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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
9 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 63 22.34 น. 84.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 03.15 น. 99.5 มม.
10 STN0275 บ้านโป่งกอ้นเส้า ท่ามะปราง แกง่คอย สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 63 23.07 น. 87.0 มม.

บ้านธารน้ําตก ชําผักแพว แกง่คอย สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 18 ก.ย. 63 23.33 น. 98.0 มม.
บ้านดง ชําผักแพว แกง่คอย สระบุรี

11 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แกง่คอย สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 63 22.57 น. 85.5 มม.
บ้านโป่งมงคล ท่ามะปราง แกง่คอย สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 00.43 น. 97.5 มม.
บ้านนํ้าซับ ท่ามะปราง แกง่คอย สระบุรี

12 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 63 23.34 น. 82.5 มม.
บ้านหนองกระชาย หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.51 น. 98.0 มม.
บ้านซับกระทิงใต้ หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
บ้านปางหัวช้าง หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

13 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ย. 63 23.57 น. 82.5 มม.
บ้านบุ่งเตย หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.29 น. 99.0 มม.
บ้านเกาะแกว้ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา

14 STN1238 บ้านหนองปล้อง กดุตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 00.35 น. 90.0 มม.
บ้านหินลาว กดุตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 01.09 น. 97.5 มม.

15 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 00.52 น. 83.0 มม.
บ้านหัวช้าง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้
บ้านอา่งไผ่ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้
บ้านพร้าว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้
บ้านจิก วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว้

16 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 01.05 น. 86.0 มม.
บ้านหนองหิน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.36 น. 98.0 มม.
บ้านยางเตี้ย ห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ

17 STN0548 ที่ทําการอทุยานฯเขาใหญ่ หินต้ัง เมืองนครนายก นครนายก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 01.16 น. 83.5 มม.
18 STN1411 บ้านซับปลากัง้ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 01.33 น. 82.5 มม.

บ้านซับตะกอง ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 03.05 น. 98.0 มม.
19 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.01 น. 86.5 มม.

บ้านใหม่ศรีอบุล โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.57 น. 105.5 มม.
บ้านเขาสามยอด โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี

20 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.03 น. 82.5 มม.
บ้านดงหลุ่ม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 03.24 น. 103.0 มม.
บ้านเขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี
บ้านด่านจันทร์ นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี

21 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.18 น. 83.5 มม.
บ้านผาแดง ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
บ้านเลิศมงคล ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา

22 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.20 น. 85.5 มม.
บ้านวังตาอนิทร์ ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 03.10 น. 101.5 มม.

23 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.21 น. 83.0 มม.
บ้านหนองผักเสน ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านหนองอเีหลอ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านลําทองหลาง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านไทยเจริญ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

24 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.22 น. 84.0 มม.
บ้านกระทุ่งทอง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.21 น. 102.0 มม.
บ้านระหอกเหียง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์

25 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.12 น. 92.5 มม.
26 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.17 น. 88.0 มม.

บ้านบ่อตะเคียนทอง หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 02.35 น. 99.0 มม.
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12 ชั่วโมง
27 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.49 น. 83.0 มม.

บ้านยุปใหญ่ ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
28 STN1217 บ้านพุฝร่ัง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 02.49 น. 85.5 มม.

บ้านวังข่อย วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 06.49 น. 112.0 มม.
29 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.00 น. 84.0 มม.

บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 04.53 น. 98.0 มม.
บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
บ้านกระดานเลื่อน มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
บ้านคลอง มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี
บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี

30 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.13 น. 93.5 มม.
บ้านท่ามะปราง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านหมูสี หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านกดุคล้า หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา

31 STN0985 บ้านขนงพระใต้ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.10 น. 3.03 ม.
บ้านขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 04.02 น. 3.53 ม.
บ้านขนงพระกลาง ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา (ระดับนํ้า)
บ้านบุกระเฉด ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
บ้านตะเคียนทอง ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา

32 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.44 น. 82.5 มม.
บ้านผ่านศึก พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา

33 STN1528 บ้านวังท่าดี วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.34 น. 84.5 มม.
บ้านขอนยางขวาง วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บ้านกลาง วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บ้านลําพาด วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บ้านท่าเยี่ยม ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บ้านไร่ขอนยางขวาง ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

34 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.32 น. 86.5 มม.
บ้านวังวัด ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบรูณ์
บ้านโคกกรวด ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บ้านตะเคียนพง ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

35 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลําพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.42 น. 91.0 มม.
บ้านหนองใหญ่ ลําพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 04.02 น. 104.0 มม.

36 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.51 น. 82.5 มม.
บ้านโนนกระโดน พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา

37 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.54 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 04.24 น. 103.5 มม.

