
ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
พงังา กะปง กะปง บา้นในบา้น

บา้นล ารู่
ท่านา บา้นปากพู่ บา้นปลายพู่

บา้นบางพาง
บา้นท่านา

รมณีย์ บา้นร ารู่
บา้นปากคลอง
บา้นคลองใน

เหมาะ บา้นในหนด
เหล บา้นสายปิหนงั บา้นนกฮูก

บา้นพระนารายณ์
บา้นชา้งเช่ือ

กะปง ผลรวม 12 2
เกาะยาว เกาะยาวนอ้ย บา้นอนัเป้า

บา้นอนัเป้า
บา้นแหลมยาง
บา้นริมทะเล

เกาะยาวใหญ่ บา้นยา่หมี
บา้นคลองบอน

พรุใน บา้นโล๊ะโป๊ะนอ้ย
บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่
บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่
บา้นพรุใน
บา้นคลองดินเหนียว
บา้นคลองดินเหนียว

เกาะยาว ผลรวม 12
คุระบุรี คุระ บา้นสวนใหม่

บางวนั บา้นอ่าวเวะ
แม่นางขาว บา้นทบัชา้ง

คุระบุรี ผลรวม 3
ตะกัว่ทุ่ง กระโสม บา้นบางหมกั

กะไหล บา้นชีนอ้ย
บา้นบางจ า
บา้นบางนุ
บา้นเหนือ

คลองเคียน บา้นท่าเรือ
บา้นยา่นสะบา้
บา้นหนา้หิน

โคกกลอย บา้นโคกกลอย
บา้นนากลาง

ถ ้า บา้นผกัฉีด
ท่าอยู่ บา้นท่าอยู่

บา้นโคกเหลียง
บา้นตากแดด
บา้นบางหลาม

ตารางหมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกดิดินถล่ม ระหว่างวนัที่ 6 - 8 เดือนตุลาคม 2557

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นบางหลาม
หล่อยงู บา้นบางยีเ่สือ

บา้นนา
บา้นไร่บี
บา้นบากนั
บา้นบางจนั

ตะกั่วทุ่ง ผลรวม 21
ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา บา้นเมืองใหม่

คึกคกั บา้นประมง
บา้นบางตาเทียน
บา้นบางหลาโอน

โคกเคียน บา้นทบัก า
บา้นบางกรักกลาง

ต าตวั บา้นต าตวั บา้นบนโตน
บางไทร บา้นตละ

บา้นบางอบั
บางนายสี บา้นบางเผาหมู

บา้นควนถ ้า
บา้นบางเต่า

บางม่วง บา้นหว้ยแกว้
ตะกั่วป่า ผลรวม 13 1
ทบัปุด โคกเจริญ บา้นตล่ิงชนั

ถ ้าทองหลาง บา้นทบัแหวน
บา้นในวงั
บา้นถ ้าทองหลางใน
บา้นในด่าน
บา้นถ ้าทองหลางนอก
บา้นถ ้าทองหลางนอก

