
จ้านวนและพื้นที่แหล่งน้้าจืดในจังหวัดพัทลุง 
 

ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 

1 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหม้อแห้ง 14 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 23 
2 แหล่งน้้าสาธารณะ ถ้้าน้้าเย็น 3,5 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 43 
3 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าควาย 5 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 15 
4 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองมวง 6 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 10 
5 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองคล้า 6 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 6 
6 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยโดเรียง 6 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 10 
7 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขมิ้น 7 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 8 
8 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยตาสุข 2 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 10 
9 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสังข์เก 11 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 8 

10 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเชิงดี 4 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 13 
11 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกุ้ง 6 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 20 
12 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองชิงโค 1 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 4 
13 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปากพะเนียด 2 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 8 
14 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังปราง 7 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 13 
15 แหล่งน้้าสาธารณะ บึงทะเลพระ 5,7 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 75 
16 แหล่งน้้าสาธารณะ บึงทะเลพระ   ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 67 
17 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นล้าหลัก 10 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 5 
18 แหล่งน้้าสาธารณะ พรุนางช้าง 10 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 7 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
19 แหล่งน้้าสาธารณะ สระพรุจูด 7 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 18 
20 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองโต๊ะแว่น 2 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 5 
21 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองหรั่ง 2 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 5 
22 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองหรั่ง 1 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 5 
23 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยนาหยา 1 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 6 
24 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบางแก้ว 4,5 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 36 
25 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองขุด 8 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 37 
26 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหานโพธิ์ 9,10 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 28 
27 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองขุนนนท์   หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 25 
28 ท้านบปลา กสช. หนองคล้า 7 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 13 
29 ท้านบปลา กสช. หนองหรั่ง 6 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 3 
30 ท้านบปลา กสช. ห้วยแห้ง 14 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 12 
31 ท้านบปลา กสช. คลองมวง 6 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 7 
32 ท้านบปลา กสช. ห้วยวังครก 7 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 5 
33 ท้านบปลา กสช. ห้วยแตน 5 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 10 
34 ท้านบปลา กสช. ห้วยไสหัวครก 5 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง   
35 ท้านบปลา กสช. บ้านจงเก 3 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 2 
36 ท้านบปลา กสช. แหล่งน้้าบ้านทอนโดน 9 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 10 
37 ท้านบปลา กสช. ฝายคลองแม่พือ 1 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 5 
38 ท้านบปลา กสช. หนองห้วยแตน 2 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 44 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
39 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าควนปอม 4 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 23 
40 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้า รพช. 8 ล้าป า เมืองพัทลุง พัทลุง 2500 
41 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองใสยาง 3 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
42 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองป่าห้าม 1 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 8 
43 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองภู่ 2,10 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
44 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวัดนางลาด 11 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
45 แหล่งน้้าสาธารณะ วังมัจฉา 6 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 3 
46 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเฒ่า 7,9 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 40 
47 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเต่า 7 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 26 
48 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองทุ่งแคร์ 2 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 6 
49 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้าพาย 4 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
50 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายนาท่อม 2,4,5,6 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 67 
51 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองกวางตาย 1 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
52 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยกรวด 7 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 17 
53 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยวังหรั่ง 1 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
54 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสองพ่ีน้อง   โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 28 
55 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าโพธิ์ 7 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 6 
56 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวัดทุ่งไหม้ 4,6 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
57 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยใสโหนด 16 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
58 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยดินแดง 16 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 6 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
59 แหล่งน้้าสาธารณะ หารเสียบไส้ 10 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
60 แหล่งน้้าสาธารณะ หารควนกุฎ 15 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 3 
61 แหล่งน้้าสาธารณะ หารดอนกล่้า 8 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
62 แหล่งน้้าสาธารณะ หารพังใน 11 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 11 
63 แหล่งน้้าสาธารณะ หารหัวช้าง 10 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
64 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเรือ 9 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
65 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองทางรถไฟ 8 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
66 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าส้าเภาเหนือ 7 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 50 
67 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองอ้ายใหญ่ 2 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 12 
68 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองอ้ายน้อย 2 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
69 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าบอลห้วยหมาก 12 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
