
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
นราธิวาส จะแนะ จะแนะ บ้านลาแล บ้านไอร์กือโละ

บ้านยารอ บ้านไอร์มือเซ
บ้านกายูคละ บ้านไอร์มือเซ
บ้านกาแซ บ้านไอร์มือเซ
บ้านตือกอ บ้านไอร์มือเซ
บ้านละหาร
บ้านเปาะอีลง
บ้านสะโก
บ้านปารี
บ้านไอร์กรอส
บ้านไอร์ยือรุส
บ้านเกาะกลาง

ช้างเผือก บ้านไอร์กาแซ บ้านไอร์กามาฮา
บ้านไอร์บือแต บ้านไอร์กาแซ
บ้านปูลก่ีโย บ้านน ้าวน
บ้านไอร์ลาฆอ บ้านไอร์ปาราดะห์
บ้านไอร์กือซา บ้านไอร์สะกูวา
บ้านมือบาแรแน บ้านไอร์ปา
บ้านนาแบง บ้านเสรี
บ้านป่าไผ่ บ้านบือแนกูมุง
บ้านรักธรรม บ้านกูมุง

บ้านไอร์กาเว๊าะ
บ้านไอร์โซ
บ้านไอร์ซือเร๊ะ
บ้านบูยง
บ้านไอร์ลอ
บ้านไอร์ลาฆอ
บ้านไอร์กือซา
บ้านไอร์บารอ
บ้านเหมือง
บ้านไอบาลอ
บ้านลีลานนท์(1)
บ้านช้างเผือก
บ้านลีลานนท์(2)
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(12)

ดุซงญอ บ้านแมะแซ บ้านกาแย
บ้านเมาะอีเสาะ บ้านน ้าเย็น

บ้านกาแย
บ้านกาเต๊าะ
บ้านน ้าหอม
บ้านไอร์จะเซ็ง
บ้านจือกอ
บ้านไอร์สะกูวา
บ้านไอร์ปา

ผดุงมาตร บ้านไอปีแซ บ้านบาลูกา
บ้านลูโบ๊ะ
บ้านเมาะตาโก๊ะ

จะแนะ ผลรวม 24 40
เจาะไอร้อง บูกิต บ้านปีแนมูดอ บ้านเจาะเกาะ

บ้านกูเว บ้านโต๊ะเล็ง
บ้านบาโงไอซา

เจาะไอร้อง ผลรวม 3 2
บาเจาะ กาเยาะมาตี บ้านบลูกา บ้านกาเยาะมาตี

ตารางหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวันท่ี 6 - 8 เดือนพฤศจิกายน 2560

จังหวัด อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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บาเจาะ บ้านส้มป่อย บ้านผาดง
บ้านปูลา บ้านตะลาฆอบาตู
บ้านโฆ๊เต๊าะแด

บาเระเหนือ บ้านมาแฮ บ้านแคและ
บ้านยามูแรแน บ้านบาตูมานิง(ก้าปงบูเก๊ะ)
บ้านปะลุกากาออ
บ้านปาฮงเมาะแต

ปะลุกาสาเมาะ บ้านยามูปูละ บ้านตะโล๊ะตา
บ้านกือลองอาย บ้านศาลาตันหยง
บ้านมะยูง บ้านบือแนบือละ

ลุโบะสาวอ บ้านตะโละบาลอ
บ้านสุไหงบาตู

บาเจาะ ผลรวม 11 10
เมืองนราธิวาส กะลุวอ บ้านยางแดง บ้านกาแลตูกะ

บ้านบายะ
กะลุวอเหนือ บ้านนากออูแต
โคกเคียน บ้านกือลองนีติง บ้านบูเก๊ะยามู

บ้านโคกเคียน บ้านตะลากอมือแด
เมืองนราธิวาส ผลรวม 5 3
ย่ีงอ จอเบาะ บ้านลูโบะนาริง บ้านลูโบะปาเระ

