
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก

กระบ่ี เกาะลนัตา เกาะกลาง บา้นท่าคลอง

บา้นนาทุ่งกลาง

บา้นหวัหิน

เกาะลนัตานอ้ย บา้นคลองโตนด

บา้นท่าไร่

บา้นทอนลิบง

บา้นโล๊ะใหญ่

เกาะลนัตาใหญ่ บา้นเจ๊ะหลี

บา้นคลองโตบ

บา้นศรีรายา

บา้นคลองนิน

บา้นบากนัเตียง

บา้นคลองจาก

คลองยาง บา้นท่าควน

บา้นคลองโต๊ะหลงั

ศาลาด่าน บา้นศาลาด่าน

บา้นโล๊ะดุหยง

บา้นโล๊ะบาหรา

บา้นทุ่งหยเีพง็

บา้นพระแอะ

เกาะลันตา ผลรวม 20

เขาพนม เขาดิน บา้นหลงัเขา

บา้นทบัพรุ

บา้นเขาประ

เขาพนม บา้นคลองแห้ง

บา้นเทพพนม

บา้นควน

บา้นห้วยพลู

โคกหาร บา้นอ่างเก็บน ้า

พรุเตียว บา้นวงัน ้าเยน็

บา้นบางเหรียง

บา้นริมเข่ือน

สินปุน บา้นนาเหนือ

บา้นสะทอ้งกลวง

บา้นอ่าวเนียง

หนา้เขา บา้นจองตน้เหลียง บา้นห้วยน ้าแกว้

บา้นห้วยน ้าแกว้

บา้นทอนผกักูด

บา้นบางสร้าน

เขาพนม ผลรวม 18 1

คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บา้นทอนจมูกควาย

บา้นนิคมหนา้เขา

บา้นบางเตียว

บา้นแผ่นดนเสมอ

คลองพน บา้นทุ่งครก

ทรายขาว บา้นบ่อม่วง

พรุดินนา บา้นไสใน

ตารางหมู่บ้านทีม่ีศักยภาพต่อการเกิดดนิถล่ม เดอืนระหว่างวนัที ่16 - 18 กันยายน 2558