ทบัปุด บา้นหูนบ
บา้นเขาเต่าใน

บ่อแสน บา้นคลองบ่อแสน
บางเหรียง บา้นบางเหรียงเหนือ

บา้นคอกววั
ทับปุด ผลรวม 12
ทา้ยเหมือง ทา้ยเหมือง บา้นตาไชย บา้นขนิม

บา้นบนไร่ บา้นน ้าตกล าปี
ทุ่งมะพร้าว บา้นคลองญวนใต้ บา้นทุ่งมะพร้าว

บา้นนิคมพฒันา
ล าแก่น บา้นเขาหลกั บา้นปลายวา

บา้นคลองญวนเหนือ
ท้ายเหมือง ผลรวม 6 4
เมืองพงังา ถ ้าน ้าผุด บา้นฝายท่า

บา้นถ ้าน ้าผุด
บา้นบางเตยใต้

ทุ่งคาโงก บา้นตีนเขา
บา้นทบัเหรียง
บา้นตีนเขา



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นบางมุด
บา้นบางม่า

นบปริง บา้นโรงกรวง
บา้นกรุงศรี
บา้นเผล
บา้นบางหนุน
บา้นบางบา้

บางเตย บา้นบ่อแสน
ป่ากอ บา้นปากโตน

บา้นในโตน
บา้นนอก
บา้นปากโตน

สองแพรก บา้นสองแพรก บา้นหินเพลิง
บา้นทบัแหวน
บา้นทบัแหวน

เมืองพังงา ผลรวม 19 3
พังงา ผลรวม 98 10
ภูเก็ต กะทู ้ กมลา บา้นเหนือ บา้นหวัควน

กะทู้ ผลรวม 1 1
ถลาง เชิงทะเล บา้นในทอน

เทพกระษตัรี บา้นบ่อกรวด
ป่าคลอก บา้นอ่าวกุง้

บา้นเกาะนาคา
บา้นยามู

สาคู บา้นนบปริง บา้นบางม่าเหล่า
ถลาง ผลรวม 6 1
เมืองภูเก็ต กะรน บา้นคอกชา้ง บา้นกะรน

บา้นกะรน
บา้นบางลา

ฉลอง บา้นนากก
รัษฎา บา้นแหลมหิน

บา้นกูกู้
บา้นเกาะสิเหร่

ราไวย์ บา้นใสยวน
บา้นเกาะโหลน

วิชิต บา้นชิดเช่ียว
บา้นอ่าวมะขาม

เมืองภูเก็ต ผลรวม 9 3
ภูเก็ต ผลรวม 16 5
ระนอง กระบุรี จ.ป.ร บา้นในกรัง บา้นในกรัง

บา้นสระววั บา้นในกรัง
บา้นน ้าขาว บา้นสระววั
บา้นหนองน ้า บา้นรังแตน
บา้นนิคมผงั 2 บา้นหอยกาบ
บา้นนิคมผงั 1 บา้นหินใหญ่
บา้นน ้าตก บา้นนิคมผงั 3

น ้าจืด บา้นปลายคลอง



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นน ้าจืด
บา้นหินใหญ่
บา้นปลายคลอง
บา้นบกกราย
บา้นบกกราย
บา้นบางหมีเหนือ

บางใหญ่ บา้นบางสองรา
บา้นพรุข่า
บา้นบางสองราใต้
บา้นบางใหญ่เหนือ
บา้นทรายทอง

ปากจัน่ บา้นน ้าทุุ่น
บา้นหาดแพรกเขาชนั
บา้นปากจัน่

มะมุ บา้นคลองวนั
บา้นทบัหลี
บา้นทุ่งใหญ่
บา้นหวัหนอง
บา้นสวสัด์ิ
บา้นเกาะทุ่ง
บา้นสวสัด์ิ
บา้นบางไทร

ล าเลียง บา้นหว้ยไทร
บา้นบางหมีล่าง
บา้นหว้ยไทรงาม
บา้นหว้ยสะทอ้น
บา้นน ้าทุ่น
บา้นหนองบวัแดง
บา้นหว้ยท่อม
บา้นหว้ยยายชี
บา้นพานยาย
บา้นช่องลบั
บา้นหว้ยใหม่
บา้นสองแพรก
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยปรางค์
บา้นแสนสุข
บา้นธารทอง
บา้นหว้ยญวน
บา้นหินแร่
บา้นหุบตนั
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยเนียง
บา้นบางใหม่พฒันา

