
นราธิวาส รุนที่ 1 นราธิวาส รุนที่ 2

อําเภอ อปท. อําเภอ อปท.

อ.เมืองนราธิวาส  เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เจาะไอรอง  อบต.มะรือโบออก

อ.เมืองนราธิวาส  อบต.ลําภู อ.เจาะไอรอง  อบต.บูกิต

อ.เมืองนราธิวาส  อบต.มะนังตายอ อ.เจาะไอรอง  อบต.จวบ

อ.เมืองนราธิวาส  อบต.กะลุวอ อ.ตากใบ  เทศบาลเมืองตากใบ

อ.บาเจาะ  ทต.บาเจาะ อ.ตากใบ  อบต.พรอน

อ.บาเจาะ  อบต.บาเระเหนือ อ.แวง  อบต.โละจูด

อ.บาเจาะ  อบต.ลุโบะสาวอ อ.แวง  อบต.แวง

อ.ยี่งอ  อบต.ลุโบะบือซา อ.แวง  อบต.กายูคละ

อ.ยี่งอ  อบต.ละหาร อ.แวง  อบต.แมดง

อ.ยี่งอ  อบต.จอเบาะ อ.แวง  ทต.แวง

อ.รือเสาะ  ทต.รือเสาะ อ.ศรีสาคร  ทต.ศรีสาคร

อ.รือเสาะ  อบต.ลาโละ อ.ศรีสาคร  อบต.ตะมะยูง

อ.รือเสาะ  อบต.สามัคคี อ.ศรีสาคร  อบต.กาหลง

อ.รือเสาะ  อบต.รือเสาะ อ.สุคิริน  ทต.สุคิริน

อ.รือเสาะ  อบต.รือเสาะออก อ.สุคิริน  อบต.ภูเขาทอง

อ.จะแนะ  อบต.ดุซงญอ อ.สุคิริน  อบต.สุคิริน

อ.จะแนะ  อบต.จะแนะ อ.สุคิริน  อบต.เกียร

อ.จะแนะ  อบต.ผดุงมาตร อ.สุไหงโกลก  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อ.ระแงะ  ทต.ตันหยงมัส อ.สุไหงโกลก  อบต.ปูโยะ

อ.ระแงะ  ทต.มะรือโบตก อ.สุไหงปาดี  ทต.ปะลุรู

อ.ระแงะ  อบต.บองอ อ.สุไหงปาดี  อบต.โตะเด็ง

อ.ระแงะ  อบต.ตันหยงลิมอ



ปตตานี รุนที่ 1 ปตตานี รุนที่ 2

อําเภอ อปท. อําเภอ อปท.

