กายบูอเกาะ บา้นตอแลนอก บา้นบูเก๊ะละก๊ะ
บา้นพงลือแบ บา้นลีนา

บา้นพงกาแนะ
กาลอ บา้นตะโละตอแล บา้นบาซาบาเยาะ

บา้นตะโละกามีแย
บา้นบือแนกูดง
บา้นปูโล
บา้นท านบ
บา้นตะโละมาโน
บา้นบือแนกาปง
บา้นบือลีเมง็
บา้นแบหอ

เกะรอ บา้นบาเระนาเฮะ
บา้นบาโง

โกตาบารู บา้นกูแบกาเซ็ง บา้นเฆ๊าะ
บา้นมะดือลง บา้นตลาดเก่า

จะกวะ๊ บา้นเจาะบือแม บา้นปูลาสนอ
บา้นกาเยาะมาตี บา้นนือริง
บา้นตนัหยง

ตะโล๊ะหะลอ บา้นบูเก๊ะเป๊าะรง
ท่าธง บา้นป่าโอน
บาลอ บา้นตะโละแฆ บา้นบลูกาปาลสั

บา้นปูลยั
บือมงั บา้นบาซาเอเยง บา้นโต๊ะเละ

บา้นก าปงบูเก๊ะ บา้นบาโงกะมูติง
บา้นตูกู บา้นบือมงั
บา้นนาเต๊าะ บา้นมาแฮบาโต๊ะ

บา้นลูโบะ๊บือโน
บา้นปีโละ

ยะต๊ะ บา้นลูโบะ๊บาตู
บา้นตะโล๊ะ
บา้นกะดือแป
บา้นสะบือรัง

รามนั ผลรวม 27 19
ยะลา ผลรวม 385 262 33
สงขลา กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ บา้นทุ่งบวั

เกาะใหญ่ บา้นแหลมเจา้
บา้นสวนฝร่ัง
บา้นยางทอง
บา้นแหลมหาด
บา้นยนู
บา้นแหลมคูลา
บา้นแหลมยาง
บา้นม่วงหมู่
บา้นอ่าวบวั
บา้นไร่

กระแสสินธ์ุ ผลรวม 11
ควนเนียง รัตภูมิ บา้นควนเนียง

บา้นหนองหวา้
บา้นโต๊ะหนอ

ควนเนียง ผลรวม 3
จะนะ คลองเปียะ บา้นควนหวัชา้ง บา้นชด

บา้นปาม บา้นป่ายาง
บา้นชายนา
บา้นช่องเขา
บา้นแซะ
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แค บา้นส านกัยอ
จะโหนง บา้นหวัควน

บา้นตน้ชะเมา
บา้นโคกไมไ้ผ่

นาทบั บา้นบ่อโต๊ะกง
นาหวา้ บา้นหินแท่น บา้นควนไมไ้ผ่

บา้นควนยาง
บา้นควนข้ีแรด
บา้นหวา้หลงั

น ้าขาว บา้นหวัควน
บา้นนา บา้นสวนมะพร้าว
ป่าชิง บา้นควนมิน
สะพานไมแ้ก่น บา้นเกษมรัตน์

บา้นนาบา้นไร่
จะนะ ผลรวม 16 6
เทพา เกาะสะบา้ บา้นควน

บา้นคลองโหนด
บา้นทุ่งลูกกา
บา้นทุ่งเนียด
บา้นป่าพอ
บา้นทุ่งลาน
บา้นบ่อน ้าสม้

ท่าม่วง บา้นควนหรัน
บา้นชา้งไห้ตก

เทพา บา้นบ่อถ่าน
ล าไพล บา้นควนติหลุด

บา้นร่องมุด
บา้นควนท่าน ้า
บา้นห้วยเต่า

วงัใหญ่ บา้นโหล๊ะบอน
บา้นควนหินเภา
บา้นทุ่งหร่ี
บา้นวงัใหญ่
บา้นควนหมาก
บา้นท่ายงิชา้ง
บา้นดวงชีวนั

สะกอม บา้นเขาร่อน
บา้นบางพงักา
บา้นม่วงถ ้า
บา้นสวนรวม
บา้นโคกพยอม
บา้นพรุโต๊ะคอน

เทพา ผลรวม 27
นาทวี คลองกวาง บา้นคลองยอ

บา้นหน ่าตก
บา้นนาปรัง
บา้นปิยะมิตร 5

คลองทราย บา้นม่วงหนอแกว้
บา้นโคกลูกหมี

ทบัชา้ง บา้นโคกจง บา้นลุ่ม
บา้นวงัไทร
บา้นหวัควน
บา้นคลองปราง
บา้นคอก
บา้นใหญ่-วงัไทร
บา้นโคกเอาะ
บา้นแปหลงั
บา้นโครง
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บา้นออก
บา้นคลองวา

ท่าประดู่ บา้นหนกัยาง
บา้นหนามตีน

นาทวี บา้นเขาขาด
บา้นคลองทุเรียน
บา้นโคกกราด
บา้นคลองขนุน
บา้น ก.ม.40
บา้นล าลอง
บา้นแซะหมู
บา้นปลายร า

