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4 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อดุรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 03.46 น. 92.5 มม.
บ้านปากเจียง โนนทอง นายูง อดุรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 04.31 น. 109.0 มม.
บ้านโนนทอง หมู่ 9 โนนทอง นายูง อดุรธานี
บ้านโนนทอง หมู่ 7 โนนทอง นายูง อดุรธานี
บ้านโนนทอง หมู่ 10 โนนทอง นายูง อดุรธานี
บ้านสมประสงค์ โนนทอง นายูง อดุรธานี

5 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อดุรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 03.34 น. 88.5 มม.
บ้านวังบง นาแค นายูง อดุรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 04.34 น. 131.5 มม.
บ้านวังแข้ นาแค นายูง อดุรธานี

6 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 05.50 น. 83.0 มม.
บ้านไร่สุขสันต์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
บ้านห้วยส้มป่อย เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย

7 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 05.45 น. 86.5 มม.
บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย
บ้านผาพอด ธาตุ เชียงคาน เลย
บ้านห้วยพอด ธาตุ เชียงคาน เลย

1 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 06.23 น. 93.5 มม.
บ้านพวงพยอม ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 06.44 น. 106.5 มม.
บ้านภูแยง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
บ้านป่าแดด พงษ์ สันติสุข น่าน
บ้านพงษ์ พงษ์ สันติสุข น่าน
บ้านดอนอภัย ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
บ้านป่าแลว ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
บ้านสบยาง ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
บ้านหลวงเจริญราษฎร์ ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน
บ้านโป่งคํา ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
บ้นาน้ําโซ้ง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน

2 STN1068 บ้านวังแคน นํ้าสวย เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 0619 น. 90.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 06.32 น. 97.5 มม.

3 STN1422 บ้านซําม่วง วังกวาง นํ้าหนาว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 06.57 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 08.22 น. 97.5 มม.

4 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 07.02 น. 93.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 07.31 น. 104.0 มม.

5 STN1338 บ้านน้ําใส ฝายแก้ว ภูเพยีง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 07.19 น. 83.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 07.32 น. 106.0 มม.

6 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 07.25 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.36 น. 98.0 มม.

7 STN1359 บ้านห้วยคํา ฝายแก้ว ภูเพยีง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 07.33 น. 82.5 มม.
8 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.19 น. 85.5 มม.

บ้านปางไฮ บ่อเบี้ย บ้านโคก อตุรดิตถ์
บ้านภูต่าง บ่อเบี้ย บ้านโคก อตุรดิตถ์

9 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.24 น. 87.5 มม.
บ้านบ่อสวก บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.37 น. 98.0 มม.
บ้านป่าคา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านเชียงยืน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านหนองโต้ม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านดอนอดุม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านสวกพฒันา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บา้นนาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน
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10 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.19 น. 82.5 มม.
บ้านท่ามะนาว นาออ้ เมืองเลย เลย
บ้านท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
บ้านวังโป่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย

11 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.12 น. 83.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.19 น. 113.5 มม.

12 STN0350 บ้านหัวน้ํา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.21 น. 84.0 มม.
บ้านเด่นธารา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 08.49 น. 124.0 มม.
บ้านดอนแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
บ้านพร้าว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
บ้านป่ารวก พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
บ้านกลาง พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
บ้านห้วยแก้ว พระธาตุ เชียงกลาง น่าน
บ้านศรีอดุม เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
บ้านงิ้ว เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
บ้านพวงพยอม พระธาตุ เชียงกลาง น่าน

13 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.13 น. 85.0 มม.
บ้านต้นป่อง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านก้นฝาย น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านน้ํามวบ น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านสันรุ่งเรือง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านธารทอง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน

14 STN1125 บ้านน้ําพาย นครไทย นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 08.03 น. 106.0 มม.
15 STN0185 บ้านน้ํามีด เปือ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.42 น. 85.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 09.10 น. 134.0 มม.
16 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.40 น. 95.5 มม.
17 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.43 น. 85.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.58 น. 104.0 มม.
18 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 08.57 น. 92.5 มม.

บ้านห้วยยื่น บ่อ เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.58 น. 99.5 มม.
19 STN0715 บ้านถ้ําเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.17 น. 87.0 มม.

บ้านผาหมี นาไร่หลวง สองแคว น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.43 น. 104.0 มม.
20 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.08 น. 88.0 มม.

