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พื�นที�ขอบเขตความรับผดิชอบเชงิพื�นที� กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั�ง 
ที� ตําบล อําเภอ จงัหวดั เนื�อที� (ไร)่ เขต สรปุขอ้มลูพื�นที�รายเขต

1 ต.เกาะหมาก อ.เกาะกดู จ.ตราด 11,144.31   อา่วไทยตะวนัออก 107 ตําบล
2 ต.เกาะกดู อ.เกาะกดู จ.ตราด 71,010.54   อา่วไทยตะวนัออก 20 อําเภอ
3 ต.เกาะชา้ง อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 75,637.01   อา่วไทยตะวนัออก 4 จังหวดั
4 ต.เกาะชา้งใต ้ อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 64,460.63   อา่วไทยตะวนัออก 2,930,338.39               
5 ต.ทา่โสม อ.เขาสมงิ จ.ตราด 47,740.82   อา่วไทยตะวนัออก ไร่
6 ต.แสนตุง้ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 62,241.05   อา่วไทยตะวนัออก
7 ต.เขาสมงิ อ.เขาสมงิ จ.ตราด 41,501.62   อา่วไทยตะวนัออก
8 ต.ไมร้ดู อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 27,678.02   อา่วไทยตะวนัออก
9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 10,485.37   อา่วไทยตะวนัออก

10 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 7,228.97     อา่วไทยตะวนัออก
11 ต.อา่วใหญ่ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 13,692.26   อา่วไทยตะวนัออก
12 ต.วงักระแจะ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 61,209.18   อา่วไทยตะวนัออก
13 ต.หนองเสม็ด อ.เมอืงตราด จ.ตราด 13,918.18   อา่วไทยตะวนัออก
14 ต.หว้ยแรง้ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 96,550.57   อา่วไทยตะวนัออก
15 ต.ทา่กุม่ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 122,499.51 อา่วไทยตะวนัออก
16 ต.หนองคนัทรง อ.เมอืงตราด จ.ตราด 18,698.60   อา่วไทยตะวนัออก
17 ต.หนองโสน อ.เมอืงตราด จ.ตราด 31,008.74   อา่วไทยตะวนัออก
18 ต.หว้งนํ�าขาว อ.เมอืงตราด จ.ตราด 25,540.17   อา่วไทยตะวนัออก
19 ต.เนนิทราย อ.เมอืงตราด จ.ตราด 47,397.91   อา่วไทยตะวนัออก
20 ต.ตะกาง อ.เมอืงตราด จ.ตราด 47,817.96   อา่วไทยตะวนัออก
21 ต.ทา่พรกิ อ.เมอืงตราด จ.ตราด 16,816.37   อา่วไทยตะวนัออก
22 ต.แหลมกลดั อ.เมอืงตราด จ.ตราด 57,460.09   อา่วไทยตะวนัออก
23 ต.ชาํราก อ.เมอืงตราด จ.ตราด 45,781.14   อา่วไทยตะวนัออก
24 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 46,328.54   อา่วไทยตะวนัออก
25 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 29,082.79   อา่วไทยตะวนัออก
26 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 16,661.75   อา่วไทยตะวนัออก
27 ต.นํ�าเชี�ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 12,617.02   อา่วไทยตะวนัออก
28 ต.ตะปอน อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 13,108.41   อา่วไทยตะวนัออก
29 ต.เกวยีนหกั อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 21,814.65   อา่วไทยตะวนัออก
30 ต.วนัยาว อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 14,179.18   อา่วไทยตะวนัออก
31 ต.บอ่ อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 64,089.61   อา่วไทยตะวนัออก
32 ต.บางชนั อ.ขลงุ จ.จันทบรุี 84,703.12   อา่วไทยตะวนัออก
33 ต.คลองขดุ อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 20,337.95   อา่วไทยตะวนัออก
34 ต.สองพี�นอ้ง อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 50,060.04   อา่วไทยตะวนัออก
35 ต.ทา่ใหม่ อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 16,001.97   อา่วไทยตะวนัออก
36 ต.ยายรา้ อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 5,547.97     อา่วไทยตะวนัออก
37 ต.บอ่พุ อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 2,522.88     อา่วไทยตะวนัออก
38 ต.สพียา อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 6,425.45     อา่วไทยตะวนัออก
39 ต.รําพนั อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 20,565.01   อา่วไทยตะวนัออก
40 ต.โขมง อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 15,766.80   อา่วไทยตะวนัออก
41 ต.ตะกาดเงา้ อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรุี 30,443.19   อา่วไทยตะวนัออก
42 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรุี 48,900.43   อา่วไทยตะวนัออก
43 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบรุี 21,953.84   อา่วไทยตะวนัออก
44 ต.ชา้งขา้ม อ.นายายอาม จ.จันทบรุี 22,291.41   อา่วไทยตะวนัออก
45 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบรุี 24,449.29   อา่วไทยตะวนัออก
46 ต.วงัโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบรุี 17,915.81   อา่วไทยตะวนัออก
47 ต.ทา่ชา้ง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 25,682.33   อา่วไทยตะวนัออก
48 ต.วดัใหม่ อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 2,910.92     อา่วไทยตะวนัออก
49 ต.ตลาด อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 3,493.04     อา่วไทยตะวนัออก
50 ต.เกาะขวาง อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 15,950.72   อา่วไทยตะวนัออก
51 ต.บางกะจะ อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 20,883.62   อา่วไทยตะวนัออก
52 ต.หนองบวั อ.เมอืงจันทบรุี จ.จันทบรุี 11,899.34   อา่วไทยตะวนัออก
53 ต.บางสระเกา้ อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 8,238.96     อา่วไทยตะวนัออก
54 ต.ปากนํ�าแหลมสงิห์ อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 23,062.96   อา่วไทยตะวนัออก
55 ต.บางกะไชย อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 18,948.05   อา่วไทยตะวนัออก
56 ต.คลองนํ�าเค็ม อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 7,933.78     อา่วไทยตะวนัออก
57 ต.พลิ�ว อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 7,682.39     อา่วไทยตะวนัออก
58 ต.เกาะเปรดิ อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 10,177.38   อา่วไทยตะวนัออก
59 ต.หนองชิ�ม อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบรุี 29,800.18   อา่วไทยตะวนัออก
60 ต.กรํ�า อ.แกลง จ.ระยอง 17,355.57   อา่วไทยตะวนัออก
61 ต.เนนิฆอ้ อ.แกลง จ.ระยอง 23,045.69   อา่วไทยตะวนัออก
62 ต.บา้นนา อ.แกลง จ.ระยอง 35,070.26   อา่วไทยตะวนัออก
63 ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 41,509.24   อา่วไทยตะวนัออก
64 ต.วงัหวา้ อ.แกลง จ.ระยอง 37,549.69   อา่วไทยตะวนัออก
65 ต.กองดนิ อ.แกลง จ.ระยอง 51,530.62   อา่วไทยตะวนัออก
66 ต.ปากนํ�าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 8,402.65     อา่วไทยตะวนัออก
67 ต.ทุง่ควายกนิ อ.แกลง จ.ระยอง 49,619.87   อา่วไทยตะวนัออก
68 ต.คลองปนู อ.แกลง จ.ระยอง 18,909.74   อา่วไทยตะวนัออก
69 ต.พงัราด อ.แกลง จ.ระยอง 20,451.93   อา่วไทยตะวนัออก