นาหมอศรี บา้นควนแดง
ประกอบ บา้นโครง บา้นเกาะไมใ้หญ่

บา้นวดั
ปลกัหนู บา้นบ่อโต๊ะหลง
สะทอ้น บา้นตะเคียนเภา

บา้นสะพานพลา
บา้นป่าขวาง
บา้นป็อง
บา้นออก
บา้นนา
บา้นคลองขั้นใด

นาทว ีผลรวม 38 2
นาหม่อม คลองหรัง บา้นควนโตน

ทุ่งขมิ้น บา้นลานไทร
บา้นเลียบ
บา้นตน้ปริง

นาหม่อม บา้นตีนวดั
บา้นวงัพร้าว
บา้นพรุเมา

พิจิตร บา้นม่วงออก บา้นพรุ
บา้นคลองม่วงตก
บา้นทุ่งนาหวาน
บา้นหูนบ

นาหม่อม ผลรวม 11 1
บางกล ่า ท่าชา้ง บา้นยางงาม

บา้นป่ายาง
บางกล า่ ผลรวม 2
เมืองสงขลา เกาะแตว้ บา้นชุมพอ

บา้นด่าน
บา้นชูเกียรติ
บา้นเกาะแตว้

เกาะยอ บา้นในบา้น
เขารูปชา้ง บา้นทุ่งใหญ่

บา้นเขารูปชา้ง
บา้นแหลมเคียน

ทุ่งหวงั บา้นอ่างทอง บา้นคลองโหนด
บา้น บา้นสามแยกทุ่งหวงั
บา้นเขาราม บา้นตน้ยาง
บา้นตีนนา บา้นท าเนียบ
บา้นตน้ไทร
บา้นตกวดั
บา้นไร่
บา้นทรายขาว

พะวง บา้นนาป๋อง
บา้นปลกัจนัทร์หอม

เมอืงสงขลา ผลรวม 18 4
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รัตภูมิ ก าแพงเพชร บา้นหนา้ควนเหรง
เขาพระ บา้นสีสอน บา้นคลองล าขนั

บา้นคลองล าขนั
บา้นแม่พรุ
บา้นหลงัเขา
บา้นคลองถัว่

ควนรู บา้นศาลาคงจนัทร์
คูหาใต้ บา้นจงัโหลน
ท่าชะมวง บา้นควนรู บา้นหนา้เขา

บา้นคลองกรอย
รัตภูม ิผลรวม 10 2
สะเดา ปริก บา้นควนออก

ปาดงัเบซาร์ บา้นบาโรย
บา้นส่ีแยกพฒันา
บา้นตน้ปลิง
บา้นเซาะสวา
บา้นชายควน
บา้นตลาดไทย

ส านกัขาม บา้นแปดร้อยไร่
บา้นไร่ออก

ส านกัแตว้ บา้นควนยเียะ
บา้นทุ่งใหญ่
บา้นนาป็อง
บา้นหวัควน
บา้นบางน ้าขน้

สะเดา ผลรวม 14
สะบา้ยอ้ย เขาแดง บา้นนา

บา้นไร่
บา้นท่าไมไ้ผ่
บา้นถ ้าตลอด
บา้นสวนชาม
บา้นโคกข่อย
บา้นป่าโชน
บา้นเกาะยาง
บา้นเกาะยาง
บา้นส านกัเอาะ
บา้นน ้าเช่ียวกลาง
บา้นทุ่งไทรแจ้
บา้นน ้าเช่ียวเหนือ
บา้นคลองพี
บา้นคลองป๋อง

คูหา บา้นใหม่ห้วยเต่า
บา้นหลกัเขต
บา้นตน้ปิก
บา้นเหล็กไฟ
บา้นควนไมบ้าก
บา้นทพัหลวง
บา้นล่องควน
บา้นปลายล าไตร
บา้นวงัเอาะ
บา้นล าหาร
บา้นทพัยาง
บา้นภูเขา
บา้นทุ่งไพลใต้
บา้นเขาแดง

จะแหน บา้นวงัโอ๊ะ บา้นตะละยอ
บา้นเจาะปาตี
บา้นบานงับาเก๊ะ
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บา้นปานงับองอ
บา้นลูโบะ๊ปันยงั

ทุ่งพอ บา้นสนี(ฉลุง)
บา้นน ้าเช่ียวใต้

ธารคีรี บา้นบาโงปาโฮะ บา้นแกแดะ บา้นหาดทราย
บา้นแมแมะ๊ บา้นพรุบอน

บา้นสุโสะ
บา้นโหนด บา้นละโอน
บาโหย บา้นคลองตาหงา บา้นบาโหย

บา้นควนประดอยา บา้นบาโหย
บา้นปลายคลอง บา้นคลองติก
บา้นแอและ
บา้นคลองตาหงา
บา้นล ายะ
บา้นสิหราม
บา้นคลองป๋อง
บา้นปลายโหย
บา้นกลาง
บา้นคลองพีล
บา้นไร่เหนือ
บา้นคลองอมัรินทร์
บา้นท่าสะทอ้น
บา้นท่าชา้ง
บา้นคลองบาแฆะ
บา้นคลองติก

เปียน บา้นโคกหญา้คา บา้นทุ่งเภา
บา้นวงัเก่า บา้นทุ่งเภา
บา้นตากแดด
บา้นเปียน
บา้นเก่า

สะบา้ยอ้ย บา้นไร่
บา้นตะเคียนทอง

สะบ้าย้อย ผลรวม 63 9 1
สิงหนคร หวัเขา บา้นเขาแดง

บา้นสวนจนัทร์
สิงหนคร ผลรวม 2
หาดใหญ่ คอหงส์ บา้นทุ่งโดน

ฉลุง บา้นป่ากลว้ย
ทุ่งต  าเสา บา้นคลองทุ่ง

บา้นวงัพา
ทุ่งใหญ่ บา้นหวันอนถนน

บา้นพรุเตาะใน
บา้นโคกพยอม

น ้านอ้ย บา้นน ้านอ้ยใน
พะตง บา้นส านกัยอ

บา้นทุ่งง้ิว
หาดใหญ่ ผลรวม 9 1

สงขลา ผลรวม 224 25 1
ผลรวมทั้งหมด 1099 636 35


