
ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
เชียงราย ขนุตาล ตา้ บา้นขนุตา้

บา้นหว้ยโป่ง
ป่าตาล บา้นเจดียใ์หม่

บา้นป่าตาลดอย
บา้นป่าตาลกลาง
บา้นหว้ยเด่ือ

ยางฮอม บา้นนํ้าแพร่
บา้นนํ้าแพร่เหนือ
บา้นหว้ยหลวงเหนือ
บา้นชมภู
บา้นพญาพิภกัด์ิ

ขุนตาล ผลรวม 11
เชียงของ คร่ึง บา้นพร้าวกดุ

บา้นหลวงใหม่พฒันา
บา้นคร่ึงเหนือ
บา้นส้าน

บญุเรือง บา้นหก
บา้นบญุเรืองเหนือ
บา้นตน้ปลอ้ง
บา้นตน้ปลอ้งใต้
บา้นแดนเมือง

ริมโขง บา้นหว้ยสา บา้นผากบุ
บา้นเมืองกาญจน์ บา้นดอนท่ี

บา้นหว้ยตุ๊
บา้นสองพ่ีนอ้ง
บา้นหว้ยตุ๊
บา้นสนัตน้เปา
บา้นหว้ยเยน็
บา้นเมืองกาญจน์

เวียง บา้นแมว้ดอยหลวง บา้นแกงไก่
บา้นเวียงแกว้ บา้นหว้ยเมง็
บา้นในเวียง บา้นหว้ยกอก
บา้นสบสม บา้นหวัเวียง
บา้นทุง่ทราย บา้นทุง่ทราย
บา้นทุง่ดุก บา้นทุง่ทรายม่วงกลาง
บา้นโจโก้ บา้นทุง่นานอ้ย
บา้นทุง่ง้ิวเหนือ

ศรีดอนชยั บา้นปากอิง
บา้นศรีดอนชยั
บา้นทา่เจริญ

หว้ยซอ้ บา้นเวียงหมอก
บา้นเนินสมบรูณ์

เชียงของ ผลรวม 24 15
เชียงแสน บา้นแซว บา้นเกาะผาคาํ บา้นหวักวา๊น

บา้นหว้ยกวา๊น บา้นหว้ยข่อยหล่อย
บา้นหว้ยนํ้าเยน็
บา้นหว้ยเด่ือ

แม่เงิน บา้นก่ิวกาญจน์
โยนก บา้นดอยงาม

บา้นทุง่ฟ้าฮ่าม
เวียง บา้นสบคาํ

ตารางหมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม ระหว่างวนัที ่9 - 11 กรกฎาคม 2557

จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม
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เชียงแสน ผลรวม 6 4
ดอยหลวง(ก่ิงอ.) โชคชยั บา้นขนุแม่บง บา้นแม่แอบ

บา้นหว้ยชา้งลอดใน
ปงนอ้ย บา้นไทรทอง

ดอยหลวง(กิ่งอ.) ผลรวม 3 1
เทิง ตบัเต่า บา้นราษฎรภกัดี บา้นแผน่ดินทอง บา้นร่มฟ้าไทย

บา้นรักถ่ินไทย บา้นราษฎรรักษา
บา้นปางค่า บา้นรักแผน่ดิน
บา้นธาตุ บา้นร่มโพธ์ิทอง
บา้นตีนเป็ด บา้นร่มโพธ์ิไทย
บา้นเล่าตาขาว บา้นพิทกัษไ์ทย
บา้นกวา๊น บา้นพิทกัษไ์ทย
บา้นโจโ้ก้ บา้นไทยสามคัคี
บา้นตน้เขือง บา้นขนุหว้ยไคร้
บา้นไคร้ บา้นขนุหว้ยไคร้ใต้
บา้นทุง่เตา้

