
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก

จนัทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว บา้นสุขใจ
บา้นเนินทานตะวนั
บา้นหนองบวัทอง

ขุนซ่อง บา้นสะทอ้น
เขาวงกต บา้นหนองเจ๊กสร้อย
พวา บา้นเขาช่องลม บา้นคลองพลอย

บา้นเขาช่องลม
บา้นคลองครก
บา้นเขากลว้ย
บา้นบ่อไฟไหม้
บา้นคลองเรือแตก
บา้นบ่อตน้ไทร
บา้นเขาฆอ้ง
บา้นบ่อชะอมใน
บา้นวงัอีแอ่น
บา้นบ่อชะอม
บา้นเขาฆอ้ง
บา้นบ่อมะนาว
บา้นเนินจาํปา
บา้นหนองมะค่า 2

สามพ่ีนอ้ง บา้นหนองมะค่า 1
แก่งหางแมว ผลรวม 21 1

ขลุง ตกพรม บา้นตะเคียน
บา้นเขาทอง
บา้นวงัหลูด
บา้นวงัจาม

ตรอกนอง บา้นคลองเคล
บ่อเวฬุ บา้นโชคดี

บา้นแสงซ่อม
บา้นแสงเขียว
บา้นเขานอ้ย

มาบไพ บา้นเขาอ่าง
ขลุง ผลรวม 8 2

เขาคิชฌกูฏ(ก่ิงอ.) คลองพลู บา้นคลองเกวียนลอย
จนัทเขลม บา้นสะทอ้น

บา้นคลองพระนาง
บา้นพรเจริญ
บา้นสะทอ้น
บา้นขาครีม
บา้นครองชีพ
บา้นแสลงคน

ชากไทย บา้นพฒันาเขารูปชา้ง
บา้นคลองหินลอย
บา้นชากไทย

เขาคิชฌกูฏ(กิ่งอ.) ผลรวม 11

ท่าใหม่ เขาแกว้ บา้นตาเลียว บา้นคลองตาอิน
เขาบายศรี บา้นเขาสุกิม บา้นคลองกอง

บา้นมาบโอน
บา้นยางระโหง
บา้นถํ้า

ตารางหมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกดิดินถล่ม ระหว่างวนัที่ 5 - 7 เดือนตุลาคม 2558

จังหวดั อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านที่มศัีกยภาพต่อการเกิดดินถล่ม
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บา้นชาํโสม
บา้นคลองกะพง
บา้นเขาตกนก
บา้นหนองคลา้

เขาววั บา้นวงัพอก
บา้นหนองปรือ
บา้นตั้วลง้
บา้นเขาววั
บา้นหนองคลา้
บา้นหินดาด

คลองขุด บา้นคุง้กระเบน
ท่าใหม่ บา้นคลองตะเคียน
ทุ่งเบญจา บา้นกระทิง

บา้นเนินดินแดง
บ่อพุ บา้นห้างสูง
พลอยแหวน บา้นไร่สูง

บา้นโป่งรัก
บา้นชาํฆอ้
บา้นห้วยระกาํ

ยายร้า บา้นวดัลาด
สีพยา บา้นส่ีพยาบน

ท่าใหม่ ผลรวม 26 2

นายายอาม กระแจะ บา้นโขดหอย
บา้นพวงบอน

สนามไชย บา้นพวงบอน
บา้นมาบคอ้

นายายอาม ผลรวม 4

โป่งนํ้าร้อน ทบัไทร บา้นซอย 14
บา้นทบัไทร
บา้นคลองตานี
บา้นมาบคลา้

เทพนิมิต บา้นบึงชนงักลาง
บา้นบึงชนงับน
บา้นหนองกก

โป่งนํ้าร้อน บา้นคลองขนุน
บา้นคลองขนุน

หนองตาคง บา้นแหลมใหม่
บา้นคลองบอน
บา้นโพธ์ิ

โป่งน า้ร้อน ผลรวม 12

มะขาม ฉมนั บา้นทุ่งกวางตาย
ปัถวี บา้นคลองเวฬุล่าง

บา้นคลองมะลิประเวศวิทยา
วงัแซม้ บา้นวงัแซม้

มะขาม ผลรวม 4

เมืองจนัทบุรี บางกะจะ บา้นพานสลุด
บา้นเก่า

แสลง บา้นเขากระแจะ
บา้นชาํโสม

เมอืงจันทบุรี ผลรวม 4

สอยดาว ทรายขาว บา้นหินขาว
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บา้นตามูล
บา้นนํ้าซบัตาพฒุ

