
ระดบัปานกลาง ระดบัสูง ระดบัสูงมาก
ตราด เกาะกดู เกาะกดู บา้นอ่าวสปัปะรด

บา้นอ่าวตาโป๊ย
บา้นอ่าวคลองแขวน
บา้นนายเช้ียบ
บา้นอ่าวสลดั
บา้นคลองตาต้ิน
บา้นอ่าวยายเกิด
บา้นเกาะแรด
บา้นคลองนํ้าใส
บา้นคลองเจา้
บา้นอ่าวจาก
บา้นบางเบา้
บา้นอ่าวใหญ่
บา้นหาดตะเคียน
บา้นหาดอา้ยเหลือม
บา้นอ่าวพร้าว
บา้นคลองหิน
บา้นอ่าวกะลงั
บา้นอ่าวกะทึง

เกาะหมาก บา้นอ่าวลอม บา้นแหลมตุ๊กตา
เกาะกดู ผลรวม 20 1
เกาะชา้ง เกาะชา้ง บา้นคลองสนบน บา้นสวนหลวง

บา้นด่านใหม่ บา้นอ่าวสปัรส
บา้นรางจระเข้ บา้นด่านเก่า
บา้นธารมะยม บา้นคลองสนล่าง
บา้นไก่แบ้ บา้นคลองตาเกิด

บา้นหาดทรายขาว
บา้นคลองมะกอก
บา้นไชยเชษฐ์
บา้นหาดทรายแดง
บา้นคลองตะเคียน
บา้นคลองพร้าว
บา้นอ่าวโกงกาง
บา้นมาบคา้งคาว

เกาะชา้งใต้ บา้นคลองถํ้า บา้นแหลมหญา้
บา้นคลองระกาํ บา้นคลองหิน
บา้นเจ็กแบ๊ บา้นใบล่าน
บา้นคลองถํ้า บา้นคลองกลอย
บา้นโรงถ่าน บา้นบางเบา้
บา้นเกาะคลุม้ บา้นอ่าวหลกัอวน

บา้นอ่าวลึก
เกาะช้าง ผลรวม 11 20
เขาสมิง เขาสมิง บา้นบาํโรณ

บา้นคลองพลู
บา้นดงกลาง
บา้นดงกลาง
บา้นแสนสุข
บา้นทุง่หา้วา
บา้นชายธง
บา้นหว้งพฒันา
บา้นชุมแสง
บา้นวงัตกั

ตารางหมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกดิดนิถล่ม ระหว่างวนัที ่15 - 17 กรกฎาคม 2558

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล
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บา้นสวนใน
บา้นวงัตกั
บา้นหนองปรือ

ทา่โสม บา้นเนินเอนก
บา้นนํ้าตก
บา้นทา่โสม
บา้นทา่ประดู่
บา้นวงัตกั
บา้นสลกั
บา้นทา่โสม
บา้นชุมแสง
บา้นสลกั

เทพนิมิต บา้นซอยร่วมมิตร
บา้นซอยศิษยโ์สธร
บา้นเจียรพฒันา
บา้นมณฑล
บา้นเขาฉลาด
บา้นเขาฉลาด

ประณีต บา้นเนินจาม
บา้นอิเร็ม
บา้นเขาตาโมะ๊
บา้นยายมอญ
บา้นนาตามี
บา้นนาตามี
บา้นบอ่พลอย
บา้นคลองหลอด
บา้นประณีต
บา้นนาแกลง
บา้นประณีต
บา้นเกษมสุข
บา้นประณีต
บา้นหนองนํ้าขุ่น
บา้นไร่ป่า
บา้นตกณรงค์
บา้นตาละวาย
บา้นทา่เสมอ

วงัตะเคียน บา้นตากแวง้
สะตอ บา้นคลองปกุ

บา้นวงคพ์ฒันา
บา้นตาพลาย
บา้นทุง่ทะลอก
บา้นสะแอง
บา้นตะลุง
บา้นซอยร่วมมิตร

แสนตุง้ บา้นวงัชุมแสง
บา้นทุง่รวงทอง
บา้นวงัสมโภชน์
บา้นมุมสงบ
บา้นตะโละ๊ยาง
บา้นโนนตะแบก
บา้นทางควาย
บา้นคลองปะเดา
บา้นเนินตะบก
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บา้นคลองโสน
บา้นจนัทร์สมบรูณ์
บา้นสงัขนาน
บา้นทุง่เขา
บา้นถํ้าเต่า
บา้นสลาป้าง
บา้นทา่จอด
บา้นเขาวงษ์
บา้นตรอกตะแคง
บา้นบอ่ล้ึง
บา้นร่างหวาย
บา้นทา่หาด
บา้นหว้งพฒันา
บา้นทา่เสา
บา้นกลางทุง่