บ้านปาเซปูเต๊ะ
ตะปอเยาะ บ้านกูยิ

บ้านมีเยาะบือโระ
บ้านแบเราะ
บ้านแคเมาะ

ย่ีงอ บ้านบาโง บ้านกาบุ๊
บ้านกือลูโก
บ้านปาแดบาละ

ลุโบะบายะ บ้านยือนือเระ
บ้านกูแบบาเดาะ
บ้านก้าปงบูเก๊ะ
บ้านบือแนกาเซ็ง
บ้านลูโบะบายะ

ย่ีงอ ผลรวม 4 12
ระแงะ กาลิซา บ้านกาหน๊ัว บ้านกาแลแง

บ้านกาเด็ง
บ้านกาลูบี

เฉลิม บ้านท้านบ บ้านกูจิงรือป๊ะ
บ้านลูโบ๊ะอาแน
บ้านซีโป

ตันหยงมัส บ้านละโอ
บองอ บ้านโต๊ะอีแต

บ้านเมาะซาวา
บาโงสะโต บ้านลูโบ๊ะบาราแง
มะรือโบตก บ้านสะโลว์มะรือโป บ้านตือเงาะ

บ้านฮาปา บ้านกูโบ
บ้านบูเก๊ะปือเราะ บ้านอาแว
บ้านบูเก๊ะฮูลู บ้านก้าปงเจ๊ะ

บ้านบลูกา
บ้านบูเก๊ะฮีเล

ระแงะ ผลรวม 7 15
รือเสาะ โคกสะตอ บ้านซอแด๊ะ บ้านพัฒนาชาติไทย บ้านน ้าปัน

บ้านไอร์จาแบ
บ้านธารน ้าทิพย์ 2
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล
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บ้านธารน ้าทิพย์ 1
บ้านสันภัคดี
บ้านศรีภิญโญ
บ้านปาแดจืองา
บ้านธรรมเจริญ
บ้านประชานิมิตร
บ้านไอร์แรแก
บ้านสันคีรี
บ้านโคกโพธ์ิสันติ
บ้านจาแบตีกอ

บาตง บ้านแปแต๊ะ บ้านแรเลาะ
บ้านไอร์จาดา

รือเสาะ บ้านบือแนยือลามง
บ้านยะบะ
บ้านปาตี
บ้านบูเก๊ะตีงี
บ้านบูก๊ิตยือแร
บ้านสะโล
บ้านปอเนาะต้นตันหยง
บ้านบาโงปูเย็ง

รือเสาะออก บ้านลาเซ๊ะ บ้านมือและห์
บ้านปูโป๊ะ บ้านลือโบ
บ้านลากูโบ บ้านบาโง
บ้านกาโด๊ะ บ้านโต๊ะอาเล็ม
บ้านกือเล็งตก บ้านยาโต๊ะ(ละเมาะใน)
บ้านราแม บ้านตาโบแร
บ้านบาโงมือแด บ้านตะโละตอแล
บ้านปือดอ บ้านโต๊ะกาเปาะ
บ้านสวนพิทาน บ้านปอเนาะบาโงลีโม
บ้านละเมาะนอก

เรียง บ้านดาระ บ้านจาเราะนิบง
บ้านบาโงปูเราะ

ลาโละ บ้านตันหยง บ้านกีเยาะ
บ้านบาซาบาแย บ้านบาซาพาบือติ

บ้านนิบง
บ้านบาโระ

สามัคคี บ้านยาเบาะ บ้านบาโงยือแร
บ้านสามัคคี(บาโงป๊าว) บ้านบาโงกือเต๊ะ

บ้านบาเละฮีเล
บ้านบาลูกา(กาปง)

สาวอ บ้านบาซาบอเวาะ บ้านสาวอฮีเล
บ้านทางซือแด บ้านสาวอฮูลู
บ้านตะโละดอเลาะ บ้านบือเจ๊าะบองอ
บ้านบาเดาะมาตี

สุวารี บ้านบน บ้านตาเปาะ
บ้านก้าปงฮีเล บ้านบือแนลูโบ๊ะ
บ้านตายา บ้านตันหยง
บ้านปอเนาะ
บ้านตะโหนด
บ้านบือเล็งใต้
บ้านโต๊ะดอเงาะ
บ้านลูโบ๊ะ
บ้านกูโบ
บ้านปอเนาะ