70 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าบ้านออกวัด 13 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
71 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหานพิมพ์ 10 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
72 แหล่งน้้าสาธารณะ สะพานคล้า 1 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
73 แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าประมงหมู่บ้าน 8 ต้านาน เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
74 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองแม่ลาน 12 ต้านาน เมืองพัทลุง พัทลุง 30 
75 แหล่งน้้าสาธารณะ เหมืองน้้าบ้านไร่ 10 ท่ามิหร้า เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
76 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าแค 8 ท่ามิหร้า เมืองพัทลุง พัทลุง 8 
77 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองลางสาด 5 ท่ามิหร้า เมืองพัทลุง พัทลุง 9 
78 แหล่งน้้าสาธารณะ สระเก็บน้้าบ้านควนคง 8 ท่ามิหร้า เมืองพัทลุง พัทลุง 3 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
79 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองตรอกปด 4 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
80 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังหลาน้้า 3 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
81 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองสาโหด 6 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
82 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายเกาะไม้ดัด 5 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
83 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายหนองม่วงช้าง 9 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 18 
84 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองไม้แก่น 9 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 8 
85 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองหรั่ง 11 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
86 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยทุ่งเหม่า 8 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 7 
87 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหน้ากระดาน 2 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
88 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยฮวด 10 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
89 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยฮวด 1 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 3 
90 แหล่งน้้าสาธารณะ หานบัว 7 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 273 
91 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกวด 3,6,7 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 50 
92 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกวด 3,6,7 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 35 
93 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองช่างขวัญ 1 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
94 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองนาท่อม 6,7,8 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 60 
95 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองป่าสาคู 2 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 6 
96 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้ายูง 3 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
97 แหล่งน้้าสาธารณะ บึงยางงาม 3 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
98 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองพังจ่า 2 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 4 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
99 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองลึก 4 นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 2 

100 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปรางหมู่ 4 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 125 
101 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบเค่ียม 7 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 11 
102 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าท่าลาด   ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 12 
103 แหล่งน้้าสาธารณะ เหมืองพญาขัน 2 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
104 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเหมืองหลา 3 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 4 
105 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองโรงตรวน 7 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 28 
106 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองโรงตรวน 8 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
107 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองควนสาร 1 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 2 
108 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองพลายทอง 9,10 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 45 
109 แหล่งน้้าสาธารณะ หานควนถบ 4 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 15 
110 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบ้านแร่   พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 25 
111 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวัดโอ 4 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 65 
112 ท้านบปลา กสช. คลองบอนห้วยหมาก 12 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 12 
113 ท้านบปลา กสช. บึงหนอน 7 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
114 ท้านบปลา กสช. หนองอ้ายน้อย 2 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 12 
115 ท้านบปลา กสช. หานพิมพ์ 10 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 20 
116 ท้านบปลา กสช. พรุหนองจอน 9 นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
117 ท้านบปลา กสช. หนองคลองควาย 1 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 10 
118 ท้านบปลา กสช. ห้อยกอ 2 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 14 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
119 ท้านบปลา กสช. ควนสาร 1 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
120 ท้านบปลา กสช. หานควนถบ 4 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 27 
121 ท้านบปลา กสช. หานควนถบ   พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 37 
122 ท้านบปลา กสช. ห้วยแม่โอ 4 ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 5 
123 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเขาใคร 7 กงหรา กงหรา พัทลุง 4 
124 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังยูง 3,5 กงหรา กงหรา พัทลุง 4 
125 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวัดเทวงศ์ 2 กงหรา กงหรา พัทลุง 12 
126 แหล่งน้้าสาธารณะ สระในวัง 6 กงหรา กงหรา พัทลุง 3 
127 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยนาสีชาย 1 กงหรา กงหรา พัทลุง 4 
128 แหล่งน้้าสาธารณะ ถ้้าอัญมณี 8 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 5 
129 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นนาบอน 8 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 8 
130 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นบ้านพูด 2 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 12 
131 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นป่าแก่ตก 6 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 15 
132 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเฉลิม   คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 15 
133 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นหลักสาม 3 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 15 
134 แหล่งน้้าสาธารณะ พรุโต๊ะเค็ม   ชะรัด กงหรา พัทลุง 50 
135 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท้าย 6 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 10 
136 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองฟันลาย 4 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 100 
137 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองสาธารณะ 7 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 12 
138 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองพลอง 2 คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 4 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
140 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า อบต.สมหวัง 4 สมหวัง กงหรา พัทลุง 10 
141 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยวังล ี 2 สมหวัง กงหรา พัทลุง 50 