บ้านหนองแดง เปือ เชียงกลาง น่าน
บ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง น่าน
บ้านซาววา พระพทุธบาท เชียงกลาง น่าน
บ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง น่าน

21 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.23 น. 95.5 มม.
บ้านใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 14.54 น. 102.0 มม.
บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน

22 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.33 น. 83.5 มม.
บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
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23 STN0714 บ้านน้ําพนั นาไร่หลวง สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 09.16 น. 105.0 มม.
24 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 09.40 น. 116.0 มม.

บ้านวังผาง ผาทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านน้ําโมง ผาตอ ท่าวังผา น่าน

25 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.45 น. 85.5 มม.
บ้านหนองผักก้าม เมือง เมืองเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 11.17 น. 99.0 มม.

26 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.45 น. 85.5 มม.
บ้านเนินกลาง หนองกะท้าว นครไทย พษิณุโลก

27 STN1034 บ้านเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.54 น. 82.0 มม.
บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านฝาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านตาแก้ว ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านทุ่งขาม ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน

28 STN0069 บ้านน้ําไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.54 น. 83.0 มม.
บ้านดอนแก้ว วรนคร ปัว น่าน
บ้านสลี จอมพระ ท่าวังผา น่าน
บ้านสบบั่ว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านเส้ียว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านพร้าว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านดอนมูล ศิลาเพชร ปัว น่าน
บ้านป่าตองพฒันา ศิลาเพชร ปัว น่าน

29 STN0463 บ้านกําพี้ กกดู่ เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 09.39 น. 86.0 มม.
บ้านหว้ยเหล็ก กกดู่ เมืองเลย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.25 น. 99.0 มม.
บ้านกอไผ่โทน กกดู่ เมืองเลย เลย

30 STN1124 บ้านห้วยน้ําไซ เนินเพิม่ นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.04 น. 82.5 มม.
บ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิม่ นครไทย พษิณุโลก

31 STN1325 บ้านช่ืน ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.16 น. 83.0 มม.
บ้านช่ืนใหม่ ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน

32 STN1419 บ้านห้วยทรายคํา นาแขม เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.09 น. 84.5 มม.
บ้านนาแขม นาแขม เมืองเลย เลย
บ้านวังยาว นาแขม เมืองเลย เลย
บ้านห้วยทราย นาแขม เมืองเลย เลย
บ้านกกดู่ กกดู่ เมืองเลย เลย

33 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮีย้ นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.07 น. 83.5 มม.
34 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.50 น. 84.0 มม.

บ้านคําหม่วย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์
35 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.51 น. 113.5 มม.

บ้านใหม่ดอนมูล ควร ปง พะเยา
บ้านป่าคา ควร ปง พะเยา
บ้านสีพรม ควร ปง พะเยา
บ้านป่าคาใหม่ ควร ปง พะเยา
บ้านเหล่า ควร ปง พะเยา
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36 STN0320 บ้านโป่งป่าต้ิว กกดู่ เมืองเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 10.51 น. 142.0 มม.
บ้านท่าเปิป กกดู่ เมืองเลย เลย
บ้านลาดค้อ กกดู่ เมืองเลย เลย

37 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 11.05 น. 102.5 มม.
บ้านโป่งกวาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย

38 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.51 น. 84.5 มม.
บ้านพีใ้ต้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
บ้านเกษตรสมบูรณ์ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน
บ้านพีก้ลาง บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน

39 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 10.54 น. 92.0 มม.
บ้านนาไร่เดียว เตาปูน สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.18 น. 98.5 มม.

40 STN1516 บ้านบุ่งผํา นํ้ากุ่ม นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขยีว 2 ส.ค. 63 11.08 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.58 น. 109.5 มม.

41 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บํารุง สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.06 น. 84.5 มม.
บ้านสันโค้ง สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านสันป่าตอง สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านห้วยทรายเล่ือน สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านจําไก่ สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านใหม่พฒันา สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านร่องชมภู สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านชาติภูไท สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา
บ้านห้วยทรายแก้ว สันโค้ง ดอกคําใต้ พะเยา

42 STN1105 บ้านน้ําพริก ยางโกลน นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.33 น. 83.5 มม.
บ้านกกมะโมง ยางโกลน นครไทย พษิณุโลก
บ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย พษิณุโลก

43 STN0329 บ้านน้ําหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.38 น. 82.5 มม.
บ้านแก่งครก กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
บ้านนาหว้าน้อย กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
บ้านกกจาน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย

44 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 11.24 น. 104.0 มม.
บ้านหม้อแกงทอง แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
บ้านแม่กาท่าข้าม แม่กา เมืองพะเยา พะเยา

45 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.37 น. 3.26 ม.
บ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา (ระดับน้ํา)
บ้านปิน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านสบทราย เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านป่าซางคํา เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านมาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านแพทย์ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านหนองกลาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา

46 STN0104 บ้านน้ํากุ่ม นํ้ากุ่ม นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.39 น. 82.5 มม.
บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พษิณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.23 น. 100.0 มม.
บ้านนาวงฆ้อง นํ้ากุ่ม นครไทย พษิณุโลก
บ้านโป่งเบ้ีย นํ้ากุ่ม นครไทย พษิณุโลก

47 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.38 น. 94.0 มม.
บ้านแก่งไฮ หนองบัว ภูเรือ เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 19.31 น. 107.0 มม.
บ้านบวมหก หนองบัว ภูเรือ เลย
บ้านสันติสุข หนองบัว ภูเรือ เลย

48 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.30 น. 82.5 มม.
บ้านวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ์
บ้านวังกวาง วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ์
บ้านโป่งนกแก้ว วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ์
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49 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.45 น. 90.5 มม.
บ้านกอก เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
บ้านหนอง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
บ้านชี เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน

50 STN0902 บ้านน้ําพร้า นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.45 น. 88.0 มม.
บ้านต้นแดง นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 19.16 น. 145.0 มม.
บ้านห้วยพญา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านนาป่าคา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์

51 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.50 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 14.03 น. 101.0 มม.

52 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 11.46 น. 88.5 มม.
บ้านสองคอน ปลาบ่า ภูเรือ เลย
บ้านน้ําทบ ปลาบ่า ภูเรือ เลย

53 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.10 น. 5.33 ม.
บ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 14.03 น. 6.34 ม.

54 STN0347 บ้านบ่อส่ีเหล่ียม ปงเตา งาว ลําปาง 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 11.54 น. 99.0 มม.
บ้านแม่ฮา่งเหนือ ปงเตา งาว ลําปาง
บ้านสามเหล่ียม นาแก งาว ลําปาง

55 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.11 น. 84.0 มม.
บ้านนาเช่ือม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.56 น. 98.5 มม.
บ้านนาล่ึง เหล่ากอหก นาแห้ว เลย

56 STN0942 บ้านอเีลิศใหม่ นาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.00 น. 84.0 มม.
บ้านอเีลิศ นาซํา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
บ้านกุดแข้ หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์

57 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.13 น. 86.5 มม.
บ้านโคกใหม่ ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
บ้านโคกสว่าง ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
บ้านหนองเขียว ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์

58 STN0343 บ้านน้ํากิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 12.22 น. 97.5 มม.
บ้านน้ํากิกลาง ผาทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านน้ํากิเหนือ ผาทอง ท่าวังผา น่าน

59 STN1083 บ้านบ่อโพธ์ิ บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 12.51 น. 88.0 มม.
60 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.21 น. 117.5 มม.

บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
61 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.38 น. 106.0 มม.

บ้านห้วยชมภู แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านโฮง่ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านแม่เจดีย์ แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านสา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านสันกู่ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านสันติสุข แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านใหม่พัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
บ้านจําบอน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
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62 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 13.55 น. 105.5 มม.
บ้านนาแห้วเก่า นาแห้ว นาแห้ว เลย
บ้านนาแห้วใหม่ นาแห้ว นาแห้ว เลย
บ้านบุ่ง นาแห้ว นาแห้ว เลย

63 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.06 น. 83.0 มม.
บ้านดอยต้ิว ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
บ้านห้วยม่วง แสนทอง ท่าวังผา น่าน

64 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 13.58 น. 83.0 มม.
บ้านนํ้ายาว อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งใหม่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งกลาง อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งฆ้อน อวน ปัว น่าน
บ้านไร่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งเฮา้ อวน ปัว น่าน

65 STN0168 บ้านก่ิวเคียน จริม ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 13.43 น. 90.0 มม.
1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 15.42 น. 106.0 มม.

66 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 13.30 น. 83.5 มม.
บ้านเมืองน้อย แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 18.34 น. 106.0 มม.
บ้านห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย

67 STN0337 บ้านผาน้ําย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.16 น. 90.0 มม.
บ้านดู่ พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
บ้านพญาแก้ว พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน
บ้านม่วง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน
บ้านพลู พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน

68 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 14.26 น. 101.5 มม.
บ้านใหม่ไทยเจริญ บ่อโพธิ์ นครไทย พษิณุโลก
บ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย พษิณุโลก

69 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.23 น. 85.0 มม.
บ้านปางกอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 15.48 น. 98.5 มม.
บ้านโป่งกุ่ม ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านปางจําปี ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่

70 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.08 น. 85.0 มม.
71 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.26 น. 92.0 มม.

