
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
ชุมพร ท่าแซะ คุริง บา้นท่าลานทอง

ทรัพยอ์นนัต์ บา้นทรัพยอ์นนัต์
ท่าขา้ม บา้นเทพวงัทอง
นากระตาม บา้นดอนใหญ่
รับร่อ บา้นบางมุด บา้นสะตงบน

บา้นระโนด บา้นพนัวาล 5
บา้นสุขส าราญ บา้นพนัวาล 3
บา้นพนัวาล 4 บา้นพนัวาล 2
บา้นสะตงกลาง บา้นวงัน ้าเยน็
บา้นสะตงล่าง
บา้นพนัวาล 1
บา้นครบุรี
บา้นบางฝนตก
บา้นคลองเจริญ
บา้นทรายทอง
บา้นบางไมแ้กว้
บา้นคลองไทรแกว้
บา้นทรัพยข์มิ้น
บา้นคลองหาด
บา้นคลองหาด
บา้นโชคนคร
บา้นคลองน ้าแดง
บา้นหินเข้
บา้นหินเข้
บา้นหาดใน

สลุย บา้นทุ่งเศรษฐี
สองพ่ีนอ้ง บา้นดวงดี

บา้นร้านตดัผม
หงษเ์จริญ บา้นบางกลอย
หินแกว้ บา้นหินเรือ

บา้นคลองพละ
บา้นปากพรุ
บา้นสามร้อยไร่
บา้นในรักษ์
บา้นในโสม

ท่าแซะ ผลรวม 35 5
ทุ่งตะโก ช่องไมแ้กว้ บา้นห้วยใหญ่

บา้นห้วยไทร
บา้นห้วยไทร

ตะโก บา้นสามแยกจ าปา
บา้นห้วยไทร
บา้นสามแยกจ าปา
บา้นเนินทอง
บา้นควนดิน
บา้นพรุชิง
บา้นทบัชา้ง

ทุ่งตะโก ผลรวม 10
ปะทิว ชุมโค บา้นบางจากสองคลอง

บา้นเขาใหญ่
บา้นชุมโค
บา้นถ ้าเขาพลู

ดอนยาง บา้นมาบอ ามฤต
บา้นควนเขือ

ทะเลทรัพย์ บา้นบ่อนก
บา้นปากบ่อ
บา้นปากบ่อ

ตารางหมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวนัที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม 2559

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม
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บา้นวงับง
บา้นเขาใหญ่
บา้นทะเลทรัพย์
บา้นหนองเงิน
บา้นเกาะชะอม
บา้นดอนแตง
บา้นเขาวง

ปากคลอง บา้นท่าแอต
บา้นบนไร่

สะพลี บา้นคลองใหญ่
บา้นคลองใหญ่
บา้นแหลมยาง
บา้นฝ่ายเขา

ปะทวิ ผลรวม 22
พะโต๊ะ ปังหวาน บา้นคลองหงาว

บา้นคลองนูน
บา้นท่าแพ
บา้นคลองอารักษ์
บา้นสม้ควาย
บา้นปังหวาน
บา้นทอนพงษ์
บา้นพรรณาราย
บา้นช่องมืด

ปากทรง บา้นทบัขอน
บา้นหลกัเหล็ก
บา้นตะแบกงาม

พระรักษ์ บา้นโหมง บา้นไร่ยาว
บา้นโหมง
บา้นพงัเหา
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ยาว

พะโต๊ะ บา้นแจ่มใส
บา้นตรัง
บา้นดอยเจริญ

พะโต๊ะ ผลรวม 20 1
เมืองชุมพร ถ ้าสิงห์ บา้นควนจ าปา

นาชะองั บา้นเขาตาเมือง
บางลึก บา้นหนองเนียน

บา้นฝ่ายท่า
บา้นนา บา้นท่าไมล้าย

บา้นนาแซะ
บา้นห้วยขนุน
บา้นในง่วม
บา้นท่ามะปริง
บา้นสา้นแดง
บา้นสระยกัษ์
บา้นในง่วม

ปากน ้า บา้นมทัรี
บา้นใน

วงัใหม่ บา้นคลองพร
บา้นท่าไมล้าย
บา้น จปร.