เขาสมิง ผลรวม 78
คลองใหญ่ คลองใหญ่ บา้นตาหนึก

บา้นตาหนึก
ไมรู้ด บา้นหว้งบอน

บา้นหนองม่วง
หาดเลก็ บา้นคลองสะบา้

บา้นโขดทราย
บา้นคลองหิน
บา้นหาดส้มป่อย
บา้นหาดศาลเจา้
บา้นหาดทรายแดง
บา้นหาดเลก็

คลองใหญ่ ผลรวม 11
บอ่ไร่ ชา้งทนู บา้นคลองเซ่

บา้นหนองแอ่ง
ด่านชุมพล บา้นคลองแสง

บา้นทางกลาง
บา้นคลองกระยา้ง
บา้นเขาขาด
บา้นทุง่ปราณีต
บา้นทบัมะกอก

บอ่พลอย บา้นคลองลือ
หนองบอน บา้นมะนาว

บา้นทา่นํ้าบน
บา้นคลองบอน

บ่อไร่ ผลรวม 12
เมืองตราด ชาํราก บา้นสะพานชา้ง

บา้นทา่เล่ือน
บา้นชาํราก
บา้นเกาะเกตุ

ตะกาง บา้นไร่พรง
บา้นพรง

ทา่กุ่ม บา้นเสมด็แดง
บา้นด่านเนินสูง

วงักระแจะ บา้นสวนใน
บา้นทา้ยไร่
บา้นหว้งไตรรัตน์
บา้นทา้ยวงั
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บา้นคลองสาม
บา้นวงักระแจะ
บา้นชอยสมัฤทธ์ิผล
บา้นหินเพลิง
บา้นหินโคก
บา้นทุง่เจริญ
บา้นเนินยายตัง๋
บา้นเขาระกาํ
บา้นคลองณรงค์
บา้นปลายคลอง
บา้นทุง่มาบนอ้ย
บา้นเนินหยอ่ง
บา้นเนินใหญ่
บา้นเนินใหญ่
บา้นปลายคลองแขวน
บา้นชากผกับุง้
บา้นเกาะกนัเกรา

หนองเสมด็ บา้นเกาะกนัเกรา
บา้นเนินจนัทร์

หนองโสน บา้นหนองนํ้าหวาน
บา้นคลองโพรง
บา้นหินโคร่ง

หว้งนํ้าขาว บา้นตน้หวา้
หว้ยแร้ง บา้นเขาไมซ้ี้

บา้นโป่งสองสลึง
บา้นทุง่ตาปิด
บา้นฉางเกลือ
บา้นคลองพีด
บา้นทุง่ววั

แหลมกลดั บา้นคลองพลุ
บา้นหนองปรือ
บา้นคลองพงั
บา้นคลองสน
บา้นคลองสน
บา้นคลองกวาง
บา้นคลองม่วง
บา้นเขาลา้น

เมืองตราด ผลรวม 49
แหลมงอบ คลองใหญ่ บา้นคลองแดน

บา้นเนินดินแดง
บา้นคลองนํ้าดาํ
บา้นเนินดินแดง
บา้นวงัตาสงัข์
บา้นเนินขวาง
บา้นบอ่ไทร
บา้นสระกล้ิง
บา้นธรรมชาติบน
บา้นทา่นํ้า
บา้นหินดาด
บา้นทา่กระดาน
บา้นคลองโปรง

นํ้าเช่ียว บา้นผกัเฉด
บางปิด บา้นหินดาด
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บา้นบางกระดาน
บา้นบางปิด
บา้นพรงสก
บา้นพรงสน
บา้นวงัโศก
บา้นเจ็กโอ่
บา้นบางปิดบน
บา้นช่องลม
บา้นบางปิดล่าง
บา้นทางแรด
บา้นธรรมชาติล่าง

แหลมงอบ บา้นหนองแฝก
บา้นหนองปรือ
บา้นทา่ประดู่
บา้นกลาง
บา้นสะแก
บา้นแหลมมะขาม

แหลมงอบ ผลรวม 32
ตราด ผลรวม 213 21
ระนอง กระบรีุ จ.ป.ร บา้นในกรัง บา้นในกรัง

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

นํ้าจืด บา้นปลายคลอง
บา้นนํ้าจืด
บา้นหินใหญ่
บา้นปลายคลอง
บา้นบกกราย
บา้นบกกราย
บา้นบางหมีเหนือ

บางใหญ่ บา้นบางสองรา
บา้นพรุข่า
บา้นบางสองราใต้
บา้นบางใหญ่เหนือ
บา้นทรายทอง
บา้นทบัจาก