ปลอ้ง บา้นปลอ้งเหนือ
แม่ลอย บา้นทุง่ตอ้ม

บา้นแม่ลอยไร่ใต้
บา้นจาํไคร้

เวียง บา้นหว้ยไคร้
บา้นทุง่โหง้
บา้นตั้งขา้ว

หงาว บา้นดอนแยง
เทงิ ผลรวม 19 10 1
ป่าแดด ป่าแงะ บา้นร่องเปา

บา้นดงม่วง
บา้นใหม่พฒันา
บา้นสนัเจริญ
บา้นศรีดอนชยั

โรงชา้ง บา้นดอนแกว้
บา้นทุง่ธนาลยั

ศรีโพธ์ิเงิน บา้นป่าไมสี้เหลือง
บา้นร่องบง

ป่าแดด ผลรวม 9
พญาเมง็ราย ตาดควนั บา้นเยา้แม่ต ํ๋า บา้นมูเซอ

บา้นใหม่ทุง่กอ
เมง็ราย บา้นเหล่า
แม่ต ํ๋า บา้นสนัมะปิน
แม่เปา บา้นหว้ยนํ้าฮาก บา้นขนุหว้ยแม่เปา

บา้นกระแล
บา้นหนองจาํกดู
บา้นนาเจริญ
บา้นสนัหลวง

ไมย้า บา้นหว้ยกา้งราษฎร์
พญาเม็งราย ผลรวม 10 2
พาน เจริญเมือง บา้นดงตะเคียน

บา้นจาํผกักดู
ทรายขาว บา้นร่องธาร บา้นใหม่พฒันา
ธารทอง บา้นดงขนุน
ป่าหุ่ง บา้นทุง่มะฝาง บา้นปางป่ากลว้ย

บา้นหนองคนั บา้นแม่งา
บา้นปางแดง บา้นดงหลวง
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บา้นปางกลว้ยคา้ว
บา้นปางเกาะทราย
บา้นแม่วงั
บา้นปางหลวง
บา้นป่ารัน
บา้นอาข่า
บา้นปางมะขามป้อม
บา้นเเม่ต๋อง
บา้นผาตุ้ ุ ม

ม่วงคาํ บา้นป่าไม้
บา้นป่าไม้

แม่ออ้ บา้นนํ้าจาํ
สนักลาง บา้นผาแดง

บา้นหวัฝาย
พาน ผลรวม 21 4
เมืองเชียงราย ดอยลาน บา้นใหม่นํ้าเยน็

บา้นดอยสมบรูณ์
ดอยฮาง บา้นโป่งนาคาํ บา้นจะเดอ บา้นฮ่อ

บา้นยางทาํนุ บา้นผาเสริฐ
บา้นดอยฮาง บา้นจะจ๋อ

บา้นผาเสริฐใน
บา้นอีกอ้นํ้าตก
บา้นหว้ยต๋าแกว้
บา้นลีซอโป่งนํ้าร้อน
บา้นยางผกัหละ
บา้นลีซอโป่งนํ้าร้อน
บา้นหว้ยแกว้
บา้นยางกลาง
บา้นมูเซอแม่ต่าง
บา้นจะอือ

นางแล บา้นตะเคียนคาํ
บา้นดู่ บา้นโป่งนํ้าตก บา้นมูเซอร์แม่ขา้วตม้

บา้นหว้ยปลากั้ง บา้นอีกอ้จาลี
บา้นลีไข่

แม่กรณ์ บา้นปางกลาง บา้นปางกอ้ง
บา้นหนองเขียวเหนือ บา้นแม่ซา้ย
บา้นหนองเขียวใต้
บา้นสวนดอก
บา้นแม่สาด
บา้นปางริมกรณ์
บา้นฝ่ังหม่ิน