วิสยัเหนือ บา้นหนองต าเสา
บา้นช่องบา้นมา

หาดทรายรี บา้นทุ่งมะขาม
บา้นจระเข้

หาดพนัไกร บา้นนาจนัทร์หอม
เมอืงชุมพร ผลรวม 22
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ละแม ทุ่งคาวดั บา้นทบัใหม่ บา้นนนัทภพ
บา้นช่องลม บา้นทบัใหม่

ทุ่งหลวง บา้นใสใหญ่
ละแม บา้นเนินสนัติ บา้นสระขาว

บา้นสระขาว
บา้นสระขาว
บา้นคลองสง
บา้นคลองสง
บา้นบ่อโว้
บา้นคลองสง
บา้นทุ่งข้ีหนอน
บา้นคลองกลาง
บา้นคลองสง
บา้นบ่อโว้
บา้นคลองกลาง
บา้นคลองกลาง
บา้นคลองกลาง
บา้นคลองกลาง
บา้นช่องยงูทอง

สวนแตง บา้นควนทงั
บา้นควนผาสุข

ละแม ผลรวม 21 3
สวี เขาค่าย บา้นโดห้วย

บา้นเขาหลกั
บา้นประชาเสรี
บา้นถ ้าตาทอง
บา้นเขาค่าย
บา้นขุนไกร
บา้นถ ้าตาทอง
บา้นห้วยแกว้
บา้นขุนไกร
บา้นถ ้าตาทอง
บา้นเขาค่าย
บา้นหนองก่ี
บา้นดอยพฒันา
บา้นขุนไกร
บา้นดอยพฒันา

เขาทะลุ บา้นล่าง
บา้นถ ้าน ้าลอด
บา้นปลายคลองถ ้าทุน
บา้นกลว้ย
บา้นปลายคลองถ ้าทุน
บา้นบนดอย

ครน บา้นเขาหลกั
บา้นน ้าฉา
บา้นปลายกริม
บา้นช่องรอ
บา้นไทรล่า

ด่านสวี บา้นอ่าวคราม
ท่าหิน บา้นหาดทรายรี
ทุ่งระยะ บา้นทุ่งคอกชา้ง

บา้นทุ่งคอกชา้ง
บา้นหนา้คราม
บา้นน ้าชล
บา้นทุ่งคอกชา้ง
บา้นภูเขาทอง
บา้นคลองนอ้ย
บา้นภูเขาทอง
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บา้นหินสามกย้น
นาสกั บา้นท่าแพ

บา้นห้วยใหญ่
บา้นเขานอ้ย
บา้นห้วยทรายขาว
บา้นป่าก่อ
บา้นห้วยแกว้

วิสยัใต้ บา้นเขาหลกั
บา้นแพรกแห้ง
บา้นหาดพริก
บา้นควนสามคัคี
บา้นทุ่งเขาสะบา้

สว ีผลรวม 48
หลงัสวน นาขา บา้นฝายคลอง

บา้นหลงัเขาแงน
นาพญา บา้นทุ่งตก
บางมะพร้าว บา้นบางกา
บา้นควน บา้นเขาเกรียบ บา้นทบัวงั
วงัตะกอ บา้นฝายคลอง

บา้นสะพานสูง
บา้นเขาแงน
บา้นหินชา้งสี
บา้นเขาแงน
บา้นคลองระ
บา้นนาพรุ
บา้นทุ่งแซง้

หาดยาย บา้นห้วยเหมือง
บา้นในกริม
บา้นวงัพรหม
บา้นชุมแสง

หลังสวน ผลรวม 17 1
ชุมพร ผลรวม 195 10
นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม บา้นทอ้งยาง บา้นทอ้งหยี

ควนทอง บา้นเขาปน
บา้นคลองวงั
บา้นคลองเพลง
บา้นช่องเสียด
บา้นคลองเพลง

ทอ้งเนียน บา้นทอ้งโหนด
บา้นแฝงเภา
บา้นบ่อโก
บา้นทอ้งชิง
บา้นป่าชนั
บา้นป่าชนั
บา้นท่าม่วง

