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ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
15 STN0340 บ้านน้ําพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.09 น. 97.0 มม.

บ้านน้ําเพาะ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
บ้านห้วยพา่น เปือ ทุ่งช้าง น่าน

16 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.10 น. 2.71 ม.
บ้านปางปุก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 09.22 น. 3.01 ม.
บ้านหางทุ่ง นาไร่หลวง สองแคว น่าน ระดับน้ํา
บ้านใหม่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน
บ้านปางไฮ นาไร่หลวง สองแคว น่าน
บ้านสบเป็ด ผาตอ สองแคว น่าน

17 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.28 น. 89.0 มม.
บ้านทรายกาด ตับเต่า เทิง เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 12.56 น. 99.5 มม.
บ้านตีนเป็ด ตับเต่า เทิง เชียงราย
บ้านปากค่า ตับเต่า เทิง เชียงราย

18 STN1244 บา้นห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.28 น. 83.0 มม.
บ้านห้วยแกต๊ ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านห้วยโรงใน ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านกิว่นาค ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

19 STN1298 บ้านภูคํา งอบ ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.23 น. 83.5 มม.
20 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.27 น. 82.5 มม.

บ้านม่วง หงาว เทิง เชียงราย
บ้านป้ี หงาว เทิง เชียงราย
บ้านบุญนาค หงาว เทิง เชียงราย
บ้านหงาว หงาว เทิง เชียงราย
บ้านศาลาวาส หงาว เทิง เชียงราย
บ้านดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย
บ้านป่าจ้ี หงาว เทิง เชียงราย
บ้านป่าถ่อน หงาว เทิง เชียงราย
บ้านเอยีน หงาว เทิง เชียงราย

21 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 07.28 น. 83.0 มม.
บ้านทุ่งเป้า วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
บ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง
บ้านแม่เฮียว วังเหนือ วังเหนอื ลําปาง
บ้านขันหอม วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

22 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พษิณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.48 น. 4.20 ม.
บ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พษิณุโลก 2. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 19.15 น. 5.32 ม.

ระดับน้ํา
23 STN1530 บ้านน้ําแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.46 น. 112.5 มม.
24 STN1348 บ้านเกวต พญาแกว้ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.43 น. 99.5 มม.
25 STN1034 บ้านเข่ือนแกว้ ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.39 น. 3.17 ม.

บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน ระดับน้ํา
บ้านศรีเกดิ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านฝาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านตาแกว้ ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านทุ่งขาม ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
26 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม นาหอ ด่านซ้าย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.48 น. 3.16 ม.

บ้านาหอ นาหอ ด่านซ้าย เลย ระดับน้ํา
บ้านหนองผือ นาหอ ด่านซ้าย เลย
บ้านนาน้ําท่วม นาหอ ด่านซ้าย เลย
บ้านนาเบ้ีย นาหอ ด่านซ้าย เลย
บ้านโพนหนอง นาหอ ด่านซ้าย เลย
บ้านหัวนาแหลม นาหอ ด่านซ้าย เลย

27 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 07.51 น. 131.0 มม.
28 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 08.07 น. 87.0 มม.

บ้านป่าเส้า ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
บ้านสันเจริญ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
บ้านใหม่เจริญ ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย

29 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 08.07 น. 88.0 มม.
บา้นป่าแหน่ง วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง
บ้านค่ายวัง วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง
บ้านห้วยป้าย วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง

30 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 08.18 น. 85.5 มม.
บ้านสถาน 2 ภูซาง ภูซาง พะเยา
บ้านสถาน ภูซาง ภูซาง พะเยา
บ้านทุ่งแขม ภูซาง ภูซาง พะเยา
บ้านธาตุภูซาง ภูซาง ภูซาง พะเยา

31 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 08.25 น. 82.5 มม.
บา้นทุ่งต้ิว ภูซาง ภูซาง พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 09.35 น. 98.0 มม.
บ้านทุ่งกระเทียม ภูซาง ภูซาง พะเยา
บ้านห้วยไฟวัฒนา ภูซาง ภูซาง พะเยา

32 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.04 น. 83.0 มม.
บ้านท่าข้าม หงาว เทิง เชียงราย
บ้านสันต้นเปา หงาว เทิง เชียงราย

33 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.01 น. 87.5 มม.
34 STN0338 บ้านปอน ปอน ทุ่งช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 08.48 น. 6.20 ม.