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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บ้านบาเละบือแน
บ้านซาฆอ
บ้านยือลาแป
บ้านตันหยง

รือเสาะ ผลรวม 44 39 1
แว้ง แม่ดง บ้านเปราะห์

โละจูด บ้านโล๊ะจูด บ้านกาแป๊ะ
บ้านตาโกะ บ้านวังกระบือ
บ้านบาลา บ้านลูโป๊ะแป๊ะ
บ้านสาวอ บ้านสะ

เอรวัณ บ้านจาแบดูวอ
แว้ง ผลรวม 4 6
ศรีสาคร กาหลง บ้านป่าไผ่ บ้านสายบน

บ้านกาหลง บ้านนิคมสายบน
บ้านไอร์วอ บ้านย่ีสิบ

บ้านพักนิคมสร้างตนเองศรีสาคร
เชิงคีรี บ้านดาฮง
ซากอ บ้านไอร์์เจ๊ียะ

บ้านตะเคียนต้นเด่ียว
บ้านเจ๊แต
บ้านคอตอ
บ้านตะเคียนต้นเด่ียว
บ้านไอร์ซือดอ

ศรีบรรพต บ้านไอร์กือเน๊าะ บ้านสายวารี
บ้านปาโงง บ้านไอร์ตุย

บ้านไอร์แยงดูวอ
บ้านไอร์กือเน๊าะ
บ้านละโอ
บ้านไอร์กือเน๊าะ
บ้านลาเต๊าะปีแน
บ้านลูโบ๊ะบือลิน
บ้านยากาบองอ
บ้านไอร์อง
บ้านไอร์กูเล็ง

ศรีสาคร บ้านไอร์กือโล๊ะ บ้านจือแก
บ้านก้าเบาะ บ้านไอร์แตแต
บ้านไอร์กาเว บ้านราตาปันตัง
บ้านไอร์แตแต บ้านยาแลเบ๊าะ
บ้านสวนไผ่ บ้านไอร์ซูซง
บ้านปาหนัน บ้านก้าปงแง
บ้านปาแน บ้านยาแลเบ๊าะ

บ้านไอร์จูโจ๊ะ
บ้านไอร์บือแก
บ้านไอร์กาแซ

ศรีสาคร ผลรวม 12 32
สุคิริน เกียร์ บ้านกูบากูแลง

บ้านทรงคีรี
บ้านบือลาเลาะมาตอ
บ้านแบตา
บ้านไอนาบือ
บ้านไอยามู
บ้านสายบริษัท
บ้าน กม.7
บ้าน กม.6
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บ้านน ้าใส
บ้านสายบริษัทนอก
บ้าน กม.4
บ้าน กม.3
บ้านเกียร์
บ้านนิคมสร้างตนเองสุคิริน

ภูเขาทอง บ้านวังน ้าเย็น บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านไอปาโจ
บ้านไอกาเปาะ
บ้านทรายทอง
บ้านชุมทอง
บ้านต้นทุเรียน
บ้านโต๊ะโม๊ะ
บ้านวังทอง
บ้านแหลมทอง
บ้านล้าธารทอง
บ้านภูเขาทอง
บ้านภูเขาทอง

มาโมง บ้านมาโมง บ้านสายเอก
บ้านไอปือรง บ้านปารีย์
บ้านกะลูบี บ้านราษฎร์พัฒนา
บ้านสอวอนอก บ้านสามซอย
บ้านสอวอวงเวียน บ้านไอจือเราะใน
บ้านยาเด๊ะ บ้านไอจือเราะ

บ้านไอตีมุง
บ้านสอวอใน
บ้านโว

ร่มไทร บ้านบาลูกายาอิง
บ้านกูยิ
บ้านยาบี
บ้านบูเก๊ะดามา
บ้านร่มไทร
บ้านน ้าขุ่น
บ้านผาสุข
บ้านร่วมใจ
บ้านไอดีแย
บ้านไอดีแย