บ้านต๋อมดง บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 21.23 น. 101.0 มม.
บ้านต๋อมดง บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา

72 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น นํ้าปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.27 น. 84.0 มม.
บ้านธรรมวงศ์ ห้วยมุ่น นํ้าปาด อตุรดิตถ์
บ้านมณีแก้ว ห้วยมุ่น นํ้าปาด อตุรดิตถ์

73 STN0901 บ้านห้วยคอม นํ้าไผ่ นํ้าปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.33 น. 87.0 มม.
บ้านห้วยเนียม นํ้าไผ่ นํ้าปาด อตุรดิตถ์
บ้านกกหม่อนแก้ว นํ้าไผ่ นํ้าปาด อตุรดิตถ์
บ้านปางขามป้อม นํ้าไผ่ นํ้าปาด อตุรดิตถ์

74 STN1033 บ้านวังแข แม่สา เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.31 น. 3.28 ม.
บ้านวังดิน แม่สา เวียงสา น่าน 2. เตือนภัยสีแดง 2 ส.ค. 63 18.07 น. 4.42 ม.
บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน ระดับน้ํา
บ้านปงสนุกใหม่ ปงสนุก เวียงสา น่าน
บ้านห้วยสันทราย ปงสนุก เวียงสา น่าน
บ้านต้นหนุน กลางเวียง เวียงสา น่าน

75 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.35 น. 82.5 มม.
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76 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.42 น. 90.0 มม.
บ้านห้วยส้มป่อย ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน

78 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.51 น. 87.5 มม.
บ้านหนองน่าน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

79 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.49 น. 87.0 มม.
บ้านฝาย บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 22.10 น. 6.21ม.
บ้านใหม่ บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์ ระดับนํ้า
บ้านโคกทรายขาว บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์

80 STN1488 บ้านนากลํ่า น้ําไคร้ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 15.04 น. 103.5 มม.
บ้านวังผาชัน น้ําไคร้ น้ําปาด อตุรดิตถ์

81 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 14.52 น. 83.5 มม.
82 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.23 น. 83.5 มม.

บ้านน้ําป้าก ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
83 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.30 น. 82.5 มม.
84 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.23 น. 89.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 19.50 น. 97.5 มม.
85 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.26 น. 83.0 มม.

บ้านโป่งฮอ่ม บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
บ้านแม่ฮอ่งไคร้ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

86 STN1204 บ้านน้ําดั้น ภูคา ปัว น่าน 1. เตอืนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.30 น. 87.0 มม.
87 STN1530 บ้านน้ําแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.49 น. 83.0 มม.
88 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.43 น. 88.0 มม.

บ้านเวียงใต้ บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
บ้านบุญเริง บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
บ้านปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
บ้านศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่

89 STN1509 บ้านน้ําคลาด บ้านพร้าว นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.47 น. 82.5 มม.
บ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย พษิณุโลก
บ้านหนองน้ําปอ ท่าสะแก ชาติตระการ พษิณุโลก

90 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิม่ นครไทย พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.54 น. 93.5 มม.
91 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 15.33 น. 3.18ม.

บ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน ระดับนํ้า
บ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านนาทราย แสนทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านปูคา ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 1 ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 2 ริม ท่าวังผา น่าน

92 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 16.16 น. 83.5 มม.
บ้านดอนเฟอืง เรือง เมืองน่าน น่าน
บ้านนางาม เรือง เมืองน่าน น่าน
บ้านสันป่าสัก เรือง เมืองน่าน น่าน

93 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 16.12 น. 86.0 มม.
บ้านทุ่งเหนือ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
บ้านดง สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่

94 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 16.17 น. 88.5 มม.
95 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 17.05 น. 84.0 มม.

บ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พษิณุโลก
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96 STN0795 บ้านห้วยน้ําอุน่ อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 18.08 น. 82.5 มม.
บ้านปางมอญ อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน
บ้านฝ่ังหมิ่น อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน

97 STN1149 บ้านน้ําจวง บ่อภาค ชาติตระการ พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 18.07 น. 82.5 มม.
98 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 18.22 น. 82.5 มม.
99 STN1295 บ้านขุนนํ้าคับ บ่อภาค ชาติตระการ พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 19.04 น. 91.5 มม.
100 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 19.30 น. 105.0 มม.
101 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ส.ค. 63 21.22 น. 84.0 มม.

บ้านเหล่าป่าสานอก ขุนฝาง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 21.56 น. 117.0 มม.
บ้านเหล่าป่าสาใน ขุนฝาง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านห้วยภูนก ขุนฝาง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านปางวัว ขุนฝาง เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์

102 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 21.22 น. 115.0 มม.
103 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แมส่รวย เชียงราย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 21.35 น. 86.0 มม.

