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ลําดับ
สถานี
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
8 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.23 น. 99.5 มม.

บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านทุ่งเจริญ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านแม่ลอง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้านไผ่ล้อม หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านนามน หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านหัวทุ่ง หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านนาอุน่น่อง หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านนาอุน่น่อง หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านเชตวัน หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านไผ่ล้อมพัฒนา หัวทุ่ง ลอง แพร่
บ้านนาตุ้ม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่

9 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.24 น. 108.5 มม.
บ้านห้วยแก๊ต ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านห้วยโรงใน ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
บ้านไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านก่ิวนาค ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

10 STN1347 บ้านก่ิวกอก น้ําปาย แม่จริม น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.27 น. 97.5 มม.
บ้านห้วยทรายมูล น้ําปาย แม่จริม น่าน

11 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.35 น. 104.5 มม.
บ้านซาวหลวง บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 08.17 น. 127.5 มม.
บ้านนามน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านนาปงพัฒนา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านสะไมย์ นาซาว เมืองน่าน น่าน
บ้านนาหิน นาซาว เมืองน่าน น่าน

12 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.31 น. 103.0 มม.
บ้านหนองน่าน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน

13 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 07.37 น. 99.0 มม.
บ้านแพะร่องหิน แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่

14 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.32 น. 88.0 มม.
15 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.38 น. 84.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 09.10 น. 101.5 มม.
16 STN0795 บ้านห้วยน้ําอุน่ อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.31 น. 85.5 มม.

บ้านปางมอญ อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 14.51 น. 115.5 มม.
บ้านฝั่งหม่ิน อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน

17 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ําเลา ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.27 น. 88.0 มม.
บ้านห้วยทรายขาว น้ําเลา ร้องกวาง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.28 น. 102.0 มม.
บ้านน้ําเลาใต้ น้ําเลา ร้องกวาง แพร่

18 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.23 น. 83.5 มม.
บ้านนาสัก นาสัก แม่เมาะ ลําปาง

19 STN1337 บ้านชมพู อา่ยนาไลย เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.38 น. 87.5 มม.
บ้านสาคร แม่สาคร เวียงสา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 12.30 น. 98.0 มม.

20 STN1405 บ้านสะเลียม ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.26 น. 84.5 มม.
บ้านป่าหุ่ง ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 12.22 น. 102.5 มม.

21 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.34 น. 82.5 มม.
บ้านบ่อสวก บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.26 น. 97.5 มม.
บ้านป่าคา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 3. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 10.07 น. 128.0 มม.
บ้านเชียงยืน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านหนองโต้ม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านดอนอดุม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านสวกพัฒนา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน
บ้านนาซาว นาซาว เมืองน่าน น่าน
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
22 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 08.05 น. 84.0 มม.

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

23 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 07.44 น. 83.0 มม.
บ้านปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
บ้านไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่

24 STN0069 บ้านน้ําไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.10 น. 99.5 มม.
บ้านดอนแก้ว วรนคร ปัว น่าน
บ้านสลี จอมพระ ท่าวังผา น่าน
บ้านสบบั่ว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านเสี้ยว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านพร้าว ยม ท่าวังผา น่าน
บ้านดอนมูล ศลิาเพชร ปัว น่าน
บ้านป่าตองพัฒนา ศลิาเพชร ปัว น่าน

25 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 07.50 น. 121.5 มม.
บ้านพวงพยอม ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
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

26 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.07 น. 113.0 มม.
บ้านใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 08.28 น. 121.0 มม.
บ้านห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน

27 STN0931 บ้านกลาง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.30 น. 3.71 ม.
บ้านหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 17.57 น. 4.98 ม.
บ้านปิน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา (ระดับน้ํา)
บ้านท่าม่าน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านสบทราย เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านป่าซางคํา เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
บ้านมาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านแพทย์ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
บ้านหนองกลาง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา

28 STN1324 บ้านแก่นอดุร น้ําแก่น ภูเพียง น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.24 น. 101.5 มม. 
บ้านนาเหลืองม่วงขวา น้ําแก่น ภูเพียง น่าน
บ้านแก่นนคร น้ําแก่น ภูเพียง น่าน

29 STN1432 บ้านหาดไร่ น้ํามวบ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.34 น. 100.5 มม.
บ้านห้วยสอน ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
บ้านปากงุ๊ ไหล่น่าน เวียงสา น่าน

30 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 08.29 น. 101.0 มม.
บ้านปางป๋วย นาสัก แม่เมาะ ลําปาง
บ้านวังน้ําต้อง นาสัก แม่เมาะ ลําปาง
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ นาสัก แม่เมาะ ลําปาง

31 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 08.24 น. 118.0 มม.
บ้านหัวนา แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
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12 ช่ัวโมง
32 STN0261 บ้านห้วยฮอ่มพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 08.25 น. 86.5 มม.