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นห้วยยาง

เพหลา บา้นปากคลอง

บา้นบางใหญ่

คลองท่อม ผลรวม 10

ปลายพระยา เขาเขน บา้นเขาแกว้

บา้นถ ้าเสือ

บา้นหลงัควน

คีรีวง บา้นช่องเพชร

บา้นหนองคลา้

บา้นห้วยกรวด

ปลายพระยา บา้นในช่อง

บา้นช่องหล า

บา้นวงัจา

บา้นปากน ้า

บา้นปากหยา

บา้นศรีพระยา

ปลายพระยา ผลรวม 12

เมืองกระบ่ี เขาคราม บา้นคลองทราย

เขาทอง บา้นท่าทองหลาง

บา้นเขาทอง

บา้นในสระ

ทบัปริก บา้นในช่อง

หนองทะเล บา้นเขากลม

บา้นเกาะกวาง

บา้นอ่าวเส้ียว

อ่าวนาง บา้นนาตีน

บา้นอ่าวนาง

เมอืงกระบ่ี ผลรวม 10

ล าทบั ดินแดง บา้นควนยาว

ทุ่งไทรทอง บา้นทุ่งทบัควาย

บา้นเขานอ้ย

ล าทบั บา้นไร่คอก

บา้นภูผา

บา้นภูผา

ล าทบั ผลรวม 6

เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บา้นคลองเตาะ

บา้นเกาะฮัง่

บา้นทุ่งไมไ้ผ่

บา้นเกาะปู

บา้นเกาะจ า

คลองเขมา้ บา้นนานอก

ปกาสยั บา้นทุ่งประสาน

ห้วยยงู บา้นบกห้อง

บา้นเขาขวาง

บา้นหนองขา้วมา้ว

บา้นควนนกหวา้

บา้นห้วยทงั

เหนือคลอง ผลรวม 12

อ่าวลึก คลองยา บา้นห้วยหินเขียน



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

คลองหิน บา้นทุ่งตน้ไฟ

บา้นคลองยาเหนือ

บา้นโต๊ะกาว

แหลมสกั บา้นเกาะเคียน

บา้นอ่าวหมวง

บา้นอ่าวน ้า

บา้นคลองทราย

อ่าวลึกเหนือ บา้นเขาหนองหงษ์

บา้นหนองหวายพน

บา้นทบัเชือก

บา้นในยวนแขก

อ่าวลึก ผลรวม 12

กระบ่ี ผลรวม 100 1

พงังา กะปง กะปง บา้นในบา้น

บา้นล ารู่

ท่านา บา้นปากพู่ บา้นปลายพู่

บา้นบางพาง

บา้นท่านา

รมณีย์ บา้นบางกลาง

บา้นร ารู่

บา้นปากคลอง

บา้นคลองใน

เหมาะ บา้นในหนด

เหล บา้นสายปิหนงั บา้นนกฮูก

บา้นในเหล

บา้นพระนารายณ์

บา้นชา้งเช่ือ

กะปง ผลรวม 14 2

เกาะยาว เกาะยาวนอ้ย บา้นอนัเป้า

บา้นอนัเป้า

บา้นแหลมยาง

บา้นริมทะเล

เกาะยาวใหญ่ บา้นยา่หมี

บา้นคลองบอน

พรุใน บา้นโล๊ะโป๊ะนอ้ย

บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่

บา้นโล๊ะโป๊ะใหญ่

บา้นพรุใน

บา้นคลองดินเหนียว

บา้นคลองดินเหนียว

เกาะยาว ผลรวม 12

คุระบุรี คุระ บา้นสวนใหม่

บางวนั บา้นคุรอด

บา้นโคกยาง

บา้นอ่าวเวะ

แม่นางขาว บา้นทบัชา้ง

บา้นหวัสวน

คุระบุรี ผลรวม 6

ตะกัว่ทุ่ง กระโสม บา้นบางหมกั



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

กะไหล บา้นชีนอ้ย

บา้นบางจ า

บา้นบางนุ

บา้นเหนือ

คลองเคียน บา้นท่าเรือ

บา้นยา่นสะบา้

บา้นหนา้หิน

โคกกลอย บา้นโคกกลอย

บา้นนากลาง

ถ ้า บา้นผกัฉีด

ท่าอยู่ บา้นท่าอยู่

บา้นโคกเหลียง

บา้นตากแดด

บา้นบางหลาม

บา้นบางหลาม

หล่อยงู บา้นบางยีเ่สือ

บา้นนา

บา้นไร่บี

บา้นบากนั

บา้นบางจนั

ตะกั่วทุ่ง ผลรวม 21

ตะกัว่ป่า เกาะคอเขา บา้นเมืองใหม่

คึกคกั บา้นประมง

บา้นบางตาเทียน

บา้นบางหลาโอน

โคกเคียน บา้นทบัก า

บา้นบางกรักกลาง