สุคิริน บ้านน้อมเกล้า บ้าน กม.17
บ้านไอกาบู(กม.10) บ้านกูมุง
บ้านลีลานนท์(4) บ้านน ้าตก
บ้านราษฎร์สามัคคี บ้านน ้าตกซอย 3
บ้านซอยปราจีน บ้านไอกาบู(กม.11)
บ้าน กม.3 สายยะลา บ้านลีลานนท์(3)
บ้านสอวอนอก บ้านราษฎร์ประสาน
บ้านราษฎร์สามัคคี บ้านกม. 9
บ้านสันติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(12)

บ้านตันหยงมะลิ
บ้านราษฎร์ผดุง

สุคิริน ผลรวม 16 57
สุไหงโก-ลก มูโนะ บ้านมูโนะ
สุไหงโก-ลก ผลรวม 1
สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง บ้านโคกโก บ้านไอยือรา

บ้านโต๊ะเด็ง บ้านปาฮงกรายี
บ้านบลูกา บ้านโผลง
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บ้านไอปายง บ้านลูโบ๊ะดอฮะ
บ้านบาตูบือแน

ปะลุรู บ้านสุไหงปาดี
ริโก๋ บ้านริโก๋

บ้านบือเจาะบือซา
บ้านสามแยกกูวา
บ้านแบ่ง

สากอ บ้านบาโงตือบู
สุไหงปาดี ผลรวม 11 4

นราธิวาส ผลรวม 142 220 1
ปัตตานี กะพ้อ ปล่องหอย บ้านดาแลกือแล บ้านมะกอ

บ้านบือแนกาเซะ
บ้านโลทู

กะพ้อ ผลรวม 3 1
โคกโพธ์ิ ช้างให้ตก บ้านเกาะเปลว

บ้านป่าลาม
บ้านปลายทุ่ง
บ้านล้าอ่าน

ทรายขาว บ้านหลวงจันทร์ บ้านตกวัด
บ้านจอบแหลม
บ้านควน
บ้านนางหอย
บ้านล้าหยัง
บ้านท์่พลู
บ้านตล่ิง
บ้านควนลังงา
บ้านเหนือวัด
บ้านล้าดินเหนียว

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
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บ้านบ่ออิฐ
บ้านน ้าบ่อ บ้านแฆแฆ บ้านเตราะหัก
พ่อม่ิง บ้านพ่อม์่ง บ้านเคียน

ปะนาเระ ผลรวม 8 8
มายอ ถนน บ้านเมาะโง

บ้านดูวา
มายอ บ้านบลูกา
ลุโบะยิไร บ้านโคกกอ

มายอ ผลรวม 4
แม่ลาน ป่าไร่ บ้านบาตากูบู

บ้านแปลงงู
บ้านวังกว้าง
บ้านนาหมอเทพ
บ้านหน้าควน
บ้านควน

ม่วงเตี ย บ้านลองแตยอ
แม่ลาน บ้านคลองทราย

บ้านควนน้อย
บ้านต้นซ้าน

แม่ลาน ผลรวม 10
ยะรัง เขาตูม บ้านปาลอบูเกะ

บ้านนิปิกูเละ
บ้านบูเกะดาตู
บ้านคอบอ
บ้านจาเราะ
บ้านโสร่ง
บ้านราโจะ
บ้านบะตี
บ้านต้นต้าเสา

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
พัทลุง กงหรา กงหรา บ้านนาแค บ้านควน

บ้านกงหราใหม่ บ้านใสเคียน
คลองเฉลิม บ้านควนกล้วย

บ้านศาลาเม็ง
บ้านคู
บ้านป่าแก่ตก
บ้านนาบอน
บ้านนาทุ่งโพธ์ิ
บ้านนาเหรน
บ้านในควน



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

คลองทรายขาว บ้านท่าเหนาะ
บ้านทอนตรน
บ้านพญาโฮ้ง
บ้านโคกทราย

ชะรัด บ้านพรุนาแด้
บ้านต้นประดู่

สมหวัง บ้านหวังตก
กงหรา ผลรวม 17 2
เขาชัยสน เขาชัยสน บ้านควนเทพราช

โคกม่วง บ้านควนไซ
บ้านทุ่งปุดนา

เขาชัยสน ผลรวม 3
ควนขนุน ทะเลน้อย บ้านปลายตรอก

พนมวังก์ บ้านทอนเศียร
พนางตุง บ้านค่าย

ควนขนุน ผลรวม 3
ตะโหมด คลองใหญ่ บ้านท่าเชียดตก

ตะโหมด บ้านหนองปด บ้านไร่ตก
บ้านเชิงเขา
บ้านควนอินอโม
บ้านควนล่อน
บ้านโหล๊ะจันกระ
บ้านต้นเลียบ
บ้านไร่ตก

