ฐานข้อมูล "มิสเตอร์เตือนภัย" จังหวัด แพร่
ในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยจากดินโคลนถล่ม
รหัส
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บำ้ น

สถำนที่

อำเภอ

เด่นชัย

ตำบล

ไทรย้อย

ห้วยไร่

หมู่

บ้ำน

ระดับ
ควำม
เสี่ยง
ภัย

4

บ่อแก้ว

1

6

นำพร้ำว

1

3

ปำงเคำะ

1

1

ห้วยไร่

1

7

บ้ำนห้วยไร่

1

ชื่อ - สกุล มิสเตอร์เตือนภัย
เลขบัตร
นำย ไพรจน์ วิระเทพสุภรณ์
นำย อเนก อินตะยอด
นำยสมบุญ คำนำค
นำยทวี จันทะวงค์
นำยพิณ อินต๊ะพุธ
นำยนิเวศน์ ขัตติยะวงค์
นำยสมชำย จันทน์เทศ
นำยนพดล เมฆกิจ
นำงเพ็ญศรี เขื่อนพันธ์
นำยบุญรอด แท่นแก้ว
นำง ศรีนุช สำยวงค์เบีย
นำย เปล่ง คำพิยะ
นำยพจน์ ขำมโคง
นำยสมำน ติ๊บแก้ว
นำยสุบนิ โนจิตร์
นำยสว่ำง โชคลำภ

เบอร์โทรศัพท์

2

ห้วยปำกทอด

1

3

ห้วยลำกปืน

1

4

นำแรม

1

5

ห้วยลำกปืนกลำง

1

6

บ้ำนฮำนนำหม้อ

2

นำยวิโรจน์ สมหมำย
นำยปั๋น เสียงหวำน
นำยพิชัย กระจ่ำง
นำยสมจิตร์ สุปญ
ั ญำ
นำยสุพล นันทใส
นำยนุรัก โนจิต
นำยปรีชำ โปทำ
นำยอำทิตย์ จดจำ
นำยบุญลักษณ์ เทียนสว่ำงชัย
นำยพล ตระกูล
นำง ไข่มุกข์ ถุงแก้ว
นำยอุดม พริบไหว
นำยสมนึก อินปำ
นำยอำนวย อริยะ
นำยอุดม ชัยยะ
จ.ส.ต.วิทรูย์ เพรียวพำนิชย์
นำงสุริยำ ถุงแก้ว
นำงสุนันทำ งำมเขียว
นำยน้อย เทียรมณี
นำยสุทศั น์ งำมเขียว
นำงสุจิตรำ ชุ่มเย็น
นำยถนอม อนุภำพ
นำยอำนนท์ ฝักฝ่ำย

เมืองแพร่

ช่อแฮ

7

ข่วงบุก

1

10

ห้วยลำกปืนใน

5

ห้วยลำกปืนเหนือ
ต้นไคร้

1
1

6

ใน

1

8

นำจ้อม

1

9

นำตอง

1

8

ก้นตำด

1

นำงสมศรี ฝักฝ่ำย
นำยรพินทร์ วิชียต๊ะ
นำยเทพ แพ่งเมือง
นำยบุญเที่ยง สีคำ
นำยณรงค์ สมยอง
นำยก๋วน เสียงหวำน
นำยเชิด สีวนั
นำยสมำน กันต๊ะกวำง
นำย วิบลู ย์ ปัญญำนิติพนั ธ์
นำยสิงห์คำ ใจเที่ยงตรง
นำยสมศักดิ์ ประยูรเลิศ
นำยทอง ดุเหว่ำ
นำย สัมฤทธิ์ พุทธเจริญผล
นำยธนบัตร วันดี
นำยสมศักด็ ป่ำเขียว
นำยผจญ สวนป่ำ
นำย เด่น แก้วมณี
นำยพรชัย สีนำคม
นำยประเสริฐ สีใหม่
นำย สันติ ศุภวงศ์
นำยสมฤทธิ์ ข้ำมสำม
นำยวิลุน ฟั่นเฟือย

ป่ำแดง

10

ทุ่งส่วย

1

นำยเผย เป็นใจ
นำย ณรงค์ ดวงศิริชัย
นำยศิลำ ยำนะแก้ว

7
5

ปง
นำกลำย

1

7

ปำกกลำย

1

8

ห้วยหยวก

1

นำยวิทยำ ส่วนบุญ
นำย วัฒนำ ทฤำษี
นำยประเสริฐ อินประถม
นำยวัฒนำ ทฤำษี
นำยธนกฤต ส่วนบุญ
นำงสุกัญญำ มุ้งทอง
นำยอำทิตย์ ขัดแสนจักร
นำย สัมฤทธิ์ มุ้งทอง
นำยพรพิพฒ
ั น์ ขัดแสนจักร
นำยเอกชัย ลำดวน
นำยมนู สำใจ
นำย จงจิตร เวียงชัย
นำงสำวอรุโณทัย พรมมำ
นำงสุพนิ ดวงสุวรรณ์
นำยสุนทร ดวงสุวรรณ์
นำยวิชิต ฉำใจ

