
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม บ้านท้องยาง บ้านท้องหยี

ควนทอง บ้านเขาปน
บ้านคลองวัง
บ้านคลองเพลง
บ้านช่องเสียด
บ้านคลองเพลง

ท้องเนียน บ้านท้องโหนด
บ้านแฝงเภา
บ้านบ่อโก
บ้านท้องชิง
บ้านป่าชัน
บ้านป่าชัน
บ้านท่าม่วง

ขนอม ผลรวม 13 1
จุฬาภรณ์ ควนหนองคว้า บ้านสมควร

บ้านชะอวด
ทุ่งโพธ์ิ บ้านทุ่งโพธ์ิ

บ้านทุ่งโพธ์ิ
บ้านทุ่งนาใหม่

นาหมอบุญ บ้านอ่าวศรีเมือง
จุฬาภรณ์ ผลรวม 6
ฉวาง กะเปียด บ้านถนนตก บ้านคลองขัน

บ้านปากกา บ้านคลองขัน
บ้านถนนตก บ้านห้วยส้าน
บ้านคลองไชยเหนือ
บ้านคลองไชยใต้
บ้านปากกระเปียด

จันดี บ้านท่าสะท้อน
บ้านสวนจีน
บ้านพรุกระแซง

นากะชะ บ้านไม้เรียง
นาเขลียง บ้านหานยาง บ้านกะทูนใต้

บ้านวังสะพาน บ้านปลายเภา
นาแว บ้านในช่อง

บ้านคลองเพาะ
ไม้เรียง บ้านห้วยทุ่งคา

บ้านทานพอ
บ้านตรอกไม้แดง
บ้านหนองท่อม

ละอาย บ้านสวนอาย บ้านสวนอาย
บ้านนาค้อใน บ้านมะปรางงาม
บ้านนาค้อ บ้านเศลาเหนือ
บ้านเศลาใต้
บ้านตรอกแค

ไสหร้า บ้านห้วยทรายขาว บ้านพรุพรูหนัง
บ้านปลายคลองเพรง

ห้วยปริก บ้านส านักเปล้า บ้านปากกา
บ้านนาสัญญา
บ้านคลองสายเหนือ

ฉวาง ผลรวม 28 10
ชะอวด เขาพระทอง บ้านท่าข้าม

ควนหนองหงษ์ บ้านท่าข้าม
เคร็ง บ้านท่ามุด
วังอ่าง บ้านนาโตน บ้านวังหอน

บ้านควนมีชัย
บ้านควนไมตรี
บ้านในเตา

ตารางหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวันท่ี 29 - 30 เดือนพฤษจิกายน 2560

จังหวัด อ าเภอ ต าบล
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บ้านห้วยล าพัน
ชะอวด ผลรวม 8 1
ช้างกลาง ช้างกลาง บ้านน  าน้อยเหนือ บ้านเขาธง

บ้านนาเหนือ
บ้านนาล่าง
บ้านวังเหรียง
บ้านหน้าเหมน
บ้านท้ายเหมือง

สวนขัน บ้านเหนือคลอง
หลักช้าง บ้านโคกกระทือ

ช้างกลาง ผลรวม 8 1
เชียรใหญ่ เขาพระบาท บ้านพังแพร่

บ้านวังอ้ายควาย
เชียรใหญ่ ผลรวม 2
ถ  าพรรณรา คลองเส บ้านแพรกกลาง

บ้านด่านช้าง
บ้านด่านช้าง
บ้านปลายเส
บ้านปลายเส
บ้านนาแยะ
บ้านนาแยะใต้

ดุสิต บ้านปลายรา
ถ  าพรรณรา บ้านปากผรา

บ้านคลองเทียะ
ถ  าพรรณรา ผลรวม 10
ท่าศาลา ตล่ิงชัน บ้านนาท้อน บ้านหน้าเขาวัด
ท่าศาลา ผลรวม 1 1
ทุ่งสง กะปาง บ้านบนควน