แม่ขรี บ้านควนไซ
ตะโหมด ผลรวม 9 1
ปากพะยูน เกาะนางค้า บ้านท่าสังข์

บ้านท่าตีน
บ้านควนในวัง

เกาะหมาก บ้านอ่าวจาด
ปากพะยูน บ้านกลาง

ปากพะยูน ผลรวม 5
ป่าบอน หนองธง บ้านคลองตอ

บ้านโหล๊ะหาร
ป่าบอน ผลรวม 2
ป่าพยอม เกาะเต่า บ้านบางหล่อ

บ้านบางเหรียง
ลานข่อย บ้านทุ่งชุมพล บ้านเขาล้อม

บ้านล้าคุม
บ้านเขาล้อม
บ้านจองกอก
บ้านถ ้าลา
บ้านถ ้าลา

ป่าพยอม ผลรวม 8 1
เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ บ้านทุ่งมะขาม
เมืองพัทลุง ผลรวม 1
ศรีนครินทร์ ชุมพล บ้านแพรกยอ

บ้านนา บ้านห้วยทรายขาว บ้านล้าใน
บ้านห้วยลี
บ้านกลางทุ่ง
บ้านล้าในใต้
บ้านน ้าตาย

ล้าสินธ์ุ บ้านล้าสินธ์ุ บ้านโหล๊ะไฟ
บ้านใสแตระ



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

ศรีนครินทร์ ผลรวม 8 2
ศรีบรรพต เขาปู่ บ้านทุ่งยูง

บ้านควนลม
บ้านโหล๊ะปราง
บ้านเขาปู่
บ้านโพธ์ิเล
บ้านเหนือ
บ้านท่ายูง
บ้านเขาแก้ว

เขาย่า บ้านควนฤทธ์ิ
ตะแพน บ้านท่าข้าม

บ้านไสหญ้าคา
บ้านหน้าควน
บ้านคลองเรือ
บ้านสวนไอ้เตี ย

ศรีบรรพต ผลรวม 14
พัทลุง ผลรวม 70 6
สงขลา กระแสสินธ์ุ กระแสสินธ์ุ บ้านทุ่งบัว

เกาะใหญ่ บ้านแหลมเจ้า
บ้านสวนฝร่ัง
บ้านยางทอง
บ้านแหลมหาด
บ้านยูน
บ้านแหลมคูลา
บ้านแหลมยาง
บ้านม่วงหมู่
บ้านอ่าวบัว
บ้านไร่

กระแสสินธ์ุ ผลรวม 11
ควนเนียง รัตภูมิ บ้านควนเนียง

บ้านหนองหว้า
บ้านโต๊ะหนอ

ควนเนียง ผลรวม 3
จะนะ คลองเปียะ บ้านควนหัวช้าง บ้านชด

บ้านปาม บ้านป่ายาง
บ้านชายนา
บ้านช่องเขา
บ้านแซะ

แค บ้านส้านักยอ
จะโหนง บ้านหัวควน

บ้านต้นชะเมา
บ้านโคกไม้ไผ่

นาทับ บ้านบ่อโต๊ะกง
นาหว้า บ้านหินแท่น บ้านควนไม้ไผ่

บ้านควนยาง
บ้านควนขี แรด
บ้านหว้าหลัง

น ้าขาว บ้านหัวควน
บ้านนา บ้านสวนมะพร้าว
ป่าชิง บ้านควนมิน
สะพานไม้แก่น บ้านเกษมรัตน์

