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 “ฟุตบอลพรีเมียร์ลกีองักฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลกี 1 (2565-2566)”  
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน             
เร่ือง “ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (2022-2023) และฟุตบอลไทยลีก 1 (2565-2566)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี  18-21 กรกฎำคม 2565  
จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่ำง 
เก่ียวกับกำรติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ  ในฤดูกำล 2022-2023 และฟุตบอลไทยลีก  1 ในฤดูกำล 2565-2566 กำรส ำรวจอำศัย 
กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 68.84 ระบุว่ำ ไม่ติดตำม ขณะท่ีร้อยละ  
31.16 ระบุว่ำ ติดตำม โดยผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ (จ ำนวน 779 หน่วยตัวอย่ำง) ร้อยละ 82.67 ระบุว่ำ ติดตำมเป็นคร้ังครำว  
และร้อยละ 17.33 ระบุว่ำ ติดตำมสม ่ำเสมอ  

เม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ ปี 2563 พบว่ำ ผูติ้ดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในกำรส ำรวจ ปี 2565 มีสัดส่วน ลดลง  
ขณะผูท่ี้ไม่ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบควำมถ่ีของผูติ้ดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษกับผล 
กำรส ำรวจ ปี 2563 พบว่ำ ผูติ้ดตำมเป็นคร้ังครำว มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ ขณะผูท่ี้ติดตำมสม ่ำเสมอ มีสัดส่วน ลดลง 

ส ำหรับทีมท่ีช่ืนชอบมำกท่ีสุดในกำรแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ในฤดูกำล 2022-2023 พบว่ำ ผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
องักฤษ (จ ำนวน 779 หน่วยตวัอย่ำง) ร้อยละ 31.32 ระบุว่ำ ทีมลิเวอร์พูล (Liverpool) รองลงมำ ร้อยละ 30.42 ระบุว่ำ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
(Manchester United) ร้อยละ 9.37 ระบุ ว่ ำ ที ม เชล ซี  (Chelsea) ร้อยละ 3.85 ระบุ ว่ ำ  ที มอำร์ เซนอล  (Arsenal) ร้อยละ 2.95 ระบุ ว่ ำ  
ทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ี (Manchester City) ร้อยละ 2.82 ระบุว่ำ ทีมเลสเตอร์ ซิต้ี (Leicester City) ร้อยละ 1.16 ระบุว่ำ ทีมฟูแลม (Fulham) ร้อยละ 
2.83 ระบุว่ำ ทีมอ่ืน ๆ ได้แก่ ทีมวูล์ฟแฮมป์ตัน วนัเดอร์เรอร์ส (Wolverhampton Wanderers) ทีมเวสต์แฮม ยูไนเต็ด  (West Ham United)  
ทีมท็อตแนม ฮอตสปอร์ส (Tottenham Hotspur) ทีมน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (Nottingham Forest) ทีมนิวคำสเซิล ยูไนเต็ด (Newcastle United) 
ทีมลีดส์ ยูไนเต็ด  (Leeds United) ทีมเซำแทมป์ตัน (Southampton) ทีมเบรนท์ฟอร์ด (Brentford) และทีมแอสตัน  วิลลำ (Aston villa)  
และร้อยละ 15.28 ระบุว่ำ ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรส ำรวจ ปี 2563 พบว่ำ ผูท่ี้ช่ืนชอบทีมลิเวอร์พูล (Liverpool) และทีมอำร์เซนอล (Arsenal) มีสัดส่วน ลดลง  
ขณะผูท่ี้ช่ืนชอบทีมแมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด (Manchester United) ทีมเชลซี (Chelsea) ทีมแมนเชสเตอร์ ซิต้ี (Manchester City) ทีมเลสเตอร์ ซิต้ี 
(Leicester City) และทีมฟูแลม (Fulham) มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ 

เม่ือถำมถึงกำรติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 70.40 ระบุว่ำ ไม่ติดตำม ขณะท่ีร้อยละ 29.60 ระบุว่ำ ติดตำม  
โดยผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 (จ ำนวน 740 หน่วยตัวอย่ำง) ร้อยละ 90.41 ระบุว่ำ ติดตำมเป็นคร้ังครำว และร้อยละ 9.59 ระบุว่ำ ติดตำม
สม ่ำเสมอ  