บ้านลานช้าง
บ้านช่องพรี

เขาขาว บ้านสหกรณ์นิคมทุ่งสง
บ้านนอกไร่
บ้านหินราว
บ้านอ่าวมิน
บ้านอ่าวมิน
บ้านทับกลาง

ควนกรด บ้านทุ่งชน
ชะมาย บ้านส าโรง

บ้านคลองใหญ่
ถ  าใหญ่ บ้านเปิก บ้านสะพานท้อน

บ้านปลายคลอง บ้านบนควน
บ้านโยง บ้านภูชิง
บ้านน  าลอบ บ้านวังแห้ง
บ้านจ าปา บ้านวังใน
บ้านน  าพุ

ท่ีวัง บ้านเกาะยวน
บ้านควนหลวงนาย
บ้านช่องปะ
บ้านเกาะยวน
บ้านหัวนา
บ้านช่องหมี
บ้านวังยวน

นาหลวงเสน บ้านสระแก้ว บ้านนาหลวงเสน
บ้านชุมชนศิลาราย บ้านนาหลวงเสน
บ้านท่าเลา บ้านไสเหนือ

น  าตก บ้านหินกอง
บ้านห้วยกบ
บ้านลานช้าง
บ้านในไร่
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บ้านมะขาม
บ้านเหนือ
บ้านส านักเหรียง
บ้านวังพี
บ้านในเถา

ปากแพรก บ้านนาเหนือ
บ้านท่าแพ

หนองหงส์ บ้านนาไม้ดัด
ทุ่งสง ผลรวม 40 8
ทุ่งใหญ่ ท่ายาง บ้านนาแค

บ้านควนมีชัย
บ้านกรุงหยันใต้

ทุ่งใหญ่ บ้านตาราง
ปริก บ้านหน้าเขาแก้ว

บ้านในเขาแก้ว
บ้านไร่ยาว
บ้านไร่ยาว
บ้านไร่ใน
บ้านควนทุ่งโถ๊ะ
บ้านกรุงหยัน
บ้านควนตอ
บ้านสระนางมโนราห์
บ้านหนองยูง
บ้านสระนางมโนราห์
บ้านทุ่งนา
บ้านวังไทร
บ้านหัวควน
บ้านบ่อลูกรัง

ทุ่งใหญ่ ผลรวม 19
นบพิต า กรุงชิง บ้านปากลง บ้านห้วยตง

บ้านนบ
บ้านห้วยพาน
บ้านพิต า
บ้านพิต า

นบพิต า บ้านนบพิต า บ้านเขาเหล็ก
บ้านท้ายนา บ้านเขาเหล็ก
บ้านถ  าโคก บ้านเขาเหล็ก
บ้านสวนกลาง บ้านเขาเหล็ก

บ้านสวนกลาง
บ้านสวนกลาง
บ้านยายร่ม
บ้านยายร่ม
บ้านสวนกลาง
บ้านถ  าโคก
บ้านตลาดโรงเหล็ก
บ้านเขายิก

นาเหรง บ้านคลองใน บ้านคลองใน
บ้านท่าพุด บ้านยอดเหลือง

นบพิต า ผลรวม 7 19
นาบอน ทุ่งสง บ้านเหนือ

นาบอน บ้านน  าตก
บ้านคลองจัง
บ้านเกาะยวน

นาบอน ผลรวม 4
บางขัน บางขัน บ้านไร่เหนือ

บ้านคลองเสาเหนือ
บ้านไสเตาอ้อย
บ้านควนตอ
บ้านหน้าเขา
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บ้านนิคม บ้านเหนือคลองซา
บ้านล านาว บ้านพรุพรี

บ้านเขาวง
บางขัน ผลรวม 8
พรหมคีรี ทอนหงส์ บ้านในตูล บ้านเก้ากอ

บ้านวังลุง บ้านในเขียว
บ้านดอนคา บ้านในเขียว 1

พรหมโลก บ้านในหมง บ้านห้วยบอน
บ้านปลายอวน
บ้านตลาดศุกร์

พรหมคีรี ผลรวม 4 6
พิปูน กะทูน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 บ้านห้วยกลาง