142 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยวังล ี   สมหวัง กงหรา พัทลุง 40 
143 ท้านบปลา กสช. หนองมาบเกาะยูง 1 กงหรา กงหรา พัทลุง  1-5 
144 ท้านบปลา กสช. คลองล้าทุ่งเลียบ 1 ชะรัด กงหรา พัทลุง 5 
145 แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าหน้าฝาย 11 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 10 
146 แหล่งน้้าสาธารณะ โหล๊ะบอล 10 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 4 
147 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองทุ่งยาง 6 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 27 
148 แหล่งน้้าสาธารณะ บึงกลางบ้าน 4 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 3 
149 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายควนใหม่ 2 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 5 
150 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นห้วยไทร 4 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 25 
151 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายประชาอาสา 3 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 10 
152 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายห้วยไทร 3 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 20 
153 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 7 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 5 
154 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองเลียบ 1 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 10 
155 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยไทรโนโร 10 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 10 
156 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขนุน 12 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 15 
157 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยด่านปริง 5 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 4 
158 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยบก 9 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 8 
159 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยยวน 6 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 4 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
160 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสาธารณะ 14 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 15 
161 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหยี 8 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 8 
162 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยก้า   ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 25 
163 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้นคลองห้วยไทร   ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 19 
164 แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าสาธารณะ 8 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 5 
165 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเขาคราม 2 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 26 
166 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองน้้าใต้บ่อ 5 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 20 
167 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบ้านนา 3 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 25 
168 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้าเต๊ะ 10 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 12 
169 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้าไน 3,12 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 18 
170 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวงค์ 5 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 25 
171 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหานเฒ่า 8 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 12 
172 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าเขาคราม 4 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 3 
173 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยควนไม้งาม 5 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 17 
174 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยพืช 5 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 18 
175 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยพืช 7 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 15 
176 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้าสินธุ์ 1,4 ล้าสินธุ ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 36 
177 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองโหย่ง 2 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 62 
178 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองถมเหนือ 2 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 9 
179 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองล้า 6 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 42 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
180 แหล่งน้้าสาธารณะ ควนจวง 5 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 5 
181 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองโป่ง 3 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 9 
182 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขี้แมว 4 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 5 
183 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขี้แมว 5 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 8 
184 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยถมใต้ 6 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 30 
185 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยวังปราง 8 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 30 
186 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยวังปราง 4 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 32 
187 แหล่งน้้าสาธารณะ หานป้าแดง 1,7 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 9 
188 ท้านบปลา กสช. ท้านบห้วยกะ 13 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 20 
189 ท้านบปลา กสช. ห้วยบก 4 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 30 
190 ท้านบปลา กสช. ห้วยหยี 8 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 8 
191 อ่างเก็บน้้า ทะเลน้อย 1,4 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 17500 
192 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังบีป 1 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 10 
193 แหล่งน้้าสาธารณะ หานย่า 1 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 12 
194 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเตง 4 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 40 
195 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปันแต 1 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 56 
196 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองแม่โอน 10 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 10 
197 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปรือ 5 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 20 
198 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองป่าไพร 3 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 8 
199 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังฆ้อง 11 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 5 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
200 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหนองยาว 11 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 5 
201 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองห้วยท่อม 9 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 20 
202 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบไสค้า 1 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 28 
203 แหล่งน้้าสาธารณะ วังจรเข้ 5 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 25 
204 แหล่งน้้าสาธารณะ วังหลุมพอ 7 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 8 
205 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองยาว 8 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 5 
206 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขี้ค้าง 2 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 12 
207 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยขี้ค้าง 3 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 10 
208 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองดอนนูด 2 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 50 