แม่ขา้วตม้ บา้นหว้ยอน้1 บา้นทา่กอชอ้
แม่ยาว บา้นป่ากลว้ย บา้นยาโด บา้นแสนสุข

บา้นปะละ บา้นอีกอ้อาแบะ บา้นสีหลงั
บา้นผาใต้ บา้นกอแฮ บา้นยะผา่
บา้นอาเกอะล่าง บา้นหว้ยหวะป่า บา้นป่าแล
บา้นผาใตใ้หม่ บา้นป่าแขม บา้นผาแตก
บา้นหว้ยลุ บา้นอาด่ี บา้นจะแตะ
บา้นผาขวาง บา้นยะโหล บา้นยะป่า
บา้นสามเส้า บา้นป่าโหล บา้นยะฟู
บา้นแควววัดาํ บา้นอาเกอะบน บา้นผามูบ
บา้นทรายมูล บา้นหมอผี
บา้นเข่ือนพฒันา บา้นจะสอ
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บา้นกลางทุง่ บา้นระบือ
บา้นหว้ยสกักอง
บา้นอาโยะ
บา้นหว้ยลุหลวง
บา้นตน้ผ้ึง
บา้นลีผา่
บา้นยะฟู
บา้นดอยบอ่
บา้นอาเจอะ
บา้นจะแล
บา้นออบเสือแหวน
บา้นหว้ยชมพู
บา้นกลาง
บา้นสวนป่าหว้ยแม่ซา้ย
บา้นต๋อเบอ
บา้นใหม่หว้ยแม่ซา้ย
บา้นอาจ่า
บา้นหว้ยขมนอก
บา้นหว้ยแม่ซา้ย
บา้นสวนป่า
บา้นมูเซอใหม่
บา้นจะทอ
บา้นรวมมิตร
บา้นดอยบอ่สอง

รอบเวียง บา้นฮ่องออ้
บา้นดอยพระบาท

ริมกก บา้นดอย
หว้ยชมภู บา้นแม่สลกั บา้นหว้ยกุ่ม บา้นกกนอ้ย

บา้นแม่สลกั บา้นจะคือ บา้นหว้ยแม่เล่ียม
บา้นหว้ยชมภู (บา้นแสนขยนั) บา้นหว้ยนํ้าริน (จะสอ) บา้นลีซอแม่มอญ
บา้นหว้ยชมภูใหม่ บา้นหาดยาว บา้นอีกอ้แม่มอญ
บา้นหว้ยชมภูเก่า บา้นกกนอ้ย บา้นอีกอ้แม่มอญ
บา้นจะนู บา้นกลาง บา้นหว้ยส้านลีซอ
บา้นหว้ยม่วง บา้นหาดยาว
บา้นปางตะไคร้ บา้นหว้ยชมภู
บา้นปางป่าออ้ บา้นหวันา

บา้นติแส
บา้นแสนต่อ
บา้นหว้ยชมภูอีกอ้
บา้นหว้ยนํ้าริน
บา้นแก่งหลวงนอก
บา้นจะหา
บา้นแก่งหลวงใน
บา้นลิจู
บา้นซานเวิน้
บา้นจะอือ
บา้นเยียนโชง้เต๋อ
บา้นผาลั้ง
บา้นหว้ยแม่เล่ียม
บา้นปางขอน
บา้นใหม่พฒันา

เมืองเชียงราย ผลรวม 40 78 16
แม่จนั ทา่ขา้วเปลือก บา้นผา่นศึก
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บา้นเนินทอง
บา้นผาแตก

ป่าซาง บา้นใหม่พฒันา บา้นโคง้งาม
บา้นปางปู่ และ บา้นป่าดู่
บา้นอีกอ้ป่าไม้

ป่าตึง บา้นแม่เป่ินป่าเม่ียง บา้นจะกอนะ บา้นหว้ยนํ้าริน
บา้นพฒันาลัว๊ะ บา้นอีกอ้หว้ยยาใน บา้นแสนใหม(่จะเคอะ)

บา้นหล่อโย บา้นอีกอ้ป่าบงงาม
บา้นเฮโก บา้นหว้ยมะหินฝน
บา้นรวมใจ บา้นจะทอ
บา้นรวมใจ (ชะยิวตุง) บา้นจะหยี
บา้นเล่าฟู่ บา้นลอสาม
บา้นปางสา
บา้นสนัติสุข
บา้นโป่งขม
บา้นใหม่เจริญ
บา้นโป่งป่าแขม
บา้นก่ิวสะไต
บา้นเลาชีก๋วย
บา้นหล่อชา
บา้นจะดะ
บา้นเช่ียวยี่
บา้นลอสา

แม่จนั บา้นจ่อป่าคาใหม่ บา้นพกัป่าไม้ บา้นจะพือ
บา้นส่านสกัก่ิวทพัย ั้ง บา้นหว้ยตาด บา้นอาแหมะ (หว้ยต่าง)

บา้นหว้ยปู
บา้นเลาเลาะ
บา้นพกัป่าไม้
บา้นแสนชมพู

ศรีค ํ้า บา้นอาชาทอง บา้นอีกอ้ป่าเม่ียง
สนัทราย บา้นดอยซาง

บา้นดอย
แม่จนั ผลรวม 9 30 10
แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย บา้นอากู่ บา้นปางหนุน บา้นมง้เกา้หลงั

