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ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
13 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.32 น. 3.03 ม.

บ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา (ระดับน้ํา)
บ้านปิน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านทา่ม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านสบทราย เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านป่าซางคํา เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านมาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านแพทย์ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านหนองกลาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา

14 STN1215 บ้านผาราง ทุง่ศรี ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.35 น. 84.0 มม.
บ้านวังหม้อ ทุง่ศรี ร้องกวาง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 05.40 น. 97.5 มม.
บ้านร้องเขม็ ร้องเขม็ ร้องกวาง แพร่

15 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.34 น. 4.08 ม.
บ้านฝาย บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์ (ระดับน้ํา)
บ้านใหม่ บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์
บ้านโคกทรายขาว บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์

16 STN1507 บ้านจําวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.40 น. 83.0 มม.
บ้านวังป้ึง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านทุง่ค๊ัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

17 STN0203 บ้านแม่กําปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.59 น. 89.0 มม.
บ้านธารทอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 04.15 น. 123.5 มม.
บ้านป๊อก ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
บ้านแม่ลาย ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่

18 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.55 น. 85.0 มม.
บ้านทุง่ขา บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.13 น. 104.5 มม.
บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านคือ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านดู่ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านป่าต้าง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านนาวี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน

19 STN0436 บ้านป่าเหม้ียง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลําปาง 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 04.00 น. 99.5 มม.
20 STN0448 บ้านสันนาเคียน ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 03.35 น. 85.5 มม.

บ้านต้นป่อง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านก้นฝาย น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านน้ํามวบ นํ้ามวบ เวียงสา น่าน
บ้านสันรุ่งเรือง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านธารทอง น้ํามวบ เวียงสา น่าน
บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน

21 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุง่ ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.10 น. 83.0 มม.
บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านทุง่เจริญ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านแม่ลอง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านไผ่ล้อม หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านนามน หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านหัวทุง่ หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านนาอุ่นน่อง หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านนาอุ่นน่อง หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านเชตวัน หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านไผ่ล้อมพัฒนา หัวทุง่ ลอง แพร่
บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่

22 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.03 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 05.49 น. 103.0 มม.
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
23 STN0903 บ้านงอมถ้ํา ทา่แฝก ทา่ปลา อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.15 น. 82.5 มม.

บ้านงอมสัก ทา่แฝก ทา่ปลา อุตรดิตถ์
24 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.33 น. 82.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 05.49 น. 106.0 มม.
25 STN0896 บ้านทา่ล้อ แงง ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.42 น. 86.5 มม.

บ้านศาลา เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านสบปัว เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านดอนแก้ว เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านวังม่วง เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านนาวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านทุง่กวาง แงง ปัว น่าน
บ้านหนองเหงือก แงง ปัว น่าน
บ้านพาน แงง ปัว น่าน
บ้านหัวเมือง แงง ปัว น่าน
บ้านดอนมูล แงง ปัว น่าน
บ้านนาก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านปง เจดีย์ชัย ปัว น่าน
บ้านทุง่ชัย เจดีย์ชัย ปัว น่าน

26 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.41 น. 83.0 มม.
บ้านนาสาร บ้านปิน ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.30 น. 99.5 มม.
บ้านบ่อ บ้านปิน ลอง แพร่
บ้านเหล่าป่าม่วง บ้านปิน ลอง แพร่
บ้านก้องฝาย บ้านปิน ลอง แพร่

27 STN1198 บ้านทอ่สมาน เตาปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.29 น. 84.0 มม.
บ้านป่าแดง เตาปูน สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.17 น. 111.0 มม.
บ้านเตาปูน เตาปูน สอง แพร่
บ้านธาตุพระลอ บ้านกลาง สอง แพร่

28 STN0712 บ้านก่ิวจันทร์ ขนุน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 05.26 น. 82.5 มม.
29 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 05.20 น. 82.5 มม.