209 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าแนะ 2 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 20 
210 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าแนะ 5 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 10 
211 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายน้้าล้น 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 6 
212 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายประชาอาสา 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 5 
213 แหล่งน้้าสาธารณะ ไสปลอดเกลี้ยง 8 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 15 
214 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองพิกุลทอง 10,11 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 18 
215 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองศาลาแดง 8 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
216 แหล่งน้้าสาธารณะ ศาลาน้้า 15 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
217 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองเสม็ด 12 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
218 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยกบ 15 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 5 
219 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยช้างแล่น 14 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
220 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยลานตอหม้อ 6 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 25 
221 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยล้ามุง 13 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 5 
222 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสามหนอง 12 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
223 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหารปริง 7 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 5 
224 แหล่งน้้าสาธารณะ หานต้นเมา 8 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
225 แหล่งน้้าสาธารณะ หานนางยิ่ว 5 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 5 
226 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองแม่เตย 9 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 8 
227 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าแนะ 8 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 5 
228 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหนองยาว 2 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 10 
229 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองควนหลง 5 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 10 
230 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยโคกยาง 2 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 9 
231 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยท่อม 5 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 10 
232 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองข่อย 7,8 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 15 
233 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองควายกลาง 4 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 10 
234 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองตะเคร็ง 4 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 25 
235 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังหลัก 8 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 10 
236 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองโงกน้้า 8 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 30 
237 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองพังดาน 2 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 15 
238 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองสะพานข่อย 12 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 22 
239 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองห้วยแยน 2 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 10 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
240 แหล่งน้้าสาธารณะ พอยน้อย-พอยใหญ่ 5,6 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 60 
241 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบวังช้าง 9 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 9 
242 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองในวัง 4 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 6 
243 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองหาร 10 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 5 
244 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองหาร   นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 28 
245 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแยน 8 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 25 
246 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแยน 12 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 10 
247 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแยน   นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 42 
248 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยปาน   นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 10 
249 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปันแต 5 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 28 
250 แหล่งน้้าสาธารณะ นางเกวียน 6 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 7 
251 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบให้จ้ง 4 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 6 
252 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบทอน 8 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 13 
253 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบอ้ายแมว 8 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 11 
254 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองเจ็ดหาบ 6,7 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 15 
255 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองขาม 6 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 5 
256 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองยาง 3 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 5 
257 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแม่กะ 12 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 50 
258 แหล่งน้้าสาธารณะ แม่กะ   ปันแต ควนขนุน พัทลุง 30 
259 แหล่งน้้าสาธารณะ เหมืองแด่น 8 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 25 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
260 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเมือง 5 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 40 
261 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองถ้้า 5,6,8 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 10 
262 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปานภัย 5 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 25 
263 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหนักกุล 1 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 31 
264 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองห้วยหรั่ง 2 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 10 
265 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองอ้ายโต 5 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 20 
266 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองอ้ายโต 2 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 15 
267 แหล่งน้้าสาธารณะ วังหนองหมอ 4 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 10 
268 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าควนน้อย 5 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 5 
269 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าควนปริง 3 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 14 
270 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าสวนป่า 2 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 5 
271 แหล่งน้้าสาธารณะ หน้านบ 4 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 15 
272 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกระถิน 8 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 30 
273 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองโหน 8 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 5 
274 แหล่งน้้าสาธารณะ เหมืองหาน 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 5 
275 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองเขาอ้อ 3 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 15 