ต าตวั บา้นบางลาน บา้นต าตวั

บา้นเหนือหินดาน บา้นบนโตน

บางไทร บา้นตละ

บา้นบางอบั

บางนายสี บา้นทบัแขก

บา้นบางเผาหมู

บา้นควนถ ้า

บา้นบางเต่า

บางม่วง บา้นห้วยแกว้

ตะกั่วป่า ผลรวม 15 2

ทบัปุด โคกเจริญ บา้นตล่ิงชนั

ถ ้าทองหลาง บา้นทบัแหวน

บา้นในวงั

บา้นถ ้าทองหลางใน

บา้นในด่าน

บา้นถ ้าทองหลางนอก

บา้นถ ้าทองหลางนอก

ทบัปุด บา้นหูนบ

บา้นเขาเต่าใน

บ่อแสน บา้นคลองบ่อแสน

บางเหรียง บา้นบางเหรียงเหนือ

บา้นคอกววั



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

ทบัปุด ผลรวม 12

ทา้ยเหมือง ทา้ยเหมือง บา้นตาไชย บา้นขนิม

บา้นบนไร่ บา้นน ้าตกล าปี

ทุ่งมะพร้าว บา้นคลองญวนใต้ บา้นทุ่งมะพร้าว

บา้นนิคมพฒันา

ล าแก่น บา้นเขาหลกั บา้นปลายวา

บา้นคลองญวนเหนือ

ท้ายเหมอืง ผลรวม 6 4

เมืองพงังา ถ ้าน ้าผุด บา้นฝายท่า

บา้นถ ้าน ้าผุด

บา้นบางเตยใต้

ทุ่งคาโงก บา้นตีนเขา

บา้นทบัเหรียง

บา้นตีนเขา

บา้นบางมุด

บา้นบางม่า

นบปริง บา้นโรงกรวง

บา้นกรุงศรี

บา้นเผล

บา้นบางหนุน

บา้นบางบา้

บางเตย บา้นบ่อแสน

ป่ากอ บา้นปากโตน

บา้นในโตน

บา้นนอก

บา้นปากโตน

สองแพรก บา้นสองแพรก บา้นหินเพลิง

บา้นทบัแหวน

บา้นทบัแหวน

เมอืงพังงา ผลรวม 19 3

พังงา ผลรวม 105 11

ระนอง กระบุรี จ.ป.ร บา้นในกรัง บา้นในกรัง

บา้นสระววั บา้นในกรัง

บา้นน ้าขาว บา้นสระววั

บา้นหนองน ้า บา้นรังแตน

บา้นนิคมผงั 2 บา้นหอยกาบ

บา้นนิคมผงั 1 บา้นหินใหญ่

บา้นหินซอง บา้นนิคมผงั 3

บา้นน ้าตก

บา้นหินซอง

น ้าจืด บา้นปลายคลอง

บา้นน ้าจืด

บา้นหินใหญ่

บา้นปลายคลอง

บา้นบกกราย

บา้นบกกราย

บา้นบางหมีเหนือ

บางใหญ่ บา้นบางสองรา

บา้นพรุข่า



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นบางสองราใต้

บา้นบางใหญ่เหนือ

บา้นทรายทอง

บา้นทบัจาก

ปากจัน่ บา้นน ้าทุุ่น

บา้นหาดตุ่น

บา้นหาดแพรกเขาชนั

บา้นหาดจิก

บา้นปากจัน่

บา้นปลายคลองวนั

มะมุ บา้นคลองวนั

บา้นทบัหลี

บา้นทุ่งใหญ่

บา้นหวัหนอง

บา้นสวสัด์ิ

บา้นเกาะทุ่ง

บา้นสวสัด์ิ

บา้นบางไทร

ล าเลียง บา้นห้วยไทร

บา้นบางหมีล่าง

บา้นห้วยไทรงาม

บา้นห้วยสะทอ้น

บา้นน ้าทุ่น

บา้นหนองบวัแดง

บา้นห้วยท่อม

บา้นห้วยยายชี

บา้นพานยาย

บา้นช่องลบั

บา้นห้วยใหม่

บา้นสองแพรก

บา้นทบัโก

บา้นห้วยปรางค์

บา้นแสนสุข

บา้นธารทอง

บา้นห้วยญวน

บา้นหินแร่

บา้นหุบตนั

บา้นทบัโก

บา้นห้วยเนียง

บา้นบางใหม่พฒันา

กระบุรี ผลรวม 58 7

กะเปอร์ กะเปอร์ บา้นหินขาว

บา้นคอกชา้ง

บา้นทุ่งโรง

บา้นคอกชา้ง

เช่ียวเหลือง บา้นชนนิมิตร

บา้นน ้าแดง

บา้นนาใน

บา้นนา



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นยา่นยาว

บา้นเชียวเหลียง

บางหิน บา้นบางหิน

บา้นวงักุ่ม

บา้นทุ่งใหญ่

บา้นนา บา้นทองหลาง

บา้นนาเดิม

บา้นกลาง

บา้นแพรกซา้ย

ม่วงกลาง บา้นอ่าวเคย

กะเปอร์ ผลรวม 18

เมืองระนอง เกาะพยาม บา้นเกาะชา้ง

บา้นเกาะพยาม

ทรายแดง บา้นทรายแดง บา้นในไร่

บา้นท่าคลอบ บา้นหินดาด

บา้นบางสีก้ิม

บา้นทรายแดง

บา้นคลองอ่าง

บา้นน ้าตก

บางนอน บา้นบางนอน บา้นทรายทอง

บา้นบางบอน บา้นบางนอนใน

บา้นเขาพริกไทย บา้นช่องคราม

บา้นหลุมถ่าน

ปากน ้า บา้นสามแหลม บา้นหินชา้ง

บา้นเขานางหงส์ บา้นห้วยคา้งคาว

บา้นคนท าไร่

บา้นเขาใหญ่

บา้นสามแหลม

หาดสม้แป้น บา้นขุนหลวงยา บา้นบางสงัตี

บา้นบางสงัตี บา้นหาดสม้แป้น

บา้นทอนเรียน

บา้นทุ่งคา

เมอืงระนอง ผลรวม 17 13

ละอุ่น ในวงใต้ บา้นทบัเหนือ

ในวงเหนือ บา้นผาพิง บา้นบุรีรัมย์

บา้นคอกชา้ง

บา้นเนินทอง

บา้นหมอล า

บางแกว้ บา้นในไร่

บา้นพรุตาโรย

บา้นบางลดั

บา้นทบัมุด

บา้นบางแกว้นอ้ย

บา้นเหนือ

บา้นบางแกว้ใหญ่

บา้นบางคราม

บา้นบางแกว้นอ้ย

บา้นทุ่งตาพล

บา้นทุ่งตาพล



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นบางคราม

บางพระใต้ บา้นบางคงทอง

บา้นบางนา

บา้นบางล าภู

บางพระเหนือ บา้นพรุข่า บา้นบ่อน ้าร้อน

บา้นในไร่

บา้นบางพระใต้

บา้นบางขุนแพง่

บา้นหาดยาย

บา้นคอกชา้ง

บา้นคอกชา้ง

บา้นบางใหญ่

บา้นบางธรรมะ

บา้นระวิ

บา้นบางงาม

บา้นเช่ียวคลา้ย

ละอุ่นใต้ บา้นวดัควน

ละอุ่นเหนือ บา้นโดห้วย

บา้นบางสงัโตง้

บา้นปากแพรก

บา้นปากแพรก

ละอุ่น ผลรวม 37 2

สุขส าราญ ก าพวน บา้นทะเลนอก

นาคา บา้นแหลมนาว

บา้นบางมนั

บา้นฝ่ายท่า

บา้นไร่ใน

บา้นวงัผกับุง้

สุขส าราญ ผลรวม 6

ระนอง ผลรวม 136 22

สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ คลองสระ บา้นสวนปราง

บา้นสวนปราง

บา้นส านกัเนียน

ท่าอุแท บา้นคลองครามเหนือ

กาญจนดิษฐ์ ผลรวม 4

เกาะสมุย บ่อผุด บา้นเกาะฟาน

บา้นละไม

แม่น ้า บา้นบางปอ

อ่างทอง บา้นเกาะพะลวย

เกาะสมุย ผลรวม 4

คีรีรัฐนิคม ถ ้าสิงขร บา้นควนทงั

ท่ากระดาน บา้นทุ่งลาน

ท่าขนอน บา้นไทรงาม

น ้าหกั บา้นหวายหนิม บา้นน ้าตกคลองพาย

บา้นบางกนั

บา้นหินลาด

บา้นท าเนียบ บา้นทุ่งคา

บา้นแสงอรุณ

บา้นในพาด



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นกลางใหม่

บา้นควนดารา

บา้นสะพานยาว

บา้นน ้าราด

บา้นช่องเรือง

บา้นเขาสามยอด

บา้นถ ้าผ้ึง

ยา่นยาว บา้นยา่นยาว

บา้นหนองรี

คีรีรัฐนิคม ผลรวม 16 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

บา้นคลองโหยน

บา้นธารอารีย์

บา้นราษฎร์พฒันา

บา้นทบัสีทอง

บา้นคลองเคียน

บา้นบกหุน้

บา้นตน้มุด

บา้นคลองเคียน

บา้นห้วยทรายขาว

บา้นดอนสวรรค์

พว่งพรมคร บา้นบ่อถ่าน

บา้นเขาวงั

บา้นบ่อถ่าน

บา้นควนสามคัคี

บา้นพรหมรังสิต

บา้นคลองศิลา

บา้นปลายควน

บา้นสองพ่ีนอ้ง

เคียนซา ผลรวม 38



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

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 บา้นคลองรอก บา้นคลองรอก

