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1. สภาวะอากาศ เวลา 12.๐๐ น. (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจาก

ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนในวันพรุ่งน้ี (9 พ.ย. 63) ลักษณะเช่นน้ีทําให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมี
อากาศเย็นและมีลมแรง ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาว ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย 

สําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลาง ทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเน่ืองและมี
ฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

 
แผนท่ีอากาศ วันท่ี 8 พ.ย. 2563 เวลา 07.00 น. 

 
ภาพถ่ายดาวเทียม วันท่ี 8 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. 
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2. ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00น.(เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี)้ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

   

3.ปริมาณฝนสะสมของพืน้ทีล่าดเชิงเขา 12 ชม. ที่ผา่นมา (กรมทรัพยากรน้ํา) 

จุดตรวจวดั ระดบัการเตือน 
ปริมาณฝน 

(มม./12 ชม.) 
บ้านเขาแก้ว ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี - 101.0 
บ้านควนนนท์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช - 63.5 
บ้านช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา - 46.5 
บ้านห้วยครก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง - 44.0 
บ้านในช่อง ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี - 40.5 
บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี - 40.5 
บ้านหนองแวง ต.ไทรเด่ียว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - 40.5 
บ้านในเพลา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช - 40.0 
บ้านหัวเขาท่ากอ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร - 38.0 
บ้านทุ่งขม้ิน ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - 32.0 
บ้านบางหยด ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี - 32.0 
บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบุร ี - 32.0 
บ้านเขาเลื่อมใต้ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว - 31.0 

4.ค่าความชื้นในดิน (กรมทรัพยากรน้ํา/คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

ภูมิภาค ความชืน้ในดนิ [-] 1 พ.ย. 63 ความชืน้ในดนิ [-] 7 พ.ย. 63 แนวโน้ม 
เหนือ 20-40 20-40 ทรงตัว 
กลาง 60-80 60-80 ทรงตัว 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60 60-80 เพ่ิมข้ึน 
ตะวันออก 60-80 60-80 ทรงตัว 
ตะวันตก 40-60 40-60 ทรงตัว 

ใต้ 60-80 60-80 ทรงตัว 
หมายเหตุ : ความชื้นในดิน 0 หมายถึง ดินท่ีแห้งสนิท และ 100 หมายถึง ดินท่ีอ่ิมน้ํา 
 

 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.พังงา (ตะก่ัวป่า) 56.2 
จ.ชุมพร (สวี สกษ.) 46.0 
จ.สตูล 41.0 
จ.ภูเก็ต 35.4 
จ.กระบ่ี 35.0 
จ.นครศรีธรรมราช 26.0 
จ.สุราษฎร์ธานี 20.5 
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5. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 14.30 น. 

 
สถานีสทิงพระ จ.สงขลา เวลา 14.30 น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศจะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 
6. สถานการณน์้ําในแหล่งเกบ็กกัน้าํ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และสทนช.) 

6.1 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 44,190 ล้านลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้ 
20,648 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2562 (47,147 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66)
น้อยกว่าปี 2562 จํานวน 2,957 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 105.50 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบาย
จํานวน 36.34 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 26,810 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

ปริมาตร
น้ํารับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 5,647 42 1,847 19 21.81 49.18 3.00 3.00 7,815 
2.สิริกิต์ิ 5,798 61 2,948 44 3.01 9.18 8.45 8.49 4,710 
3.จุฬาภรณ์ 154 94 117 92 0.53 0.49 0.50 0.67 27 
4.อุบลรัตน์ 1,554 64 973 53 13.53 16.40 0.30 0.30 3,086 
5.ลําปาว 990 50 890 47 2.84 4.82 0.06 0.83 1,460 
6.สิรินธร 1,766 90 934 82 6.29 3.58 0.00 0.00 200 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 756 79 753 79 3.24 3.24 0.00 0.00 204 
8.ศรีนครินทร์ 13,342 75 3,077 41 14.47 16.41 3.94 4.02 5,428 
9.วชิราลงกรณ์ 4,925 56 1,913 33 7.28 12.76 3.90 3.92 6,075 
10.ขุนด่านปราการชล 224 100 219 100 0.34 0.25 0.40 0.31 1 
11.รัชชประภา 3,653 65 2,302 54 4.00 5.06 2.30 1.98 2,491 
12.บางลาง 885 61 609 52 10.13 10.35 3.89 4.12 705 

6.2 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง 412 แห่ง มีปรมิาณนํ้า 4,094 ล้าน ลบ.ม. (80%) ปรมิาณนํ้าใช้การ 3,707 ล้าน ลบ.ม. (78%) 
๖.3 แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ ่6 แห่ง มปีริมาณนํ้ารวม 337.00 ล้าน ลบ.ม. (60%) 
๖.4 แหล่งนํ้าในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 102,099 แห่ง มีปริมาณนํ้ารวม 6,910 ล้าน ลบ.ม. 
6.5 อ่างเก็บนํ้าขนาดกลางนอกเขตชลประทาน 65 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรนํ้า ปริมาณนํ้าปัจจุบัน 172.39 ลา้น ลบ.ม. 
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7. สถานการณน์้ําในประเทศ ณ วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563 (กรมชลประทาน)  

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 

เปรียบ 
เทียบ

ระดับตลิ่ง 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์ อาทิตย์ 

5 
พ.ย. 

6 
พ.ย. 

7 
พ.ย. 

8 
พ.ย. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.69 1.50 1.40 1.35 ลดลง -2.35 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.02 0.24 0.10 0.00 ลดลง -5.20 
Y.16 ยม บางระกํา พิษณุโลก 7.30 4.76 4.52 4.38 4.19 ลดลง -3.11 
N.7A น่าน เมือง พิจิตร 9.87 1.53 1.54 1.35 1.40 เพ่ิมข้ึน -8.47 
C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 26.20 18.55 18.59 18.50 18.35 ลดลง -7.85 

C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 6.81 6.74 6.43 6.08 ลดลง -10.26 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 6.40 6.47 6.55 6.65 ล้นตลิ่ง 0.65 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 6.12 6.13 6.10 6.05 ลดลง -0.95 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 2.76 2.67 2.59 2.53 ลดลง -0.47 
M.69 ลําเซบก ตระการพืชผล อุบลราชธานี 7.30 5.11 5.09 5.11 5.01 ลดลง -2.29 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 8.31 8.25 8.01 7.95 ลดลง -9.18 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.39 28.38 28.37 28.39 เพ่ิมข้ึน -5.57 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 18.92 18.86 18.80 19.49 เพ่ิมข้ึน -4.69 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 11.70 8.36 8.06 7.64 7.54 ลดลง -4.16 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

8. สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง) 

สถานี 

ระดับ
อ้างอิง 

(ม.รทก.) 

ระดับ
ตลิ่ง 

(ม.) 

ระดับนํ้า (ม.) เปรียบ 

เทียบระดับ
ตลิ่ง (ม.) 

ผลต่างของระดับนํ้า (ม.) 
แนว 

โน้ม 4 
พ.ย. 

5 
พ.ย. 

6 
พ.ย. 

7 
พ.ย. 

8 
พ.ย. 

3 วัน
ย้อนหลัง 

5 วัน
ย้อนหลัง 

อ.เชียงแสน จ.เชยีงราย 357.110 12.80 2.69 2.80 2.75 2.76 2.70 -10.10 -0.05 0.01 ลดลง 

อ.เชียงคาน จ.เลย  194.118 16.00 5.40 5.36 5.37 5.44 5.66 -10.34 0.29 0.26 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.หนองคาย 153.648 12.20 2.73 2.48 2.44 2.40 2.43 -9.77 -0.01 -0.30 เพ่ิมขึ้น 

อ.เมือง จ.นครพนม 132.680 12.00 2.73 2.78 2.68 2.45 2.28 -9.72 -0.40 -0.45 ลดลง 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 124.219 12.50 3.24 3.21 3.15 3.02 2.86 -9.64 -0.29 -0.38 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 89.030 14.50 5.80 5.50 5.30 5.16 5.02 -9.48 -0.28 -0.78 ลดลง 

*** ไม่มีสถานการณ์ 

9. สถานการณ์เตอืนภัย Early Warning ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรนํ้า)  
[เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 
เตือนสีแดง (อพยพ) - - 

เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) - - 
เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) - - 

*** ไม่มีสถานการณ์ 

10. พื้นที่ตดิตามและเฝา้ระวังสถานการณธ์รณพีบิตัภิยั ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (กรมทรัพยากรธรณี) 
เน่ืองจากในพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่ม มีปริมาณน้ําฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพ้ืนที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพ้ืนที่ติดตาม

สถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก 
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11. เหตกุารณ์วิกฤตน้าํปัจจุบนั ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 [เวลา 08.00 น. - 15.00 น. (วันนี้)] 
 ไม่มีสถานการณ์ 

12. สถานการณ์ภาวะน้ําทว่ม และสถานการณฝ์นแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  (ปภ.) 
  สถานการณ์สาธารณภัย 
จากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย 

ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลทําให้เกิดสถานการณ์นํ้าท่วมฉับพลันนํ้าไหลหลาก ดินสไลด์และวาต
ภัย ต้ังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน จํานวน 36 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา) 158 อําเภอ 563 ตําบล 2,488 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 92,032 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 สาเหตุนํ้าพัดพา 
จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกนํ้า ชาย 2 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.ปราจีนบุรี 4 ราย ชาย 1 ราย สาเหตุ
พลัดตกนํ้าชาย 2 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.นครราชสีมา 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา ศรีสะเกษ ด.ช. 1 ราย สาเหตุ
พลัดตกนํ้า) บาดเจ็บ 4 ราย (จ.สิงห์บุรี 3 ราย สาเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับ จ.เชียงใหม่ 1 ราย สาเหตุต้นไม้ล้มทับ)  

นํ้าท่วมฉับพลัน และนํ้าไหลหลาก มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ 33 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ  
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พังงา กระบ่ี ตรัง สตูล สงขลา) 134 อําเภอ 531 ตําบล 2,446 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
91,954 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย (จ.จันทบุรี ชาย 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.ตรัง ชาย 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 3 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุพลัดตกนํ้า ชาย 2 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.ปราจีนบุรี 4 ราย ชาย 1 ราย สาเหตุพลัด
ตกนํ้า ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา จ.นครราชสีมา ชาย 1 ราย สาเหตุนํ้าพัดพา ศรีสะเกษ ด.ช. 1 ราย สาเหตุ
พลัดตกนํ้า) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันสถานการณ์ คลี่คลายแล้ว 31 จังหวัด (แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
สุรินทร์ ชัยภูมิ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร อุทัยธานี ชัยนาท ปทุมธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี 
นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี สมุทรสงคราม 
บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี) ยังคงมีน้ําท่วมขัง 2 จังหวัด (นครราชสีมา สุพรรณบุรี) 

13. การคาดหมายลกัษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 8 – 14 พฤศจิกายน 2563)    
 ในช่วงวันที่ 8 – 14 พ.ย. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศ
จีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศ
เย็นและมีลมแรง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ทําให้ภาคใต้
ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกําลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
 อน่ึง ในช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. 63 หย่อมความกดอากาศตํ่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้น 
และเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในระยะต่อไป 
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14. ความช่วยเหลืออุทกภยัสะสมของกรมทรพัยากรน้าํ 

 ความช่วยเหลือในพ้ืนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 

หน่วยงาน จังหวัด 
ปริมาณการ 

สูบน้ํา 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
การ

แจกจ่ายน้ํา
สะอาด 
(ลิตร) 

น้ําด่ืมบรรจุ
ขวด 

(ขวด) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

อุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีเกษตร 

ครัวเรือน ประชากร  (ไร่) 

ภาค 1 
เชียงราย  480   -     1,200   -     -     33,150  
ลําปาง  1,440   48,000   5,400   1,785   2,491   5,000  

ภาค 3 
เลย  -     12,000   4,768   982   3,791   500  
อุดรธานี  172,400   -     1,000   3,135   30,132   -    
บึงกาฬ  34,000   -     -     11,263   27,269   -    

ภาค 5 
ศรีสะเกษ  -     -     360   -     -     -    
นครราชสีมา  484,600   288,000   5,600   6,758   13,578   -    

ภาค 6 
ปราจีนบุรี  81,600   -     1,000   83   250   -    
ฉะเชิงเทรา  432   -     -     5   30   -    

ภาค 7 
ราชบุรี  1,530,840   -     -     1,662   4,380   4,466  
เพชรบุรี  103,680   -     -     250   980   1,300  
สุพรรณบุรี  591,300   -     -     748   1,770   2,987  

ภาค 8 นครศรีธรรมราช  328,860   -     -     -     6,120   -    

ภาค 9 
พิษณุโลก  5,760   -     -     -     700   -    
น่าน  26,400   -     2,400   620   1,860   2,500  
สุโขทัย  -     -     3,600   -     -     -    

ภาค 10 
ชุมพร  800   -     -     35   120   -    
ภูเก็ต  8,000   -     -     980   4,225   -    
สุราษฎร์ธานี  3,200   -     -     1,200   5,050   -    

ภาค 11 อุบลราชธานี  -     96,000   840   17   56   -    
  20 จังหวัด  3,373,792   444,000   26,168   29,523   102,802   49,903  
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15. ความช่วยเหลือสะสมของกรมทรพัยากรน้ําบาดาล ยอดสะสมวันที่ 4 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  นายสมฤทธิ์ วิไลพรรตันา 
                     รองอธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา 
                                                                                   ประธานคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการ 
                                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                              (ด้านทรัพยากรนํ้า) 