38 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 03.57 น. 84.5 มม.
บ้านหนองหญ้าขาว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
บ้านลําบ้านใหม่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
บ้านโศกรวก หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา

39 STN0552 บ้านยุปอปีูน วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 04.11 น. 87.5 มม.
บ้านบุกระทิง วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
บ้านคลองนกแกว้ วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
บ้านหนองไม้แดง วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
บ้านยุบพัฒนา วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
บ้านอบุลพัฒนา วังหมี วังนํ้าเขียว นครราชสีมา

40 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ําเขียว วังนํ้าเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 04.21 น. 83.5 มม.
บ้านสวนห่อม วังน้ําเขียว วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
บ้านดินอดุม วังน้ําเขียว วังนํ้าเขียว นครราชสีมา
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บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
41 STN0365 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 04.31 น. 85.5 มม.

บ้านเงาไผ่ ช่องแคบ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 09.38 น. 98.5 มม.
บ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตาก
บ้านห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตาก

42 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ํ ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 05.11 น. 83.0 มม.
43 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 06.07 น. 84.5 มม.

บ้านสวนห้อม ปวนผุ หนองหิน เลย
44 STN1242 บ้านห้วยนํ้าลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 07.04 น. 85.0 มม.

บ้านห้วยน้ําลาดเหนือ ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์
45 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 08.26 น. 88.5 มม.

บ้านวังปลา พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
46 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 09.45 น. 82.5 มม.
47 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 09.43 น. 87.5 มม.

บ้านใหม่แม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 10.27 น. 99.0 มม.
บ้านแม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด ตาก
บ้านห้วยมหาวงค์ มหาวัน แม่สอด ตาก

48 STN0912 บ้านปางเหนือ ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 10.14 น. 2.26 ม.
บ้านปากคลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับนํ้า)
บ้านแปลงส่ี คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

49 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 10.47 น. 83.5 มม.
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน แม่สอด ตาก
บ้านเจดีย์โคะใหม่ มหาวัน แม่สอด ตาก
บ้านเจดีย์โคะเหนือ มหาวัน แม่สอด ตาก
บ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตาก

50 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 11.03 น. 84.0 มม.
บ้านมอเกอไทย วาเล่ย์ พบพระ ตาก
บ้านวาเล่ย์ใต้ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
บ้านวาเล่ย์เหนือ วาเล่ย์ พบพระ ตาก
บ้านยะพอ วาเล่ย์ พบพระ ตาก

51 STN0366 บ้านห้วยนํ้านัก พบพระ พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 11.18 น. 83.5 มม.
52 STN0442 บ้านโป่งน้ําร้อน โป่งน้ําร้อน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 11.33 น. 2.17 ม.

บ้านท่ากระบาก โป่งน้ําร้อน คลองลาน กําแพงเพชร (ระดับนํ้า)
บ้านท่าระแนะ นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
บ้านใหม่นาบ่อคํา นาบ่อคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

53 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อทุัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ย. 63 15.06 น. 87.0 มม.
บ้านคลองตะเคียนเต้ีย เขากวางทอง หนองฉาง อทุัยธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ย. 63 15.24 น. 103.5 มม.
บ้านประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง อทุัยธานี
บ้านวังตอยาง เขากวางทอง หนองฉาง อทุัยธานี
บ้านล่องตะเคียนเตี้ย เขากวางทอง หนองฉาง อทุัยธานี

54 STN0969 บ้านนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 01.25 น. 82.5 มม.
บ้านศรีฐาน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
บ้านหนองอเีลิง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
บ้านนาแปนใต้ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

55 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 03.45 น. 85.0 มม.
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12 ชั่วโมง
56 STN1536 บ้านสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 04.13 น. 2.26 ม.

บ้านดง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย ระดับนํ้า
บ้านใต้ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านปากคลองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านหนองอดี่อน โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านหร่ายปลากา้ง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านคุยพยอม โตนด ครีีมาศ สุโขทัย
บ้านเหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านลําคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านตะเข้ขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านสามพวง 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านอานม้า สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านหนองแล้ง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านปลายนา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านหัวถนน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
บ้านนาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

57 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 05.13 น. 5.08 ม.
บ้านห้วยไห ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 63 07.06 น. 6.13 ม.
บ้านนาออ้ม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 3. เตือนภัยสีแดง 20 ก.ย. 63 08.20 น. 7.25 ม.
บ้านโนนคอม โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแกน่ ระดับนํ้า
บ้านเซินใต้ คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

58 STN1548 บ้านหนองแห้ว บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 05.15 น. 4.02 ม.
บ้านฝาย บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์ ระดับนํ้า
บ้านใหม่ บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์
บ้านโคกทรายขาว บ้านฝาย นํ้าปาด อตุรดิตถ์