บ้านปากห้วยออ้ย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 11.01 น. 110.0 มม.
33 STN0353 บ้านนาฝ่า จอมพระ ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 08.21 น. 2.75 ม.

บ้านใหม่ จอมพระ ท่าวังผา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 10.08 น. 3.29 ม.
บ้านนาเผือก จอมพระ ท่าวังผา น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านยู้ จอมพระ ท่าวังผา น่าน
บ้านยู้ใต้ จอมพระ ท่าวังผา น่าน
บ้านยู้กลาง จอมพระ ท่าวังผา น่าน

34 STN1338 บ้านน้ําใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 08.25 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 12.36 น. 99.0 มม.

35 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 08.41 น. 85.5 มม.
บ้านห้วยยื่น บ่อ เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 09.11 น. 104.0 มม.

36 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 09.04 น. 110.5 มม.
บ้านน้ํายาว อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งใหม่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งกลาง อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งฆ้อน อวน ปัว น่าน
บ้านไร่ อวน ปัว น่าน
บ้านทุ่งเฮา้ อวน ปัว น่าน

37 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 09.10 น. 101.58 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

38 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 09.07 น. 98.0 มม.
บ้านห้วยส้มป่อย ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน

39 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.05 น. 90.5 มม.
บ้านนาก๋ึน นาทะนุง นาหมื่น น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 10.24 น. 99.5 มม.
บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
บ้านนาหมอ เมืองลี นาหม่ืน น่าน
บ้านน้ําแพะ ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
บ้านป่าซาง เมืองลี นาหม่ืน น่าน
บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหมื่น น่าน
บ้านมะคา่งาม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน

40 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.20 น. 2.26 ม.
บ้านแป้น ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ (ระดับน้ํา)
บ้านเหล่าศรีภูมิ ทต.เวียงต้า ลอง แพร่

41 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.23 น. 83.5 มม.
บ้านเหนือวัด สะเนียน เมืองน่าน น่าน
บ้านถืมตอง ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
บ้านดอนถืมตอง ถืมตอง เมอืงน่าน น่าน

42 STN0719 บ้านก่ิวม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.28 น. 86.0 มม.
43 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.23 น. 88.5 มม.

บ้านไชยสถาน ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 14.19 น. 4.18 ม.
บ้านศรีเกิด ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านฝาง ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
บ้านตาแก้ว ไชยสถาน เมืองน่าน นา่น
บ้านทุ่งขาม ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
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12 ช่ัวโมง
44 STN1033 บ้านวังแข แม่สา เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 09.32 น. 4.43 ม.

บ้านวังดิน แม่สา เวียงสา น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านปงสนุก ปงสนุก เวียงสา น่าน
บ้านปงสนุกใหม่ ปงสนุก เวียงสา น่าน
บ้านห้วยสันทราย ปงสนุก เวียงสา น่าน
บ้านต้นหนุน กลางเวียง เวียงสา น่าน

45 STN0184 บ้านวังกอก น้ําตก นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 09.27 น. 84.0 มม.
บ้านไพรอดุม แม่สาคร เวียงสา น่าน
บ้านเปา น้ําตก นาน้อย น่าน
บ้านไทยงาม น้ําตก นาน้อย น่าน

46 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 10.35 น. 99.5 มม.
บ้านพ้ีใต้ บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน
บ้านเกษตรสมบูรณ์ บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน
บ้านพ้ีกลาง บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน

47 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 10.45 น. 82.5 มม.
บ้านใหม่มงคล บัวใหญ่ นาน้อย น่าน
บ้านต้นม่วง บัวใหญ่ นาน้อย น่าน

48 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอยีบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 10.21 น. 88.0 มม.
บ้านห้วยโป่ง สะเอยีบ สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 13.49 น. 98.5 มม.

49 STN1539 บ้านศรีดอนไชย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 11.39 น. 9.28 ม.
บ้านศรีดอนชัย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 12.46 น. 10.61 ม.
บ้านทุ่งแล้ง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ (ระดับน้ํา)
บ้านปากจอกตะวันออก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
บ้านปากจอกตะวันตก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
บ้านใหม่ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
บ้านปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่

50 STN0846 บ้านสองแคว นาไร่หลวง สองแคว น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 11.30 น. 2.70 ม.
บ้านปางปกุ นาไร่หลวง สองแคว น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านหางทุ่ง นาไร่หลวง สองแคว น่าน
บ้านใหม่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน
บ้านปางไฮ นาไร่หลวง สองแคว น่าน
บ้านสบเป็ด ผาตอ สองแคว น่าน

51 STN1442 บ้านวังว้า ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 12.37 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

52 STN1359 บ้านห้วยคํา ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 12.21 น. 85.0 มม.
53 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 13.20 น. 82.5 มม.

บ้านศรีบุญเรือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน
บ้านหนอง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน

54 STN1507 บ้านจําวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 13.22 น. 175.0 มม.
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
บ้านทุ่งค๊ัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่

55 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 13.27 น. 219.5 มม.
บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
บ้านนาเคียนเหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน
บ้านหลับมืนไตย ตาลชุม เวียงสา น่าน
บ้านนากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน
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12 ช่ัวโมง
56 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 63 11.36 น. 149.5 มม.

บ้านทุ่งขา บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านฟ้า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านคอื บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านดู่ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านป่าต้าง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
บ้านนาวี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน

57 STN1035 บ้านส้อ เปือ เชียงกลาง น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.09 น. 2.30 ม.
บ้านหนองแดง เปือ เชียงกลาง น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านหนองผุก เปือ เชียงกลาง น่าน
บ้านซาววา พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน
บ้านดอนสบเปือ เปือ เชียงกลาง น่าน

58 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.05 น. 2.52 ม.
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 02.45 น. 3.02 ม.
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 3. เตือนภัยสีแดง 23 ส.ค. 63 12.15 น. 4.95 ม.
บ้านแพะโรงสูบ เด่นชัย เด่นชัย แพร่ (ระดับน้ํา)
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่

59 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.28 น. 82.5 มม.
บ้านทุ่งต้ิว ภูซาง ภูซาง พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 17.14 น. 98.0 มม.
บ้านทุ่งกระเทียม ภูซาง ภูซาง พะเยา
บ้านห้วยไฟวัฒนา ภูซาง ภูซาง พะเยา

60 STN0932 บ้านสบขาม ขุนควร ปง พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.42 น. 4.06 ม.
บ้านสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยา (ระดับน้ํา)
บ้านนาออ้ม ขุนควร ปง พะเยา
บ้านห้วยขุ่น ควร ปง พะเยา
บ้านวังบง ควร ปง พะเยา

61 STN0352 บ้านนาหนุน 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.43 น. 3.08 ม.
บ้านนาหนุน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 63 19.03 น. 3.52 ม.
บ้านนาหนุน 1 แสนทอง ท่าวังผา น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านนาทราย แสนทอง ท่าวังผา น่าน
บ้านปูคา ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 1 ริม ท่าวังผา น่าน
บ้านเชียงแล 2 ริม ท่าวังผา น่าน

62 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 14.54 น. 83.0 มม.
บ้านปา่ตาลเวียงแก้ว ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าตาลดอย ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าตาลเหนือ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าตาลกลาง ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าตาลใต้ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านห้วยห้อม ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าข่า ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านเจดีย์ใหม่ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
บ้านป่าตาลประชาสันติ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย

63 STN0849 บ้านแสนทอง ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 23.43 น. 2.26 ม.
บ้านแป้น ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ (ระดับน้ํา)
บ้านเหล่าศรีภูมิ ทต.เวียงต้า ลอง แพร่

64 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 63 23.28 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 04.11 น. 127.5 มม.

65 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยา 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 00.48 น. 5.09 ม.
บ้านท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน พะเยา 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 04.11 น. 5.63 ม.

(ระดับน้ํา)
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12 ช่ัวโมง
66 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 02.02 น. 84.5 มม.

บ้านนาสาร บ้านปิน ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 02.32 น. 101.0 มม.
บ้านบ่อ บ้านปิน ลอง แพร่
บ้านเหล่าป่าม่วง บ้านปิน ลอง แพร่
บ้านก้องฝาย บ้านปิน ลอง แพร่

67 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 02.24 น. 90.0 มม.
บ้านแม่ปานใน แม่ปาน ลอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 02.41 น. 109.0 มม.
บ้านแม่ปานนอก แม่ปาน ลอง แพร่

68 STN0188 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.16 น. 94.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 04.47 น. 104.0 มม.

69 STN1288 บ้านซําผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.07 น. 89.5 มม.
บ้านห้วยน้อยกา ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์

70 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.34 น. 95.5 มม.
บ้านปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 05.40 น. 98.5 มม.
บ้านไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่

71 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.48 น. 83.0 มม.
บ้านปางต้นผ้ึง บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 06.00 น. 99.0 มม.

72 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.51 น. 82.5 มม.
บ้านแก่นฟ้า ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน
บ้านไม้ฮงุ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน
บ้านป่าลาน ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน
บ้านทุ่งมะกอก ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน

73 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 04.54 น. 83.0 มม.
บ้านสันดอนแก้ว สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง
บ้านแม่วะ สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง
บ้านสันป่าเปา สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง
บ้านอ้อ สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง
บ้านเด่น สันดอนแก้ว แม่ทะ ลําปาง

74 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 05.12 น. 82.5 มม.
บ้านเหล่าป่าสานอก ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้านเหล่าป่าสาใน ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้านห้วยภูนก ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้านปางวัว ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

75 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 05.16 น. 83.0 มม.
76 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 05.38 น. 84.0 มม.

22 ส.ค. 63 06.19 น. 98.0 มม.
77 STN0168 บ้านก่ิวเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.03 น. 83.5 มม.
78 STN0104 บ้านนํ้ากุ่ม นํ้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.10 น. 86.0 มม.

บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก
บ้านนาวงฆ้อง นํ้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก
บ้านโป่งเบี้ย นํ้ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก

79 STN1550 บ้านห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.15 น. 83.0 มม.
บ้านปากสิน แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีแดง 22 ส.ค. 63 13.54 น. 5.17 ม.
บ้านพงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย (ระดับนํ้า)

80 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.55 น. 83.0 มม.
บ้านนํ้าพร้าว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่

81 STN1295 บ้านขุนนํ้าคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.48 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 08.01 น. 98.5 มม.

82 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.45 น. 84.5 มม.
83 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 07.05 น. 83.0 มม.

บ้านด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 08.11 น. 108.0 มม.
บ้านแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
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12 ช่ัวโมง
84 STN1149 บ้านน้ําจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณโุลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 06.51 น. 84.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 07.48 น. 98.0 มม.
85 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 07.18 น. 83.5 มม.

บ้านป่าฝาง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน
บ้านแม่ซอ เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน
บ้านหางปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน
บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน

86 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจําแป๋ เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 08.05 น. 83.0 มม.
บ้านห้วยขาน หมอกจําแป๋ เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน
บ้านห้วยมะเขือส้ม หมอกจําแป่ เมืองแม่ฮอ่งสอน แม่ฮอ่งสอน

87 STN1488 บ้านนากล่ํา น้ําไคร้ นํ้าปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 08.14 น. 83.5 มม.
บ้านวังผาชัน น้ําไคร้ นํ้าปาด อตุรดิตถ์

88 STN1040 บ้านไร่ น้ําริด เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 09.06 น. 6.06 ม.
บ้านน้ําริดใต้ น้ําริด เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 09.24 น. 6.13 ม.
บ้านน้ําริดเหนือ น้ําริด เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ (ระดับน้ํา)
บ้านม่อนสัมพันธ์ น้ําริด เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านวังสีสูบ งิ้วงาม เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านม่อนดินแดง ท่าเสา เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านไร่ น้ําริด เมืองอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์
บ้านไผ่ล้อม-ขอนแก่น น้ําริด เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์

89 STN1092 บ้านห้วยน้ําอุน่ บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 09.19 น. 96.0 มม.
บ้านห้วยน้ําปลา บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 09.55 น. 98.0 มม.

90 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 10.03 น. 83.5 มม.
บ้านแม่โข่จู เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน
บ้านมะหินหลวง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮอ่งสอน
บ้านแม่โถกลาง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน

91 STN0902 บ้านน้ําพร้า นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 09.58 น. 84.5 มม.
บ้านต้นแดง นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านห้วยพญา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านนาป่าคา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์

92 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 10.05 น. 82.5 มม.
บ้านฮา้นนํ้าหม้อ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 2. เตือนภัยสีแดง 23 ส.ค. 63 08.50 น. 62.5 มม.
บ้านน้ําแรม ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้านห้วยปากทอด ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้านห้วยลากปืน ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่

93 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 10.17 น. 83.0 มม.
บ้านห้วยไม้ซาง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน

94 STN1549 บ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณโุลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 10.33 น. 3.56 ม.
บ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณโุลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 13.47 น. 4.05 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 23 ส.ค. 63 20.02 น. 5.06 ม.
(ระดับน้ํา)

95 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 11.57 น. 2.13 ม.
บ้านศาลา สถาน นาน้อย น่าน (ระดับน้ํา)
บ้านสถาน สถาน นาน้อย น่าน
บ้านใหม่ สถาน นาน้อย น่าน
บ้านนา สถาน นาน้อย น่าน
บ้านหมาก สถาน นาน้อย น่าน
บ้านหล่ายหนอง สถาน นาน้อย น่าน
บ้านนาดอย สถาน นาน้อย น่าน
บ้านทุ่งเจริญ สถาน นาน้อย น่าน

96 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 11.57 น. 90.0 มม.
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12 ช่ัวโมง
97 STN0532 บ้านแม่สุ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 15.15 น. 5.20 ม.