ขนอม ผลรวม 13 1
จุฬาภรณ์ ควนหนองควา้ บา้นสมควร

บา้นชะอวด
ทุ่งโพธ์ิ บา้นทุ่งโพธ์ิ

บา้นทุ่งโพธ์ิ
บา้นทุ่งนาใหม่

นาหมอบุญ บา้นอ่าวศรีเมือง
จุฬาภรณ์ ผลรวม 6
ฉวาง กะเปียด บา้นถนนตก บา้นคลองขนั

บา้นปากกา บา้นคลองขนั
บา้นถนนตก บา้นห้วยสา้น
บา้นคลองไชยเหนือ
บา้นคลองไชยใต้
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บา้นปากกระเปียด
จนัดี บา้นท่าสะทอ้น

บา้นสวนจีน
บา้นพรุกระแซง

นากะชะ บา้นไมเ้รียง
นาเขลียง บา้นหานยาง บา้นกะทูนใต้

บา้นวงัสะพาน บา้นปลายเภา
นาแว บา้นในช่อง

บา้นคลองเพาะ
ไมเ้รียง บา้นห้วยทุ่งคา

บา้นทานพอ
บา้นตรอกไมแ้ดง
บา้นหนองท่อม

ละอาย บา้นสวนอาย บา้นสวนอาย
บา้นนาคอ้ใน บา้นมะปรางงาม
บา้นนาคอ้ บา้นเศลาเหนือ
บา้นเศลาใต้
บา้นตรอกแค

ไสหร้า บา้นห้วยทรายขาว บา้นพรุพรูหนงั
บา้นปลายคลองเพรง

ห้วยปริก บา้นส านกัเปลา้ บา้นปากกา
บา้นนาสญัญา
บา้นคลองสายเหนือ

ฉวาง ผลรวม 28 10
ชะอวด เขาพระทอง บา้นท่าขา้ม

ควนหนองหงษ์ บา้นท่าขา้ม
เคร็ง บา้นท่ามุด
วงัอ่าง บา้นนาโตน บา้นวงัหอน

บา้นควนมีชยั
บา้นควนไมตรี
บา้นในเตา
บา้นห้วยล าพนั

ชะอวด ผลรวม 8 1
ชา้งกลาง(ก่ิงอ.) ชา้งกลาง บา้นน ้านอ้ยเหนือ บา้นเขาธง

บา้นนาเหนือ
บา้นนาล่าง
บา้นวงัเหรียง
บา้นหนา้เหมน
บา้นทา้ยเหมือง

สวนขนั บา้นเหนือคลอง
หลกัชา้ง บา้นโคกกระทือ

ช้างกลาง(กิ่งอ.) ผลรวม 8 1
เชียรใหญ่ เขาพระบาท บา้นพงัแพร่

บา้นวงัอา้ยควาย
เชียรใหญ่ ผลรวม 2
ถ ้าพรรณรา คลองเส บา้นแพรกกลาง

บา้นด่านชา้ง
บา้นด่านชา้ง
บา้นปลายเส
บา้นปลายเส
บา้นนาแยะ
บา้นนาแยะใต้

ดุสิต บา้นปลายรา
ถ ้าพรรณรา บา้นปากผรา

บา้นคลองเทียะ
ถ า้พรรณรา ผลรวม 10
ท่าศาลา ตล่ิงชนั บา้นนาทอ้น บา้นหนา้เขาวดั
ท่าศาลา ผลรวม 1 1
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ทุ่งสง กะปาง บา้นบนควน
บา้นลานชา้ง
บา้นช่องพรี

เขาขาว บา้นสหกรณ์นิคมทุ่งสง
บา้นนอกไร่
บา้นหินราว
บา้นอ่าวมิน
บา้นอ่าวมิน
บา้นทบักลาง

ควนกรด บา้นทุ่งชน
ชะมาย บา้นส าโรง

บา้นคลองใหญ่
ถ ้าใหญ่ บา้นเปิก บา้นสะพานทอ้น

บา้นปลายคลอง บา้นบนควน
บา้นโยง บา้นภูชิง
บา้นน ้าลอบ บา้นวงัแห้ง
บา้นจ าปา บา้นวงัใน
บา้นน ้าพุ