บ้านใหม่พฒันา วาวี แม่สรวย เชียงราย
บ้านห้วยไคร้ วาวี แม่สรวย เชียงราย
บ้านห้วยน้ําเย็น วาวี แม่สรวย เชียงราย
บ้านแม่ย่านํา วาวี แม่สรวย เชียงราย

104 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ส.ค. 63 22.11 น. 104.5 มม.
105 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 01.02 น. 90.5 มม.

บ้านเวร บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 02.36 น. 103.0 มม.
บ้านสะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

106 STN0903 บ้านงอมถ้ํา ท่าแฝก ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 02.41 น. 101.5 มม.
บ้านงอมสัก ท่าแฝก ท่าปลา อตุรดิตถ์

107 STN0076 บ้านสวา้เหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 02.49 น. 87.0 มม.
บ้านสปัน ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 03.19 น. 97.5 มม.
บ้านห้วยขาบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

108 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 02.58 น. 86.5 มม.
บ้านบวกอุม้ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 04.48 น. 107.5 มม.
บ้านสะเก้ียง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านสะจุก ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านห้วยเต๋ย ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านห้วยฟอง ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านด่าน ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านนาคุ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
บ้านเปียงก่อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน

109 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 02.28 น. 88.5 มม.
บ้านภูกอก สกาด ปัว น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 03.50 น. 100.0 มม.
บ้านสกาดเหนือ สกาด ปัว น่าน
บ้านสกาดใต้ สกาด ปัว น่าน
บ้านผาน้ําย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน

110 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 03.06 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 04.34 น. 101.0 มม.

111 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 03.07 น. 83.5 มม.
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112 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 03.07 น. 83.5 มม.
บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 03.58 น. 97.5 มม.
บ้านสะเละ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
บ้านห้วยปอ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
บ้านนํ้าว้า บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน
บ้านห้วยป๋อ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน

113 STN0244 บ้านนํ้าลาว แม่ลาว เชียงคํา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 03.16 น. 82.5 มม.
บ้านนํ้ามิน แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
บ้านกอก แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
บ้านสบทุ แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
บ้านแฮะ แม่ลาว เชียงคํา พะเยา

114 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 03.31 น. 93.0 มม.
บ้านจาโบ่ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 03.51 น. 105.0 มม.
บ้านยาป่าแหน ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน 2. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 04.45 น. 134.0 มม.
บ้านบ่อไคร้ ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮอ่งสอน

115 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 04.03 น. 89.5 มม.
บ้านแม่กวาง ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน
บ้านแม่สะก๊ัว ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน
บ้านห้วยริน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน

116 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 04.04 น. 83.5 มม.
บ้านผาสิงห์ ยอด สองแคว น่าน

117 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 04.06 น. 89.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 04.42 น. 101.0 มม.

118 STN0088 บ้านนํ้าปาน ชนแดน สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 04.35 น. 83.0 มม.
บ้านนํ้าหลุ ชนแดน สองแคว น่าน
บ้านปางกอม ชนแดน สองแคว น่าน
บ้านวังเสา ชนแดน สองแคว น่าน
บ้านสบพาง ชนแดน สองแคว น่าน
บ้านห้วยมอย ชนแดน สองแคว น่าน

119 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 04.29 น. 103.0 มม.
120 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 04.19 น. 87.0 มม.

บ้านทุ่งดุก เวียง เชียงของ เชียงราย
บ้านห้วยเม็ง เวียง เชียงของ เชียงราย

121 STN0243 บ้านต้นผ้ึง ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 05.11 น. 84.5 มม.
บ้านผาแดง ร่มเย็น เชียงคํา พะเยา

122 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคํา พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 05.18 น. 83.5 มม.
บ้านวังถ้ํา แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
บ้านผาลาด แม่ลาว เชียงคํา พะเยา
บ้านทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคํา พะเยา

123 STN0712 บ้านก่ิวจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 05.20 น. 84.5 มม.
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2. สถานการณ์น้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันน้ี (3 ส.ค. 63) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน ซินลากู) ประกอบ
กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกําลังแรง 

สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่น
สูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคล่ืนสูงมากกว่า 4 
เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออกจากฝั่ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝน
ฟ้าคะนอง จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

อน่ึง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน ซินลากู) มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.ปัว จ. น่าน ประเทศไทย กําลังเคล่ือนตัว
ทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าพายุน้ีจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่า (พายุระดับ 1) ใน
วันน้ี (3 ส.ค. 63) 

 