4

ผำตึม
สันกลำง
แม่ลัวจำตอง

1

นำงสำวพรทิพย์ ขันต๋ำม

สวนเขื่อน

ร้องกวำง

บ้ำนเวียง

7

แม่แคม

1

12

จำเต้น

1

6

จำตอง
ดง
ป่ำเวอร์
ปู่เชียง
นำแคม

1

5

นำคูหำ

1

3

บ้ำนทุ่งเหนือ

2

5

ปำกห้วยอ้อย

1

3

เวียงใต้

1

นำยสมชำย มุ้งกุณำ
นำยสนั่น กำชุ่ม
นำย หมำย พุทธเจริญผล
นำยเศรษฐพงษ์ สวนเขื่อน
นำยสุทศั น์ โปทำ
นำยเปล่ง ดุเหว่ำ
นำยพิชิต ยืนยัง

นำยสมศักดิ์ ไหลทุ่ง
นำยนิวตั ิ ถิ่นทิพย์
นำยแวว ไผทอง
นำยจันทร์ สีตือ
นำยเฉลียว นันกต
นำยนิเวช เสนะสุทธิพนั ธ์
ผู้ใหญ่บำ้ น
นำยเดช แจ่มรัตนโกสิน
นำยทอง ธิอินทร์
นำยนิตย์ ธะนะ
นำยสุพล จินะฝั้น
นำยบุญศรี คำปินตำ

ไผ่โทน

4

บุญเริง

1

7

ต้นหนุน

1

13
13
1

ห้วยฮ่อมล่ำง
ห้วยฮ่อมบน
ปำกห้วยอ้อยใต้
ไทรพร้ำว

1
1
1
1

2

ไผ่โทน

1

นำย วสันต์ หอมดอก
นำยวันชัย พิกุลทอง
นำยวิชำญ ทะเจริญ
นำยชูศักดิ์ เทพจันทร์
นำยผจญ ทะอุด
นำยสุทศั น์ วิกำหะ
นำยชูชำติ วิจำรณ์
ผู้ใหญ่บำ้ น
นำย ระเบียบ ดำวหำญ
นำย สมยงค์ ศิริพนั ธ์
นำยอภิเดช ธรรมสำร
นำยณรงค์ นำอิ่น
นำยจันทร์ วิจำรณ์
นำยเน้ง แสนสว่ำง
นำยวีรศักดิ์ แสนกือ
นำยชำติ พุฒตำล
นำย สมรักษ์ เสนำเหนือ
นำย สยำมชัย ไชยแก้ว
นำยมำนพ กำธร
นำย สนิทพันธ์ ฤทธินำนรำยณ์
นำย ชัยยำ กองปำ
นำย เลิศฤทธิ์ แสนคำลอ

3

แม่กระทิง

1

6

ปำงยำว

1

7

ห้วยเอียด

1

9

กิ่วนำค

1

4

วังปิ้ง

1

1

ผำรำง
วังหม้อ
บุญแจ่ม
ห้วยกี

1

2

ห้วยแก๊ต

1

3

ห้วยโรงนอก

1

ทุ่งศรี
นำเลำ
ห้วยโรง

นำยปรำโมทย์ วำภิไหว
นำย วิเชียร เพียงทำกำร
นำยสมำน ต๊ะวิภำ
นำย อี๊ด อุโอ
นำย ฟ้ำมงคล อินต๊ะจักร์
นำยบุญเทียม กันทะมำด
นำย ใจยำ เลำอำทะ
นำยไสว พุฒตำล
นำย บรรจบ ลือโฮ้ง
นำยแสวง มังกำระ
นำยพยนต์ อ้อยใจ

นำยสุวทิ ย์ สมตัน
นำย สมเดช กำศสกุล
นำยสมบัติ ทะสุกะ
นำยลองใหม่แก้ว
นำยทศพล จืดจำง
นำย มังกร ธิจันทร์
นำยเกียรติศักดิ์ อินทำ
นำยสว่ำง ปัฐวี
นำยสุริยำ ชมเชย