บ้านใหม่ ปอน ทุ่งช้าง น่าน ระดับน้ํา
บ้านป่าเปือย ปอน ทุ่งช้าง น่าน
บ้านหลายทุ่ง ปอน ทุ่งช้าง น่าน
บ้านหนองคํา ปอน ทุ่งช้าง น่าน

35 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.19 น. 82.5 มม.
บ้านขุนกูน ภูคา ปัว น่าน

36 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.40 น. 82.5 มม.
บ้านห้วยผ้ึง เวียง เทิง เชียงราย
บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ เวียง เทิง เชียงราย
บ้านทุ่งโห้งเหนือ เวียง เทิง เชียงราย

37 STN0381 บ้านป่าซางพฒันา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.45 น. 93.5 มม.
บ้านป่าแงะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 10.04 น. 99.0 มม.
บ้านสันมะนะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย

38 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 09.49 น 84.5 มม.
บ้านป่าแต้ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 10.21 น. 98.0 มม.
บ้านนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 3. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 12.35 น. 125.0 มม.
บ้านแม่บอน โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
บ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
บ้านฮ่างตํ่า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
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ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
39 STN0513 บ้านน้ําตกพฒันา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 10.00 น. 83.5 มม.

บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
40 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภยัสีเขียว 3 ส.ค. 63 10.02 น. 89.5 มม.

บ้านฮ่างตํ่า ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 10.16 น. 102.5 มม.
41 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 10.12 น. 8.34 ม.

บ้านฝาย บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์ ระดับน้ํา
บ้านใหม่ บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์
บ้านโคกทรายขาว บ้านฝาย น้ําปาด อตุรดิตถ์

42 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 10.07 น. 82.5 มม.
43 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 10.27 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 12.39 น. 109.5 มม.
44 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 10.39 น. 82.5 มม.
45 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 11.20 น. 4.53 ม.

บ้านอาฮาม ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน ระดับน้ํา
บ้านสบยาว ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
บ้านท่าวังผา 2 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
บ้านท่าวังผา 3 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
บ้านสบย่าง ป่าคา ท่าวังผา น่าน

46 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 11.20 น. 88.0 มม.
บ้านแม่ปั๋ง แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่

47 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 11.40 น. 3.22 ม.
บ้านกองลมใหม่ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 12.31 น. 4.76 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 13.14 น. 5.27 ม.
ระดับน้ํา

48 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 12.37 น. 85.0 มม.
บ้านปางไฮ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านดง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านแม่ตอนหลวง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านปางกําแพงหิน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้านป่าป่าน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

49 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 12.54 น. 112.5 มม.
บ้านห้วยส้าน ภูซาง ภูซาง พะเยา

50 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 12.54 น. 82.5 มม.
บ้านล้อง แม่แวน พร้าว เชียงใหม่

51 STN1113 บ้านป่าฮ้ิน บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 12.58 น. 83.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 14.03 น. 103.0 มม.

52 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 13.00 น. 88.5 มม.
บ้านหนองปิด สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 16.08 น. 97.5 มม.
บ้านหนองครก สันทราย พร้าว เชียงใหม่
โป่งเย็น สันทราย พร้าว เชียงใหม่

53 STN0839 บ้านไหล่ท่า แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 13.36 น. 86.5 มม.
บ้านสันป่าตึง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
บ้านห้วยนกแล แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
บ้านแม่ระมาด แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
บ้านแม่ปุ้ม แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก

54 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ส.ค. 63 13.34 น. 3.56 ม.
บ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน ระดับน้ํา
บ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านนาทราย แสนทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านปูคา ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 1 ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 2 ริม ท่าวังผา น่าน
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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) 

 

ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
55 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ํามวบ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 13.55 น. 7.00 ม.

บ้านห้วยสอน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน ระดับน้ํา
บ้านปากงุ๊ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน

56 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีแดง 3 ส.ค. 63 13.54 น. 178.0 มม.
57 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 14.04 น. 83.5 มม.

บ้านแม่มะกู้ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
บ้านห้วยน้ําริน ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่

58 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 14.21 น. 87.5 มม.
บ้านร่มฟา้หลวง ปอ เวียงแก่น เชียงราย

59 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 14.31 น. 82.5 มม.
60 STN0257 บ้านน้ําริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 15.20 น. 82.5 มม.

บ้านแม่หมูลีซอ สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
61 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ส.ค. 63 19.26 น. 2.27 ม.

บ้านนาหืก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ ระดับน้ํา
บ้านสะลวงใน สะลวง แม่ริม เชียงใหม่

62 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 ส.ค. 63 04.13 น. 119.0 มม.
63 STN0917 บ้านแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ส.ค. 63 04.38 น. 3.68 ม.

บ้านสันปูเลย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ระดับน้ํา
บ้านจอมแจ้ง แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
บ้านตีนดอย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย