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70 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 36,629.56   อา่วไทยตะวนัออก
71 ต.บา้นฉาง อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 38,492.26   อา่วไทยตะวนัออก
72 ต.พลา อ.บา้นฉาง จ.ระยอง 24,627.10   อา่วไทยตะวนัออก
73 ต.เพ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 23,267.23   อา่วไทยตะวนัออก
74 ต.มาบตาพดุ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 86,532.98   อา่วไทยตะวนัออก
75 ต.เนนิพระ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 8,472.35     อา่วไทยตะวนัออก
76 ต.ทา่ประดู่ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 12,571.95   อา่วไทยตะวนัออก
77 ต.ตะพง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 41,865.63   อา่วไทยตะวนัออก
78 ต.เชงิเนนิ อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 16,158.06   อา่วไทยตะวนัออก
79 ต.แกลง อ.เมอืงระยอง จ.ระยอง 34,050.83   อา่วไทยตะวนัออก
80 ต.ทา่เทววงษ์ อ.เกาะสชีงั จ.ชลบรุี 4,781.44     อา่วไทยตะวนัออก
81 ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 10,183.17   อา่วไทยตะวนัออก
82 ต.นาจอมเทยีน อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 24,693.25   อา่วไทยตะวนัออก
83 เขตการปกครองพเิศษพทัยา อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 26,418.76   อา่วไทยตะวนัออก
84 ทต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 17,414.68   อา่วไทยตะวนัออก
85 ต.บางหกั อ.พานทอง จ.ชลบรุี 4,855.94     อา่วไทยตะวนัออก
86 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบรุี 14,779.55   อา่วไทยตะวนัออก
87 ต.บา้นเกา่ อ.พานทอง จ.ชลบรุี 11,319.87   อา่วไทยตะวนัออก
88 ต.คลองตําหรุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 15,633.79   อา่วไทยตะวนัออก
89 ต.หนองไมแ้ดง อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 6,920.99     อา่วไทยตะวนัออก
90 ต.บางทราย อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 1,435.08     อา่วไทยตะวนัออก
91 ต.บา้นโขด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 337.91        อา่วไทยตะวนัออก
92 ต.มะขามหยง่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 527.56        อา่วไทยตะวนัออก
93 ต.บา้นสวน อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 9,852.00     อา่วไทยตะวนัออก
94 ต.บางปลาสรอ้ย อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 1,809.92     อา่วไทยตะวนัออก
95 ต.เสม็ด อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 8,629.34     อา่วไทยตะวนัออก
96 ต.บา้นปึก อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 2,839.22     อา่วไทยตะวนัออก
97 ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 8,609.46     อา่วไทยตะวนัออก
98 ต.อา่งศลิา อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 3,518.93     อา่วไทยตะวนัออก
99 ต.ดอนหวัฬอ่ อ.เมอืงชลบรุี จ.ชลบรุี 9,832.81     อา่วไทยตะวนัออก

100 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 91,708.28   อา่วไทยตะวนัออก
101 ต.สรุศกัดิ5 อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 30,380.96   อา่วไทยตะวนัออก
102 ต.ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 2,097.92     อา่วไทยตะวนัออก
103 ทต.แหลมฉบงั อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี 31,964.28   อา่วไทยตะวนัออก
104 ต.สตัหบี อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 60,845.94   อา่วไทยตะวนัออก
105 ต.แสมสาร อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 13,201.83   อา่วไทยตะวนัออก
106 ต.บางเสร่ อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 36,487.70   อา่วไทยตะวนัออก
107 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหบี จ.ชลบรุี 43,194.73   อา่วไทยตะวนัออก
108 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 21,484.85   อา่วไทยตอนบน 81 ตําบล
109 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 25,909.73   อา่วไทยตอนบน 16 อําเภอ
110 ต.ทา่ขา้ม อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 13,862.90   อา่วไทยตอนบน 6 จังหวดั
111 ต.ทา่สะอา้น อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 8,715.58     อา่วไทยตอนบน 1,279,590.63               
112 ต.เขาดนิ อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 14,423.60   อา่วไทยตอนบน ไร่
113 ต.บางผึ�ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 6,301.77     อา่วไทยตอนบน
114 ต.บางซอ่น อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 5,847.46     อา่วไทยตอนบน
115 ต.บางกรดู อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 4,285.62     อา่วไทยตอนบน
116 ต.ทา่พลบั อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 5,163.59     อา่วไทยตอนบน
117 ต.สนามจันทร์ อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 7,623.36     อา่วไทยตอนบน
118 ต.ลาดขวาง อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 6,131.69     อา่วไทยตอนบน
119 ต.บา้นโพธิ5 อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 5,089.41     อา่วไทยตอนบน
120 ต.แสนภดูาษ อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 7,582.11     อา่วไทยตอนบน
121 ต.คลองบา้นโพธิ5 อ.บา้นโพธิ5 จ.ฉะเชงิเทรา 6,940.53     อา่วไทยตอนบน
122 ต.บางตนีเป็ด อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 7,834.82     อา่วไทยตอนบน
123 ต.บางพระ อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 10,552.10   อา่วไทยตอนบน
124 ต.คลองนา อ.เมอืงฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 6,746.56     อา่วไทยตอนบน
125 ต.คลองดา่น อ.บางบอ่ จ.สมทุรปราการ 32,518.41   อา่วไทยตอนบน
126 ต.นาเกลอื อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 26,852.21   อา่วไทยตอนบน
127 ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 24,169.32   อา่วไทยตอนบน
128 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 5,607.04     อา่วไทยตอนบน
129 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 15,455.59   อา่วไทยตอนบน
130 ต.แหลมฟ้าผา่ อ.พระสมทุรเจดยี์ จ.สมทุรปราการ 26,919.58   อา่วไทยตอนบน
131 ต.บางโปรง อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 2,373.22     อา่วไทยตอนบน
132 ต.บางดว้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 2,695.33     อา่วไทยตอนบน
133 ต.ทา้ยบา้น อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 8,345.91     อา่วไทยตอนบน
134 ต.บางปู อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 12,403.83   อา่วไทยตอนบน
135 ต.บางปใูหม่ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 21,031.74   อา่วไทยตอนบน
136 ต.ปากนํ�า อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 5,161.97     อา่วไทยตอนบน
137 แสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 29,144.60   อา่วไทยตอนบน
138 ทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 46,234.85   อา่วไทยตอนบน
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139 ต.อําแพง อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 12,768.67   อา่วไทยตอนบน
140 ต.ยกกระบตัร อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 17,398.76   อา่วไทยตอนบน
141 ต.โรงเข ้ อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 30,118.31   อา่วไทยตอนบน
142 ต.บางกระเจา้ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 21,390.74   อา่วไทยตอนบน
143 ต.นาโคก อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 26,708.60   อา่วไทยตอนบน
144 ต.กาหลง อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 11,420.79   อา่วไทยตอนบน
145 ต.บา้นบอ่ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 11,454.84   อา่วไทยตอนบน
146 ต.บางโทรัด อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 22,086.67   อา่วไทยตอนบน
147 ต.โคกขาม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 34,657.52   อา่วไทยตอนบน
148 ต.บางหญา้แพรก อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 22,266.87   อา่วไทยตอนบน
149 ต.ชยัมงคล อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 11,230.09   อา่วไทยตอนบน
150 ต.บา้นเกาะ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 17,330.18   อา่วไทยตอนบน
151 ต.ทา่ทราย อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 17,079.28   อา่วไทยตอนบน
152 ต.มหาชยั อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 4,436.04     อา่วไทยตอนบน
153 ต.ทา่จนี อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 3,966.70     อา่วไทยตอนบน
154 ต.โกรกกราก อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 803.37        อา่วไทยตอนบน
155 ต.ทา่ฉลอม อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 1,077.09     อา่วไทยตอนบน
156 ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 8,450.64     อา่วไทยตอนบน
157 ต.พนัทา้ยนรสงิห์ อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 42,052.22   อา่วไทยตอนบน
158 ต.บางนํ�าจดื อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 12,177.78   อา่วไทยตอนบน
159 ต.นาดี อ.เมอืงสมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร 15,330.25   อา่วไทยตอนบน
160 ต.คลองโคน อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 23,751.35   อา่วไทยตอนบน
161 ต.แหลมใหญ่ อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 10,037.22   อา่วไทยตอนบน
162 ต.ลาดใหญ่ อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 17,659.45   อา่วไทยตอนบน
163 ต.บางแกว้ อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 20,521.08   อา่วไทยตอนบน
164 ต.บางจะเกร็ง อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 4,422.82     อา่วไทยตอนบน
165 ต.บางขนัแตก อ.เมอืงสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม 8,115.31     อา่วไทยตอนบน
166 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 19,655.14   อา่วไทยตอนบน
167 ต.ยี�สาร อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 37,259.65   อา่วไทยตอนบน
168 ต.สระพงั อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี 19,172.13   อา่วไทยตอนบน
169 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี 25,546.08   อา่วไทยตอนบน
170 ต.หนองปลาไหล อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี 23,084.53   อา่วไทยตอนบน
171 ต.หว้ยโรง อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี 6,955.46     อา่วไทยตอนบน
172 ต.บางเค็ม อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี 6,907.73     อา่วไทยตอนบน
173 ต.บางเกา่ อ.ชะอํา จ.เพชรบรุี 15,384.82   อา่วไทยตอนบน
174 ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบรุี 69,663.41   อา่วไทยตอนบน
175 ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบรุี 13,363.77   อา่วไทยตอนบน
176 ต.ปึกเตยีน อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 12,461.24   อา่วไทยตอนบน
177 ต.หนองจอก อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรุี 26,030.20   อา่วไทยตอนบน
178 ต.บางแกว้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 11,983.07   อา่วไทยตอนบน
179 ต.ปากทะเล อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 7,653.27     อา่วไทยตอนบน
180 ต.บางขนุไทร อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 14,026.72   อา่วไทยตอนบน
181 ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 20,203.09   อา่วไทยตอนบน
182 ต.บางครก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 22,164.31   อา่วไทยตอนบน
183 ต.บางตะบนูออก อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 9,656.14     อา่วไทยตอนบน
184 ต.บางตะบนู อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 16,286.51   อา่วไทยตอนบน
185 ต.แหลมผกัเบี�ย อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 13,756.45   อา่วไทยตอนบน
186 ต.ทา่แรง้ อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรุี 5,728.07     อา่วไทยตอนบน
187 ต.หนองขนาน อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 18,833.68   อา่วไทยตอนบน
188 ต.หาดเจา้สําราญ อ.เมอืงเพชรบรุี จ.เพชรบรุี 11,693.26   อา่วไทยตอนบน
189 ต.กยุเหนอื อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 36,027.49   อา่วไทยตอนกลาง 89 ตําบล
190 ต.เขาแดง อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 18,537.95   อา่วไทยตอนกลาง 23 อําเภอ
191 ต.ดอนยายหนู อ.กยุบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 22,773.14   อา่วไทยตอนกลาง 3 จังหวดั
192 ต.แสงอรณุ อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 27,882.22   อา่วไทยตอนกลาง 3,471,154.07               
193 ต.ทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 13,742.82   อา่วไทยตอนกลาง ไร่
194 ต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 92,602.42   อา่วไทยตอนกลาง
195 ต.อา่งทอง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 66,525.07   อา่วไทยตอนกลาง
196 ต.หว้ยยาง อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 66,648.09   อา่วไทยตอนกลาง
197 ต.แมรํ่าพงึ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 22,891.11   อา่วไทยตอนกลาง
198 ต.พงศป์ระศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 51,814.34   อา่วไทยตอนกลาง
199 ต.ธงชยั อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์ 49,407.31   อา่วไทยตอนกลาง
200 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ์ 22,551.59   อา่วไทยตอนกลาง
201 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ์ 43,309.29   อา่วไทยตอนกลาง
202 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ์ 80,702.70   อา่วไทยตอนกลาง
203 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 23,042.91   อา่วไทยตอนกลาง
204 ต.วงักพ์ง อ.ปราณบรุี จ.ประจวบครีขีนัธ์ 29,641.06   อา่วไทยตอนกลาง
205 ต.หว้ยทราย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 71,863.38   อา่วไทยตอนกลาง
206 ต.ประจวบครีขีนัธ์ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 9,615.11     อา่วไทยตอนกลาง
207 ต.เกาะหลกั อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 60,072.53   อา่วไทยตอนกลาง
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208 ต.อา่วนอ้ย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 216,335.85 อา่วไทยตอนกลาง
209 ต.บอ่นอก อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 123,869.14 อา่วไทยตอนกลาง
210 ต.คลองวาฬ อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 47,926.12   อา่วไทยตอนกลาง
211 ต.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด จ.ประจวบครีขีนัธ์ 66,021.23   อา่วไทยตอนกลาง
212 ต.หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 26,044.78   อา่วไทยตอนกลาง
213 ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 19,915.79   อา่วไทยตอนกลาง
214 ต.ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร 84,652.29   อา่วไทยตอนกลาง
215 ต.ทุง่ตะไคร อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร 27,379.54   อา่วไทยตอนกลาง
216 เทศบาลตําบลทุง่ตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร 2,913.50     อา่วไทยตอนกลาง
217 ต.ปากตะโก อ.ทุง่ตะโก จ.ชมุพร 20,228.29   อา่วไทยตอนกลาง
218 ต.สะพลี อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 38,641.65   อา่วไทยตอนกลาง
219 ต.บางสน อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 28,051.56   อา่วไทยตอนกลาง
220 ต.ชมุโค อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 112,099.48 อา่วไทยตอนกลาง
221 ต.ปากคลอง อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 60,185.28   อา่วไทยตอนกลาง
222 ต.ดอนยาง อ.ปะทวิ จ.ชมุพร 95,375.33   อา่วไทยตอนกลาง
223 ต.วสิยัเหนอื อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 37,086.65   อา่วไทยตอนกลาง
224 ต.บางหมาก อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 25,565.98   อา่วไทยตอนกลาง
225 ต.ทุง่คา อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 45,427.95   อา่วไทยตอนกลาง
226 ต.ปากนํ�า อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 11,585.78   อา่วไทยตอนกลาง
227 ต.หาดทรายรี อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 21,654.77   อา่วไทยตอนกลาง
228 ต.ทา่ยาง อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 24,243.53   อา่วไทยตอนกลาง
229 ต.นาทุง่ อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 11,226.46   อา่วไทยตอนกลาง
230 ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 22,068.86   อา่วไทยตอนกลาง
231 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชมุพร 26,813.71   อา่วไทยตอนกลาง
232 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชมุพร 128,962.85 อา่วไทยตอนกลาง
233 ต.ทา่หนิ อ.สวี จ.ชมุพร 34,809.14   อา่วไทยตอนกลาง
234 ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชมุพร 13,858.82   อา่วไทยตอนกลาง
235 ต.ดา่นสวี อ.สวี จ.ชมุพร 24,280.19   อา่วไทยตอนกลาง
236 ต.วสิยัใต ้ อ.สวี จ.ชมุพร 64,923.15   อา่วไทยตอนกลาง
237 ต.ครน อ.สวี จ.ชมุพร 78,878.00   อา่วไทยตอนกลาง
238 ต.สวี อ.สวี จ.ชมุพร 17,214.33   อา่วไทยตอนกลาง
239 ต.บางมะพรา้ว อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 19,307.47   อา่วไทยตอนกลาง
240 ต.นาพญา อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 37,379.27   อา่วไทยตอนกลาง
241 ต.ปากนํ�า อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 4,214.55     อา่วไทยตอนกลาง
242 ต.นาขา อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 46,074.32   อา่วไทยตอนกลาง
243 ต.บางนํ�าจดื อ.หลงัสวน จ.ชมุพร 32,493.96   อา่วไทยตอนกลาง
244 ต.พลายวาส อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี 46,430.78   อา่วไทยตอนกลาง
245 ต.ทา่ทอง อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี 40,066.14   อา่วไทยตอนกลาง
246 ต.กะแดะ อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี 12,211.36   อา่วไทยตอนกลาง
247 ต.ทา่ทองใหม่ อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี 12,527.10   อา่วไทยตอนกลาง
248 ต.ตะเคยีนทอง อ.กาญจนดษิฐ์ จ.สรุาษฎรธ์านี 15,291.27   อา่วไทยตอนกลาง
249 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี 35,700.05   อา่วไทยตอนกลาง
250 ต.บา้นใต ้ อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี 40,925.78   อา่วไทยตอนกลาง
251 ต.เกาะเตา่ อ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎรธ์านี 11,853.33   อา่วไทยตอนกลาง
252 ต.บอ่ผดุ อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 39,280.97   อา่วไทยตอนกลาง
253 ต.ตลิ�งงาม อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 25,094.92   อา่วไทยตอนกลาง
254 ต.หนา้เมอืง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 24,628.79   อา่วไทยตอนกลาง
255 ต.ลปิะนอ้ย อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 15,087.15   อา่วไทยตอนกลาง
256 ต.อา่งทอง อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 31,581.04   อา่วไทยตอนกลาง
257 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 14,668.41   อา่วไทยตอนกลาง
258 ต.แมนํ่�า อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี 20,538.58   อา่วไทยตอนกลาง
259 ต.พมุเรยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 23,301.66   อา่วไทยตอนกลาง
260 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 24,677.76   อา่วไทยตอนกลาง
261 ต.ทุง่ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 22,111.70   อา่วไทยตอนกลาง
262 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี 28,455.41   อา่วไทยตอนกลาง
263 ต.ไชยคราม อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี 26,825.28   อา่วไทยตอนกลาง
264 ต.ดอนสกั อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี 88,083.44   อา่วไทยตอนกลาง
265 ต.ชลคราม อ.ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์านี 16,471.06   อา่วไทยตอนกลาง
266 ต.ทา่ฉาง อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี 21,489.08   อา่วไทยตอนกลาง
267 ต.ทา่เคย อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี 53,577.35   อา่วไทยตอนกลาง
268 ต.เขาถา่น อ.ทา่ฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี 34,385.37   อา่วไทยตอนกลาง
269 ต.วงั อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี 24,581.55   อา่วไทยตอนกลาง
270 ต.ทา่ชนะ อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี 23,134.76   อา่วไทยตอนกลาง
271 ต.คนัธลุี อ.ทา่ชนะ จ.สรุาษฎรธ์านี 107,758.35 อา่วไทยตอนกลาง
272 ต.ลเีล็ด อ.พนุพนิ จ.สรุาษฎรธ์านี 25,710.40   อา่วไทยตอนกลาง
273 ต.บางกุง้ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 13,824.21   อา่วไทยตอนกลาง
274 ต.บางไทร อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 4,834.77     อา่วไทยตอนกลาง
275 ต.คลองฉนาก อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 13,575.13   อา่วไทยตอนกลาง
276 ต.บางชนะ อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 11,494.13   อา่วไทยตอนกลาง
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277 ต.บางโพธิ5 อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี จ.สรุาษฎรธ์านี 13,616.85   อา่วไทยตอนกลาง
278 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 103,967.26 อา่วไทยตอนลา่ง 127 ตําบล
279 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 53,385.49   อา่วไทยตอนลา่ง 29 อําเภอ
280 ต.ทอ้งเนยีน อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช 37,198.71   อา่วไทยตอนลา่ง 5 จังหวดั
281 ต.ทา่ศาลา อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 22,500.87   อา่วไทยตอนลา่ง 2,688,557.61               
282 ต.สระแกว้ อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 32,004.90   อา่วไทยตอนลา่ง ไร่
283 ต.ทา่ขึ�น อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 41,235.53   อา่วไทยตอนลา่ง
284 ต.กลาย อ.ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 26,083.73   อา่วไทยตอนลา่ง
285 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 22,619.89   อา่วไทยตอนลา่ง
286 ต.บา้นเพงิ อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 12,052.36   อา่วไทยตอนลา่ง
287 ต.ทา่พยา อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 16,735.60   อา่วไทยตอนลา่ง
288 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 14,885.41   อา่วไทยตอนลา่ง
289 ต.แหลมตะลมุพกุ อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 15,148.72   อา่วไทยตอนลา่ง
290 ต.ปากพนังฝั�งตะวนัออก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 51,406.40   อา่วไทยตอนลา่ง
291 ต.คลองนอ้ย อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 35,640.88   อา่วไทยตอนลา่ง
292 ต.ปากพนังฝั�งตะวนัตก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช 15,075.12   อา่วไทยตอนลา่ง
293 ต.บางจาก อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 29,796.83   อา่วไทยตอนลา่ง
294 ต.ทา่ไร่ อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 29,926.12   อา่วไทยตอนลา่ง
295 ต.ปากนคร อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 21,214.79   อา่วไทยตอนลา่ง
296 ต.ทา่ซกั อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 28,098.42   อา่วไทยตอนลา่ง
297 ต.ปากพนู อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 63,326.29   อา่วไทยตอนลา่ง
298 ต.เสาเภา อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 25,319.08   อา่วไทยตอนลา่ง
299 ต.ทุง่ปรัง อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 35,214.26   อา่วไทยตอนลา่ง
300 ต.สชิล อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 24,964.20   อา่วไทยตอนลา่ง
301 ต.ทุง่ใส อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 47,379.91   อา่วไทยตอนลา่ง
302 ต.หนา้สตน อ.หวัไทร จ.นครศรธีรรมราช 6,738.34     อา่วไทยตอนลา่ง
303 ต.เกาะเพชร อ.หวัไทร จ.นครศรธีรรมราช 29,142.41   อา่วไทยตอนลา่ง
304 ต.จองถนน อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 10,421.70   อา่วไทยตอนลา่ง
305 ต.หานโพธิ5 อ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ 39,943.68   อา่วไทยตอนลา่ง
306 ต.พนางตงุ อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 40,185.09   อา่วไทยตอนลา่ง
307 ต.ทะเลนอ้ย อ.ควนขนุน จ.พทัลงุ 61,842.85   อา่วไทยตอนลา่ง
308 ต.นาปะขอ อ.บางแกว้ จ.พทัลงุ 32,903.17   อา่วไทยตอนลา่ง
309 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 26,798.35   อา่วไทยตอนลา่ง
310 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 33,372.43   อา่วไทยตอนลา่ง
311 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 26,231.93   อา่วไทยตอนลา่ง
312 ต.ปากพะยนู อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 18,636.02   อา่วไทยตอนลา่ง
313 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยนู จ.พทัลงุ 47,021.00   อา่วไทยตอนลา่ง
314 ต.ควนมะพรา้ว อ.เมอืงพทัลงุ จ.พทัลงุ 23,843.61   อา่วไทยตอนลา่ง
315 ต.ลําปํา อ.เมอืงพทัลงุ จ.พทัลงุ 24,186.75   อา่วไทยตอนลา่ง
316 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา 16,536.31   อา่วไทยตอนลา่ง
317 ต.โรง อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา 16,334.27   อา่วไทยตอนลา่ง
318 ต.เชงิแส อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา 16,288.93   อา่วไทยตอนลา่ง
319 ต.กระแสสนิธุ์ อ.กระแสสนิธุ์ จ.สงขลา 9,261.41     อา่วไทยตอนลา่ง
320 ต.บางเหรยีง อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 47,872.28   อา่วไทยตอนลา่ง
321 ต.รัตภมูิ อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 36,381.96   อา่วไทยตอนลา่ง
322 ต.ควนโส อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 19,674.39   อา่วไทยตอนลา่ง
323 ต.หว้ยลกึ อ.ควนเนยีง จ.สงขลา 19,033.72   อา่วไทยตอนลา่ง
324 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 19,254.57   อา่วไทยตอนลา่ง
325 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 32,650.35   อา่วไทยตอนลา่ง
326 ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 31,222.13   อา่วไทยตอนลา่ง
327 ต.ตลิ�งชนั อ.จะนะ จ.สงขลา 25,731.65   อา่วไทยตอนลา่ง
328 ต.นาทบั อ.จะนะ จ.สงขลา 29,665.69   อา่วไทยตอนลา่ง
329 ต.นาหวา้ อ.จะนะ จ.สงขลา 48,632.13   อา่วไทยตอนลา่ง
330 ต.ป่าชงิ อ.จะนะ จ.สงขลา 12,189.71   อา่วไทยตอนลา่ง
331 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา 35,642.13   อา่วไทยตอนลา่ง
332 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 31,466.28   อา่วไทยตอนลา่ง