บ้านสุขใจ แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน (ระดับน้ํา)
บ้านทุ่งป่าคา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน

98 STN0918 บ้านกองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 15.52 น. 2.75 ม.
บ้านกองลมใหม่ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ (ระดับน้ํา)

99 STN0229 บ้านนาต้นจั่น บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 15.44 น. 2.85 ม.
บ้านแม่รากใต้ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย (ระดับน้ํา)
บ้านแม่รากเหนือ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านปลายนา บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านหมอนสูง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านภูนกใต้ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

100 STN1537 บ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 16.03 น. 5.04 ม.
บ้านเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ (ระดับน้ํา)

101 STN1038 บ้านฟากท่า แม่สํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 16.43 น. 7.58 ม.
บ้านหนองออ้ หนองออ้ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 19.29 น. 8.23 ม.
บ้านหาดสูง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย (ระดับน้ํา)
บ้านใหม่ หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านแม่สําใต้ แม่สํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านแม่สําเหนือ แม่สํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านท่าโพธ์ิ แม่สํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านป่างิ้ว ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านวังคา่ ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านท่าด่าน ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านคลองปากร้าว หนองออ้ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
บ้านหนองออ้ หนองออ้ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

102 STN1514 บ้านเนินพยอม บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 17.15 น. 2.62 ม.
บ้านดง บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก (ระดับน้ํา)
บ้านนาซาน บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก
บ้านท่าสวนยา บ้านดง ชาติตระการ พิษณโุลก

103 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 17.28 น. 7.25 ม.
บ้านฝาย บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์ (ระดับน้ํา)
บ้านใหม่ บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์
บ้านโคกทรายขาว บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์

104 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 19.20 น. 91.0 มม.
บ้านเนินต้อง พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 63 19.37 น. 100.0 มม.
บ้านคลองไทร วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
บ้านน้ําลัด พุทธบาท ชนแดน เพชรบรูณ์
บ้านอา่งหิน พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้านลาดน้อย พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์

105 STN0297 บ้านศกัดิ์เฉลิมกิจ เขาคอ้ เขาคอ้ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 63 22.08 น. 82.5 ม.
บ้านฟองเพชร เขาคอ้ เขาคอ้ เพชรบูรณ์
บ้านเพชรดํา เขาคอ้ เขาคอ้ เพชรบูรณ์

106 STN0431 บ้านป่ากล้วย แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 01.25 น. 2.27 ม.
บ้านจอมแจ้ง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ส.ค. 63 01.36 น. 2.60 ม.
บ้านนาคาว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 3. เตือนภัยสีแดง 23 ส.ค. 63 02.09 น. 3.12 ม.
บ้านใหม่วังยาว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน (ระดับน้ํา)

107 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีแดง 23 ส.ค. 63 02.57 น. 129.0 มม.
บ้านแม่อมุป๊อก ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านแม่ปุ๋น ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านห้วยเด่ือ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
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2. สถานการณ์น้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันน้ี (24 ส.ค. 63) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นน้ีทํา
ให้มีฝนตกหนักบางพ้ืนที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวัง
อันตรายจากฝนที่ยังคงตกหนัก ซึ่งทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากได้ 

 

ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
108 STN0934 บ้านหนองป่าแขม แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 03.01 น. 2.28 ม.

บ้านหนองผักหนาม แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน (ระดับน้ํา)
บ้านน้ําดิบ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านห้วยวอก แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านคะปวง แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านห้วยทราย แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านทุ่งแพมเหนือ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านทุ่งพร้าว แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านไร่ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน
บ้านดงสงัด แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน

109 STN1325 บ้านช่ืน ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 83.0 น. 82.5 ม.
บ้านช่ืนใหม่ ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน

110 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 06.00 น. 85.5 ม.
111 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 06.00 น. 85.5 ม.

บ้านดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ส.ค. 63 06.53 น. 99.0 มม.
112 STN0123 บ้านดง ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 07.35 น. 84.5 มม.

บ้านละอมู ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮอ่งสอน
113 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 19.31 น. 2.43 ม.

บ้านนาหืก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ (ระดับน้ํา)
บ้านสะลวงใน สะลวง แม่ริม เชียงใหม่

114 STN1558 บ้านแม่รากกลาง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ส.ค. 63 22.24 น. 4.51 ม.
(ระดับน้ํา)