ท่ีวงั บา้นเกาะยวน
บา้นควนหลวงนาย
บา้นช่องปะ
บา้นเกาะยวน
บา้นหวันา
บา้นช่องหมี
บา้นวงัยวน

นาหลวงเสน บา้นสระแกว้ บา้นนาหลวงเสน
บา้นชุมชนศิลาราย บา้นนาหลวงเสน
บา้นท่าเลา บา้นไสเหนือ

น ้าตก บา้นหินกอง
บา้นห้วยกบ
บา้นลานชา้ง
บา้นในไร่
บา้นมะขาม
บา้นเหนือ
บา้นส านกัเหรียง
บา้นวงัพี
บา้นในเถา

ปากแพรก บา้นนาเหนือ
บา้นท่าแพ

หนองหงส์ บา้นนาไมด้ดั
ทุ่งสง ผลรวม 40 8
ทุ่งใหญ่ ท่ายาง บา้นนาแค

บา้นควนมีชยั
บา้นกรุงหยนัใต้

ทุ่งใหญ่ บา้นตาราง
ปริก บา้นหนา้เขาแกว้

บา้นในเขาแกว้
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ยาว
บา้นไร่ใน
บา้นควนทุ่งโถ๊ะ
บา้นกรุงหยนั
บา้นควนตอ
บา้นสระนางมโนราห์
บา้นหนองยงู
บา้นสระนางมโนราห์
บา้นทุ่งนา
บา้นวงัไทร
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บา้นหวัควน
บา้นบ่อลูกรัง

ทุ่งใหญ่ ผลรวม 19
นบพิต า(ก่ิงอ.) กรุงชิง บา้นปากลง บา้นห้วยตง

บา้นนบ
บา้นห้วยพาน
บา้นพิต า
บา้นพิต า

นบพิต า บา้นนบพิต า บา้นเขาเหล็ก
บา้นทา้ยนา บา้นเขาเหล็ก
บา้นถ ้าโคก บา้นเขาเหล็ก
บา้นสวนกลาง บา้นเขาเหล็ก

บา้นสวนกลาง
บา้นสวนกลาง
บา้นยายร่ม
บา้นยายร่ม
บา้นสวนกลาง
บา้นถ ้าโคก
บา้นตลาดโรงเหล็ก
บา้นเขายกิ

นาเหรง บา้นคลองใน บา้นคลองใน
บา้นท่าพดุ บา้นยอดเหลือง

นบพิต า(กิ่งอ.) ผลรวม 7 19
นาบอน ทุ่งสง บา้นเหนือ

นาบอน บา้นน ้าตก
บา้นคลองจงั
บา้นเกาะยวน

นาบอน ผลรวม 4
บางขนั บางขนั บา้นไร่เหนือ

บา้นคลองเสาเหนือ
บา้นไสเตาออ้ย
บา้นควนตอ
บา้นหนา้เขา

บา้นนิคม บา้นเหนือคลองซา
บา้นล านาว บา้นพรุพรี

บา้นเขาวง
บางขัน ผลรวม 8
พรหมคีรี ทอนหงส์ บา้นในตูล บา้นเกา้กอ

บา้นวงัลุง บา้นในเขียว
บา้นดอนคา บา้นในเขียว 1

พรหมโลก บา้นในหมง บา้นห้วยบอน
บา้นปลายอวน
บา้นตลาดศุกร์

พรหมคีรี ผลรวม 4 6
พิปูน กะทูน บา้นจุฬาภรณ์พฒันา 2 บา้นห้วยกลาง

บา้นกะทูนเหนือ
บา้นนางเอ้ือย

เขาพระ บา้นหนองบวั บา้นห้วยทอ้น
บา้นทุ่งร่อน บา้นห้วยโกเหนือ
บา้นห้วยโปน บา้นใสเขือ
บา้นนาตล่ิงซองใต้ บา้นห้วยใหม่

บา้นห้วยโก
บา้นเหนือคลอง
บา้นนามวน

ควนกลาง บา้นเหนือคลอง
บา้นในช่อง

บา้นเหนือคลองระแนะ บา้นเหนือคลอง
พิปูน บา้นเหนือคลอง
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บา้นใฅ บา้นไร่ใน
ยางคอ้ม บา้นพรุทงั