บา้นคลองรอก บา้นร่มไทร

บา้นคลองรอก บา้นไร่ยาว

บา้นท่าใหม่ บา้นคลองรอก

บา้นห้วยตาหมิง บา้นคลองรอก

บา้นร่มไทร

บา้นท่าใหม่

บา้นท่าใหม่

บา้นท่าใหม่

บา้นหินหลกั

ไชยา ผลรวม 5 10

ดอนสกั ดอนสกั บา้นอ่าวหมาเถ่ือน

บา้นเขาสามหนา้

ปากแพรก บา้นบนเหมือง

บา้นคลองคราม

ดอนสัก ผลรวม 4

ท่าฉาง เขาถ่าน บา้นธารน ้าร้อน

ปากฉลุย บา้นหินหลกั บา้นบางจ า

บา้นหลอ้มปุด บา้นบางจ า

บา้นหลอ้มปุด บา้นเทพนิมิตร

บา้นหนา้ซึง

บา้นคลองวาย

บา้นช่องอินทนิล

บา้นหนา้เขา

เสวียด บา้นหนองดูน

ท่าฉาง ผลรวม 9 3

ท่าชนะ คลองพา บา้นท่าไท บา้นสามแยกอินทรียท์อง

บา้นท่าไท

บา้นสมัปัง

บา้นสมัปัง

บา้นกอเตย



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นขวญัพฒัน์

บา้นขวญัพฒันา

บา้นกอเตย

บา้นขวญัพฒัน์

บา้นแม่ทะบน

คนัธุลี บา้นศรีทอง

ประสงค์ บา้นแม่ทะล่าง บา้นคลองโสด

บา้นร่มไทร บา้นคลองสริง

บา้นคลองโสด

บา้นคลองโสด

บา้นคลองสริง

บา้นแม่ทะบน

บา้นคลองโสด

บา้นแม่ทะบน

บา้นคลองสงค์

บา้นไร่ยาว

บา้นคลองสงค์

บา้นคลองสงค์

บา้นไร่ยาว

บา้นไร่ยาว

วงั บา้นนาเกลือ

สมอทอง บา้นแม่ทะล่าง

ท่าชนะ ผลรวม 5 25

บา้นตาขุน เขาพงั บา้นเช่ียวหลาน

บา้นเช่ียวหลาน

เขาวง บา้นกม. 54

บา้นถ ้าน ้า

บา้นถ ้าน ้า

พะแสง บา้นพระแสงเหนือ

บ้านตาขุน ผลรวม 6

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



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

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 24 5

พระแสง ไทรขึง บา้นห้วยสุวรรณ

บา้นบางจง

บา้นใหม่

บา้นหาดเจริญ

บา้นไสทอ้น

บา้นไสทอ้น

บางสวรรค์ บา้นบางแตระ

บา้นบางหยด

บา้นแสงนคร

บา้นบางหยด

บา้นบนนาเหนือ

สาคู บา้นห้วยทรายขาว

บา้นห้วยทรายขาว

อิปัน บา้นนูน

พระแสง ผลรวม 14

พนุพิน กรูด บา้นควนไทยเจริญ

บา้นบ่อน ้าผุด

บา้นบ่อน ้าผุด

เขาหวัควาย บา้นนาคอ้

บา้นท่าสะทอ้น



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวดั อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บา้นเขาพลู

ตะปาน บา้นทบัเรียนบน

บา้นหนา้เขา

บา้นตะปาน

บา้นหนองสายต่ิง

บา้นคลองปาน

บา้นสะพานหิน

บา้นห้วยสามหนุ่ม

บา้นเขาฮาย

พุนพิน ผลรวม 14

วิภาวดี ตะกุกใต้ บา้นปากเฒ่า บา้นคลองปาว

บา้นตะกุก

บา้นปากหลาว

บา้นชายศรี

บา้นวงัผกัแวน่

บา้นแก่นมะพร้าว

บา้นโพธ์ินอ้ย

ตะกุกเหนือ บา้นบางไต บา้นคลองใส

บา้นบางเมาะ บา้นคลองมุย

บา้นเขมา บา้นบางเมาะ

บา้นท่านหญิง

บา้นวงัลาน

บา้นเช่ียวขวญั

บา้นเช่ียวเฟ่ือง

วภิาวดี ผลรวม 14 4

เวียงสระ คลองฉนวน บา้นยงูงาม

บา้นหนองเตย

ทุ่งหลวง บา้นลานเข้

บา้นบางลาย

บา้นหนองน้ิวนาง

บา้นควนใหม่

บา้นสอ้ง บา้นสวนกลว้ย

บา้นเหนือคลอง

เวยีงสระ ผลรวม 6 2

สุราษฎร์ธานี ผลรวม 201 54

ผลรวมทั้งหมด 542 88 0


