
ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม บ้านท้องยาง บ้านท้องหยี

ควนทอง บ้านเขาปน
บ้านคลองวัง
บ้านคลองเพลง
บ้านช่องเสียด
บ้านคลองเพลง

ท้องเนียน บ้านท้องโหนด
บ้านแฝงเภา
บ้านบ่อโก
บ้านท้องชิง
บ้านป่าชัน
บ้านป่าชัน
บ้านท่าม่วง

ขนอม ผลรวม 13 1
จุฬาภรณ์ ควนหนองคว้า บ้านสมควร

บ้านชะอวด
ทุ่งโพธ์ิ บ้านทุ่งโพธ์ิ

บ้านทุ่งโพธ์ิ
บ้านทุ่งนาใหม่

นาหมอบุญ บ้านอ่าวศรีเมือง
จุฬาภรณ์ ผลรวม 6
ฉวาง กะเปียด บ้านถนนตก บ้านคลองขัน

บ้านปากกา บ้านคลองขัน
บ้านถนนตก บ้านห้วยส้าน
บ้านคลองไชยเหนือ
บ้านคลองไชยใต้
บ้านปากกระเปียด

จันดี บ้านท่าสะท้อน
บ้านสวนจีน
บ้านพรุกระแซง

นากะชะ บ้านไม้เรียง
นาเขลียง บ้านหานยาง บ้านกะทูนใต้

บ้านวังสะพาน บ้านปลายเภา
นาแว บ้านในช่อง

บ้านคลองเพาะ
ไม้เรียง บ้านห้วยทุ่งคา

บ้านทานพอ
บ้านตรอกไม้แดง
บ้านหนองท่อม

ละอาย บ้านสวนอาย บ้านสวนอาย
บ้านนาค้อใน บ้านมะปรางงาม
บ้านนาค้อ บ้านเศลาเหนือ
บ้านเศลาใต้
บ้านตรอกแค

ไสหร้า บ้านห้วยทรายขาว บ้านพรุพรูหนัง
บ้านปลายคลองเพรง

ห้วยปริก บ้านส านักเปล้า บ้านปากกา
บ้านนาสัญญา

ตารางหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม ระหว่างวันท่ี 17 - 19 ธันวาคม 2561

จังหวัด อ าเภอ ต าบล
หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม
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บ้านคลองสายเหนือ
ฉวาง ผลรวม 28 10
ชะอวด เขาพระทอง บ้านท่าข้าม

ควนหนองหงษ์ บ้านท่าข้าม
เคร็ง บ้านท่ามุด
วังอ่าง บ้านนาโตน บ้านวังหอน

บ้านควนมีชัย
บ้านควนไมตรี
บ้านในเตา
บ้านห้วยล าพัน

ชะอวด ผลรวม 8 1
ช้างกลาง(ก่ิงอ.) ช้างกลาง บ้านน  าน้อยเหนือ บ้านเขาธง

บ้านนาเหนือ
บ้านนาล่าง
บ้านวังเหรียง
บ้านหน้าเหมน
บ้านท้ายเหมือง

สวนขัน บ้านเหนือคลอง
หลักช้าง บ้านโคกกระทือ

ช้างกลาง(ก่ิงอ.) ผลรวม 8 1
เชียรใหญ่ เขาพระบาท บ้านพังแพร่

บ้านวังอ้ายควาย
เชียรใหญ่ ผลรวม 2
ถ  าพรรณรา คลองเส บ้านแพรกกลาง

บ้านด่านช้าง
บ้านด่านช้าง
บ้านปลายเส
บ้านปลายเส
บ้านนาแยะ
บ้านนาแยะใต้

ดุสิต บ้านปลายรา
ถ  าพรรณรา บ้านปากผรา

บ้านคลองเทียะ
ถ  าพรรณรา ผลรวม 10
ท่าศาลา ตล่ิงชัน บ้านนาท้อน บ้านหน้าเขาวัด
ท่าศาลา ผลรวม 1 1
ทุ่งสง กะปาง บ้านบนควน