ลอง

ต้ำผำมอก
บ่อเหล็กลอง

4

ห้วยโรงใน

1

6

สวนป่ำ

1

7

นำพุน้อย

1

5

นำพุสูง

1

6

สวนป่ำเหนือ

1

1
4

ป่ำไม้จัดสรร
แม่ลอง

1
1

นำย นิยม สำยนำเย็น
นำยหวัง ถำคำ
นำยเตียว ทะทัน
นำยสังเวียน สีสอน
นำย สำยหยุด จตำบุญ
นำยภรัณยู สำพิน
นำงนงลักษณ์ งำมใส
นำยอเนก กวำงอินทร์
นำย ประเสริฐ ฟูคำมี
นำยเธียน กวำงอิน
นำยอัมพร ปันยำไว
นำยวรยุทธ บัวแก้ว
นำยณัฐพงษ์ กำสำร
นำยสัมฤทธิ์ จรรยำ
นำยคล้ำย ตำน้อย
นำยสุวทิ ย์ ขันแก้ว
นำงอสำมภรณื ขันแก้ว
นำยสิน ระวังภัย
นำยประยุง นันธิสม
นำยบุญส่ง เชียงกันทำ
นำยแดง ดวงแก้ว
นำยปั่นแก้ว แจ้ปอ้ ม
นำย จันทร์ ขันเปี้ย

บ้ำนปิน

5

แม่แขม

1

6

ค้ำงตะนะ

1

7

ต้นม่วง

1

8

แม่รัง

1

1
9

นำตุ้ม
แม่หดี

1

11

แม่ลู้

1

นำย บุญนำ สว่ำงผุย
นำงศรีเลย รินตัน
นำยยศพร ฝั้นแบน
นำยอินแปลง จันต๊ะหล้ำ
นำยคำมูล แก้วขัน
นำย บุญยัง ขันมำ
นำยประสิทธิ์ ปูนตำ
นำย เสำร์ ดอกแก
นำย สมพงษ์ ฟักทอง
นำยชัย มำแก้ว
นำยชุมพล แก้วเพ็ชร
นำย คำมูล คำก้อน
นำงสำว ละมัย ปันตุ่น
นำย นิเวส ขัดคำ
นำย คะนอง ทับกำ
นำยศรีพธุ แก้วขัน
นำย สมจิตร หลองข้ำว
นำย ปิ๋ว ปู่แก้ว
นำยศรีวนั ปู่หล้ำ
นำยเมือง ดุเหว่ำ
นำย มำ จองใจ
นำยบรรเจิด ถนอม

เวียงต้ำ

ห้วยอ้อ

1

แป้น

1

6

ผำลำย

1

10

แสนทอง

1

1

แม่เกี่ยม

1
1

หัวทุ่ง

2

แม่จองไฟ

1

4

โคนป่ำหิน
แม่จอก

1

5

เค็ม

1

นำย มำนพ บรรดำรกล
นำยสิงห์ ธรรมลังกำ
นำย สมบัติ ใจปัญญำ
นำยธรรม ใจตำ
นำยประเสริฐ วันดี
นำย ประยูร หอมใจ
นำยธนวัฒน์ โลกคำลือ
นำย รุ่งนคร จันต๊ะใจ
นำย เทียน ขันมณี
นำยทวี วันอ้วน
นำย สิริธร สนแก้ว
นำยเดช หำญสุข
นำยถำวร วันอ้วน
นำยดนัย ดอกสุข
นำย ย้ำย ตัดแก้ว
นำยชุม เป็งโม๊ะ
นำยบุญเรือง ยศแก้ว
นำย ประเสริฐ์ กันธิยะคำ
นำย ปรัชญำ ชัยวงศ์
นำย ศรีทอน ฝั้นแบน
นำยผัด มำลี
นำย บุญช่วย ติ๊บมูล

นำย สบ นำระเต๊ะ
นำย คนอง อิ่นแก้ว
วังชิน

นำพูน
ป่ำสัก

1

บ้ำนท่ำหลุก
แม่กระต๋อม

2
1

2

ปำงไม้

1

3

ป่ำสัก

1

4

สองแคว

1

แม่เกิ๋ง

4

สลก

1

แม่พงุ

8
2

บ้ำนค้ำงคำแสน
ค้ำงคำปัน

2
1

นำยบุญส่ง หล้ำปวงคำ
นำย ยวญ อินเปี้ย
นำย วิชิต แปงเกียว
นำยธีรพงษ์ คำหม้อ
นำย ลวด อุปะระ
นำย ประจักษ์ ชัยอนุสรณ์
นำยสุพรรณ ขนำดใหญ่
นำยมนัญชัย กำรินตำ
นำย ประจักษ์ ชัยอนุสรณ์
นำยอินแปลง ปิงหำ
นำย ชัย อิ่นแก้ว
นำยนคร หนิวกำ
นำยตำ ลำทำ
นำยลูน อิ่นคำ
นำยหลำ ใจเรือน
นำย นิติพฒ
ั น์ ตันผัด
นำย ทำนอง ยืนลำ
นำยโชคชัย หลำดอก
นำยหลำ ใจเรือน