อ.โคกโพธิ์  อบต.นาเกตุ อ.กะพอ  อบต.กะรุบี

อ.โคกโพธิ์  อบต.บางโกระ อ.กะพอ  อบต.ตะโละดือรามัน

อ.โคกโพธิ์  อบต.นาประดู อ.ทุงยางแดง  อบต.ตะโละแมะนา

อ.โคกโพธิ์  อบต.ทุงพลา อ.ทุงยางแดง  อบต.พิเทน

อ.โคกโพธิ์  อบต.โคกโพธิ์ อ.ทุงยางแดง  อบต.น้ําดํา

อ.โคกโพธิ์  อบต.ทรายขาว อ.ปะนาเระ  ทต.ปะนาเระ

อ.โคกโพธิ์  ทต.นาประดู อ.ปะนาเระ  อบต.ดอน

อ.โคกโพธิ์  อบต.ปาบอน อ.ปะนาเระ  อบต.ทาน้ํา

อ.โคกโพธิ์  ทต.มะกรูด อ.ปะนาเระ  อบต.บานน้ําบอ

อ.เมืองปตตานี  เทศบาลเมืองปตตานี อ.ปะนาเระ  อบต.ควน

อ.เมืองปตตานี  ทต.รูสะมิแล อ.มายอ  ทต.มายอ

อ.เมืองปตตานี  อบต.กะมิยอ อ.มายอ  อบต.ลางา

อ.แมลาน  อบต.ปาไร อ.มายอ  อบต.เกาะจัน

อ.แมลาน  อบต.มวงเตี้ย อ.มายอ  อบต.ลุโบะยิไร

อ.แมลาน  อบต.แมลาน อ.มายอ  อบต.สาคอบน

อ.ยะรัง  อบต.ปตูมุดี อ.ไมแกน  อบต.ตะโละไกรทอง

อ.ยะรัง  อบต.วัด อ.ไมแกน  อบต.ไทรทอง

อ.ยะรัง  อบต.ยะรัง อ.ไมแกน  อบต.ดอนทราย

อ.ยะรัง  อบต.คลองใหม อ.สายบุรี  อบต.กะดุนง

อ.ยะหริ่ง  ทต.ยะหริ่ง อ.สายบุรี  อบต.แปน

อ.ยะหริ่ง  ทต.บางปู อ.สายบุรี  อบต.ปะเสยะวอ

อ.หนองจิก  ทต.หนองจิก



ยะลา รุนที่ 1 ยะลา รุนที่ 2

อําเภอ อปท. อําเภอ อปท.

อ.กรงปนัง  อบต.สะเอะ อ.กาบัง  อบต.กาบัง

อ.กรงปนัง  อบต.กรงปนัง อ.ธารโต  อบต.ธารโต

อ.กรงปนัง  อบต.หวยกระทิง อ.ธารโต  อบต.บานแหร

อ.เมืองยะลา  ทต.ทาสาป อ.ธารโต  อบต.คีรีเขต

อ.เมืองยะลา  ทต.ยุโป อ.ธารโต  อบต.แมหวาด

อ.เมืองยะลา  อบต.ยะลา อ.บันนังสตา  ทต.บันนังสตา

อ.เมืองยะลา  เทศบาลนครยะลา อ.บันนังสตา  อบต.ตาเนาะปูเตะ

อ.เมืองยะลา  อบต.หนาถ้ํา อ.บันนังสตา  อบต.ถ้ําทะลุ

อ.เมืองยะลา  อบต.เปาะเสง อ.เบตง  เทศบาลเมืองเบตง

อ.เมืองยะลา  อบต.บันนังสาเรง อ.เบตง  อบต.ยะรม

อ.เมืองยะลา  ทม.สะเตงนอก อ.เบตง  อบต.ตาเนาะแมเราะ

อ.รามัน  ทต.โกตาบารู อ.เบตง  ทต.ธารน้ําทิพย

อ.รามัน  อบต.กายูบอเกาะ อ.เบตง  อบต.อัยเยอรเวง

อ.รามัน  อบต.ยะตะ อ.ยะหา  อบต.ละแอ

อ.รามัน  อบต.จะกวะ อ.ยะหา  อบต.บาโระ

อ.รามัน  อบต.บาโงย อ.ยะหา  อบต.กาตอง

อ.รามัน  อบต.อาซอง อ.ยะหา  อบต.ยะหา

อ.รามัน  ทต.เมืองรามันห อ.ยะหา  ทต.ปะแต

อ.รามัน  ทต.บาลอ อ.ยะหา  อบต.บาโงยซิแน

อ.รามัน  อบต.เนินงาม อ.ยะหา  ทต.ยะหา

อ.รามัน  อบต.ตะโละหะลอ

อ.รามัน  อบต.กาลอ

อ.รามัน  อบต.วังพญา

อ.รามัน  อบต.กาลูปง

อ.รามัน  อบต.บือมัง



สงขลา รุนที่ 1 สงขลา รุนที่ 2 สงขลา รุนที่ 3

อําเภอ อปท. อําเภอ อปท. อําเภอ อปท.