บ้านกะทูนเหนือ
บ้านนางเอื อย

เขาพระ บ้านหนองบัว บ้านห้วยท้อน
บ้านทุ่งร่อน บ้านห้วยโกเหนือ
บ้านห้วยโปน บ้านใสเขือ
บ้านนาตล่ิงซองใต้ บ้านห้วยใหม่

บ้านห้วยโก
บ้านเหนือคลอง
บ้านนามวน

ควนกลาง บ้านเหนือคลอง
บ้านในช่อง

บ้านเหนือคลองระแนะ บ้านเหนือคลอง
พิปูน บ้านเหนือคลอง

บ้านใฅ บ้านไร่ใน
ยางค้อม บ้านพรุทัง

บ้านทางหลวง
บ้านนาค้อใน
บ้านนาเหนือ

พิปูน ผลรวม 13 13
เมืองนครศรีธรรมราช ท่างิ ว บ้านท่างาม บ้านหน้าเขามหาชัย

บ้านพรุพี บ้านท่างิ ว
บ้านควน
บ้านวังก้อง

เมืองนครศรีธรรมราช ผลรวม 2 4
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ บ้านเถลิง บ้านคูหา

บ้านเถลิง บ้านคูหา
บ้านเขาล าเล่น บ้านหินลอน
บ้านหินลับ บ้านหัวเมือ
บ้านเขาน้อย บ้านร่อนนา
บ้านหนองเป็ด บ้านหนองบอน
บ้านต้นกอ

หินตก บ้านขุนพัง บ้านหินตก
บ้านสามร้อยกล้า บ้านใสเงาะ

บ้านห้วยไม้แก่น
บ้านห้วยไม้แก่น

ร่อนพิบูลย์ ผลรวม 9 10
ลานสกา ก าโลน บ้านหัววังทราย บ้านคีรีทอง

บ้านมะม่วงกวาง บ้านคีรีวง
บ้านไสเนียง บ้านวัดสมอ

บ้านวังไทร
เขาแก้ว บ้านชายเขา บ้านคันเบ็ด

บ้านอ่าวอ้ายไทร
บ้านร่อน
บ้านคีรีกันทร์
บ้านวังไพร
บ้านศาลขุน
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ลานสกา บ้านเผียน บ้านต้นมะขาม
บ้านวังหงส์ บ้านตรงควน
บ้านห้วยน  าเขียว บ้านนอกสวน
บ้านน  ารอบ

ลานสกา ผลรวม 8 13
สิชล เขาน้อย บ้านเขาใหญ่ บ้านคลองโหมด

บ้านตลาดจันทร์ บ้านส านักเนียน
บ้านเขาใหญ่
บ้านป่ามะพร้าว
บ้านไสต๊ักแตน

ฉลอง บ้านคลองไทร บ้านวังสร้าน
ทุ่งปรัง บ้านชายเขา บ้านทุ่งไม้เรียง

บ้านเขาเหล็ก
บ้านพังหัวควาย

ทุ่งใส บ้านเขาฝ้าย
บ้านเขานุ้ย

เทพราช บ้านเผียนบน
บ้านเขาญวนเฒ่า
บ้านเผียนบน
บ้านอ่าวยางแดง
บ้านเผียนบน
บ้านวาโย

ส่ีขีด บ้านส่ีขีด บ้านเขาพับผ้า
บ้านส่ีขีด บ้านน  าร้อน
บ้านท่าโคก บ้านน  าร้อน
บ้านเขาขวาง
บ้านคลองงา

สิชล ผลรวม 14 15
หัวไทร ทรายขาว บ้านไทรงด

บ้านหัวหิน
บ้านราม บ้านบ่อเตียง

หัวไทร ผลรวม 3
นครศรีธรรมราช ผลรวม 207 102
นราธิวาส จะแนะ จะแนะ บ้านลาแล บ้านไอร์กือโละ

บ้านยารอ บ้านไอร์มือเซ
บ้านกายูคละ บ้านไอร์มือเซ
บ้านกาแซ บ้านไอร์มือเซ
บ้านตือกอ บ้านไอร์มือเซ
บ้านละหาร
บ้านเปาะอีลง
บ้านสะโก
บ้านปารี
บ้านไอร์กรอส
บ้านไอร์ยือรุส
บ้านเกาะกลาง