บ้านลานช้าง
บ้านช่องพรี

เขาขาว บ้านสหกรณ์นิคมทุ่งสง
บ้านนอกไร่
บ้านหินราว
บ้านอ่าวมิน
บ้านอ่าวมิน
บ้านทับกลาง

ควนกรด บ้านทุ่งชน
ชะมาย บ้านส าโรง

บ้านคลองใหญ่
ถ  าใหญ่ บ้านเปิก บ้านสะพานท้อน

บ้านปลายคลอง บ้านบนควน



ระดับปานกลาง ระดับสูง ระดับสูงมาก
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หมู่บ้านท่ีมีศักยภาพต่อการเกิดดินถล่ม

บ้านโยง บ้านภูชิง
บ้านน  าลอบ บ้านวังแห้ง
บ้านจ าปา บ้านวังใน
บ้านน  าพุ

ท่ีวัง บ้านเกาะยวน
บ้านควนหลวงนาย
บ้านช่องปะ
บ้านเกาะยวน
บ้านหัวนา
บ้านช่องหมี
บ้านวังยวน

นาหลวงเสน บ้านสระแก้ว บ้านนาหลวงเสน
บ้านชุมชนศิลาราย บ้านนาหลวงเสน
บ้านท่าเลา บ้านไสเหนือ

น  าตก บ้านหินกอง
บ้านห้วยกบ
บ้านลานช้าง
บ้านในไร่
บ้านมะขาม
บ้านเหนือ
บ้านส านักเหรียง
บ้านวังพี
บ้านในเถา

ปากแพรก บ้านนาเหนือ
บ้านท่าแพ

หนองหงส์ บ้านนาไม้ดัด
ทุ่งสง ผลรวม 40 8
ทุ่งใหญ่ ท่ายาง บ้านนาแค

บ้านควนมีชัย
บ้านกรุงหยันใต้

ทุ่งใหญ่ บ้านตาราง
ปริก บ้านหน้าเขาแก้ว

บ้านในเขาแก้ว
บ้านไร่ยาว
บ้านไร่ยาว
บ้านไร่ใน
บ้านควนทุ่งโถ๊ะ
บ้านกรุงหยัน
บ้านควนตอ
บ้านสระนางมโนราห์
บ้านหนองยูง
บ้านสระนางมโนราห์
บ้านทุ่งนา
บ้านวังไทร
บ้านหัวควน
บ้านบ่อลูกรัง

ทุ่งใหญ่ ผลรวม 19
นบพิต า(ก่ิงอ.) กรุงชิง บ้านปากลง บ้านห้วยตง

บ้านนบ
บ้านห้วยพาน
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บ้านพิต า
บ้านพิต า

นบพิต า บ้านนบพิต า บ้านเขาเหล็ก
บ้านท้ายนา บ้านเขาเหล็ก
บ้านถ  าโคก บ้านเขาเหล็ก
บ้านสวนกลาง บ้านเขาเหล็ก

บ้านสวนกลาง
บ้านสวนกลาง
บ้านยายร่ม
บ้านยายร่ม
บ้านสวนกลาง
บ้านถ  าโคก
บ้านตลาดโรงเหล็ก
บ้านเขายิก

นาเหรง บ้านคลองใน บ้านคลองใน
บ้านท่าพุด บ้านยอดเหลือง

นบพิต า(ก่ิงอ.) ผลรวม 7 19
นาบอน ทุ่งสง บ้านเหนือ

นาบอน บ้านน  าตก
บ้านคลองจัง
บ้านเกาะยวน

นาบอน ผลรวม 4
บางขัน บางขัน บ้านไร่เหนือ

บ้านคลองเสาเหนือ
บ้านไสเตาอ้อย
บ้านควนตอ
บ้านหน้าเขา

บ้านนิคม บ้านเหนือคลองซา
บ้านล านาว บ้านพรุพรี

บ้านเขาวง
บางขัน ผลรวม 8
พรหมคีรี ทอนหงส์ บ้านในตูล บ้านเก้ากอ

บ้านวังลุง บ้านในเขียว
บ้านดอนคา บ้านในเขียว 1

พรหมโลก บ้านในหมง บ้านห้วยบอน
บ้านปลายอวน
บ้านตลาดศุกร์

พรหมคีรี ผลรวม 4 6
พิปูน กะทูน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 บ้านห้วยกลาง