อ.กระแสสินธุ  อบต.โรง อ.คลองหอยโขง  ทต.ทุงลาน อ.ควนเนียง  ทต.ควนเนียง

อ.กระแสสินธุ  ทต.เชิงแส อ.คลองหอยโขง  ทต.โคกมวง อ.จะนะ  ทต.จะนะ

อ.กระแสสินธุ  ทต.กระแสสินธุ อ.คลองหอยโขง  อบต.คลองหลา อ.จะนะ  อบต.ทาหมอไทร

อ.เมืองสงขลา  เทศบาลนครสงขลา อ.คลองหอยโขง  อบต.คลองหอยโขง อ.จะนะ  อบต.สะพานไมแกน

อ.เมืองสงขลา  ทต.เกาะแตว อ.บางกล่ํา  ทต.ทาชาง อ.จะนะ  อบต.น้ําขาว

อ.เมืองสงขลา  ทม.เขารูปชาง อ.บางกล่ํา  ทต.บานหาร อ.เทพา  ทต.เทพา

อ.เมืองสงขลา  ทม.มวงงาม อ.บางกล่ํา  อบต.บางกล่ํา อ.เทพา  อบต.วังใหญ

อ.ระโนด  ทต.ระโนด อ.บางกล่ํา  อบต.แมทอม อ.เทพา  อบต.เกาะสะบา

อ.ระโนด  อบต.บานใหม อ.สะเดา  ทต.ปริก อ.นาทวี  อบต.นาหมอศรี

อ.ระโนด  อบต.คลองแดน อ.สะเดา  เทศบาลเมืองสะเดา อ.นาทวี  ทต.นาทวี

อ.ระโนด  อบต.ระโนด อ.สะเดา  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร อ.นาทวี  ทต.นาทวีนอก

อ.รัตภูมิ  ทม.กําแพงเพชร อ.สะเดา  อบต.สํานักแตว อ.นาทวี  อบต.ทับชาง

อ.รัตภูมิ  ทต.คูหาใต อ.สะเดา  อบต.ทุงหมอ อ.นาทวี  อบต.ทาประดู

อ.รัตภูมิ  อบต.ทาชะมวง อ.หาดใหญ  เทศบาลเมืองบานพรุ อ.นาทวี  อบต.สะทอน

อ.สทิงพระ  ทต.สทิงพระ อ.หาดใหญ  ทม.คอหงส อ.นาหมอม  อบต.พิจิตร

อ.สทิงพระ  อบต.คลองรี อ.หาดใหญ  เทศบาลนครหาดใหญ อ.นาหมอม  อบต.นาหมอม

อ.สทิงพระ  อบต.คูขุด อ.หาดใหญ  อบต.ทาขาม อ.นาหมอม  อบต.คลองหรัง

อ.สทิงพระ  อบต.ทาหิน อ.หาดใหญ  ทต.น้ํานอย อ.นาหมอม  อบต.ทุงขมิ้น

อ.สทิงพระ  อบต.สนามชัย อ.หาดใหญ  อบต.พะตง อ.สะบายอย  อบต.คูหา

อ.สทิงพระ  อบต.ดีหลวง อ.หาดใหญ  อบต.ทุงใหญ อ.สะบายอย  อบต.เขาแดง

อ.สทิงพระ  อบต.ชุมพล อ.หาดใหญ  ทม.คลองแห อ.สะบายอย  ทต.ทาพระยา

อ.สทิงพระ  อบต.บอแดง อ.หาดใหญ  ทต.คูเตา อ.สะบายอย  ทต.สะบายอย

อ.สิงหนคร  เทศบาลเมืองสิงหนคร อ.หาดใหญ  ทม.ทุงตําเสา อ.สะบายอย  อบต.ทุงพอ

อ.สิงหนคร  อบต.วัดขนุน

อ.สิงหนคร  อบต.รําแดง



สตูล รุนที่ 1

อําเภอ อปท.

อ.ควนกาหลง  อบต.ควนกาหลง

อ.ควนกาหลง  อบต.อุใดเจริญ

อ.ควนโดน  ทต.ควนโดน

อ.ควนโดน  อบต.ควนสะตอ

อ.ทาแพ  อบต.ทาแพ

อ.ทาแพ  อบต.แป-ระ

อ.ทาแพ  อบต.ทาเรือ

อ.ทุงหวา  ทต.ทุงหวา

อ.ทุงหวา  อบต.นาทอน

อ.ทุงหวา  อบต.ปาแกบอหิน

อ.ทุงหวา  อบต.ทุงหวา

อ.มะนัง  อบต.ปาลมพัฒนา

อ.มะนัง  อบต.นิคมพัฒนา

อ.เมือง  ทต.คลองขุด

อ.เมือง  อบต.ควนขัน

อ.เมืองสตูล  เทศบาลเมืองสตูล

อ.เมืองสตูล  ทต.ฉลุง

อ.เมืองสตูล  ทต.เจะบิลัง

อ.เมืองสตูล  อบต.เจะบิลัง

อ.ละงู  ทต.กําแพง

อ.ละงู  อบต.ปากน้ํา

อ.ละงู  อบต.กําแพง

อ.ละงู  อบต.น้ําผุด



พัทลุง รุนที่ 1 พัทลุง รุนที่ 2 พัทลุง รุนที่ 3

อําเภอ อปท. อําเภอ อปท. อําเภอ อปท.