บา้นทางหลวง
บา้นนาคอ้ใน
บา้นนาเหนือ

พิปูน ผลรวม 13 13
เมืองนครศรีธรรมราช ท่าง้ิว บา้นท่างาม บา้นหนา้เขามหาชยั

บา้นพรุพี บา้นท่าง้ิว
บา้นควน
บา้นวงักอ้ง

เมอืงนครศรีธรรมราช ผลรวม 2 4
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ บา้นเถลิง บา้นคูหา

บา้นเถลิง บา้นคูหา
บา้นเขาล าเล่น บา้นหินลอน
บา้นหินลบั บา้นหวัเมือ
บา้นเขานอ้ย บา้นร่อนนา
บา้นหนองเป็ด บา้นหนองบอน
บา้นตน้กอ

หินตก บา้นขุนพงั บา้นหินตก
บา้นสามร้อยกลา้ บา้นใสเงาะ

บา้นห้วยไมแ้ก่น
บา้นห้วยไมแ้ก่น

ร่อนพิบูลย์ ผลรวม 9 10
ลานสกา ก าโลน บา้นหวัวงัทราย บา้นคีรีทอง

บา้นมะม่วงกวาง บา้นคีรีวง
บา้นไสเนียง บา้นวดัสมอ

บา้นวงัไทร
เขาแกว้ บา้นชายเขา บา้นคนัเบด็

บา้นอ่าวอา้ยไทร
บา้นร่อน
บา้นคีรีกนัทร์
บา้นวงัไพร
บา้นศาลขุน

ลานสกา บา้นเผียน บา้นตน้มะขาม
บา้นวงัหงส์ บา้นตรงควน
บา้นห้วยน ้าเขียว บา้นนอกสวน
บา้นน ้ารอบ

ลานสกา ผลรวม 8 13
สิชล เขานอ้ย บา้นเขาใหญ่ บา้นคลองโหมด

บา้นตลาดจนัทร์ บา้นส านกัเนียน
บา้นเขาใหญ่
บา้นป่ามะพร้าว
บา้นไสตัก๊แตน

ฉลอง บา้นคลองไทร บา้นวงัสร้าน
ทุ่งปรัง บา้นชายเขา บา้นทุ่งไมเ้รียง

บา้นเขาเหล็ก
บา้นพงัหวัควาย

ทุ่งใส บา้นเขาฝ้าย
บา้นเขานุย้

เทพราช บา้นเผียนบน
บา้นเขาญวนเฒ่า
บา้นเผียนบน
บา้นอ่าวยางแดง
บา้นเผียนบน
บา้นวาโย

ส่ีขีด บา้นส่ีขีด บา้นเขาพบัผา้
บา้นส่ีขีด บา้นน ้าร้อน
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บา้นท่าโคก บา้นน ้าร้อน
บา้นเขาขวาง
บา้นคลองงา

สิชล ผลรวม 14 15
หวัไทร ทรายขาว บา้นไทรงด

บา้นหวัหิน
บา้นราม บา้นบ่อเตียง

หัวไทร ผลรวม 3
นครศรีธรรมราช ผลรวม 207 102
พทัลุง กงหรา กงหรา บา้นนาแค บา้นควน

บา้นกงหราใหม่ บา้นใสเคียน
คลองเฉลิม บา้นควนกลว้ย

บา้นศาลาเมง็
บา้นคู
บา้นป่าแก่ตก
บา้นนาบอน
บา้นนาทุ่งโพธ์ิ
บา้นนาเหรน
บา้นในควน

คลองทรายขาว บา้นท่าเหนาะ
บา้นทอนตรน
บา้นพญาโฮง้
บา้นโคกทราย

ชะรัด บา้นพรุนาแด้
บา้นตน้ประดู่

สมหวงั บา้นหวงัตก
กงหรา ผลรวม 17 2
เขาชยัสน เขาชยัสน บา้นควนเทพราช

โคกม่วง บา้นควนไซ
บา้นทุ่งปุดนา

เขาชัยสน ผลรวม 3
ควนขนุน ทะเลนอ้ย บา้นปลายตรอก

พนมวงัก์ บา้นทอนเศียร
พนางตุง บา้นค่าย

ควนขนุน ผลรวม 3
ตะโหมด คลองใหญ่ บา้นท่าเชียดตก

ตะโหมด บา้นหนองปด บา้นไร่ตก
บา้นเชิงเขา
บา้นควนอินอโม
บา้นควนล่อน
บา้นโหล๊ะจนักระ
บา้นตน้เลียบ
บา้นไร่ตก