บ้านผามอก ต้าผามอก ลอง แพร่
บ้านน้ําริน ต้าผามอก ลอง แพร่
บ้านปง ต้าผามอก ลอง แพร่
บ้านใหม่พม่า ต้าผามอก ลอง แพร่
บ้านม่วงเจริญ ต้าผามอก ลอง แพร่
บ้านศรีใจ ต้าผามอก ลอง แพร่

30 STN0421 บ้านแม่วอง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 05.41 น. 86.5 มม.
บ้านขนุทา ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
บ้านขนุออน ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
บ้านใหม่แม่ป่าซาง ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่

31 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.16 น. 99.5 มม.
บ้านแพะ หนองแดง แม่จริม น่าน
บ้านนาบัว หนองแดง แม่จริม น่าน
บ้านแคว้ง หนองแดง แม่จริม น่าน
บ้านหนองแดง หนองแดง แม่จริม น่าน
บ้านนาเจริญ หนองแดง แม่จริม น่าน

32 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.08 น. 97.5 มม.
บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
บ้านนาเคียนเหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
บ้านหลับมืนไตย ตาลชุม เวียงสา น่าน
บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน

33 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 04.06 น. 96.5 มม.
บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.21 น. 99.5 มม.

34 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.21 น. 96.5 มม.
บ้านห้วยหาด อวน ปัว น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 06.37 น. 98.5 มม.

35 STN0544 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.18 น. 87.5 มม.
บ้านปางยาว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านแม่กระทงิ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
36 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.15 น. 82.5 มม.
37 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.16 น. 90.5 มม.

บ้านห้วยแก๊ต ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านห้วยโรงใน ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านก่ิวนาค ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

38 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.20 น. 86.5 มม.
39 STN1347 บ้านก่ิวกอก น้ําปาย แม่จริม น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.12 น. 82.5 มม.

บ้านห้วยทรายมูล น้ําปาย แม่จริม น่าน
40 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.17 น. 82.5 มม.

บ้านปางป๋วย นาสัก แม่เมาะ ลําปาง
บ้านวังน้ําต้อง นาสัก แม่เมาะ ลําปาง
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ ลําปาง

41 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.12 น. 89.0 มม.
42 STN0069 บ้านน้ําไคร้ ยม ทา่วังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.44 น. 83.0 มม.

บ้านดอนแก้ว วรนคร ปัว น่าน
บ้านสลี จอมพระ ทา่วังผา น่าน
บ้านสบบ่ัว ยม ทา่วังผา น่าน
บ้านเสี้ยว ยม ทา่วังผา น่าน
บ้านพร้าว ยม ทา่วังผา น่าน
บ้านดอนมูล ศิลาเพชร ปัว น่าน
บ้านป่าตองพัฒนา ศิลาเพชร ปัว น่าน

43 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุง่ช้าง น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.20 น. 86.5 มม.
บ้านงอบใต้ งอบ ทุง่ช้าง น่าน
บ้านใต้ร่มโพธ์ิทอง งอบ ทุง่ช้าง น่าน
บ้านงอบกลาง งอบ ทุง่ช้าง น่าน

44 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.15 น. 83.0 มม.
บ้านพวงพยอม ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
บ้านภแูยง 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

45 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.24 น. 83.0 มม.
บ้านโทกค่า แดนชุมพล สอง แพร่
บ้านทุง่น้าว ทุง่น้าว สอง แพร่

46 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.42 น. 82.5 มม.
บ้านแม่จองไฟ ห้วยอ้อ ลอง แพร่

47 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ําแก่น ภูเพียง น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.32 น. 85.0 มม.
บ้านนาเหลืองม่วงขวา น้ําแก่น ภูเพียง น่าน
บ้านแก่นนคร น้ําแก่น ภูเพียง น่าน

48 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ํามวบ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.47 น. 83.0 มม.
บ้านห้วยสอน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
บ้านปากงุ๊ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน

49 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 07.04 น. 83.5 มม.
บ้านน้ํายาว อวน ปัว น่าน
บ้านทุง่ใหม่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุง่กลาง อวน ปัว น่าน
บ้านทุง่ฆ้อน อวน ปัว น่าน
บ้านไร่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุง่เฮา้ อวน ปัว น่าน



 

ห้องปฏิ บัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยนํ้าหลาก-ดินถล่ม (EARLY WARNING ROOM) โทร .02 298 6613 

 

 
 
2. สถานการณ์น้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันน้ี (21 ส.ค. 63) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
ลักษณะเช่นน้ีทําให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตก
สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลาก 

 

ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
50 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขยีว 21 ส.ค. 63 06.51 น. 82.5 มม.

บ้านแม่ปานใน แม่ปาน ลอง แพร่
บ้านแม่ปานนอก แม่ปาน ลอง แพร่