บา้นเลาวาง บา้นหว้ยแปลก
บา้นพญาคา บา้นแม่หมอ
บา้นลิชี บา้นปางมะหนั
บา้นหลีตาเหมยเก่า บา้นพญาไพรลิทู
บา้นผาจีพญาไพร บา้นพญาไพรเล่าจอ
บา้นยาลอ บา้นพญาไพรเล่ามา
บา้นปนูะ บา้นหว้ยแปลกนอ้ย
บา้นผกัก่ีปางววั บา้นแม่คาํนอ้ย
บา้นบชูอ บา้นป่าซางสูง
บา้นหลีตาเหมยใหม่ บา้นจะตี
บา้นแสนใหม่ บา้นจะทอ
บา้นหว้ยปเูก่า บา้นแสนเมืองโก
บา้นผาจ่ีใหม่ บา้นหว้ยปใูหม่
บา้นยีเดใหม่ บา้นขาแหยง่
บา้นจะปา-ลิไข่ บา้นเมืองสอง
บา้นอาไฮ บา้นขนุส่า
บา้นหว้ยอ้ืน บา้นหว้ยหมอ้
บา้นป่าไม้
บา้นเทอดไทย
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บา้นทหูมออาเน
แม่ฟ้าหลวง บา้นป่าคา บา้นป่าซางนาเงิน

บา้นหว้ยไร่ บา้นลิเซ
บา้นดงมะตืน บา้นจะลอ

บา้นปางหนุนพฒันา
บา้นป่ายางแสนสุดแดน
บา้นป่ายางแสนสุดแดน
บา้นมูเซอร์ลาบา (บา้นลาบาใน)
บา้นผา่บือ
บา้นป่ายางมูเซอร์
บา้นป่ายางอีกอ้
บา้นป่ากลว้ยลาหู่ (บา้นมูเซอร์ป่ากลว้ย)
บา้นอีกอ้ป่ากลว้ย (2)
บา้นหว้ยปใูหม่
บา้นศาลาเชิงดอย
บา้นหว้ยไร่สามคัคี
บา้นขาแหยง่พฒันา
บา้นหว้ยนํ้าขุ่น
บา้นสามคัคีเก่า
บา้นอีกอ้ส่ีหลงั
บา้นแม่เปิน
บา้นสามคัคีใหม่
บา้นปรางพระราชทาน

แม่สลองนอก บา้นธาตุ บา้นแม่ต๋อ บา้นสามสูง
บา้นป่าคาสามคัคี บา้นใหม่สนัติคีรี บา้นแม่จนัหลวง
บา้นป่าคาสุขใจ บา้นสนัติคีรี

บา้นกลาง
บา้นเฮกะ(มูเซอบา้นกลาง)
บา้นอาแหละ
บา้นพนาสวรรค์
บา้นเลาสิบ
บา้นอาแบ
บา้นโป่งป่าแขมใหม่

แม่สลองใน บา้นหว้ยหยวก-ป่าโซ บา้นมง้แปดหลงั บา้นหว้ยกระ
บา้นหว้ยส้านกลาง บา้นสนัมะเคด็ บา้นโป่งไฮ
บา้นหว้ยส้านนอก บา้นนาโต่ บา้นสามเตา้
บา้นแสนใจพฒันา บา้นเสาะไสปะแอ บา้นหินแตก
บา้นอาโยะ๊อนามยั บา้นเล่าล่ิว บา้นพะนอ้ยอาข่า
บา้นอาโยะ๊ใหม่ บา้นอาแหละ บา้นหว้ยผ้ึง
บา้นอีกอ้สามแยก บา้นลีซอหวัแม่คาํใหม่ บา้นหว้ยมุ

บา้นหว้ยหยวกป่าโซ บา้นจะคาํนอ้ย
บา้นหินแตก บา้นผาเด่ือ
บา้นเทอดไทย
บา้นพะมูเซอ
บา้นหว้ยหยวก
บา้นหว้ยโยบน
บา้นหว้ยหมาก
บา้นอาโต
บา้นหว้ยโยล่าง
บา้นมะหินกอง
บา้นหว้ยหก
บา้นป่าคาใหม่
บา้นมอล่อง
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จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นตน้ม่วง
บา้นอาแม
บา้นแม่แสลบบน
บา้นแม่แสลบล่าง