276 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกฐิน 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 15 
277 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบางตาย 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 8 
278 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปากคลองเก่า 2 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 5 
279 แหล่งน้้าสาธารณะ มาบบางมอง 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 8 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
280 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 3 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 7 
281 ท้านบปลา กสช. เลนต้าเสา 5 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 10 
282 ท้านบปลา กสช. คลองแม่ห้วย 4,6 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 18 
283 ท้านบปลา กสช. ท้านบมาบเนียน 1 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 5 
284 ท้านบปลา กสช. มาบไสค้า 1 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 22 
285 ท้านบปลา กสช. หนองพลวง 3 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 10 
286 ท้านบปลา กสช. คลองดอนนูด 2 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 10 
287 ท้านบปลา กสช. ท้านบปลาดอนนูด 2 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 10 
288 ท้านบปลา กสช. ควนกฤษณา (บ้านหยีใน) 1 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 10 
289 ท้านบปลา กสช. ควนหาร 1 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 3 
290 ท้านบปลา กสช. หนองเสม็ด 12 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง   
291 ท้านบปลา กสช. หนองปลอกเกลี้ยง 8 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 15 
292 ท้านบปลา กสช. ห้วยสามหนอง 12 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 14 
293 ท้านบปลา กสช. หนองสระ 1 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1 
294 ท้านบปลา กสช. มาบท่อม 7 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 5 
295 ท้านบปลา กสช. หนองขาม 6 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 2.5 
296 ท้านบปลา กสช. หนองยาง 3 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 10 
297 ท้านบปลา กสช. หารเจ 12 ปันแต ควนขนุน พัทลุง 3 
298 ท้านบปลา กสช. หนองอ้ายหมี 4 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 2 
299 ท้านบปลา กสช. ห้วยวังสะพาน 3 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 3 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
300 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าหนองปด 3,9 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 2 
301 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองนะ 4 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 5 
302 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองนะ, สระน้้าทุ่งเหรียง 8 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 3 
303 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปักปอม 10,11 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 10 
304 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองปักปอม 5 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 14 
305 แหล่งน้้าสาธารณะ สระเกษตร 7 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 10 
306 แหล่งน้้าสาธารณะ สระควนล่อน 11 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 7 
307 แหล่งน้้าสาธารณะ สระชายควน 11 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 10 
308 แหล่งน้้าสาธารณะ สระบ้านบน 7 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 8 
309 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยทุ่งจังกระ 2 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 3 
310 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยมะละกอ,ไม้ไผ่,นกร้อง 9 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 6 
311 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหนองเตย 5 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 3 
312 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองแม่ไม้ไผ่ 7 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 6 
313 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองแม่ไม้ถูก 6 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 11 
314 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าควนเล้าเป็ด 7 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 11 
315 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าทุ่งหนองสิบบาท 8 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 8 
316 แหล่งน้้าสาธารณะ หน้าฝายบ้านใหญ่ 4 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 5 
317 แหล่งน้้าสาธารณะ หน้าฝายบ้านใหม่ 10 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 5 
318 แหล่งน้้าสาธารณะ หน้าฝายห้วยยวน 4 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 10 
319 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหมาก 1 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 10 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
320 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองชุมแสง 3 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 11 
321 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองนายจุ๋ย 3 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 10 
322 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองน้้าขาว 5 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 20 
323 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยก้า 6 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 20 
324 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยพระ 2 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 10 
325 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหาร 10 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 10 
326 ท้านบปลา กสช. บ้านควน 6 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 5 
327 ท้านบปลา กสช. หนองชุมแสง 2 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 8 
328 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้า รพช. 10 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 3 
329 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าชลประทาน 9 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 4 
330 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าปากพล 9 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 5 
331 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าสาย 2 8 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 7 
332 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าหนองเสน 6 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 15 
333 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วย ม.อ. 10 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 10 
334 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยพูด 7 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 5 
335 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยล้าธาร 2 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 10 
336 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหนองคร้า 11 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 4 
337 แหล่งน้้าสาธารณะ หารหลิว 4 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 20 
338 แหล่งน้้าสาธารณะ หานหลิว   โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 22 
339 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหนองคล้า   โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 14 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
340 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่ามะเดื่อ 3 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 30 
341 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่ามะเดื่อ 2 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 20 
342 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่ามะเดื่อ 4 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 25 
343 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหูแร่ 5 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 40 
344 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหูแร่   ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 80 
345 แหล่งน้้าสาธารณะ บ่อโคกวัด 4 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 3 
346 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองธงชัย 5 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 4 