333 ต.เกาะสะบา้ อ.เทพา จ.สงขลา 57,517.25   อา่วไทยตอนลา่ง
334 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 55,924.97   อา่วไทยตอนลา่ง
335 ต.บางกลํ�า อ.บางกลํ�า จ.สงขลา 11,693.90   อา่วไทยตอนลา่ง
336 ต.บอ่ยาง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 6,242.11     อา่วไทยตอนลา่ง
337 ต.เกาะยอ อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 3,698.88     อา่วไทยตอนลา่ง
338 ต.พะวง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 32,890.49   อา่วไทยตอนลา่ง
339 ต.เกาะแตว้ อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 20,030.63   อา่วไทยตอนลา่ง
340 ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 17,698.78   อา่วไทยตอนลา่ง
341 ต.บา้นขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 41,991.89   อา่วไทยตอนลา่ง
342 ต.ตะเครยีะ อ.ระโนด จ.สงขลา 20,011.96   อา่วไทยตอนลา่ง
343 ต.บา้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 27,200.87   อา่วไทยตอนลา่ง
344 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 19,940.55   อา่วไทยตอนลา่ง
345 ต.บอ่ตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 10,142.91   อา่วไทยตอนลา่ง
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346 ต.วดัสน อ.ระโนด จ.สงขลา 11,854.80   อา่วไทยตอนลา่ง
347 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา 8,539.20     อา่วไทยตอนลา่ง
348 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 7,530.90     อา่วไทยตอนลา่ง
349 ต.ทา่บอน อ.ระโนด จ.สงขลา 26,901.80   อา่วไทยตอนลา่ง
350 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 12,794.95   อา่วไทยตอนลา่ง
351 ต.คลองรี อ.สทงิพระ จ.สงขลา 9,396.45     อา่วไทยตอนลา่ง
352 ต.คขูดุ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 10,921.88   อา่วไทยตอนลา่ง
353 ต.ทา่หนิ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 13,191.40   อา่วไทยตอนลา่ง
354 ต.บอ่ดาน อ.สทงิพระ จ.สงขลา 5,942.43     อา่วไทยตอนลา่ง
355 ต.วดัจันทร์ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 5,672.10     อา่วไทยตอนลา่ง
356 ต.บอ่แดง อ.สทงิพระ จ.สงขลา 6,310.62     อา่วไทยตอนลา่ง
357 ต.จะทิ�งพระ อ.สทงิพระ จ.สงขลา 6,677.66     อา่วไทยตอนลา่ง
358 ต.กระดงังา อ.สทงิพระ จ.สงขลา 5,668.29     อา่วไทยตอนลา่ง
359 ต.สนามชยั อ.สทงิพระ จ.สงขลา 5,165.53     อา่วไทยตอนลา่ง
360 ต.ชมุพล อ.สทงิพระ จ.สงขลา 10,805.72   อา่วไทยตอนลา่ง
361 ต.ดหีลวง อ.สทงิพระ จ.สงขลา 5,044.15     อา่วไทยตอนลา่ง
362 ต.บางเขยีด อ.สงิหนคร จ.สงขลา 11,751.51   อา่วไทยตอนลา่ง
363 ต.ปากรอ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 9,823.45     อา่วไทยตอนลา่ง
364 ต.ป่าขาด อ.สงิหนคร จ.สงขลา 8,537.82     อา่วไทยตอนลา่ง
365 ต.ทํานบ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 6,092.63     อา่วไทยตอนลา่ง
366 ต.สทงิหมอ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 10,360.12   อา่วไทยตอนลา่ง
367 ต.หวัเขา อ.สงิหนคร จ.สงขลา 6,076.94     อา่วไทยตอนลา่ง
368 ต.ชะแล ้ อ.สงิหนคร จ.สงขลา 6,240.25     อา่วไทยตอนลา่ง
369 ต.ชงิโค อ.สงิหนคร จ.สงขลา 12,515.64   อา่วไทยตอนลา่ง
370 ต.วดัขนุน อ.สงิหนคร จ.สงขลา 7,582.38     อา่วไทยตอนลา่ง
371 ต.มว่งงาม อ.สงิหนคร จ.สงขลา 13,507.74   อา่วไทยตอนลา่ง
372 ต.นํ�านอ้ย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 29,437.07   อา่วไทยตอนลา่ง
373 ต.คเูตา่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20,387.27   อา่วไทยตอนลา่ง
374 ต.บา้นนํ�าบอ่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 13,857.36   อา่วไทยตอนลา่ง
375 ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 11,752.25   อา่วไทยตอนลา่ง
376 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 7,588.61     อา่วไทยตอนลา่ง
377 ต.บาราโหม อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 1,088.61     อา่วไทยตอนลา่ง
378 ต.ตนัหยงลโุละ อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 1,903.29     อา่วไทยตอนลา่ง
379 ต.บานา อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 10,318.56   อา่วไทยตอนลา่ง
380 ต.รสูะมแิล อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 9,458.84     อา่วไทยตอนลา่ง
381 ต.สะบารัง อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 1,839.48     อา่วไทยตอนลา่ง
382 ต.อาเนาะรู อ.เมอืงปัตตานี จ.ปัตตานี 755.95        อา่วไทยตอนลา่ง
383 ต.ไทรทอง อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี 15,787.06   อา่วไทยตอนลา่ง
384 ต.ดอนทราย อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี 9,583.80     อา่วไทยตอนลา่ง
385 ต.ไมแ้กน่ อ.ไมแ้กน่ จ.ปัตตานี 7,284.68     อา่วไทยตอนลา่ง
386 ต.แหลมโพธิ5 อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 7,101.70     อา่วไทยตอนลา่ง
387 ต.หนองแรต อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 8,754.54     อา่วไทยตอนลา่ง
388 ต.ยามู อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 7,663.73     อา่วไทยตอนลา่ง
389 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 17,775.90   อา่วไทยตอนลา่ง
390 ต.บางปู อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 8,456.55     อา่วไทยตอนลา่ง
391 ต.ปิยามมุงั อ.ยะหริ�ง จ.ปัตตานี 8,264.42     อา่วไทยตอนลา่ง
392 ต.ตะลบุนั อ.สายบรุี จ.ปัตตานี 12,540.80   อา่วไทยตอนลา่ง
393 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรุี จ.ปัตตานี 13,797.87   อา่วไทยตอนลา่ง
394 ต.บางเกา่ อ.สายบรุี จ.ปัตตานี 5,853.51     อา่วไทยตอนลา่ง
395 ต.บางตาวา อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 2,118.03     อา่วไทยตอนลา่ง
396 ต.ทา่กําชาํ อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 24,559.43   อา่วไทยตอนลา่ง
397 ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 26,191.67   อา่วไทยตอนลา่ง
398 ต.ตยุง อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 11,374.92   อา่วไทยตอนลา่ง
399 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 11,844.14   อา่วไทยตอนลา่ง
400 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 12,737.82   อา่วไทยตอนลา่ง
401 ต.ไพรวนั อ.ตากใบ จ.นราธวิาส 43,905.73   อา่วไทยตอนลา่ง
402 ต.กะลวุอเหนอื อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 23,242.19   อา่วไทยตอนลา่ง
403 ต.โคกเคยีน อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 49,532.72   อา่วไทยตอนลา่ง
404 ต.บางนาค อ.เมอืงนราธวิาส จ.นราธวิาส 7,621.55     อา่วไทยตอนลา่ง
405 ต.ลําเลยีง อ.กระบรุี จ.ระนอง 152,933.80 อนัดามนัตอนบน 66 ตําบล