ช้างเผือก บ้านไอร์กาแซ บ้านไอร์กามาฮา
บ้านไอร์บือแต บ้านไอร์กาแซ
บ้านปูลก่ีโย บ้านน  าวน
บ้านไอร์ลาฆอ บ้านไอร์ปาราดะห์
บ้านไอร์กือซา บ้านไอร์สะกูวา
บ้านมือบาแรแน บ้านไอร์ปา
บ้านนาแบง บ้านเสรี
บ้านป่าไผ่ บ้านบือแนกูมุง
บ้านรักธรรม บ้านกูมุง

บ้านไอร์กาเว๊าะ
บ้านไอร์โซ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
บ้านบูยง
บ้านไอร์ลอ
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บ้านไอร์ลาฆอ
บ้านไอร์กือซา
บ้านไอร์บารอ
บ้านเหมือง
บ้านไอบาลอ
บ้านลีลานนท์(1)
บ้านช้างเผือก
บ้านลีลานนท์(2)
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(12)

ดุซงญอ บ้านแมะแซ บ้านกาแย
บ้านเมาะอีเสาะ บ้านน  าเย็น

บ้านกาแย
บ้านกาเต๊าะ
บ้านน  าหอม
บ้านไอร์จะเซ็ง
บ้านจือกอ
บ้านไอร์สะกูวา
บ้านไอร์ปา

ผดุงมาตร บ้านไอปีแซ บ้านบาลูกา
บ้านลูโบ๊ะ
บ้านเมาะตาโก๊ะ

จะแนะ ผลรวม 24 40
เจาะไอร้อง บูกิต บ้านปีแนมูดอ บ้านเจาะเกาะ

บ้านกูเว บ้านโต๊ะเล็ง
บ้านบาโงไอซา

เจาะไอร้อง ผลรวม 3 2
บาเจาะ กาเยาะมาตี บ้านบลูกา บ้านกาเยาะมาตี

บาเจาะ บ้านส้มป่อย บ้านผาดง
บ้านปูลา บ้านตะลาฆอบาตู
บ้านโฆ๊เต๊าะแด

บาเระเหนือ บ้านมาแฮ บ้านแคและ
บ้านยามูแรแน บ้านบาตูมานิง(ก าปงบูเก๊ะ)
บ้านปะลุกากาออ
บ้านปาฮงเมาะแต

ปะลุกาสาเมาะ บ้านยามูปูละ บ้านตะโล๊ะตา
บ้านกือลองอาย บ้านศาลาตันหยง
บ้านมะยูง บ้านบือแนบือละ

ลุโบะสาวอ บ้านตะโละบาลอ
บ้านสุไหงบาตู

บาเจาะ ผลรวม 11 10
เมืองนราธิวาส กะลุวอ บ้านยางแดง บ้านกาแลตูกะ

บ้านบายะ
กะลุวอเหนือ บ้านนากออูแต
โคกเคียน บ้านกือลองนีติง บ้านบูเก๊ะยามู

บ้านโคกเคียน บ้านตะลากอมือแด
เมืองนราธิวาส ผลรวม 5 3
ย่ีงอ จอเบาะ บ้านลูโบะนาริง บ้านลูโบะปาเระ

บ้านปาเซปูเต๊ะ
ตะปอเยาะ บ้านกูยิ

บ้านมีเยาะบือโระ
บ้านแบเราะ
บ้านแคเมาะ

ย่ีงอ บ้านบาโง บ้านกาบุ๊
บ้านกือลูโก
บ้านปาแดบาละ

ลุโบะบายะ บ้านยือนือเระ
บ้านกูแบบาเดาะ
บ้านก าปงบูเก๊ะ
บ้านบือแนกาเซ็ง
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บ้านลูโบะบายะ
ย่ีงอ ผลรวม 4 12
ระแงะ กาลิซา บ้านกาหน๊ัว บ้านกาแลแง