บ้านนาบ้านไร่
จะนะ ผลรวม 16 6
เทพา เกาะสะบ้า บ้านควน



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บ้านคลองโหนด
บ้านทุ่งลูกกา
บ้านทุ่งเนียด
บ้านป่าพอ
บ้านทุ่งลาน
บ้านบ่อน ้าส้ม

ท่าม่วง บ้านควนหรัน
บ้านช้างไห้ตก

เทพา บ้านบ่อถ่าน
ล้าไพล บ้านควนติหลุด

บ้านร่องมุด
บ้านควนท่าน ้า
บ้านห้วยเต่า

วังใหญ่ บ้านโหล๊ะบอน
บ้านควนหินเภา
บ้านทุ่งหร่ี
บ้านวังใหญ่
บ้านควนหมาก
บ้านท่ายิงช้าง
บ้านดวงชีวัน

สะกอม บ้านเขาร่อน
บ้านบางพังกา
บ้านม่วงถ ้า
บ้านสวนรวม
บ้านโคกพยอม
บ้านพรุโต๊ะคอน

เทพา ผลรวม 27
นาทวี คลองกวาง บ้านคลองยอ

บ้านหน้่าตก
บ้านนาปรัง
บ้านปิยะมิตร 5

คลองทราย บ้านม่วงหนอแก้ว
บ้านโคกลูกหมี

ทับช้าง บ้านโคกจง บ้านลุ่ม
บ้านวังไทร
บ้านหัวควน
บ้านคลองปราง
บ้านคอก
บ้านใหญ่-วังไทร
บ้านโคกเอาะ
บ้านแปหลัง
บ้านโครง
บ้านออก
บ้านคลองวา

ท่าประดู่ บ้านหนักยาง
บ้านหนามตีน

นาทวี บ้านเขาขาด
บ้านคลองทุเรียน
บ้านโคกกราด
บ้านคลองขนุน
บ้าน ก.ม.40
บ้านล้าลอง
บ้านแซะหมู
บ้านปลายร้า



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

นาหมอศรี บ้านควนแดง
ประกอบ บ้านโครง บ้านเกาะไม้ใหญ่

บ้านวัด
ปลักหนู บ้านบ่อโต๊ะหลง
สะท้อน บ้านตะเคียนเภา

บ้านสะพานพลา
บ้านป่าขวาง
บ้านป็อง
บ้านออก
บ้านนา
บ้านคลองขั นใด

นาทวี ผลรวม 38 2
นาหม่อม คลองหรัง บ้านควนโตน

ทุ่งขมิ น บ้านลานไทร
บ้านเลียบ
บ้านต้นปริง

นาหม่อม บ้านตีนวัด
บ้านวังพร้าว
บ้านพรุเมา

พิจิตร บ้านม่วงออก บ้านพรุ
บ้านคลองม่วงตก
บ้านทุ่งนาหวาน
บ้านหูนบ

นาหม่อม ผลรวม 11 1
บางกล้่า ท่าช้าง บ้านยางงาม

บ้านป่ายาง
บางกล่ า ผลรวม 2
เมืองสงขลา เกาะแต้ว บ้านชุมพอ

บ้านด่าน
บ้านชูเกียรติ
บ้านเกาะแต้ว

เกาะยอ บ้านในบ้าน
เขารูปช้าง บ้านทุ่งใหญ่

บ้านเขารูปช้าง
บ้านแหลมเคียน

ทุ่งหวัง บ้านอ่างทอง บ้านคลองโหนด
บ้าน บ้านสามแยกทุ่งหวัง
บ้านเขาราม บ้านต้นยาง
บ้านตีนนา บ้านท้าเนียบ
บ้านต้นไทร
บ้านตกวัด
บ้านไร่
บ้านทรายขาว

พะวง บ้านนาป๋อง
บ้านปลักจันทร์หอม

เมืองสงขลา ผลรวม 18 4
รัตภูมิ ก้าแพงเพชร บ้านหน้าควนเหรง

เขาพระ บ้านสีสอน บ้านคลองล้าขัน
บ้านคลองล้าขัน
บ้านแม่พรุ
บ้านหลังเขา
บ้านคลองถ่ัว