แม่ฟ้าหลวง ผลรวม 14 77 29
แม่ลาว ดงมะดะ บา้นปงกลาง บา้นกอ้จดัสรร

บา้นหว้ยส้าน
บา้นหว้ยส้านยาว
บา้นใหม่จดัสรร
บา้นหล่ายหนอง
บา้นใหม่ววัทอง

โป่งแพร่ บา้นโป่งทราย บา้นหวัทุง่ บา้นหว้ยส้านอาข่า
บา้นป่าซางใต้
บา้นดอยชมภู
บา้นใหม่สนัอุดม
บา้นเหมืองลึก

แม่ลาว ผลรวม 11 2 1
แม่สรวย เจดียห์ลวง บา้นป่าตึงงาม บา้นหว้ยตน้ผ้ึง

บา้นป่าเม่ียงแม่ตาแมว บา้นแม่ตาแมว
ทา่กอ๊ บา้นปางชมพู บา้นพญาโกหา บา้นแม่ผกัแหละ

บา้นปางมะขามป้อมนอก บา้นยาง
บา้นปางนํ้าฮา้ย บา้นมูเซอร์
บา้นปางหลวง บา้นยาง
บา้นแม่ตะละ บา้นละบอโด

บา้นป่าคาหลวง
บา้นแม่ต ํ๋านอ้ยบน
บา้นมูเซอร์
บา้นแม่ต ํ๋านอ้ยล่าง
บา้นมูเซอร์
บา้นป่าม่วง
บา้นพญาจะวะ
บา้นป่าเส้ียวเหนือ
บา้นมูเซอร์ป่าเก๊ียะ
บา้นปางมะขามป้อมใน
บา้นปางหก

ป่าแดด บา้นอาข่าก่ิวจาํปี บา้นโป่งสะลาํ 3 บา้นอาข่า ก่ิวจาํปี
บา้นหวัฝาย บา้นมูเซอร์ดอยเล่ียม บา้นหว้ยหญา้ไซร์
บา้นศรีดอนเรือง บา้นโป่งสะลาํ 2 บา้นแม่ตาชา้ง

บา้นปู่ หลา้
บา้นจะหา
บา้นจะขม
บา้นป่าแอ
บา้นยางแดง
บา้นมูเซอร์
บา้นจะกลว้ย
บา้นมูเซอร์ยะยี่
บา้นหว้ยมะแกง

แม่พริก บา้นโฮ่ง
บา้นแม่พริกทา่สุด
บา้นปางออ้ย
บา้นปางกลาง
บา้นปางซาง
บา้นปางอาณาเขต
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บา้นปางเติม
บา้นปางตน้ผ้ึง

แม่สรวย บา้นหว้ยนํ้ามาใหม่ บา้นซีโอน
บา้นตีนดอย บา้นโป่งป่าแขม
บา้นริมทาง บา้นหว้ยนํ้ามา
บา้นแม่สรวยหลวง
บา้นหว้ยม่วง

วาวี บา้นเลาลูหยิน บา้นแม่โมงเหนือ บา้นปางซานโจ
บา้นเลาล้ิว บา้นเลาลูหยิน บา้นใหม่
บา้นเลาลี บา้นเลายาง บา้นผาแดงหลวง
บา้นเลาลู บา้นปางก่ิว
บา้นปางเลาแคะ บา้นแม่โมงเยา้
บา้นมงักะรา บา้นทุง่ (แกว้เมา)
บา้นวาวี บา้นปางซานเจียม
บา้นเลาจา้ว บา้นมูเซอร์
บา้นปางนาทู บา้นแม่โมง
บา้นแม่โมง บา้นแม่โมงกลาง
บา้นเยา้ บา้นอา้ทวี
บา้นแม่โมง บา้นปางเกาเชียง
บา้นจูจ้ี้ใต้ บา้นเลามนั
บา้นผาแดงลีซอ บา้นปางเลก็ (แม่นางซอง)
บา้นยา่นาํ บา้นปางลีเซิน
บา้นหว้ยนํ้าเยน็ บา้นสานใต้
บา้นหว้ยกลา้ บา้นปางกเูส็ง
บา้นมูเซอร์หว้ยนํ้าอุ่น บา้นลีวู่
บา้นหว้ยไคร้ บา้นมูเซอร์
บา้นหว้ยข้ีเหลก็ บา้นลีซอ
บา้นดอยลา้น บา้นนํ้าบอ่
บา้นทุง่พร้าวมูเซอร์ บา้นปางกลาง
บา้นแสนเจริญ บา้นปางกลาง
บา้นแสนเจริญใหม่ บา้นจูจ้ี้เหนือ