ปากจัน่ บา้นนํ้าทุ่ ุ น
บา้นหาดตุ่น
บา้นหาดแพรกเขาชนั
บา้นหาดจิก
บา้นปากจัน่
บา้นปลายคลองวนั

มะมุ บา้นคลองวนั
บา้นทบัหลี
บา้นทุง่ใหญ่
บา้นหวัหนอง
บา้นสวสัด์ิ
บา้นเกาะทุง่
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บา้นสวสัด์ิ
บา้นบางไทร

ลาํเลียง บา้นหว้ยไทร
บา้นบางหมีล่าง
บา้นหว้ยไทรงาม
บา้นหว้ยสะทอ้น
บา้นนํ้าทุน่
บา้นหนองบวัแดง
บา้นหว้ยทอ่ม
บา้นหว้ยยายชี
บา้นพานยาย
บา้นช่องลบั
บา้นหว้ยใหม่
บา้นสองแพรก
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยปรางค์
บา้นแสนสุข
บา้นธารทอง
บา้นหว้ยญวน
บา้นหินแร่
บา้นหุบตนั
บา้นทบัโก
บา้นหว้ยเนียง
บา้นบางใหม่พฒันา

กระบุรี ผลรวม 58 7
กะเปอร์ กะเปอร์ บา้นหินขาว

บา้นคอกชา้ง
บา้นทุง่โรง
บา้นคอกชา้ง

เช่ียวเหลือง บา้นชนนิมิตร
บา้นนํ้าแดง
บา้นนาใน
บา้นนา
บา้นยา่นยาว
บา้นเชียวเหลียง

บางหิน บา้นบางหิน
บา้นวงักุ่ม
บา้นทุง่ใหญ่

บา้นนา บา้นทองหลาง
บา้นนาเดิม
บา้นกลาง
บา้นแพรกซา้ย

ม่วงกลาง บา้นอ่าวเคย
กะเปอร์ ผลรวม 18
เมืองระนอง เกาะพยาม บา้นเกาะชา้ง

บา้นเกาะพยาม
ทรายแดง บา้นทรายแดง บา้นในไร่

บา้นทา่คลอบ บา้นหินดาด
บา้นบางสีก้ิม
บา้นทรายแดง
บา้นคลองอ่าง
บา้นนํ้าตก

บางนอน บา้นบางนอน บา้นทรายทอง
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บา้นบางบอน บา้นบางนอนใน
บา้นเขาพริกไทย บา้นช่องคราม

บา้นหลุมถ่าน
ปากนํ้า บา้นสามแหลม บา้นหินชา้ง

บา้นเขานางหงส์ บา้นหว้ยคา้งคาว
บา้นคนทาํไร่
บา้นเขาใหญ่
บา้นสามแหลม

หาดส้มแป้น บา้นขนุหลวงยา บา้นบางสงัตี
บา้นบางสงัตี บา้นหาดส้มแป้น
บา้นทอนเรียน
บา้นทุง่คา

เมืองระนอง ผลรวม 17 13
ละอุ่น ในวงใต้ บา้นทบัเหนือ

ในวงเหนือ บา้นผาพิง บา้นบรีุรัมย์
บา้นคอกชา้ง
บา้นเนินทอง
บา้นหมอลาํ

บางแกว้ บา้นในไร่
บา้นพรุตาโรย
บา้นบางลดั
บา้นทบัมุด
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นเหนือ
บา้นบางแกว้ใหญ่
บา้นบางคราม
บา้นบางแกว้นอ้ย
บา้นทุง่ตาพล
บา้นทุง่ตาพล
บา้นบางคราม

บางพระใต้ บา้นบางคงทอง
บา้นบางนา
บา้นบางลาํภู

บางพระเหนือ บา้นพรุข่า บา้นบอ่นํ้าร้อน
บา้นในไร่
บา้นบางพระใต้
บา้นบางขนุแพง่
บา้นหาดยาย
บา้นคอกชา้ง
บา้นคอกชา้ง
บา้นบางใหญ่
บา้นบางธรรมะ
บา้นระวิ
บา้นบางงาม
บา้นเช่ียวคลา้ย

ละอุ่นใต้ บา้นวดัควน
ละอุ่นเหนือ บา้นโดหว้ย

บา้นบางสงัโตง้
บา้นปากแพรก
บา้นปากแพรก

ละอุ่น ผลรวม 37 2
สุขสาํราญ กาํพวน บา้นทะเลนอก

นาคา บา้นแหลมนาว
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บา้นบางมนั
บา้นฝ่ายทา่
บา้นไร่ใน
บา้นวงัผกับุง้

สุขส าราญ ผลรวม 6
ระนอง ผลรวม 136 22
ผลรวมทั้งหมด 349 43 0