อ.กงหรา  ทต.คลองทรายขาว อ.ควนขนุน  อบต.พนมวังก อ.ตะโหมด  ทต.แมขรี

อ.กงหรา  อบต.คลองเฉลิม อ.ควนขนุน  ทต.ควนขนุน อ.ตะโหมด  ทต.คลองใหญ

อ.กงหรา  ทต.กงหรา อ.ควนขนุน  ทต.มะกอกเหนือ อ.ตะโหมด  ทต.ควนเสาธง

อ.กงหรา  ทต.ชะรัด อ.ควนขนุน  อบต.ปนแต อ.ตะโหมด  ทต.ตะโหมด

อ.กงหรา  ทต.สมหวัง อ.ควนขนุน  อบต.ชะมวง อ.ตะโหมด  ทต.เขาหัวชาง

อ.เขาชัยสน  ทต.เขาชัยสน อ.ควนขนุน  ทต.บานสวน อ.บางแกว  ทต.ทามะเดื่อ

อ.เขาชัยสน  ทต.จองถนน อ.ควนขนุน  ทต.พนางตุง อ.บางแกว  ทต.บางแกว

อ.เขาชัยสน  อบต.เขาชัยสน อ.ควนขนุน  ทต.แหลมโตนด อ.บางแกว  อบต.โคกสัก

อ.เขาชัยสน  ทต.โคกมวง อ.ควนขนุน  ทต.ดอนทราย อ.บางแกว  อบต.นาปะขอ

อ.เขาชัยสน  อบต.ควนขนุน อ.ควนขนุน  ทต.นาขยาด อ.ปากพะยูน  ทต.ปากพะยูน

อ.เขาชัยสน  อบต.หานโพธิ์ อ.ควนขนุน  ทต.โตนดดวน อ.ปากพะยูน  ทต.อาวพะยูน

อ.เมืองพัทลุง  เทศบาลเมืองพัทลุง อ.ควนขนุน  ทต.ทะเลนอย อ.ปากพะยูน  ทต.หารเทา

อ.เมืองพัทลุง  ทต.โคกชะงาย อ.ควนขนุน  ทต.หนองพอ อ.ปากพะยูน  ทต.ดอนทราย

อ.เมืองพัทลุง  อบต.ควนมะพราว อ.ควนขนุน  ทต.แพรกหา อ.ปากพะยูน  อบต.ฝาละมี

อ.เมืองพัทลุง  ทต.นาทอม อ.ปาพะยอม  ทต.บานพราว อ.ปากพะยูน  ทต.ดอนประดู

อ.เมืองพัทลุง  ทต.เขาเจียก อ.ปาพะยอม  ทต.ลานขอย อ.ปากพะยูน  ทต.เกาะนางคํา

อ.เมืองพัทลุง  อบต.ชัยบุรี อ.ปาพะยอม  อบต.เกาะเตา อ.ปากพะยูน  อบต.เกาะหมาก

อ.เมืองพัทลุง  อบต.ลําปา อ.ปาพะยอม  อบต.ปาพะยอม อ.ปาบอน  ทต.ปาบอน

อ.เมืองพัทลุง  ทต.พญาขัน อ.ศรีนครินทร  ทต.บานนา อ.ปาบอน  อบต.ทุงนารี

อ.เมืองพัทลุง  ทต.ปรางหมู อ.ศรีนครินทร  ทต.ลําสินธุ อ.ปาบอน  อบต.หนองธง

อ.เมืองพัทลุง  ทต.รมเมือง อ.ศรีนครินทร  ทต.ชุมพล อ.ปาบอน  อบต.ปาบอน

อ.เมืองพัทลุง  ทต.ทามิหรํา อ.ศรีนครินทร  ทต.อางทอง อ.ปาบอน  อบต.วังใหม

อ.เมืองพัทลุง  อบต.ตํานาน อ.ศรีบรรพต  อบต.เขายา อ.ปาบอน  อบต.โคกทราย

อ.เมืองพัทลุง  ทต.ทาแค อ.ศรีบรรพต  อบต.เขาปู

อ.เมืองพัทลุง  ทต.นาโหนด อ.ศรีบรรพต  อบต.ตะแพน
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