3

วังกวำง

1

4

ค้ำงปินใจ

1

6

แม่ตืด

1

7

ป่ำคำ

1

8

ปำงไฮ

1

9

ป่ำม่วง

1

นำยลอน สืบพันธ์
นำย สมคิด เสำร์น๊ะ
นำยจำลอง วงศ์ปนั ตำ
นำยวิศิษฎ์ ใจวงค์
นำย ยม ตำแว่น
นำย สุรัตน์ เทียกม่ำน
นำยลัย ใจอ้ำย
นำยสิงห์คำร แสนอินทร์
นำยอุดดุม อินทวิน
นำย สุมำ คำมำดอก
นำยสุภำพ คำสว่ำง
นำย ก๋อง ดวงคำ
นำยน้อย วันไชย
นำยอำนำจ อินแก้ว
นำยศักดิ์สิทธิ์ แก้วเอย
นำย แสง ปิงจันทร์
นำยเดิน ไทยะ
นำยเดช หวันแสน
นำยจันทร์ แก้วเอ้ย
นำย จันทร์ บัวทอง
นำย เหลิง คำเอ้ย
นำยปรีชำ บุญส่ง
นำยสมพร ติ๊บจ๊ะ

สรอย

11

ป่ำไผ่

1

12

ปำงมะโอ

1

13

ขุนห้วย

1

15

แม่พงุ หลวง

1

16

บ้ำนวังกวำงเหนือ

2

1

ม่วงคำ

1

3

ป่ำป๋วย

1

นำยรัฐพงษ์ เหมืองแดง
นำย ผจญ ปำคำ
นำย หลำ วันสุข
นำยประสิทธิ์ เหมืองแดง
นำยปิง รันนำ
นำยทองวี โสรยำโส
นำย รุ่งโรจน์ ลำวขัด
นำยรัญ สุนันต๊ะ
นำงเนตร ทองกก
นำยซ่น ป้อมูล
นำย เวตร ลำทำ
นำยหลั่ง ลำทำ
นำยประวิทย์ วันดีกัน
นำยไพบูลย์ ประทุมทอง
นำย ไหม่ ปำแสน
นำยบุญยง มำดอก
นำยอศเรศ อ้ำยชอง
นำยสุวรรณ ใจวงค์
นำยสมจิต ชัยนันต๊ะ
นำยเกษม ยำไหว
นำยค่ำย ยำไหว
นำยมด เตมำ
นำยสิทธิเดช ปันบุตร

แม่ปำ้ ก

5

แม่หละ

1

6

ปำงงุน้

1

7

แพะทุ่งเจริญ

1

10

ม่วงคำใต้

1

4
11
9

บ้ำนขมวก
บ้ำนเจริญสุข
บ้ำนแพะดงเจริญ
บ้ำนค้ำงใจ

2
2
2
2

นำย เถลิง แสนเจริญ
นำย สมจิตร ถำนะคำมำ
นำย สิทธิ์ วงศ์หำญ
นำยธิติพงษ์ วงศ์แดง
นำยเย็น ปัญญำเทพ
นำยแสง ฮุเต็นจันทร์
นำย จันทร์ เตจะสุภำ
นำยคำ กันทะจันทร์
นำยอ้วน เตจะสุภำ
นำยทัยวรรณ เตจะสุภำ
นำย สมรส รินปิง
นำยศรีมูล บุญปัน
นำยทัตเทพ พุกจินดำ
นำยสงวน เชือจิ่ว
นำย สันติภำพ สำยมัญ
นำยเดช สมโพธิ์
นำย ด่วน เตมำ
นำยทองคำ เตชะเหล็ก
น.ส.ปริศนำ ติ๊บสุข
นำยสีทอน อินทะวงค์