บ้านกะทูนเหนือ
บ้านนางเอื อย

เขาพระ บ้านหนองบัว บ้านห้วยท้อน
บ้านทุ่งร่อน บ้านห้วยโกเหนือ
บ้านห้วยโปน บ้านใสเขือ
บ้านนาตล่ิงซองใต้ บ้านห้วยใหม่

บ้านห้วยโก
บ้านเหนือคลอง
บ้านนามวน

ควนกลาง บ้านเหนือคลอง
บ้านในช่อง
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บ้านเหนือคลองระแนะ บ้านเหนือคลอง
พิปูน บ้านเหนือคลอง

บ้านใฅ บ้านไร่ใน
ยางค้อม บ้านพรุทัง

บ้านทางหลวง
บ้านนาค้อใน
บ้านนาเหนือ

พิปูน ผลรวม 13 13
เมืองนครศรีธรรมราช ท่างิ ว บ้านท่างาม บ้านหน้าเขามหาชัย

บ้านพรุพี บ้านท่างิ ว
บ้านควน
บ้านวังก้อง

เมืองนครศรีธรรมราช ผลรวม 2 4
ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ บ้านเถลิง บ้านคูหา

บ้านเถลิง บ้านคูหา
บ้านเขาล าเล่น บ้านหินลอน
บ้านหินลับ บ้านหัวเมือ
บ้านเขาน้อย บ้านร่อนนา
บ้านหนองเป็ด บ้านหนองบอน
บ้านต้นกอ

หินตก บ้านขุนพัง บ้านหินตก
บ้านสามร้อยกล้า บ้านใสเงาะ

บ้านห้วยไม้แก่น
บ้านห้วยไม้แก่น

ร่อนพิบูลย์ ผลรวม 9 10
ลานสกา ก าโลน บ้านหัววังทราย บ้านคีรีทอง

บ้านมะม่วงกวาง บ้านคีรีวง
บ้านไสเนียง บ้านวัดสมอ

บ้านวังไทร
เขาแก้ว บ้านชายเขา บ้านคันเบ็ด

บ้านอ่าวอ้ายไทร
บ้านร่อน
บ้านคีรีกันทร์
บ้านวังไพร
บ้านศาลขุน

ลานสกา บ้านเผียน บ้านต้นมะขาม
บ้านวังหงส์ บ้านตรงควน
บ้านห้วยน  าเขียว บ้านนอกสวน
บ้านน  ารอบ

ลานสกา ผลรวม 8 13
สิชล เขาน้อย บ้านเขาใหญ่ บ้านคลองโหมด

บ้านตลาดจันทร์ บ้านส านักเนียน
บ้านเขาใหญ่
บ้านป่ามะพร้าว
บ้านไสต๊ักแตน

ฉลอง บ้านคลองไทร บ้านวังสร้าน
ทุ่งปรัง บ้านชายเขา บ้านทุ่งไม้เรียง

บ้านเขาเหล็ก
บ้านพังหัวควาย
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ทุ่งใส บ้านเขาฝ้าย
บ้านเขานุ้ย

เทพราช บ้านเผียนบน
บ้านเขาญวนเฒ่า
บ้านเผียนบน
บ้านอ่าวยางแดง
บ้านเผียนบน
บ้านวาโย

ส่ีขีด บ้านส่ีขีด บ้านเขาพับผ้า
บ้านส่ีขีด บ้านน  าร้อน
บ้านท่าโคก บ้านน  าร้อน
บ้านเขาขวาง
บ้านคลองงา

สิชล ผลรวม 14 15
หัวไทร ทรายขาว บ้านไทรงด

บ้านหัวหิน
บ้านราม บ้านบ่อเตียง

หัวไทร ผลรวม 3
นครศรีธรรมราช ผลรวม 207 102