เม่ือ เป รียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ ปี  2563 พบว่ำ ผู ้ท่ี ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 ในกำรส ำรวจปี  2565 มี สัดส่วน ลดลง  
ขณะผูท่ี้ไม่ติดตำม มีสัดส่วน เพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบควำมถ่ีของผูติ้ดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 กับผลกำรส ำรวจ ปี 2563 พบว่ำ ผูติ้ดตำม 
เป็นคร้ังครำว มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ ขณะผูท่ี้ติดตำมสม ่ำเสมอ มีสัดส่วน ลดลง 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงทีมท่ีช่ืนชอบมำกท่ีสุดในกำรแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกำล 2565-2566 พบว่ำ ผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 
(จ ำนวน 740 หน่วยตวัอยำ่ง) ร้อยละ 32.43 ระบุว่ำ ทีมบุรีรัมย ์ยไูนเตด็ รองลงมำ ร้อยละ 11.49 ระบุว่ำ ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด ร้อยละ 6.49 ระบุว่ำ 
ทีมกำรท่ำเรือ เอฟซี ร้อยละ 4.73 ระบุว่ำ ทีมชลบุรี เอฟซี ร้อยละ 2.97 ระบุว่ำ ทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ร้อยละ 2.70 ระบุว่ำ ทีมนครรำชสีมำ 
มำสด้ำ เอฟซี ร้อยละ 2.16 ระบุว่ำ ทีมลีโอ เชียงรำย ยูไนเต็ด ร้อยละ 1.62 ระบุว่ำ ทีมขอนแก่น ยูไนเต็ด ร้อยละ 4.19 ระบุว่ำ ทีมอื่น ๆ  
ได้แก่ ทีมรำชบุรี มิตรผล เอฟซี ทีมหนองบัว พิชญ เอฟซี ทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมสุโขทัย เอฟซี ทีมพีที ประจวบ ทีมล ำปำง เอฟซี  
ทีมล ำพูน วอริเออร์ และทีมโปลิศ เทโร เอฟซี และร้อยละ 31.22 ระบุว่ำ ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

วันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th  
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เม่ือเปรียบเทียบกับผลกำรส ำรวจ ปี 2563 พบว่ำ ผูท่ี้ ช่ืนชอบทีมบุรีรัมย  ์ยูไนเต็ด ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมกำรท่ำเรือ เอฟซี  
และทีมลีโอ เชียงรำย ยูไนเต็ด มีสัดส่วน ลดลง ขณะผูท่ี้ช่ืนชอบทีมชลบุรี เอฟซี ทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และทีมนครรำชสีมำ มำสดำ้ เอฟซี  
มีสัดส่วน เพ่ิมขึน้ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.56 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.24 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 17.92 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.48 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.80 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.28 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.72 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 17.12 มีอำยุ 15-25 ปี ร้อยละ 17.00 มีอำยุ 26-35 ปี  ร้อยละ 18.28 มีอำยุ 36-45 ปี  ร้อยละ 25.40 มีอำยุ 46-59 ปี  
และร้อยละ 22.20 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 96.28 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.80 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.56 นับถือศำสนำ
คริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.36 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 36.60 สถำนภำพโสด ร้อยละ 60.96 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.16 หมำ้ย หย่ำร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 0.28 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 26.72 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 34.92 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.48                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.76 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 3.64 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี 
หรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.32 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 17.28 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 19.08 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 10.36 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.36 ประกอบอำชีพรับจำ้ง
ทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 20.76 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 8.32 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.52 ไม่ระบุอำชีพ   

ตัวอย่ำง ร้อยละ 26.04 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.92 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.20 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.08 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.40 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 
4.04  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.32 ไม่ระบุรำยได ้

1. ท่านติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ หรือไม่ 

การติดตามฟตุบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ไม่ติดตำม 68.84 54.50 54.80 
ติดตำม 31.16 45.50 45.20 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

2. ท่านติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ บ่อยคร้ังเพยีงใด  

 ความถี่ในการติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ  
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ติดตำมเป็นคร้ังครำว 82.67 81.03 76.54 
ติดตำมสม ่ำเสมอ 17.33 18.97 23.46 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ จ ำนวน 779 หน่วยตวัอย่ำง 
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3. การแข่งขนัฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฤดูกาล 2022-2023 ที่ก าลังจะเร่ิมขึน้ ท่านช่ืนชอบทีมใดมากทีสุ่ด 

ทีมทีช่ื่นชอบมากท่ีสุดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลกีอังกฤษ ในฤดูกาล 2022-2023 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ลิเวอร์พูล (Liverpool) 31.32 33.33 34.22 
แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ (Manchester United) 30.42 28.55 28.84 
เชลซี (Chelsea) 9.37 7.66 10.14 
อำร์เซนอล (Arsenal) 3.85 5.92 7.67 
แมนเชสเตอร์ ซิต้ี (Manchester City) 2.95 2.18 5.11 
เลสเตอร์ ซิต้ี (Leicester City) 2.82 1.31 0.97 
ฟูแลม (Fulham) 1.16 0.09 - 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ วูลฟ์แฮมป์ตนั วนัเดอร์เรอร์ส (Wolverhampton Wanderers) เวสตแ์ฮม ยไูนเตด็ 