แม่ขรี บา้นควนไซ
ตะโหมด ผลรวม 9 1
ปากพะยนู เกาะนางค า บา้นท่าสงัข์

บา้นท่าตีน
บา้นควนในวงั

เกาะหมาก บา้นอ่าวจาด
ปากพะยนู บา้นกลาง

ปากพะยูน ผลรวม 5
ป่าบอน หนองธง บา้นคลองตอ

บา้นโหล๊ะหาร
ป่าบอน ผลรวม 2
ป่าพยอม เกาะเต่า บา้นบางหล่อ

บา้นบางเหรียง
ลานข่อย บา้นทุ่งชุมพล บา้นเขาลอ้ม

บา้นล าคุม
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บา้นเขาลอ้ม
บา้นจองกอก
บา้นถ ้าลา
บา้นถ ้าลา

ป่าพยอม ผลรวม 8 1
เมืองพทัลุง คูหาสวรรค์ บา้นทุ่งมะขาม
เมอืงพัทลุง ผลรวม 1
ศรีนครินทร์(ก่ิงอ.) ชุมพล บา้นแพรกยอ

บา้นนา บา้นห้วยทรายขาว บา้นล าใน
บา้นห้วยลี
บา้นกลางทุ่ง
บา้นล าในใต้
บา้นน ้าตาย

ล าสินธุ์ บา้นล าสินธุ์ บา้นโหล๊ะไฟ
บา้นใสแตระ

ศรีนครินทร์(กิ่งอ.) ผลรวม 8 2
ศรีบรรพต เขาปู่ บา้นทุ่งยงู

บา้นควนลม
บา้นโหล๊ะปราง
บา้นเขาปู่
บา้นโพธ์ิเล
บา้นเหนือ
บา้นท่ายงู
บา้นเขาแกว้

เขายา่ บา้นควนฤทธ์ิ
ตะแพน บา้นท่าขา้ม

บา้นไสหญา้คา
บา้นหนา้ควน
บา้นคลองเรือ
บา้นสวนไอเ้ต้ีย

ศรีบรรพต ผลรวม 14
พัทลุง ผลรวม 70 6
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ บา้นเขาอุม้ลูก บา้นส านกัเนียน

บา้นในอ่าว
บา้นสวนปราง
บา้นสวนปราง

ท่าอุแท บา้นคลองครามเหนือ
ป่าร่อน บา้นก าสนบน

กาญจนดิษฐ์ ผลรวม 6 1
เกาะพะงนั เกาะพะงนั บา้นศรีธนู บา้นมะเด่ือหวาน

บา้นหินกอง
บา้นในสวน

บา้นใต้ บา้นทอ้งนาง
เกาะพะงนั ผลรวม 3 2
เกาะสมุย ตล่ิงงาม บา้นนารา

บ่อผุด บา้นปลายแหลม บา้นละไม
บา้นเกาะฟาน

มะเร็ต บา้นหนา้ค่าย
แม่น ้า บา้นบางปอ

บา้นแหลมนอ้ย
หนา้เมือง บา้นบางเก่า
อ่างทอง บา้นบางมะขาม

บา้นเกาะพะลวย
เกาะสมุย ผลรวม 9 1
คีรีรัฐนิคม ถ ้าสิงขร บา้นควนทงั

ท่ากระดาน บา้นทุ่งลาน
น ้าหกั บา้นน ้าตกคลองพาย

บา้นบางกนั
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บา้นหินลาด
บา้นท าเนียบ บา้นในพาด