406 ต.บางใหญ่ อ.กระบรุี จ.ระนอง 45,529.41   อนัดามนัตอนบน 15 อําเภอ
407 ต.นํ�าจดื อ.กระบรุี จ.ระนอง 70,638.52   อนัดามนัตอนบน 3 จังหวดั
408 ต.มะมุ อ.กระบรุี จ.ระนอง 40,942.47   อนัดามนัตอนบน 3,274,226.36               
409 ต.นํ�าจดืนอ้ย อ.กระบรุี จ.ระนอง 8,827.01     อนัดามนัตอนบน ไร่
410 ต.มว่งกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 30,229.74   อนัดามนัตอนบน
411 ต.บางหนิ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 103,118.19 อนัดามนัตอนบน
412 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 88,202.86   อนัดามนัตอนบน
413 ต.เกาะพยาม อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 28,226.78   อนัดามนัตอนบน
414 ต.เขานเิวศน์ อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 2,829.83     อนัดามนัตอนบน
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415 ต.บางนอน อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 39,608.20   อนัดามนัตอนบน
416 ต.ทรายแดง อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 29,425.02   อนัดามนัตอนบน
417 ต.ปากนํ�า อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 16,682.90   อนัดามนัตอนบน
418 ต.หงาว อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 88,598.15   อนัดามนัตอนบน
419 ต.บางริ�น อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 48,953.83   อนัดามนัตอนบน
420 ต.ราชกรดู อ.เมอืงระนอง จ.ระนอง 123,198.38 อนัดามนัตอนบน
421 ต.ละอุน่ใต ้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง 20,895.40   อนัดามนัตอนบน
422 ต.บางพระใต ้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง 14,045.84   อนัดามนัตอนบน
423 ต.บางแกว้ อ.ละอุน่ จ.ระนอง 80,198.87   อนัดามนัตอนบน
424 ต.กําพวน อ.สขุสําราญ จ.ระนอง 55,594.08   อนัดามนัตอนบน
425 ต.นาคา อ.สขุสําราญ จ.ระนอง 233,736.60 อนัดามนัตอนบน
426 ต.เกาะยาวนอ้ย อ.เกาะยาว จ.พงังา 25,261.86   อนัดามนัตอนบน
427 ต.พรใุน อ.เกาะยาว จ.พงังา 29,250.43   อนัดามนัตอนบน
428 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พงังา 25,774.31   อนัดามนัตอนบน
429 ต.เกาะพระทอง อ.ครุะบรุี จ.พงังา 99,705.16   อนัดามนัตอนบน
430 ต.บางวนั อ.ครุะบรุี จ.พงังา 178,358.69 อนัดามนัตอนบน
431 ต.แมน่างขาว อ.ครุะบรุี จ.พงังา 94,454.62   อนัดามนัตอนบน
432 ต.ครุะ อ.ครุะบรุี จ.พงังา 156,915.72 อนัดามนัตอนบน
433 ต.กระโสม อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 41,577.47   อนัดามนัตอนบน
434 ต.กะไหล อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 61,205.83   อนัดามนัตอนบน
435 ต.ทา่อยู่ อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 36,838.89   อนัดามนัตอนบน
436 ต.คลองเคยีน อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 44,041.50   อนัดามนัตอนบน
437 ต.หลอ่ยงู อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 45,186.60   อนัดามนัตอนบน
438 ต.โคกกลอย อ.ตะกั�วทุง่ จ.พงังา 45,143.50   อนัดามนัตอนบน
439 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั�วป่า จ.พงังา 42,358.38   อนัดามนัตอนบน
440 ต.คกึคกั อ.ตะกั�วป่า จ.พงังา 76,011.42   อนัดามนัตอนบน
441 ต.บางมว่ง อ.ตะกั�วป่า จ.พงังา 39,144.81   อนัดามนัตอนบน
442 ต.บางนายสี อ.ตะกั�วป่า จ.พงังา 113,407.47 อนัดามนัตอนบน
443 ต.บอ่แสน อ.ทบัปดุ จ.พงังา 25,926.83   อนัดามนัตอนบน
444 ต.มะรุย่ อ.ทบัปดุ จ.พงังา 31,830.24   อนัดามนัตอนบน
445 ต.ทุง่มะพรา้ว อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 71,273.62   อนัดามนัตอนบน
446 ต.ลําแกน่ อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 63,856.68   อนัดามนัตอนบน
447 ต.นาเตย อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 41,316.20   อนัดามนัตอนบน
448 ต.ทา้ยเหมอืง อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 72,788.21   อนัดามนัตอนบน
449 ต.ทา้ยชา้ง อ.เมอืงพงังา จ.พงังา 2,563.65     อนัดามนัตอนบน
450 ต.ถํ�านํ�าผดุ อ.เมอืงพงังา จ.พงังา 18,844.17   อนัดามนัตอนบน
451 ต.ตากแดด อ.เมอืงพงังา จ.พงังา 33,068.65   อนัดามนัตอนบน
452 ต.บางเตย อ.เมอืงพงังา จ.พงังา 61,562.48   อนัดามนัตอนบน
453 ต.เกาะปันหยี อ.เมอืงพงังา จ.พงังา 32,196.31   อนัดามนัตอนบน
454 ต.กมลา อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 12,820.09   อนัดามนัตอนบน
455 ต.ป่าตอง อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 14,724.21   อนัดามนัตอนบน
456 ต.กะทู ้ อ.กะทู ้ จ.ภเูก็ต 22,003.39   อนัดามนัตอนบน
457 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 40,995.97   อนัดามนัตอนบน
458 ต.ไมข้าว อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 29,576.09   อนัดามนัตอนบน
459 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 14,439.63   อนัดามนัตอนบน
460 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 41,842.15   อนัดามนัตอนบน
461 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 30,254.10   อนัดามนัตอนบน
462 ต.เชงิทะเล อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 18,259.36   อนัดามนัตอนบน
463 ต.ราไวย์ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 22,643.23   อนัดามนัตอนบน
464 ต.เกาะแกว้ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 15,381.00   อนัดามนัตอนบน
465 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 4,960.49     อนัดามนัตอนบน
466 ต.รัษฎา อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 18,676.57   อนัดามนัตอนบน
467 ต.ตลาดเหนอื อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 3,589.45     อนัดามนัตอนบน
468 ต.วชิติ อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 21,168.88   อนัดามนัตอนบน
469 ต.ฉลอง อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 15,392.96   อนัดามนัตอนบน
470 ต.กะรน อ.เมอืงภเูก็ต จ.ภเูก็ต 15,219.14   อนัดามนัตอนบน
471 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 64,579.09   อนัดามนัตอนลา่ง 79 ตําบล
472 ต.เกาะลนัตานอ้ย อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 48,328.86   อนัดามนัตอนลา่ง 14 อําเภอ
473 ต.ศาลาดา่น อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 21,173.74   อนัดามนัตอนลา่ง 3 จังหวดั
474 ต.เกาะลนัตาใหญ่ อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 33,462.31   อนัดามนัตอนลา่ง 3,594,831.65               
475 ต.คลองยาง อ.เกาะลนัตา จ.กระบี� 38,617.69   อนัดามนัตอนลา่ง ไร่
476 ต.คลองพน อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 113,387.58 อนัดามนัตอนลา่ง
477 ต.เพหลา อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 92,269.48   อนัดามนัตอนลา่ง
478 ต.คลองทอ่มใต ้ อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 57,538.37   อนัดามนัตอนลา่ง