59 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 06.21 น. 100.0 มม.
บ้านปะอา บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 63 10.45 น. 117.0 มม.
บ้านหม่ืนด่าน บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด

60 STN0994 บ้านทุ่งกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 06.16 น. 2.76 ม.
บ้านตาพลาย สะตอ เขาสมิง ตราด 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ย. 63 07.49 น. 3.80 ม.
บ้านปงชี ตกพรม ขลุง จันทบุรี ระดับนํ้า
บ้านวันทอง ตกพรม ขลุง จันทบุรี

61 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลําปาง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 09.22 น. 84.5 มม.
บ้านไหล่หิน ไหล่หิน เกาะคา ลําปาง
บ้านมะกอกนาบัว ไหล่หิน เกาะคา ลําปาง

62 STN0838 บ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 10.04 น. 2.27 ม.
บ้านนาหืก สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ ระดับนํ้า
บ้านสะลวงใน สะลวง แม่ริม เชียงใหม่

63 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 11.21 น. 103.0 มม.
บ้านทุ่งเพล ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี

64 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 12.01 น. 3.51 ม.
บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน แม่กาษา แม่สอด ตาก ระดับนํ้า
บ้านแม่กาษา แม่กาษา แม่สอด ตาก
บ้านแม่กดึสามท่าใหม่ แม่กาษา แม่สอด ตาก
บ้านแม่กดึสามท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก
บ้านโพธิ์ทอง แม่กาษา แม่สอด ตาก
บ้านแม่กาษานุสรณ์ แม่กาษา แม่สอด ตาก
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ลําดับ
สถานี

รหัส
สถานี

บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันท่ี เวลา
ปริมาณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
65 STN0992 บ้านหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ย. 63 22.09 น. 2.32 ม.

บ้านวังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี ระดับนํ้า
บ้านวุ้งสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
บ้านตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

66 STN0166 บ้านนํ้าต๊ะ นํ้าหมัน ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 00.01 น. 90.5 มม.
บ้านทรายงาม น้ําหมัน ท่าปลา อตุรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 63 00.48 น. 99.5 มม.
บ้านปางหม่ิน นํ้าหมัน ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านผาลาด นํ้าหมัน ท่าปลา อตุรดิตถ์

67 STN0902 บ้านนํ้าพร้า นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 63 00.33 น. 99.0 มม.
บ้านต้นแดง นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านห้วยพญา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์
บ้านนาป่าคา นางพญา ท่าปลา อตุรดิตถ์

68 STN0848 บ้านป่ากล้วย สถาน นาน้อย น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 00.42 น. 1.91 ม.
บ้านศาลา สถาน นาน้อย น่าน ระดับนํ้า
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

69 STN0168 บ้านกิว่เคียน จริม ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 00.48 น. 87.0 มม.
70 STN0170 บ้านนํ้าลี นํ้าหมัน ท่าปลา อตุรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 00.40 น. 82.0 มม.
71 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 01.28 น. 82.5 มม.

บ้านนากึน๋ นาทะนุง นาหม่ืน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 63 03.50 น. 105.5 มม.
บ้านปิงใน ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน
บ้านนาหมอ เมืองลี นาหมื่น น่าน
บ้านน้ําแพะ ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน
บ้านป่าซาง เมืองลี นาหมื่น น่าน
บ้านปิงหลวง ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน
บ้านมะค่างาม ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน

72 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 01.51 น. 83.5 มม.
บ้านป่าค่า บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ย. 63 03.47 น. 100.5 มม.
บ้านตากล้า บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านคําเรือง บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านนาบอน บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านปง บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านบ่อแกว้ บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านป่าเป้า บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านนายาง บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านนาหวาย บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน
บ้านดอยงาม บ่อแกว้ นาหม่ืน น่าน

73 STN1037 บ้านแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 04.47 น. 2.68 ม.
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ ระดับนํ้า
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่
บ้านแพะโรงสูบ เด่นชัย เด่นชยั แพร่
บ้านปากพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่

74 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหม่ืน น่าน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ย. 63 05.00 น. 84.0 มม.
บ้านหัวทุ่ง นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
บ้านค้างออ้ย นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
บ้านนาตอง นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
บ้านห้วยฮอ้ นาทะนุง นาหม่ืน น่าน
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2. สถานการณ์น้ําฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันน้ี (21 ก.ย. 63) แจ้งว่า พยากรณ์
อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อม
ความกดอากาศตํ่าบริเวณอ่าวตังเก๋ีย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศ
ไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลาง ทําให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

  


