
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
ปัตตานี กะพ้อ ปล่องหอย บ้านดาแลกือแล บ้านมะกอ

บ้านบือแนกาเซะ
บ้านโลทู

กะพ้อ ผลรวม 3 1
โคกโพธ์ิ ช้างให้ตก บ้านเกาะเปลว

บ้านป่าลาม
บ้านปลายทุ่ง
บ้านล าอ่าน

ทรายขาว บ้านหลวงจันทร์ บ้านตกวัด
บ้านจอบแหลม
บ้านควน
บ้านนางหอย
บ้านล าหยัง
บ้านที่พลู
บ้านตล่ิง
บ้านควนลังงา
บ้านเหนือวัด
บ้านล าดินเหนียว

ทุ่งพลา บ้านเกาะตา บ้านช้างให้ออก
บ้านต้นโดด

นาเกตุ บ้านบาโงฆาดิง
บ้านลาแม

นาประดู่ บ้านกล้วย
บ้านทุ่งหาญ
บ้านศาคริม
บ้านห้วยเป๊ีย

ปากล่อ บ้านบ่อหว้า
บ้านเละฮีเลย์

ป่าบอน บ้านใหม่
บ้านนาค้อกลาง

โคกโพธ์ิ ผลรวม 26 2
ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา บ้านตะโล๊ะแมะนา

ปากู บ้านปาแดปาลัส
พิเทน บ้านป่ามะพร้าว บ้านโต๊ะชูด

บ้านพิเทน บ้านโต๊ะชูด
บ้านบือจะ

ทุ่งยางแดง ผลรวม 5 2
ปะนาเระ คอกกระบือ บ้านปากช่อง บ้านใหญ่

บ้านคอกกระบือ บ้านหัวนอน
บ้านหัวญวน

ท่าน  า บ้านเชิงเขา บ้านโต๊ะซา
บ้านสุเหร่า
บ้านกูมุง

บ้านกลาง บ้านหัวเขาแก้ว บ้านท่าชะเมา
บ้านบ่ออิฐ

บ้านน  าบ่อ บ้านแฆแฆ บ้านเตราะหัก
พ่อม่ิง บ้านพ่อมี่ง บ้านเคียน

ปะนาเระ ผลรวม 8 8
มายอ ถนน บ้านเมาะโง

บ้านดูวา
มายอ บ้านบลูกา
ลุโบะยิไร บ้านโคกกอ

มายอ ผลรวม 4
แม่ลาน ป่าไร่ บ้านบาตากูบู

บ้านแปลงงู

ตารางหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวันท่ี 1 - 3 เดือนสิงหาคม 2560

จังหวัด อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม
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บ้านวังกว้าง
บ้านนาหมอเทพ
บ้านหน้าควน
บ้านควน

ม่วงเตี ย บ้านลองแตยอ
แม่ลาน บ้านคลองทราย

บ้านควนน้อย
บ้านต้นซ้าน

แม่ลาน ผลรวม 10
ยะรัง เขาตูม บ้านปาลอบูเกะ

บ้านนิปิกูเละ
บ้านบูเกะดาตู
บ้านคอบอ
บ้านจาเราะ
บ้านโสร่ง
บ้านราโจะ
บ้านบะตี
บ้านต้นต าเสา

เมาะมาวี บ้านกาลาพอ
ยะรัง ผลรวม 10
สายบุรี ตะลุบัน บ้านค้อ

เตราะบอน บ้านตะโล๊ะปละ บ้านกะลาพอออก
บ้านตรวจน  า
บ้านฮูแตกอแล

ทุ่งคล้า บ้านเตราะปิง บ้านนาหว้า
บ้านเจาะบาตู
บ้านกะลาพอตก

บือเระ บ้านปะรุกาตือแร
แป้น บ้านใหม่

บ้านช่องหมู
ละหาร บ้านบาโง

สายบุรี ผลรวม 5 8
ปัตตานี ผลรวม 71 21
พังงา กะปง ท่านา บ้านปลายพู่

เหล บ้านนกฮูก
กะปง ผลรวม 2
ตะก่ัวป่า ต าตัว บ้านต าตัว

บ้านบนโตน
ตะก่ัวป่า ผลรวม 2
ทับปุด ถ  าทองหลาง บ้านทับแหวน
ทับปุด ผลรวม 1
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง บ้านขนิม