บ้านกาเด็ง
บ้านกาลูบี

เฉลิม บ้านท านบ บ้านกูจิงรือป๊ะ
บ้านลูโบ๊ะอาแน
บ้านซีโป

ตันหยงมัส บ้านละโอ
บองอ บ้านโต๊ะอีแต

บ้านเมาะซาวา
บาโงสะโต บ้านลูโบ๊ะบาราแง
มะรือโบตก บ้านสะโลว์มะรือโป บ้านตือเงาะ

บ้านฮาปา บ้านกูโบ
บ้านบูเก๊ะปือเราะ บ้านอาแว
บ้านบูเก๊ะฮูลู บ้านก าปงเจ๊ะ

บ้านบลูกา
บ้านบูเก๊ะฮีเล

ระแงะ ผลรวม 7 15
รือเสาะ โคกสะตอ บ้านซอแด๊ะ บ้านพัฒนาชาติไทย บ้านน  าปัน

บ้านไอร์จาแบ
บ้านธารน  าทิพย์ 2
บ้านธารน  าทิพย์ 1
บ้านสันภัคดี
บ้านศรีภิญโญ
บ้านปาแดจืองา
บ้านธรรมเจริญ
บ้านประชานิมิตร
บ้านไอร์แรแก
บ้านสันคีรี
บ้านโคกโพธ์ิสันติ
บ้านจาแบตีกอ

บาตง บ้านแปแต๊ะ บ้านแรเลาะ
บ้านไอร์จาดา

รือเสาะ บ้านบือแนยือลามง
บ้านยะบะ
บ้านปาตี
บ้านบูเก๊ะตีงี
บ้านบูก๊ิตยือแร
บ้านสะโล
บ้านปอเนาะต้นตันหยง
บ้านบาโงปูเย็ง

รือเสาะออก บ้านลาเซ๊ะ บ้านมือและห์
บ้านปูโป๊ะ บ้านลือโบ
บ้านลากูโบ บ้านบาโง
บ้านกาโด๊ะ บ้านโต๊ะอาเล็ม
บ้านกือเล็งตก บ้านยาโต๊ะ(ละเมาะใน)
บ้านราแม บ้านตาโบแร
บ้านบาโงมือแด บ้านตะโละตอแล
บ้านปือดอ บ้านโต๊ะกาเปาะ
บ้านสวนพิทาน บ้านปอเนาะบาโงลีโม
บ้านละเมาะนอก

เรียง บ้านดาระ บ้านจาเราะนิบง
บ้านบาโงปูเราะ

ลาโละ บ้านตันหยง บ้านกีเยาะ
บ้านบาซาบาแย บ้านบาซาพาบือติ

บ้านนิบง
บ้านบาโระ

สามัคคี บ้านยาเบาะ บ้านบาโงยือแร
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บ้านสามัคคี(บาโงป๊าว) บ้านบาโงกือเต๊ะ
บ้านบาเละฮีเล
บ้านบาลูกา(กาปง)

สาวอ บ้านบาซาบอเวาะ บ้านสาวอฮีเล
บ้านทางซือแด บ้านสาวอฮูลู
บ้านตะโละดอเลาะ บ้านบือเจ๊าะบองอ
บ้านบาเดาะมาตี

สุวารี บ้านบน บ้านตาเปาะ
บ้านก าปงฮีเล บ้านบือแนลูโบ๊ะ
บ้านตายา บ้านตันหยง
บ้านปอเนาะ
บ้านตะโหนด
บ้านบือเล็งใต้
บ้านโต๊ะดอเงาะ
บ้านลูโบ๊ะ
บ้านกูโบ
บ้านปอเนาะ
บ้านบาเละบือแน
บ้านซาฆอ
บ้านยือลาแป
บ้านตันหยง

รือเสาะ ผลรวม 44 39 1
แว้ง แม่ดง บ้านเปราะห์

โละจูด บ้านโล๊ะจูด บ้านกาแป๊ะ
บ้านตาโกะ บ้านวังกระบือ
บ้านบาลา บ้านลูโป๊ะแป๊ะ
บ้านสาวอ บ้านสะ