347 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองน้้าขาวตอนบน,ล่าง 7 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 18 
348 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยน้้าล้นช่องมัว 3 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 5 
349 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยล้าธาร 1 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 5 
350 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสามสาย 1 ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 3 
351 แหล่งน้้าสาธารณะ เขื่อนชวลิต 1 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 6 
352 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองกระอาน 1 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 12 
353 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองนางปิ่น 3 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 8 
354 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบางโหมด 11 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 8 
355 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหมาขบค่างบน,ล่าง 12 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 13 
356 แหล่งน้้าสาธารณะ หานขี้เป็ด 7 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 30 
357 แหล่งน้้าสาธารณะ หานต้าเสา 6 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 5 
358 ท้านบปลา กสช. ท้านบปลาแม่เลียบ 12 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 5 
359 ท้านบปลา กสช. บ้านคลองชีพ 8 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 2 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
360 ท้านบปลา กสช. หนองแม่เลียบ 4 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 27 
361 ท้านบปลา กสช. หนองหานขี้เป็ด 5, 7 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 3, 8 
362 ท้านบปลา กสช. หานท้าเสา 6 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 12 
363 อ่างเก็บน้้า อ่างท่าสังข์ 9 เกาะนางค้า ปากพะยูน พัทลุง 50 
364 อ่างเก็บน้้า อ่าวเกาะนางค้า 4 เกาะนางค้า ปากพะยูน พัทลุง 100 
365 อ่างเก็บน้้า อ่างเกาะหมาก 6 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 50 
366 อ่างเก็บน้้า อ่างท่ายาง 2 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 50 
367 อ่างเก็บน้้า อ่าวปากบางนาคราช 5 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 50 
368 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าหนองเป็ดน้้า 6 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 5 
369 อ่างเก็บน้้า คลองรามสูรณ์ 1,2 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 50 
370 อ่างเก็บน้้า อ่าวบัว 6 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 500 
371 อ่างเก็บน้้า อ่าวบางเตง 3 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 50 
372 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบางพลอง 1,6,7 เกาะนางค้า ปากพะยูน พัทลุง 100 
373 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองโคกทราย 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 8 
374 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองใสท้อน 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 6 
375 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายเหมืองไทร 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 5 
376 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายต้นขี้เหล็ก 6,7 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 12 
377 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายนบจรเข้ 5 ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 5 
378 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าไหล 2 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 15 
379 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหัวควน 3,11 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 15 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
380 แหล่งน้้าสาธารณะ หารอ่างทอง 7 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 15 
381 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายพระเกิด 4 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 5 
382 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองเพ็งอาด 11 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 5 
383 แหล่งน้้าสาธารณะ หารนาขอ 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 5 
384 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองช้าง 3 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 15 
385 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองสะพานช้าง 5 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 15 
386 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองคล้า 1 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 10 
387 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยเรือ 4 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 12 
388 แหล่งน้้าสาธารณะ หานไม้แก่น 3,11 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 15 
389 แหล่งน้้าสาธารณะ หานน้้าด้า 5,9 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 10 
390 ท้านบปลา กสช. โคกถ้วย 7 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 10 
391 ท้านบปลา กสช. หนองโคกทราย 14 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 5 
392 ท้านบปลา กสช. ห้วยน้้าเย็น 1 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 18 
393 ท้านบปลา กสช. คลองควาย 6 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 10 
394 ท้านบปลา กสช. คลองปล้องมวง 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 10 
395 ท้านบปลา กสช. บ้านปากเครียว 7 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 4 
396 ท้านบปลา กสช. หนองห้องกะทะ 6 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 6 
397 ท้านบปลา กสช. หนองหานเปรา 3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 2 
398 ท้านบปลา กสช. คลองทะเลเหมียง 5 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 10 
399 ท้านบปลา กสช. หนองเปี๊ยะ 5 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 2 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
400 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าคลองป่าบอน 7 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1000 
401 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าวังทะ 6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 2 
402 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าเกาะกลม 1 วังใหม ่ ป่าบอน พัทลุง 15 
403 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าโตอิฐ 5 วังใหม ่ ป่าบอน พัทลุง 6 
404 แหล่งน้้าสาธารณะ ท่านางคลองทราย 1 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 15 
405 แหล่งน้้าสาธารณะ พรุหลุมพรี 7 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 15 
406 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 4 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 3 
407 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 1,2,7 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 2 
408 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองน้้าร่วมใจ 7,8 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 20 
409 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองน้้าหานบัว 9 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 30 
410 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองสามบึง 6 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 5 
411 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยอ้ายครั่ง 1 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 10 
412 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองควนท้าทอง 4 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 10 
413 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองน้้า 1,2,7 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 20 
414 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองป่าไส 1 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 12 
415 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองป่าบอน 1,3,7 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 10 
416 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหวะ 5,6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 15 
417 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า อบต. 1 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 4 
418 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าควนเสาธง 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 6 