กระบุรี ผลรวม 52 7
กะเปอร์ กะเปอร์ บา้นคอกชา้ง

เช่ียวเหลือง บา้นชนนิมิตร



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นน ้าแดง
บา้นนา
บา้นยา่นยาว

บางหิน บา้นทุ่งใหญ่
บา้นนา บา้นทองหลาง

บา้นนาเดิม
บา้นแพรกซ้าย

ม่วงกลาง บา้นอ่าวเคย
กะเปอร์ ผลรวม 10
เมืองระนอง เกาะพยาม บา้นเกาะชา้ง

ทรายแดง บา้นทรายแดง บา้นหินดาด
บา้นในไร่
บา้นท่าคลอบ
บา้นทรายแดง
บา้นคลองอ่าง
บา้นน ้าตก

บางนอน บา้นบางนอน บา้นทรายทอง
บา้นเขาพริกไทย บา้นบางนอนใน
บา้นช่องคราม บา้นหลุมถ่าน

ปากน ้า บา้นหินชา้ง บา้นเขาใหญ่
บา้นหว้ยคา้งคาว บา้นสามแหลม
บา้นคนท าไร่
บา้นสามแหลม

หาดส้มแป้น บา้นขนุหลวงยา บา้นบางสังตี
บา้นทอนเรียน บา้นหาดส้มแป้น
บา้นทุ่งคา

เมืองระนอง ผลรวม 17 8
ละอุ่น ในวงใต้ บา้นทบัเหนือ

ในวงเหนือ บา้นคอกชา้ง
บา้นเนินทอง
บา้นหมอล า
บา้นบุรีรัมย์

บางแกว้ บา้นพรุตาโรย
บา้นบางลดั
บา้นทบัมุด
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นเหนือ
บา้นบางแกว้ใหญ่
บา้นบางคราม
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นทุ่งตาพล
บา้นทุ่งตาพล
บา้นบางคราม

บางพระใต้ บา้นบางคงทอง
บา้นบางนา

บางพระเหนือ บา้นพรุข่า
บา้นในไร่



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นบางขนุแพง่
บา้นหาดยาย
บา้นบ่อน ้าร้อน
บา้นคอกชา้ง
บา้นบางใหญ่
บา้นบางธรรมะ
บา้นระวิ

ละอุ่นเหนือ บา้นโดหว้ย
บา้นปากแพรก
บา้นปากแพรก

ละอุ่น ผลรวม 30
สุขส าราญ(ก่ิงอ.) ก าพวน บา้นทะเลนอก

นาคา บา้นแหลมนาว
บา้นฝ่ายท่า
บา้นไร่ใน
บา้นวงัผกับุง้

สุขส าราญ(กิ่งอ.) ผลรวม 5
ระนอง ผลรวม 114 15
สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง บา้นเหนือคลองผงั 3 บา้นส้านแดง

บา้นเหนือคลองผงั 4 บา้นเหนือคลองผงั 1
บา้นเหนือคลองผงั 2 บา้นซอย 8
บา้นเหนือคลองผงั 5 บา้นวงัหมาก
บา้นน าุ้หรา
บา้นนิคมสตูลพิปูนลน้เกลา้
บา้นวงัหลาด
บา้นหว้ยหลอด
บา้นคลองโป๊ะโล้
บา้นรักษาป่า
บา้นซอย 6
บา้นหว้ยน ้าด า
บา้นซอย 7

ทุ่งนุย้ บา้นน ้าหรา
บา้นค่ายรวมมิตร
บา้นโตนปาหนนั
บา้นน ้าร้อน
บา้นหวักาหมิง

อุใดเจริญ บา้นผงั 120
บา้นผงั 42

ควนกาหลง ผลรวม 20 4
ควนโดน ควนสตอ บา้นทุ่งพฒันา

บา้นควนยาหวา
ยา่นซ่ือ บา้นดินทรุด

บา้นปันจอร์
บา้นเบาะเต
บา้นเขานอ้ยเหนือ

วงัประจนั บา้นเขานุย้
บา้นวงัประจนั



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นวงัประจนั
บา้นวงัประจนัใต้

ควนโดน ผลรวม 10
ทุ่งหวา้ ทุ่งหวา้ บา้นราวปลา บา้นควนดินด า

บา้นทบัทุ่ง
บา้นคีรีวง
บา้นวงัคลาม
บา้นควนดินด า
บา้นปากคอก
บา้นป่าพน
บา้นควนดินด า