เอรวัณ บ้านจาแบดูวอ
แว้ง ผลรวม 4 6
ศรีสาคร กาหลง บ้านป่าไผ่ บ้านสายบน

บ้านกาหลง บ้านนิคมสายบน
บ้านไอร์วอ บ้านย่ีสิบ

บ้านพักนิคมสร้างตนเองศรีสาคร
เชิงคีรี บ้านดาฮง
ซากอ บ้านไอร์์เจ๊ียะ

บ้านตะเคียนต้นเด่ียว
บ้านเจ๊แต
บ้านคอตอ
บ้านตะเคียนต้นเด่ียว
บ้านไอร์ซือดอ

ศรีบรรพต บ้านไอร์กือเน๊าะ บ้านสายวารี
บ้านปาโงง บ้านไอร์ตุย

บ้านไอร์แยงดูวอ
บ้านไอร์กือเน๊าะ
บ้านละโอ
บ้านไอร์กือเน๊าะ
บ้านลาเต๊าะปีแน
บ้านลูโบ๊ะบือลิน
บ้านยากาบองอ
บ้านไอร์อง
บ้านไอร์กูเล็ง

ศรีสาคร บ้านไอร์กือโล๊ะ บ้านจือแก
บ้านก าเบาะ บ้านไอร์แตแต
บ้านไอร์กาเว บ้านราตาปันตัง
บ้านไอร์แตแต บ้านยาแลเบ๊าะ
บ้านสวนไผ่ บ้านไอร์ซูซง
บ้านปาหนัน บ้านก าปงแง
บ้านปาแน บ้านยาแลเบ๊าะ

บ้านไอร์จูโจ๊ะ
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บ้านไอร์บือแก
บ้านไอร์กาแซ

ศรีสาคร ผลรวม 12 32
สุคิริน เกียร์ บ้านกูบากูแลง

บ้านทรงคีรี
บ้านบือลาเลาะมาตอ
บ้านแบตา
บ้านไอนาบือ
บ้านไอยามู
บ้านสายบริษัท
บ้าน กม.7
บ้าน กม.6
บ้านน  าใส
บ้านสายบริษัทนอก
บ้าน กม.4
บ้าน กม.3
บ้านเกียร์
บ้านนิคมสร้างตนเองสุคิริน

ภูเขาทอง บ้านวังน  าเย็น บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านไอปาโจ
บ้านไอกาเปาะ
บ้านทรายทอง
บ้านชุมทอง
บ้านต้นทุเรียน
บ้านโต๊ะโม๊ะ
บ้านวังทอง
บ้านแหลมทอง
บ้านล าธารทอง
บ้านภูเขาทอง
บ้านภูเขาทอง

มาโมง บ้านมาโมง บ้านสายเอก
บ้านไอปือรง บ้านปารีย์
บ้านกะลูบี บ้านราษฎร์พัฒนา
บ้านสอวอนอก บ้านสามซอย
บ้านสอวอวงเวียน บ้านไอจือเราะใน
บ้านยาเด๊ะ บ้านไอจือเราะ

บ้านไอตีมุง
บ้านสอวอใน
บ้านโว

ร่มไทร บ้านบาลูกายาอิง
บ้านกูยิ
บ้านยาบี
บ้านบูเก๊ะดามา
บ้านร่มไทร
บ้านน  าขุ่น
บ้านผาสุข
บ้านร่วมใจ
บ้านไอดีแย
บ้านไอดีแย

สุคิริน บ้านน้อมเกล้า บ้าน กม.17
บ้านไอกาบู(กม.10) บ้านกูมุง
บ้านลีลานนท์(4) บ้านน  าตก
บ้านราษฎร์สามัคคี บ้านน  าตกซอย 3
บ้านซอยปราจีน บ้านไอกาบู(กม.11)
บ้าน กม.3 สายยะลา บ้านลีลานนท์(3)
บ้านสอวอนอก บ้านราษฎร์ประสาน
บ้านราษฎร์สามัคคี บ้านกม. 9
บ้านสันติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(12)