419 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองแม่เปี๊ยะ 5,6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 5 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
420 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองแห้ง 6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 8 
421 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองฝาด 3 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 3 
422 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแม่พริก 4 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 10 
423 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยแม่ลอน 5 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 10 
424 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยคอแห้ง 4 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 9 
425 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยทราย 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 10 
426 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยศาลาน้้า 9 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 3 
427 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยสะตู 7 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 5 
428 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหรั่ง 3 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 12 
429 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองวังหยี 5 วังใหม ่ ป่าบอน พัทลุง 30 
430 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองน้้าวังฆ้อง 4 วังใหม ่ ป่าบอน พัทลุง 15 
431 ท้านบปลา กสช. ห้วยส้านักแบก 9 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 12 
432 ท้านบปลา กสช. ท้านบบ้านควนขี้แรด 6 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 20 
433 ท้านบปลา กสช. บึงไผ่ล้อม 7 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 3 
434 ท้านบปลา กสช. หนองยางแดง 6 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 30 
435 ท้านบปลา กสช. หนองสระแห้ง 3 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 20 
436 ท้านบปลา กสช. หนองหานบัว 2 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 26 
437 ท้านบปลา กสช. กสช. ทุ่งผีปั้นรูป 15 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 5 
438 ท้านบปลา กสช. คลองหลง 1,7 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 27 
439 ท้านบปลา กสช. หนองน้้าร่วมใจ 6 หนองธง ป่าบอน พัทลุง 5 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
440 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าป่าพะยอม 3,6 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 3500 
441 อ่างเก็บน้้า อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าใส 5 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 4500 
442 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองใหญ่ 4 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 70 
443 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองบัวแดง 10 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 25 
444 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยท้อน 6 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 5 
445 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยนาทราย 5 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 12 
446 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยมาบปีบ 5 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 10 
447 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหมก 6 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 5 
448 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยหาร 10 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 10 
449 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองลิง 1 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 25 
450 แหล่งน้้าสาธารณะ คูน้้า ม.ทักษิณ 8 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 7 
451 แหล่งน้้าสาธารณะ วังไทร 5 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 31 
452 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าทุ่งล้าน 6 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 5 
453 แหล่งน้้าสาธารณะ หนองบัว 3 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 27 
454 แหล่งน้้าสาธารณะ ห้วยน้้าจาน 3 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 40 
455 แหล่งน้้าสาธารณะ เหมืองชลประทาน 4 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 12 
456 แหล่งน้้าสาธารณะ แหล่งน้้าประมงหมู่บ้าน 7 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 28 
457 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองบ้านปาบ 1 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 5 
458 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองสังข์แกละ 1,6 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 20 
459 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองหลุมพอ 1,4 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 10 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
460 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 3 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 4 
461 ท้านบปลา กสช. หานนุ้ย 5 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 10 
462 ท้านบปลา กสช. คลองสังแกระ 7 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 20 
463 อ่างเก็บน้้า คลองโงกน้้า 3,5 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 37 
464 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายเก็บน้้าโหล๊ะปราง 7 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 6 
465 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายห้วยชีมา 5 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 4 
466 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า อบต. 11 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 3 
467 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าชุมชนเกาะไทร 1 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 2 
468 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าทุ่งไม้ไผ่ 7 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 7 
469 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าวัดถ้้า 1 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 5 
470 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าหมู่บ้าน 5 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 5 
471 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองขนุนปาน 5 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 20 
472 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองจันนา 4 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 28 
473 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองท่าแนะ 2 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 45 
474 แหล่งน้้าสาธารณะ นบห้วยหิน 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 8 
475 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า รพช. 8 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 5 
476 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า รพช. 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 40 
477 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าป่าตอ 8 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 3 
478 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้าห้วยสาบ 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 8 
479 แหล่งน้้าสาธารณะ คลองใหญ่ 4 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 4 



ล้าดับที่ ประเภทแหล่งน้้า ชื่อแหล่งน้้า หมู่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด พื้นที่(ไร่) 
480 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายคลองวังยาว 3 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 4 
481 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายคลองสวนโหนด 6,9 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 12 
482 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายคลองหัสคุณ 7 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 8 
483 แหล่งน้้าสาธารณะ ฝายท่าข้าม 3 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 16 
484 แหล่งน้้าสาธารณะ สระน้้า รพช. 3 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 6 
485 ท้านบปลา กสช. คลองท่าแนะ 2 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 15 
486 ท้านบปลา กสช. ห้วยหิน 3 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 10 
487 ท้านบปลา กสช. โหล๊ะกรูด 3 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 2 

 

 