นาทอน บา้นโพธ์ิ
บา้นบารายี
บา้นช่องไทร
บา้นช่องงบั
บา้นช่องงบั
บา้นท่าศิลา

ป่าแก่บ่อหิน บา้นทุ่งไทรเจริญ
บา้นขมุทรัพย์

ทุ่งหว้า ผลรวม 16 1
มะนงั(ก่ิงอ.) นิคมพฒันา บา้นผงั 44 บา้นหว้ยน ้าแดง

ปาลม์พฒันา บา้นหนองหวา้
บา้นปาลม์ 5
บา้นปาลม์ 7

มะนัง(กิ่งอ.) ผลรวม 4 1
เมืองสตูล เกตรี บา้นเล๊ะเกตุ

ควนขนั บา้นนาลาน
เมืองสตูล ผลรวม 2
ละงู น ้าผุด บา้นทุ่งดินด า

บา้นวงัยาว
บา้นหนองยงู
บา้นหนองหอยโข่ง
บา้นทุ่งไม้

ละงู ผลรวม 5
สตูล ผลรวม 57 6
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ บา้นเขาอุม้ลูก บา้นส านกัเนียน

บา้นในอ่าว
บา้นสวนปราง
บา้นสวนปราง

ท่าอุแท บา้นคลองครามเหนือ
ป่าร่อน บา้นก าสนบน

กาญจนดษิฐ์ ผลรวม 6 1
เกาะพะงนั เกาะพะงนั บา้นศรีธนู บา้นมะเด่ือหวาน

บา้นหินกอง
บา้นในสวน

บา้นใต้ บา้นทอ้งนาง
เกาะพะงัน ผลรวม 4 1



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

เกาะสมุย ตล่ิงงาม บา้นนารา
บ่อผุด บา้นปลายแหลม บา้นละไม

บา้นเกาะฟาน
มะเร็ต บา้นหนา้ค่าย
แม่น ้า บา้นบางปอ
หนา้เมือง บา้นบางเก่า
อ่างทอง บา้นบางมะขาม

บา้นเกาะพะลวย
เกาะสมุย ผลรวม 8 1
คีรีรัฐนิคม ถ ้าสิงขร บา้นควนทงั

ท่ากระดาน บา้นทุ่งลาน
น ้าหกั บา้นน ้าตกคลองพาย

บา้นบางกนั
บา้นหินลาด

บา้นท าเนียบ บา้นทุ่งคา
บา้นแสงอรุณ
บา้นในพาด
บา้นกลางใหม่
บา้นควนดารา
บา้นสะพานยาว
บา้นน ้าราด
บา้นช่องเรือง
บา้นเขาสามยอด
บา้นถ ้าผ้ึง

ยา่นยาว บา้นยา่นยาว
บา้นหนองรี

ครีีรัฐนิคม ผลรวม 14 3
เคียนซา เคียนซา บา้นบางประ

บา้นทุ่งคา
บา้นเสด็จ บา้นควนไมแัดง

บา้นทบัเก่า
บา้นถ ้าผุด
บา้นเขาสามยอด
บา้นถ ้าผุด
บา้นทบัเก่า
บา้นระพีพรรณ
บา้นทบัเก่า
บา้นระพีพรรณ
บา้นทบัสีทอง
บา้นคลองบางประ
บา้นอ่าวตน้พอ
บา้นในปราบ
บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นป่าพี
บา้นคลองเคียน
บา้นในปราบ
บา้นอ่าวตน้พอ



ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นคลองโหยน
บา้นธารอารีย์
บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นทบัสีทอง
บา้นคลองเคียน
บา้นบกหุ้น
บา้นตน้มุด
บา้นคลองเคียน
บา้นหว้ยทรายขาว
บา้นดอนสวรรค์

พว่งพรมคร บา้นบ่อถ่าน
บา้นเขาวงั
บา้นบ่อถ่าน
บา้นควนสามคัคี
บา้นพรหมรังสิต
บา้นคลองศิลา
บา้นปลายควน
บา้นสองพ่ีนอ้ง

เคยีนซา ผลรวม 38
ชยับุรี คลองนอ้ย บา้นปลายศอก

บา้นปลายศอก
บา้นบางหอย

ชยับุรี บา้นคลองพงัเหนือ
บา้นปากช่อง
บา้นบนดง
บา้นควนพนุ
บา้นยวนปลา

ไทรทอง บา้นคลองเพร็ง
บา้นควนสูง
บา้นถ ้าหอม
บา้นไทรงาม

สองแพรก บา้นในช่อง
บา้นคลองโซง
บา้นในช่อง
บา้นยานยงู
บา้นปากช่อง

ชัยบุรี ผลรวม 17
ไชยา ปากหมาก บา้นร่มไทร บา้นคลองรอก

บา้นคลองรอก บา้นไร่ยาว
บา้นคลองรอก บา้นร่มไทร
บา้นคลองรอก บา้นท่าใหม่
บา้นท่าใหม่ บา้นท่าใหม่

บา้นท่าใหม่
บา้นหินหลกั

ไชยา ผลรวม 5 7
ดอนสัก ดอนสัก บา้นอ่าวหมาเถ่ือน

บา้นเขาสามหนา้
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หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

ปากแพรก บา้นบนเหมือง
บา้นเขาพระอินทร์
บา้นป่าอม
บา้นคลองคราม

ดอนสัก ผลรวม 6
ท่าฉาง เขาถ่าน บา้นธารน ้าร้อน

ปากฉลุย บา้นหินหลกั บา้นบางจ า
บา้นหลอ้มปุด บา้นบางจ า
บา้นหนา้ซึง บา้นเทพนิมิตร
บา้นคลองวาย
บา้นหนา้เขา

เสวียด บา้นหนองดูน
ท่าฉาง ผลรวม 7 3
ท่าชนะ คลองพา บา้นท่าไท บา้นสามแยกอินทรียท์อง

บา้นสัมปัง บา้นท่าไท
บา้นขวญัพฒัน์ บา้นสัมปัง
บา้นขวญัพฒันา บา้นกอเตย
บา้นกอเตย บา้นแม่ทะบน
บา้นขวญัพฒัน์

คนัธุลี บา้นศรีทอง
ประสงค์ บา้นคลองสริง บา้นคลองโสด

บา้นคลองโสด บา้นคลองโสด
บา้นคลองสริง บา้นแม่ทะบน
บา้นแม่ทะบน บา้นไร่ยาว
บา้นคลองโสด บา้นคลองสงค์
บา้นแม่ทะล่าง
บา้นคลองสงค์
บา้นคลองสงค์
บา้นร่มไทร
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ยาว

วงั บา้นนาเกลือ
สมอทอง บา้นแม่ทะล่าง

ท่าชนะ ผลรวม 20 10
บา้นตาขนุ เขาพงั บา้นเช่ียวหลาน

บา้นเช่ียวหลาน
เขาวง บา้นกม. 54

บา้นถ ้าน ้า
บา้นถ ้าน ้า

พะแสง บา้นพระแสงเหนือ
บ้านตาขุน ผลรวม 6
บา้นนาเดิม ทรัพยท์วี บา้นหว้ยคุย
บ้านนาเดมิ ผลรวม 1
บา้นนาสาร คลองปราบ บา้นขนุทองหลาง

ควนศรี บา้นวงัใหญ่
บา้นพรุพิลิบ
บา้นควนมหาชยั
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หมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม

บา้นนา บา้นเขาสามยอด
พรุพี บา้นน ้าทน้ บา้นพรุก า

บา้นคีรีราษฎร์
บา้นช่องชา้ง
บา้นช่องชา้ง
บา้นช่องชา้ง
บา้นคลองหินแท่น
บา้นคลองศูนย์

เพ่ิมพนูทรัพย์ บา้นวงัหิน
บา้นธาราวงศอ์ารีย์
บา้นเหมืองทวด

ล าพนู บา้นเขานอ้ย บา้นสระบวั
บา้นกอบแกบ
บา้นกอบแกว้วฒันาภิบาล
บา้นคลองหนอง
บา้นคลองงอน

บ้านนาสาร ผลรวม 20 2
พนม คลองชะอุ่น บา้นบางเลา

บา้นทบัคริสต์
บา้นไร่ยาว
บา้นเขาหินแป้ง
บา้นคลองศรีสุขใต้
บา้นเขาเขียว
บา้นเขาเขียว
บา้นควนเขียว

คลองศก บา้นน ้าหกั
บา้นสะพานนาค
บา้นเช่ียวปง
บา้นสะพานเต่า
บา้นสองพ่ีนอ้ง

ตน้ยวน บา้นบางเลา
พนม บา้นบางนิล บา้นลูกเดือน

บา้นเช่ียวหมอน
บา้นลูกชา้ง
บา้นสาคล่ี
บา้นบางไมเ้พาะ
บา้นเบญจา

พลูเถ่ือน บา้นเบญจา บา้นควนสูง
บา้นเบญจา บา้นบางลึก
บา้นสองแพรก
บา้นบางลึก

พงักาญจน์ บา้นช่องมา้เหลียว บา้นช่องมา้เหลียว
พนม ผลรวม 25 4
พระแสง ไทรขึง บา้นหว้ยสุวรรณ

บา้นบางจง
บา้นใหม่
บา้นหาดเจริญ
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บา้นไสทอ้น
บา้นไสทอ้น

บางสวรรค์ บา้นบางแตระ
บา้นบางหยด
บา้นแสงนคร
บา้นบางหยด
บา้นบนนาเหนือ

สาคู บา้นหว้ยทรายขาว
บา้นหว้ยทรายขาว

อิปัน บา้นนูน
พระแสง ผลรวม 14
พนุพิน กรูด บา้นควนไทยเจริญ

บา้นบ่อน ้าผุด
บา้นบ่อน ้าผุด

เขาหวัควาย บา้นนาคอ้
บา้นท่าสะทอ้น
บา้นเขาพลู

ตะปาน บา้นทบัเรียนบน
บา้นหนา้เขา
บา้นตะปาน
บา้นหนองสายต่ิง
บา้นคลองปาน
บา้นสะพานหิน
บา้นหว้ยสามหนุ่ม
บา้นเขาฮาย

พุนพิน ผลรวม 14
วิภาวดี(ก่ิงอ.) ตะกุกใต้ บา้นตะกุก บา้นคลองปาว

บา้นวงัผกัแวน่
บา้นโพธ์ินอ้ย

ตะกุกเหนือ บา้นบางไต บา้นคลองใส
บา้นบางเมาะ บา้นคลองมุย
บา้นท่านหญิง บา้นบางเมาะ
บา้นวงัลาน

วภิาวด(ีกิ่งอ.) ผลรวม 7 4
เวียงสระ คลองฉนวน บา้นยงูงาม

บา้นหนองเตย
ทุ่งหลวง บา้นลานเข้

บา้นบางลาย
บา้นหนองน้ิวนาง
บา้นควนใหม่

บา้นส้อง บา้นสวนกลว้ย
บา้นเหนือคลอง

เวยีงสระ ผลรวม 6 2
สุราษฎร์ธานี ผลรวม 218 38
ผลรวมทั้งหมด 503 74 0