บ้านตันหยงมะลิ
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บ้านราษฎร์ผดุง
สุคิริน ผลรวม 16 57
สุไหงโก-ลก มูโนะ บ้านมูโนะ
สุไหงโก-ลก ผลรวม 1
สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง บ้านโคกโก บ้านไอยือรา

บ้านโต๊ะเด็ง บ้านปาฮงกรายี
บ้านบลูกา บ้านโผลง
บ้านไอปายง บ้านลูโบ๊ะดอฮะ
บ้านบาตูบือแน

ปะลุรู บ้านสุไหงปาดี
ริโก๋ บ้านริโก๋

บ้านบือเจาะบือซา
บ้านสามแยกกูวา
บ้านแบ่ง

สากอ บ้านบาโงตือบู
สุไหงปาดี ผลรวม 11 4

นราธิวาส ผลรวม 142 220 1
ปัตตานี กะพ้อ ปล่องหอย บ้านดาแลกือแล บ้านมะกอ

บ้านบือแนกาเซะ
บ้านโลทู

กะพ้อ ผลรวม 3 1
โคกโพธ์ิ ช้างให้ตก บ้านเกาะเปลว

บ้านป่าลาม
บ้านปลายทุ่ง
บ้านล าอ่าน

ทรายขาว บ้านหลวงจันทร์ บ้านตกวัด
บ้านจอบแหลม
บ้านควน
บ้านนางหอย
บ้านล าหยัง
บ้านท์่พลู
บ้านตล่ิง
บ้านควนลังงา
บ้านเหนือวัด
บ้านล าดินเหนียว

ทุ่งพลา บ้านเกาะตา บ้านช้างให้ออก
บ้านต้นโดด

นาเกตุ บ้านบาโงฆาดิง
บ้านลาแม

นาประดู่ บ้านกล้วย
บ้านทุ่งหาญ
บ้านศาคริม
บ้านห้วยเป๊ีย

ปากล่อ บ้านบ่อหว้า
บ้านเละฮีเลย์

ป่าบอน บ้านใหม่
บ้านนาค้อกลาง

โคกโพธ์ิ ผลรวม 26 2
ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา บ้านตะโล๊ะแมะนา

ปากู บ้านปาแดปาลัส
พิเทน บ้านป่ามะพร้าว บ้านโต๊ะชูด

บ้านพิเทน บ้านโต๊ะชูด
บ้านบือจะ

ทุ่งยางแดง ผลรวม 5 2
ปะนาเระ คอกกระบือ บ้านปากช่อง บ้านใหญ่

บ้านคอกกระบือ บ้านหัวนอน
บ้านหัวญวน

ท่าน  า บ้านเชิงเขา บ้านโต๊ะซา
บ้านสุเหร่า
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บ้านกูมุง
บ้านกลาง บ้านหัวเขาแก้ว บ้านท่าชะเมา

บ้านบ่ออิฐ
บ้านน  าบ่อ บ้านแฆแฆ บ้านเตราะหัก
พ่อม่ิง บ้านพ่อม์่ง บ้านเคียน

ปะนาเระ ผลรวม 8 8
มายอ ถนน บ้านเมาะโง

บ้านดูวา
มายอ บ้านบลูกา
ลุโบะยิไร บ้านโคกกอ

มายอ ผลรวม 4
แม่ลาน ป่าไร่ บ้านบาตากูบู

บ้านแปลงงู
บ้านวังกว้าง
บ้านนาหมอเทพ
บ้านหน้าควน
บ้านควน

ม่วงเตี ย บ้านลองแตยอ
แม่ลาน บ้านคลองทราย

บ้านควนน้อย
บ้านต้นซ้าน

แม่ลาน ผลรวม 10
ยะรัง เขาตูม บ้านปาลอบูเกะ

บ้านนิปิกูเละ
บ้านบูเกะดาตู
บ้านคอบอ
บ้านจาเราะ
บ้านโสร่ง
บ้านราโจะ
บ้านบะตี
บ้านต้นต าเสา