(West Ham United) ทอ็ตแนม ฮอตสปอร์ส (Tottenham Hotspur) น็อตติงแฮม ฟอเรสต ์
(Nottingham Forest) นิวคำสเซิล ยไูนเตด็ (Newcastle United) ลีดส์ ยไูนเตด็ (Leeds 
United) เซำแทมป์ตนั (Southampton) เบรนทฟ์อร์ด (Brentford) และแอสตนั วิลลำ 
(Aston villa)   

2.83 1.90 1.76 

ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ 15.28 19.06 11.29 
รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ จ ำนวน 779 หน่วยตวัอย่ำง    
 

4.  ท่านติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 หรือไม่ 

การติดตามฟตุบอลไทยลีก 1 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ไม่ติดตำม 70.40 55.33 51.22 
ติดตำม 29.60 44.67 48.78 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

5. ท่านติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 บ่อยคร้ังเพียงใด  

 ความถี่ในการติดตามฟุตบอลไทยลีก 1 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
ติดตำมเป็นคร้ังครำว 90.41 89.18 84.72 
ติดตำมสม ่ำเสมอ 9.59 10.82 15.28 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 จ ำนวน 740 หน่วยตวัอยำ่ง 
 

6. ท่านช่ืนชอบทีมใดมากท่ีสุด ในการแข่งขนัฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2565-2566 

ทีมทีช่ื่นชอบมากท่ีสุดในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2565-2566 
ร้อยละ 

2565 2563 2562 
บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ 32.43 33.86 38.56 
เมืองทอง ยไูนเตด็ 11.49 16.49 15.19 
กำรท่ำเรือ เอฟซี 6.49 7.80 5.96 
ชลบุรี เอฟซี 4.73 3.90 4.90 
บีจี ปทุม ยไูนเตด็ 2.97 0.71 - 
นครรำชสีมำ มำสดำ้ เอฟซี 2.70 1.86 2.45 
ลีโอ เชียงรำย ยไูนเตด็ 2.16 5.94 4.41 
ขอนแก่น ยไูนเตด็ 1.62 - - 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รำชบุรี มิตรผล เอฟซี หนองบวั พิชญ เอฟซี ทรู แบงคอ็ก ยไูนเตด็ สุโขทยั เอฟซี 

พีที ประจวบ ล ำปำง เอฟซี ล ำพูน วอริเออร์ และโปลิศ เทโร เอฟซี  
4.19 5.77 8.92 

ไม่ชอบทีมใดเป็นพิเศษ 31.22 23.67 19.61 
รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหตุ: เฉพำะผูท่ี้ติดตำมฟุตบอลไทยลีก 1 จ ำนวน 740 หน่วยตวัอยำ่ง 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค 
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 214 8.56 
ปริมณฑลและภำคกลำง 656 26.24 
ภำคเหนือ 448 17.92 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 837 33.48 
ภำคใต ้ 345 13.80 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,207 48.28 
หญิง 1,293 51.72 

รวม 2,500 100.00 
   
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15-25 ปี 428 17.12 
26-35 ปี 425 17.00 
36-45 ปี 457 18.28 
46-59 ปี 635 25.40 
60 ปีขึ้นไป 555 22.20 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา    

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 2,407 96.28 
อิสลำม 70 2.80 
คริสต ์และอื่น ๆ 14 0.56 
ไม่ระบ ุ 9 0.36 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 915 36.60 
สมรส 1,524 60.96 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 54 2.16 
ไม่ระบ ุ 7 0.28 

รวม 2,500 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ/ต ่ำกว่ำ 668 26.72 
มธัยมศึกษำ/เทียบเท่ำ 873 34.92 
อนุปริญญำ/เทียบเท่ำ 212 8.48 
ปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 644 25.76 
สูงกว่ำปริญญำตรี/เทียบเท่ำ 91 3.64 
ไม่ระบ ุ 12 0.48 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 208 8.32 
พนกังำนเอกชน 432 17.28 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 477 19.08 
เกษตรกร/ประมง 259 10.36 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 384 15.36 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 519 20.76 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 208 8.32 
ไม่ระบ ุ 13 0.52 

รวม 2,500 100.00 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 651 26.04 
ไม่เกิน 10,000 บำท 523 20.92 
10,001-20,000 บำท 655 26.20 
20,001-30,000 บำท 227 9.08 
30,001-40,000 บำท 110 4.40 
40,001 บำทขึ้นไป 101 4.04 
ไม่ระบ ุ 233 9.32 

รวม 2,500 100.00 
 
 
 