ทบัชา้ง บา้นโป่งเจริญชยั
บา้นเขาผาสุข

ปะตง บา้นโป่งเจริญชยั
บา้นซอย 75
บา้นเขาผาสุข
บา้นเขาแกว้
บา้นมหาเจรียล่าง

สะตอน บา้นคลองแจง
สอยดาว ผลรวม 11

แหลมสิงห์ เกาะเปริด บา้นเกาะเปริด
พล้ิว บา้นนํ้าตกพล้ิว

แหลมสิงห์ ผลรวม 1 1

จันทบุรี ผลรวม 102 6

ตราด เกาะกูด(ก่ิงอ.) เกาะกูด บา้นอ่าวตาโป๊ย
บา้นอ่าวคลองแขวน
บา้นนายเช้ียบ
บา้นคลองตาต้ิน
บา้นอ่าวยายเกิด
บา้นอ่าวจาก
บา้นบางเบา้
บา้นอ่าวใหญ่
บา้นหาดตะเคียน
บา้นอ่าวพร้าว
บา้นอ่าวกะทึง

เกาะหมาก บา้นแหลมตุ๊กตา
เกาะกูด(กิ่งอ.) ผลรวม 11 1

เกาะชา้ง(ก่ิงอ.) เกาะชา้ง บา้นสวนหลวง บา้นหาดทรายขาว
บา้นอ่าวสปัรส
บา้นด่านเก่า
บา้นคลองสนล่าง
บา้นคลองสนบน
บา้นคลองตาเกิด
บา้นด่านใหม่
บา้นรางจระเข้
บา้นคลองมะกอก
บา้นธารมะยม
บา้นไชยเชษฐ์
บา้นหาดทรายแดง
บา้นคลองตะเคียน
บา้นคลองพร้าว
บา้นอ่าวโกงกาง
บา้นมาบคา้งคาว
บา้นไก่แบ้

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

เกาะช้าง(กิ่งอ.) ผลรวม 29 1

เขาสมิง เขาสมิง บา้นแสนสุข
บา้นทุ่งห้าวา
บา้นชายธง
บา้นห้วงพฒันา
บา้นสวนใน
บา้นหนองปรือ

ท่าโสม บา้นนํ้าตก
บา้นท่าโสม
บา้นวงัตกั
บา้นสลกั

ประณีต บา้นเนินจาม
บา้นอิเร็ม
บา้นนาตามี

แสนตุง้ บา้นมุมสงบ
บา้นตะโล๊ะยาง
บา้นสลาป้าง

เขาสมงิ ผลรวม 16

คลองใหญ่ คลองใหญ่ บา้นตาหนึก
บา้นตาหนึก

ไมรู้ด บา้นห้วงบอน
บา้นหนองม่วง

หาดเล็ก บา้นโขดทราย
บา้นคลองหิน
บา้นหาดสม้ป่อย
บา้นหาดศาลเจา้
บา้นหาดทรายแดง

คลองใหญ่ ผลรวม 9

บ่อไร่ หนองบอน บา้นมะนาว
บา้นคลองบอน

บ่อไร่ ผลรวม 2

เมืองตราด ชาํราก บา้นท่าเล่ือน
วงักระแจะ บา้นสวนใน

บา้นทา้ยไร่
บา้นทา้ยวงั
บา้นวงักระแจะ
บา้นชอยสมัฤทธ์ิผล
บา้นหินเพลิง
บา้นหินโคก
บา้นทุ่งเจริญ
บา้นเนินยายตัง๋
บา้นเขาระกาํ
บา้นเนินหยอ่ง

หนองเสมด็ บา้นเกาะกนัเกรา
ห้วงนํ้าขาว บา้นตน้หวา้
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ห้วยแร้ง บา้นเขาไมซ้ี้
แหลมกลดั บา้นคลองสน

บา้นคลองกวาง
เมอืงตราด ผลรวม 17

แหลมงอบ คลองใหญ่ บา้นคลองแดน
บา้นคลองนํ้าดาํ
บา้นเนินดินแดง
บา้นวงัตาสงัข์
บา้นเนินขวาง
บา้นท่านํ้า
บา้นท่ากระดาน

นํ้าเช่ียว บา้นผกัเฉด
บางปิด บา้นบางปิด

บา้นพรงสก
แหลมงอบ บา้นท่าประดู่

บา้นแหลมมะขาม
แหลมงอบ ผลรวม 12

ตราด ผลรวม 96 2

ผลรวมทั้งหมด 198 8 0