บา้นขนุสรวย (ปางนอก)
บา้นขนุสรวย (ปางกลาง)
บา้นยาง (โป่งกลางนํ้า)
บา้นยาง
บา้นโป่งกลางนํ้า
บา้นหว้ยหกใหม่
บา้นขนุสรวย (ปางใต)้
บา้นหว้ยหกเก่า
บา้นหว้ยหินขาว
บา้นหว้ยนากาด
บา้นหว้ยนํ้ากลืน
บา้นหว้ยธาตุ
บา้นหว้ยนํ้าอุ่น
บา้นดอยชา้ง
บา้นป่าซาง
บา้นหว้ยข้ีเหลก็
บา้นหว้ยปู
บา้นหว้ยมะซาง
บา้นตีนดอย
บา้นโป่งสะลาํ 1
บา้นทุง่พร้าว

ศรีถอ้ย บา้นดงเจริญ บา้นมูเซอร์แสนเจริญ บา้นป่าซอ้
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บา้นมูเซอร์พญาโกหก บา้นอายิโกะ๊
บา้นมูเซอร์แสนสะอาด บา้นพญากองดี
บา้นหว้ยป่าหวาย บา้นหวัฝาย
บา้นแม่ยางมิ้นเหนือ
บา้นแม่ยางมิ้น
บา้นหว้ยฮก
บา้นดอยกู่
บา้นดอยสนัติ
บา้นแม่ยางมิ้นใต้

แม่สรวย ผลรวม 48 88 11
แม่สาย โป่งงาม บา้นอีกอ้ผาฮ้ี บา้นมูเซอร์ผาฮ้ี

บา้นหว้ยปแูกง
บา้นสนัเกลด็ทอง

โป่งผา บา้นนํ้าจาํ
บา้นจอ้งวดั

เวียงพางคาํ บา้นหวัฝาย บา้นผาหมี
บา้นดอยเวา
บา้นแม่สาย
บา้นดอยงาม
บา้นเวียงพาน
บา้นป่ายางชุม
บา้นป่ายางผาแตก
บา้นป่าเหมือดรุ่งเจริญ

หว้ยไคร้ บา้นสนัตน้ปยุ บา้นอีกอ้ป่ากลว้ย (1)
บา้นหว้ยไคร้เหนือ

แม่สาย ผลรวม 15 3
เวียงแก่น ทา่ขา้ม บา้นขวากเหนือ

บา้นขวากใต้
บา้นทา่ขา้ม
บา้นวงัผา
บา้นลอ

ปอ บา้นหว้ยแลง้ บา้นหว้ยกุ๊กล่าง บา้นหว้ยปอ
บา้นดอน บา้นพิทกัษคี์รี (1) บา้นผาตั้ง
บา้นปางหดั บา้นหว้ยกุ๊กบน บา้นร่มฟ้าสยาม
บา้นปางหดัใหม่ บา้นพิทกัษคี์รี (2)
บา้นทรายทอง บา้นหนอง
บา้นหว้ยหอ้ม บา้นผาแลใหม่
บา้นหนองเตา บา้นศิลาแดง

บา้นผาแลใต้
บา้นร่มฟ้าสยาม
บา้นร่มฟ้าผาหม่น
บา้นหว้ยหาน
บา้นร่มฟ้าไทยงาม
บา้นร่มฟ้าหลวง
บา้นอยูสุ่ข
บา้นปางปอ
บา้นหว้ยจะยิน
บา้นร่มโพธ์ิเงิน
บา้นร่มฟ้าทอง

ม่วงยาย บา้นหว้ยลึก
บา้นไทยเจริญ
บา้นยายเหนือ
บา้นม่วง
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บา้นหว้ยจอ้
บา้นหว้ยหลู้

หล่ายงาว บา้นหว้ยเอ่ียน
เวยีงแก่น ผลรวม 18 19 3
เวียงชยั ดอนศิลา บา้นช่องลม

ผางาม บา้นหวัฝาย บา้นร่องหา้
บา้นร่องหา้

เวยีงชัย ผลรวม 3 1
เวียงเชียงรุ้ง(ก่ิงอ.) ทุง่ก่อ บา้นนํ้าตกพฒันา

ป่าซาง บา้นตาดควนั
เวยีงเชียงรุ้ง(กิ่งอ.) ผลรวม 2
เวียงป่าเป้า บา้นโป่ง บา้นหว้ยหินลาดนอก บา้นหว้ยทรายขาว

ป่าง้ิว บา้นป่าคา บา้นหว้ยโตง้ บา้นป่าเม่ียงหว้ยมะเกล้ียงปางนอก

บา้นหนองเขียว บา้นจดัสรรซนัวลัเลย์ บา้นป่าเม่ียงหว้ยมะเกล้ียงปางนอก

บา้นยาง บา้นจดัสรรซนัวลัเลย์
บา้นยาง บา้นแม่หางปากทาง
บา้นแม่หางโพธิ บา้นแม่หางปากทาง
บา้นแม่หางโพธิ บา้นป่าเม่ียงแม่หาง
บา้นป่าเม่ียงแม่หางนอ้ย บา้นป่าเม่ียงแม่หาง
บา้นป่าเม่ียงแม่หางนอ้ย บา้นป่าเม่ียงหว้ยไคร้
บา้นป่าเม่ียงผาโง่ม บา้นป่าเม่ียงหว้ยไคร้
บา้นป่าเม่ียงผาโง่ม

แม่เจดีย์ บา้นปางกอก บา้นหว้ยบง บา้นป่าเม่ียงปางกลาง
บา้นปางกอก บา้นหว้ยบง บา้นป่าเม่ียงปางกลาง
บา้นปางจ้ี บา้นทุง่ยาว บา้นปางแม่เจดีย์
บา้นปางจ้ี บา้นทุง่ยาว บา้นปางแม่เจดีย์
บา้นปางผ้ึง บา้นป่าเม่ียงยางหว้ยไคร้
บา้นปางผ้ึง บา้นป่าเม่ียงยางหว้ยไคร้
บา้นสวนเม่ียงนอ้ย บา้นหว้ยทราย
บา้นสวนเม่ียงนอ้ย บา้นหว้ยทราย
บา้นป่าซาง บา้นป่าเม่ียงห้วยทรายปางใน
บา้นป่าซาง บา้นป่าเม่ียงห้วยทรายปางใน

บา้นป่าเม่ียงม่อนวดั
บา้นป่าเม่ียงม่อนวดั
บา้นป่าเม่ียงปางกลูา
บา้นป่าเม่ียงปางกลูา
บา้นปางมะกาด
บา้นปางมะกาด

แม่เจดียใ์หม่ บา้นหว้ยชมพู บา้นทา่เสา บา้นปางอ่าย
บา้นหว้ยชมพู บา้นทา่เสา
บา้นจาํบอน บา้นป่าเม่ียงหว้ยโป่งนอก
บา้นจาํบอน บา้นป่าเม่ียงหว้ยโป่งนอก
บา้นโป่งนํ้าร้อน บา้นป่าเม่ียงหว้ยโป่ง
บา้นโป่งนํ้าร้อน บา้นป่าเม่ียงหว้ยโป่ง
บา้นโละ๊ป่าตอง บา้นมูเซอร์หว้ยโป่ง
บา้นโละ๊ป่าตอง บา้นมูเซอร์หว้ยโป่ง
บา้นม่วงแสนเจริญ บา้นแม่ผาตนั
บา้นม่วงแสนเจริญ บา้นสบโป่ง
บา้นหว้ยม่วง บา้นสบโป่ง
บา้นหว้ยม่วง บา้นมูเซอร์แดง
บา้นหว้ยนํ้าริน บา้นมูเซอร์แดง
บา้นหว้ยนํ้าริน บา้นปางมะแหละ

บา้นปางมะแหละ
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บา้นขนุลาว
บา้นขนุลาว
บา้นยางแม่ฝายตนั
บา้นยางแม่ฝายตนั
บา้นเมืองนอ้ย
บา้นเมืองนอ้ย
บา้นมูเซอร์ดอยมด
บา้นมูเซอร์ดอยมด
บา้นแม่โถ
บา้นแม่โถ

เวียง บา้นหว้ยมะเด่ือ บา้นแม่ปนูหลวง บา้นหว้ยไคร้
บา้นหว้ยไมเ้ด่ือ บา้นแม่ปนูหลวงใหม่
บา้นป่าตึง บา้นแม่ปนูนอ้ย
บา้นหว้ยหินลาดใน บา้นสามกลุา

เวียงกาหลง บา้นป่าจนั
บา้นป่าจนั

สนัสลี บา้นปางควาย บา้นป่าเส้ียวใต้ บา้นสนักลาง
บา้นหว้ยงู บา้นดอยงาม บา้นหว้ยนํ้าขุ่น
บา้นโป่งนก บา้นแม่จนักลาง บา้นป่าคา
บา้นหว้ยไร่ บา้นแม่จนัเหนือ บา้นหว้ยทราย
บา้นแม่ปนูล่าง บา้นแม่ต ํ๋าสองสบ
บา้นโชคชยัพฒันา บา้นหว้ยนํ้าขุ่น
บา้นใหม่ไทยล้ือ บา้นใหม่พฒันา
บา้นหล่ายหนา้ บา้นลอจอ

บา้นพนาเสรี
บา้นลอจอ
บา้นจะแส
บา้นจะคะ
บา้นจะคือ
บา้นอะเขอะ
บา้นแม่จนัใต้
บา้นแม่ปนูนอ้ย
บา้นปางปู่ สิงห์
บา้นป่ากลว้ย

เวยีงป่าเป้า ผลรวม 49 73 12
เชียงราย ผลรวม 312 407 83
ระนอง กระบรีุ จ.ป.ร บา้นในกรัง บา้นในกรัง

บา้นสระววั บา้นในกรัง
บา้นนํ้าขาว บา้นสระววั
บา้นหนองนํ้า บา้นรังแตน
บา้นนิคมผงั 2 บา้นหอยกาบ
บา้นนิคมผงั 1 บา้นหินใหญ่
บา้นนํ้าตก บา้นนิคมผงั 3

นํ้าจืด บา้นปลายคลอง
บา้นหินใหญ่
บา้นปลายคลอง
บา้นบกกราย
บา้นบกกราย

บางใหญ่ บา้นพรุข่า
ปากจัน่ บา้นนํ้าทุน่

บา้นหาดแพรกเขาชนั
มะมุ บา้นคลองวนั

บา้นทบัหลี
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ลาํเลียง บา้นหว้ยสะทอ้น
บา้นหนองบวัแดง
บา้นพานยาย
บา้นหว้ยใหม่
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยปรางค์
บา้นแสนสุข
บา้นธารทอง
บา้นหว้ยญวน
บา้นหินแร่
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยเนียง
บา้นบางใหม่พฒันา

กระบุรี ผลรวม 30 7
เมืองระนอง ทรายแดง บา้นในไร่

บา้นหินดาด
บางนอน บา้นทรายทอง

บา้นบางนอนใน
บา้นช่องคราม
บา้นหลุมถ่าน

ปากนํ้า บา้นหินชา้ง
บา้นหว้ยคา้งคาว
บา้นคนทาํไร่
บา้นเขาใหญ่
บา้นสามแหลม

หาดส้มแป้น บา้นบางสงัตี
บา้นหาดส้มแป้น

เมืองระนอง ผลรวม 13
ละอุ่น ในวงใต้ บา้นทบัเหนือ

ในวงเหนือ บา้นคอกชา้ง
บา้นเนินทอง
บา้นหมอลาํ
บา้นบรีุรัมย์

บางแกว้ บา้นเหนือ
บา้นบางคราม
บา้นทุง่ตาพล
บา้นบางคราม

บางพระเหนือ บา้นบอ่นํ้าร้อน
ละอุ่นเหนือ บา้นโดหว้ย

ละอุ่น ผลรวม 11
ระนอง ผลรวม 54 7
ผลรวมทั้งหมด 366 414 83