ควนรู บ้านศาลาคงจันทร์
คูหาใต้ บ้านจังโหลน



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

ท่าชะมวง บ้านควนรู บ้านหน้าเขา
บ้านคลองกรอย

รัตภูมิ ผลรวม 10 2
สะเดา ปริก บ้านควนออก

ปาดังเบซาร์ บ้านบาโรย
บ้านส่ีแยกพัฒนา
บ้านต้นปลิง
บ้านเซาะสวา
บ้านชายควน
บ้านตลาดไทย

ส้านักขาม บ้านแปดร้อยไร่
บ้านไร่ออก

ส้านักแต้ว บ้านควนยีเยะ
บ้านทุ่งใหญ่
บ้านนาป็อง
บ้านหัวควน
บ้านบางน ้าข้น

สะเดา ผลรวม 14
สะบ้าย้อย เขาแดง บ้านนา

บ้านไร่
บ้านท่าไม้ไผ่
บ้านถ ้าตลอด
บ้านสวนชาม
บ้านโคกข่อย
บ้านป่าโชน
บ้านเกาะยาง
บ้านเกาะยาง
บ้านส้านักเอาะ
บ้านน ้าเช่ียวกลาง
บ้านทุ่งไทรแจ้
บ้านน ้าเช่ียวเหนือ
บ้านคลองพี
บ้านคลองป๋อง

คูหา บ้านใหม่ห้วยเต่า
บ้านหลักเขต
บ้านต้นปิก
บ้านเหล็กไฟ
บ้านควนไม้บาก
บ้านทัพหลวง
บ้านล่องควน
บ้านปลายล้าไตร
บ้านวังเอาะ
บ้านล้าหาร
บ้านทัพยาง
บ้านภูเขา
บ้านทุ่งไพลใต้
บ้านเขาแดง

จะแหน บ้านวังโอ๊ะ บ้านตะละยอ
บ้านเจาะปาตี
บ้านบานังบาเก๊ะ
บ้านปานังบองอ
บ้านลูโบ๊ะปันยัง

ทุ่งพอ บ้านสนี(ฉลุง)
บ้านน ้าเช่ียวใต้



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
จังหวัด อ าเภอ ต าบล

หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

ธารคีรี บ้านบาโงปาโฮะ บ้านแกแดะ บ้านหาดทราย
บ้านแมแม๊ะ บ้านพรุบอน

บ้านสุโสะ
บ้านโหนด บ้านละโอน
บาโหย บ้านคลองตาหงา บ้านบาโหย

บ้านควนประดอยา บ้านบาโหย
บ้านปลายคลอง บ้านคลองติก
บ้านแอและ
บ้านคลองตาหงา
บ้านล้ายะ
บ้านสิหราม
บ้านคลองป๋อง
บ้านปลายโหย
บ้านกลาง
บ้านคลองพีล
บ้านไร่เหนือ
บ้านคลองอัมรินทร์
บ้านท่าสะท้อน
บ้านท่าช้าง
บ้านคลองบาแฆะ
บ้านคลองติก

เปียน บ้านโคกหญ้าคา บ้านทุ่งเภา
บ้านวังเก่า บ้านทุ่งเภา
บ้านตากแดด
บ้านเปียน
บ้านเก่า

สะบ้าย้อย บ้านไร่
บ้านตะเคียนทอง

สะบ้าย้อย ผลรวม 63 9 1
สิงหนคร หัวเขา บ้านเขาแดง

บ้านสวนจันทร์
สิงหนคร ผลรวม 2
หาดใหญ่ คอหงส์ บ้านทุ่งโดน

ฉลุง บ้านป่ากล้วย
ทุ่งต้าเสา บ้านคลองทุ่ง

บ้านวังพา
ทุ่งใหญ่ บ้านหัวนอนถนน

บ้านพรุเตาะใน
บ้านโคกพยอม

น ้าน้อย บ้านน้า์น้อยใน
พะตง บ้านส้านักยอ

บ้านทุ่งงิ ว
หาดใหญ่ ผลรวม 9 1

สงขลา ผลรวม 224 25 1
ผลรวมท้ังหมด 507 272 2