บา้นควนดารา
บา้นช่องเรือง
บา้นเขาสามยอด
บา้นถ ้าผ้ึง

ยา่นยาว บา้นยา่นยาว
บา้นหนองรี

คีรีรัฐนิคม ผลรวม 12
เคียนซา บา้นเสด็จ บา้นระพีพรรณ

บา้นป่าพี
บา้นอ่าวตน้พอ
บา้นราษฎร์พฒันา
บา้นคลองเคียน
บา้นห้วยทรายขาว

พว่งพรมคร บา้นบ่อถ่าน
เคียนซา ผลรวม 7
ชยับุรี สองแพรก บา้นในช่อง

บา้นในช่อง
ชัยบุรี ผลรวม 2
ไชยา ปากหมาก บา้นคลองรอก บา้นไร่ยาว

บา้นร่มไทร บา้นท่าใหม่
บา้นคลองรอก
บา้นคลองรอก
บา้นร่มไทร
บา้นท่าใหม่
บา้นท่าใหม่
บา้นหินหลกั

ไชยา ผลรวม 8 2
ดอนสกั ดอนสกั บา้นอ่าวหมาเถ่ือน

บา้นเขาสามหนา้
ปากแพรก บา้นบนเหมือง

บา้นเขาพระอินทร์
บา้นป่าอม
บา้นคลองคราม

ดอนสัก ผลรวม 6
ท่าฉาง เขาถ่าน บา้นธารน ้าร้อน

ปากฉลุย บา้นบางจ า บา้นบางจ า
บา้นหนา้ซึง บา้นเทพนิมิตร
บา้นคลองวาย

ท่าฉาง ผลรวม 4 2
ท่าชนะ คลองพา บา้นท่าไท บา้นสามแยกอินทรียท์อง

บา้นท่าไท
บา้นสมัปัง
บา้นสมัปัง
บา้นกอเตย
บา้นขวญัพฒัน์
บา้นขวญัพฒันา
บา้นกอเตย
บา้นขวญัพฒัน์
บา้นแม่ทะบน

คนัธุลี บา้นศรีทอง
ประสงค์ บา้นคลองโสด บา้นไร่ยาว

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

วงั บา้นนาเกลือ
สมอทอง บา้นแม่ทะล่าง

ท่าชนะ ผลรวม 27 3
บา้นตาขุน เขาพงั บา้นเช่ียวหลาน

เขาวง บา้นกม. 54
บา้นถ ้าน ้า

พะแสง บา้นพระแสงเหนือ
บ้านตาขุน ผลรวม 4
บา้นนาเดิม ทรัพยท์วี บา้นห้วยคุย
บ้านนาเดิม ผลรวม 1
บา้นนาสาร คลองปราบ บา้นขุนทองหลาง

ควนศรี บา้นวงัใหญ่
บา้นพรุพิลิบ
บา้นควนมหาชยั

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

บา้นไร่ยาว
บา้นเขาหินแป้ง
บา้นคลองศรีสุขใต้
บา้นเขาเขียว
บา้นเขาเขียว

คลองศก บา้นน ้าหกั
บา้นสะพานนาค
บา้นเช่ียวปง
บา้นสองพ่ีนอ้ง

พนม บา้นเช่ียวหมอน
บา้นลูกเดือน
บา้นลูกชา้ง
บา้นสาคล่ี
บา้นเบญจา

พลูเถ่ือน บา้นบางลึก บา้นควนสูง
บา้นบางลึก

พงักาญจน์ บา้นช่องมา้เหลียว
พนม ผลรวม 18 1
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พระแสง ไทรขึง บา้นใหม่
บางสวรรค์ บา้นบนนาเหนือ

พระแสง ผลรวม 2
พนุพิน กรูด บา้นบ่อน ้าผุด

เขาหวัควาย บา้นนาคอ้
บา้นท่าสะทอ้น
บา้นเขาพลู

พุนพิน ผลรวม 4
วิภาวดี(ก่ิงอ.) ตะกุกใต้ บา้นวงัผกัแวน่ บา้นคลองปาว

ตะกุกเหนือ บา้นวงัลาน บา้นคลองใส
บา้นคลองมุย
บา้นบางเมาะ

วภิาวด(ีกิ่งอ.) ผลรวม 2 4
เวียงสระ บา้นสอ้ง บา้นสวนกลว้ย

บา้นเหนือคลอง
เวยีงสระ ผลรวม 2

สุราษฎร์ธานี ผลรวม 135 20
ผลรวมทั้งหมด 607 138 0