สอง

สะเอียบ

6

บ้ำนแช่ฟำ้

2

7

บ้ำนเด่น
บ้ำนนำฮ้ำง

2
2

1

บ้ำนโป่ง

2

8
5
3

บ้ำนแม่จอกนอก
บ้ำนแม่จอกใน
บ้ำนแม่บงใต้

2
2
2

2
4

บ้ำนแม่บงเหนือ
บ้ำนแม่ปำ้ ก

2
2

10
9

บ้ำนวังนำเย็น
บ้ำนเหล่ำ

2
2

1

ปันเจน
ดอนชัย

2
1

นำยบุญธรรม กึงคำ
นำยสุพล วันซิน
นำยชิงชัย พันนำ
นำยจันทร์ สุขแก้ว
นำงฉลวย จำปำลำด
นำยบุญธรรม เหล็กคำ

นำยจันทร์แก้ว คำตุ้ย
นำยสมเปิง ประเพณี
นำยเปลี่ยน สุขป้ำก
นำยมำนพ ศรีสำลี
นำยสุรินทร์ แสงแก้ว
นำยสุข อิ่นแก้ว
นำยณรงค์ ศรีคำภำ
นำย ศรชัย อยู่สุข
นำย สมศักดิ์ ศรีคำภำ
นำย เสน่ห์ ชัยพำนิช
น.ส.รุจิกำญจน์ สะเอียบคง

2

นำฝำย

1

3

ป่ำเลำ

1

4

นำหลวง

1

5

แม่เต้น

1

8

ท่ำวะ

1

นำยอุ่นเรือน ศรีคำดำ
นำยยอด ดอนแก้ว
นำย นิล คำพุทธ
นำยอุ๊ด แก้วสุข
นำยอื่นจันทร์ ดอกคำ
นำย นิคม สะเอียบคง
นำย สังวำล กำอ้วน
นำย อนุศักดิ์ เทพริยำ
นำยสมมิตร เสำวะระ
นำยสมบัติ อินต๊ะปัญญำ
นำย ศักดำ ศรีคำ
นำย เชย แก้วกุฬำ
นำย สุข แสนขัด
นำยศักดิ์ณรงค์ อุดม
นำยสมบูรณ์ ขันทะบุตร
นำย ถวิล ขันทะบุตร
นำย สมบรูณ์ ไชยภิสำร
นำย เสรี ขันทะบุตร
นำย สมชำย อุตจักร์
นำยชะแหวง อินต๊ะวิชัย
นำยสิงห์คำร ขันทะบุตร
นำย อินปั๋น ป๊อกแก้ว
นำย อนันต์ ปั๋นจำ

บ้ำนกลำง

เตำปูน

1

ธำตุพระลอ

2

9

วังดิน

2

5

บ้ำนข่วงชมภู

2

3

บ้ำนจำหวำย
เตำปูน

2
2

9

ท่อสมำน

2

6

ปงค่ำ

2

1

ป่ำแดง

2

นำยเดช อุม
นำยธงชัย ปันจำ
นำยอุเทน นันตำ
นำย ศักดิ์ กำวิน
นำยวิชำญ อิ่นแก้ว
นำยสมจิต สุขลำด
นำยสุวรรณ ผำทอง
นำย สมศักดิ์ จันลำ
นำยรัศมี ยะอินต๊ะ
นำยสถิตย์ ผิวมณี
นำยสถิตย์ พงษ์ผึง
นำย สมบรูณ์ สะเอียบคง
นำยอรุณ วัฒนพันธ์
นำย สมนึก อุตะมะ
นำยอภิชัย คำตั๋น
นำย กมล เวียงคำ
นำย สนิท วงศ์ขยัน
นำย สมบัติ สมบุตร
นำยประสิทธิ์ ทองไหล
นำยสมคิด ประมำณ
นำยสิงห์คำ อุปะกันทะ
นำยทวี สำยศร

สูงเม่น
หนองม่วงไข่
8

หมายเหตุ

ดอนมูล
บ้ำนกวำง
วังหลวง
28

7

อัมพวัน

2

4

บ้ำนนำไร่เดียว

2

โฮ้ง
พุสูง
ป่ำแมต
137

ระดับควำมเสี่ยงภัย 1 หมู่บำ้ นที่ได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม
ระดับควำมเสี่ยงภัย 2 หมู่บำ้ นที่ได้รับผลกระทบจำกนำป่ำไหลหลำก
ระดับควำมเสี่ยงภัย 3 หมู่บำ้ นที่ได้รับผลกระทบจำกนำท่วม
ที่มำของข้อมูล : กรมทรัพยำกรธรณี

นำยศรีไว คำรังษี
นำย อินจันทร์ พุทธรักษำ
นำยด่วน กลีบแก้ว
นำยสมเดช ใจพรม
นำยสมบูรณ์ เงินตัน
นำยวุน้ จันทร์ตำ

364
หมู่บำ้ นที่มีมิสเตอร์เตือนภัย
108