เมาะมาวี บ้านกาลาพอ
ยะรัง ผลรวม 10
สายบุรี ตะลุบัน บ้านค้อ

เตราะบอน บ้านตะโล๊ะปละ บ้านกะลาพอออก
บ้านตรวจน  า
บ้านฮูแตกอแล

ทุ่งคล้า บ้านเตราะปิง บ้านนาหว้า
บ้านเจาะบาตู
บ้านกะลาพอตก

บือเระ บ้านปะรุกาตือแร
แป้น บ้านใหม่

บ้านช่องหมู
ละหาร บ้านบาโง

สายบุรี ผลรวม 5 8
ปัตตานี ผลรวม 71 21
พัทลุง กงหรา กงหรา บ้านนาแค บ้านควน

บ้านกงหราใหม่ บ้านใสเคียน
คลองเฉลิม บ้านควนกล้วย

บ้านศาลาเม็ง
บ้านคู
บ้านป่าแก่ตก
บ้านนาบอน
บ้านนาทุ่งโพธ์ิ
บ้านนาเหรน
บ้านในควน

คลองทรายขาว บ้านท่าเหนาะ
บ้านทอนตรน
บ้านพญาโฮ้ง
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บ้านโคกทราย
ชะรัด บ้านพรุนาแด้

บ้านต้นประดู่
สมหวัง บ้านหวังตก

กงหรา ผลรวม 17 2
เขาชัยสน เขาชัยสน บ้านควนเทพราช

โคกม่วง บ้านควนไซ
บ้านทุ่งปุดนา

เขาชัยสน ผลรวม 3
ควนขนุน ทะเลน้อย บ้านปลายตรอก

พนมวังก์ บ้านทอนเศียร
พนางตุง บ้านค่าย

ควนขนุน ผลรวม 3
ตะโหมด คลองใหญ่ บ้านท่าเชียดตก

ตะโหมด บ้านหนองปด บ้านไร่ตก
บ้านเชิงเขา
บ้านควนอินอโม
บ้านควนล่อน
บ้านโหล๊ะจันกระ
บ้านต้นเลียบ
บ้านไร่ตก

แม่ขรี บ้านควนไซ
ตะโหมด ผลรวม 9 1
ปากพะยูน เกาะนางค า บ้านท่าสังข์

บ้านท่าตีน
บ้านควนในวัง

เกาะหมาก บ้านอ่าวจาด
ปากพะยูน บ้านกลาง

ปากพะยูน ผลรวม 5
ป่าบอน หนองธง บ้านคลองตอ

บ้านโหล๊ะหาร
ป่าบอน ผลรวม 2
ป่าพยอม เกาะเต่า บ้านบางหล่อ

บ้านบางเหรียง
ลานข่อย บ้านทุ่งชุมพล บ้านเขาล้อม

บ้านล าคุม
บ้านเขาล้อม
บ้านจองกอก
บ้านถ  าลา
บ้านถ  าลา

ป่าพยอม ผลรวม 8 1
เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ บ้านทุ่งมะขาม
เมืองพัทลุง ผลรวม 1
ศรีนครินทร์ ชุมพล บ้านแพรกยอ

บ้านนา บ้านห้วยทรายขาว บ้านล าใน
บ้านห้วยลี
บ้านกลางทุ่ง
บ้านล าในใต้
บ้านน  าตาย

ล าสินธ์ุ บ้านล าสินธ์ุ บ้านโหล๊ะไฟ
บ้านใสแตระ

ศรีนครินทร์ ผลรวม 8 2
ศรีบรรพต เขาปู่ บ้านทุ่งยูง

บ้านควนลม
บ้านโหล๊ะปราง
บ้านเขาปู่
บ้านโพธ์ิเล
บ้านเหนือ
บ้านท่ายูง
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บ้านเขาแก้ว
เขาย่า บ้านควนฤทธ์ิ
ตะแพน บ้านท่าข้าม

บ้านไสหญ้าคา
บ้านหน้าควน
บ้านคลองเรือ
บ้านสวนไอ้เตี ย

ศรีบรรพต ผลรวม 14
พัทลุง ผลรวม 70 6
ผลรวมทั งหมด 490 349 1