บ้านน  าตกล าปี
ทุ่งมะพร้าว บ้านทุ่งมะพร้าว
ล าแก่น บ้านปลายวา

ท้ายเหมือง ผลรวม 4
เมืองพังงา ถ  าน  าผุด บ้านถ  าน  าผุด

นบปริง บ้านโรงกรวง
สองแพรก บ้านหินเพลิง

บ้านทับแหวน
บ้านทับแหวน

เมืองพังงา ผลรวม 5
พังงา ผลรวม 14
สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง บ้านเหนือคลองผัง 3 บ้านส้านแดง

บ้านเหนือคลองผัง 4 บ้านเหนือคลองผัง 1
บ้านเหนือคลองผัง 2 บ้านนิคมสตูลพิปูนล้นเกล้า
บ้านเหนือคลองผัง 5 บ้านซอย 8
บ้านน าีหรา บ้านวังหมาก
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บ้านวังคุลี บ้านห้วยหลอด
บ้านวังหลาด
บ้านวังผา
บ้านคลองโป๊ะโล้
บ้านรักษาป่า
บ้านซอย 6
บ้านห้วยน  าด า
บ้านซอย 7

ทุ่งนุ้ย บ้านน  าหรา
บ้านค่ายรวมมิตร
บ้านน  าหรา
บ้านทุ่งพัก
บ้านโตนปาหนัน
บ้านทุ่งนุ้ย
บ้านน  าร้อน
บ้านหัวกาหมิง

อุใดเจริญ บ้านผัง 120
บ้านผัง 42

ควนกาหลง ผลรวม 23 6
ควนโดน ควนสตอ บ้านทุ่งมะปรัง

บ้านทุ่งพัฒนา
บ้านทางงอ
บ้านควนยาหวา
บ้านกุบังประโหลด

ย่านซ่ือ บ้านดินทรุด
บ้านปันจอร์
บ้านเบาะเต
บ้านเขาน้อยเหนือ

วังประจัน บ้านเขานุ้ย บ้านวังประจัน
บ้านวังประจัน
บ้านวังประจันใต้

ควนโดน ผลรวม 12 1
ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า บ้านราวปลา บ้านควนดินด า

บ้านทับทุ่ง
บ้านคีรีวง
บ้านวังคลาม
บ้านควนดินด า
บ้านหญ้าระ
บ้านปากคอก
บ้านป่าพน
บ้านควนดินด า
บ้านเหนือคลอง
บ้านไร่ใน

นาทอน บ้านโพธ์ิ
บ้านนาทอน
บ้านท่าใหญ่
บ้านบารายี
บ้านช่องไทร
บ้านช่องงับ
บ้านช่องงับ
บ้านท่าศิลา
บ้านวังราษฎร์เจริญ

ป่าแก่บ่อหิน บ้านทุ่งไทรเจริญ
บ้านเขาแดง
บ้านขุมทรัพย์
บ้านวังนา
บ้านทุ่งยักหงาย
บ้านทุ่งนางแก้ว
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ทุ่งหว้า ผลรวม 26 1
มะนัง(ก่ิงอ.) นิคมพัฒนา บ้านผัง 16 บ้านห้วยน  าแดง

บ้านผัง 12
บ้านผัง 44
บ้านผัง 45

ปาล์มพัฒนา บ้านหนองหว้า
บ้านวังนาใน
บ้านหนองเนียน
บ้านมะนัง
บ้านวังสายทอง
บ้านย่าบน
บ้านปาล์ม 5
บ้านปาล์ม 7

มะนัง(ก่ิงอ.) ผลรวม 12 1
เมืองสตูล เกตรี บ้านเล๊ะเกตุ

ควนขัน บ้านแรกอด
บ้านนาลาน

เมืองสตูล ผลรวม 3
ละงู ก าแพง บ้านบ่อหิน

บ้านโกตา
เขาขาว บ้านหาญ
น  าผุด บ้านล าแยวแนว

บ้านทุ่งดินด า
บ้านวังยาว
บ้านหนองยูง
บ้านหนองหินปูน
บ้านหนองหอยโข่ง
บ้านหนองยูง
บ้านทุ่งไม้

ละงู ผลรวม 11
สตูล ผลรวม 87 9
ผลรวมท้ังหมด 172 30 0