479 ต.หว้ยนํ�าขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 84,232.61   อนัดามนัตอนลา่ง
480 ต.ทรายขาว อ.คลองทอ่ม จ.กระบี� 85,314.07   อนัดามนัตอนลา่ง
481 ต.คลองประสงค์ อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 16,900.31   อนัดามนัตอนลา่ง
482 ต.กระบี�นอ้ย อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 99,167.45   อนัดามนัตอนลา่ง
483 เทศบาลเมอืงกระบี� อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 11,813.33   อนัดามนัตอนลา่ง
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484 ต.ไสไทย อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 35,499.16   อนัดามนัตอนลา่ง
485 ต.เขาทอง อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 48,218.32   อนัดามนัตอนลา่ง
486 ต.หนองทะเล อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 44,120.01   อนัดามนัตอนลา่ง
487 ต.เขาคราม อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 68,362.55   อนัดามนัตอนลา่ง
488 ต.อา่วนาง อ.เมอืงกระบี� จ.กระบี� 34,465.36   อนัดามนัตอนลา่ง
489 ต.เกาะศรบีอยา อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 34,950.61   อนัดามนัตอนลา่ง
490 ต.โคกยาง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 42,818.77   อนัดามนัตอนลา่ง
491 ต.ปกาสยั อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 39,265.17   อนัดามนัตอนลา่ง
492 ต.เหนอืคลอง อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 29,187.11   อนัดามนัตอนลา่ง
493 ต.คลองขนาน อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 63,348.16   อนัดามนัตอนลา่ง
494 ต.ตลิ�งชนั อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 13,862.79   อนัดามนัตอนลา่ง
495 ต.คลองเขมา้ อ.เหนอืคลอง จ.กระบี� 22,369.91   อนัดามนัตอนลา่ง
496 ต.เขาใหญ่ อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 44,561.90   อนัดามนัตอนลา่ง
497 ต.แหลมสกั อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 43,880.64   อนัดามนัตอนลา่ง
498 ต.อา่วลกึใต ้ อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 54,517.19   อนัดามนัตอนลา่ง
499 ต.อา่วลกึนอ้ย อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 35,120.29   อนัดามนัตอนลา่ง
500 ต.นาเหนอื อ.อา่วลกึ จ.กระบี� 47,631.74   อนัดามนัตอนลา่ง
501 ต.เกาะลบิง อ.กนัตงั จ.ตรัง 48,399.47   อนัดามนัตอนลา่ง
502 ต.กนัตงัใต ้ อ.กนัตงั จ.ตรัง 34,677.26   อนัดามนัตอนลา่ง
503 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 12,590.20   อนัดามนัตอนลา่ง
504 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 17,024.41   อนัดามนัตอนลา่ง
505 ต.คลองชลีอ้ม อ.กนัตงั จ.ตรัง 28,800.96   อนัดามนัตอนลา่ง
506 ต.กนัตงั อ.กนัตงั จ.ตรัง 3,678.60     อนัดามนัตอนลา่ง
507 ต.คลองลุ อ.กนัตงั จ.ตรัง 23,108.68   อนัดามนัตอนลา่ง
508 ต.ยา่นซื�อ อ.กนัตงั จ.ตรัง 8,841.34     อนัดามนัตอนลา่ง
509 ต.บอ่นํ�ารอ้น อ.กนัตงั จ.ตรัง 39,193.75   อนัดามนัตอนลา่ง
510 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 26,737.78   อนัดามนัตอนลา่ง
511 ต.บางเป้า อ.กนัตงั จ.ตรัง 12,530.73   อนัดามนัตอนลา่ง
512 ต.นาเกลอื อ.กนัตงั จ.ตรัง 30,026.18   อนัดามนัตอนลา่ง
513 ต.บางสกั อ.กนัตงั จ.ตรัง 79,279.99   อนัดามนัตอนลา่ง
514 ต.เกาะสกุร อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 8,995.57     อนัดามนัตอนลา่ง
515 ต.ลพิงั อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 94,891.77   อนัดามนัตอนลา่ง
516 ต.ทุง่ยาว อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 42,442.10   อนัดามนัตอนลา่ง
517 ต.ทา่ขา้ม อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 34,073.07   อนัดามนัตอนลา่ง
518 ต.สโุสะ อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 61,308.57   อนัดามนัตอนลา่ง
519 ต.บา้นนา อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 64,673.51   อนัดามนัตอนลา่ง
520 ต.ทุง่กระบอื อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 42,949.02   อนัดามนัตอนลา่ง
521 ต.ทุง่คา่ย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 31,989.48   อนัดามนัตอนลา่ง
522 ต.ไมฝ้าด อ.สเิกา จ.ตรัง 89,951.47   อนัดามนัตอนลา่ง
523 ต.บอ่หนิ อ.สเิกา จ.ตรัง 54,454.67   อนัดามนัตอนลา่ง
524 ต.เขาไมแ้กว้ อ.สเิกา จ.ตรัง 43,366.51   อนัดามนัตอนลา่ง
525 ต.กะลาเส อ.สเิกา จ.ตรัง 62,812.32   อนัดามนัตอนลา่ง
526 ต.บา้หวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 33,940.85   อนัดามนัตอนลา่ง
527 ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 33,402.82   อนัดามนัตอนลา่ง
528 ต.ตะเสะ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 32,960.75   อนัดามนัตอนลา่ง
529 ต.ทา่แพ อ.ทา่แพ จ.สตลู 39,004.32   อนัดามนัตอนลา่ง
530 ต.ทา่เรอื อ.ทา่แพ จ.สตลู 22,928.61   อนัดามนัตอนลา่ง
531 ต.สาคร อ.ทา่แพ จ.สตลู 50,879.49   อนัดามนัตอนลา่ง
532 ต.แประ อ.ทา่แพ จ.สตลู 22,040.32   อนัดามนัตอนลา่ง
533 ต.ทุง่บหุลงั อ.ทุง่หวา้ จ.สตลู 12,725.02   อนัดามนัตอนลา่ง
534 ต.ขอนคลาน อ.ทุง่หวา้ จ.สตลู 9,756.33     อนัดามนัตอนลา่ง
535 ต.นาทอน อ.ทุง่หวา้ จ.สตลู 62,827.90   อนัดามนัตอนลา่ง
536 ต.ทุง่หวา้ อ.ทุง่หวา้ จ.สตลู 152,221.11 อนัดามนัตอนลา่ง
537 ต.พมิาน อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 4,924.16     อนัดามนัตอนลา่ง
538 ต.เกาะสาหรา่ย อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 145,290.63 อนัดามนัตอนลา่ง
539 ต.ควนขนั อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 26,329.56   อนัดามนัตอนลา่ง
540 ต.ปยูู อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 60,943.04   อนัดามนัตอนลา่ง
541 ต.ตํามะลงั อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 22,502.86   อนัดามนัตอนลา่ง
542 ต.คลองขดุ อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 84,332.84   อนัดามนัตอนลา่ง
543 ต.ตนัหยงโป อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 25,558.34   อนัดามนัตอนลา่ง
544 ต.เจ๊ะบลิงั อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 70,391.87   อนัดามนัตอนลา่ง
545 ต.ควนโพธิ5 อ.เมอืงสตลู จ.สตลู 26,686.49   อนัดามนัตอนลา่ง 549 ตําบล
546 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตลู 55,934.46   อนัดามนัตอนลา่ง 117 อําเภอ
547 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตลู 69,901.61   อนัดามนัตอนลา่ง 24 จังหวดั
548 ต.ปากนํ�า อ.ละงู จ.สตลู 31,877.69   อนัดามนัตอนลา่ง 17,238,698.70             
549 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตลู 31,708.66   อนัดามนัตอนลา่ง ไร่
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