
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านทุ่งปี้ ตำบลทุ่งฮ้ัว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 12 48.5 ปกติ 
บ้านพละ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 24 105.5 ปกติ 
  
 

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1627 บ้ำนเวียคะด้ี หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 10.00 น. 85.5 มม.

บ้ำนห้วยมำลัย หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี
2 STN0905 บ้ำนขุนห้วย แมพุ่ง วังชิ้น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 09.31 น. 86.5 มม.

บ้ำนค้ำงค ำปัน แมพุ่ง วังชิ้น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 พ.ค. 65 13.15 น 102.0 มม.
บ้ำนค้ำงปินใจ แมพุ่ง วังชิ้น แพร่
บ้ำนป่ำไผ่ แมพุ่ง วังชิ้น แพร่
บ้ำนสลก แมเ่ก๋ิง วังชิ้น แพร่
บ้ำนวังกวำงเหนือ แมพุ่ง วังชิ้น แพร่
บ้ำนวังขอน แมพุ่ง วังชิ้น แพร่
บ้ำนแมพุ่ง แมพุ่ง วังชิ้น แพร่

3 STN1200 บ้ำนทุง่ตอน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 11.00น. 85.5 มม.
บ้ำนนำดง วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 พ.ค. 65 12.21 น. 100.0 มม.
บ้ำนต้นน๊อต วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนวังเงิน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง

4 STN0182 บ้ำนกองแหะ โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 12.47 น. 84.0 มม.
บ้ำนโป่งแยงใน(เหล่ำ) โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนผำนกกก โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนมว่งค ำ โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนบวกจ่ัน โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนปงไคร้ โป่งแยง แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนปำงไฮ แมแ่รม แมริ่ม เชียงใหม่
บ้ำนหนองหอยใหม่ แมแ่รม แมริ่ม เชียงใหม่

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 



 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
5 STN0345 บ้ำนแมจ่อก แมป้่ำก วังชิ้น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 16.06 น. 93.5 มม.

บ้ำนแมพุ่งหลวง แมพุ่ง วังชิ้น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 พ.ค. 65 16.50 น. 100.0 มม.
บ้ำนแช่ฟ้ำ แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนนำฮ่ำง แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนสบป้ำก แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนแมป้่ำก แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนเหล่ำ แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนแมบ่งใต้ แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนแมจ่อกนอก แมป้่ำก วังชิ้น แพร่
บ้ำนวังน้ ำเย็น แมป้่ำก วังชิ้น แพร่

6 STN0651 บ้ำนปำงมะโอ วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 16.39 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 16.54 น. 103.0 มม.

7 STN1259 บ้ำนนำยำบ หัวเสือ แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 17.49 น. 83.5 มม.
8 STN0252 บ้ำนขุนกลำง บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 19.17 น. 84.5 มม.

บ้ำนผำหมอน บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 พ.ค. 65 21.05 น. 98.5 มม.
บ้ำนอ่ำงกำน้อย บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 03.24 น. 123.5 มม.
บ้ำนหนองหล่ม บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่
บ้ำนแมก่ลำงหลวง บ้ำนหลวง จอมทอง เชียงใหม่

9 STN0123 บ้ำนดง ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 พ.ค. 65 23.01 น. 95.0 มม.
บ้ำนละอูม ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 01.50 น. 123.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 02.33 น. 137.0 มม.
10 STN0668 บ้ำนขุนห้วยนกกก แมห่ละ ท่ำสองยำง ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 00.14 น. 82.5 มม.
11 STN0583 บ้ำนนำฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 02.02 น. 82.5 มม.

บ้ำนวังกอง บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 03.53 น. 101.5 มม.
บ้ำนขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 04.44 น. 123.0 มม.
บ้ำนแมล่ำยเหนือ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
บ้ำนแมล่ำยตองเต้ำ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
บ้ำนกองปะ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่

12 STN0122 บ้ำนแมโ่ถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 02.07 น. 84.5 มม.
บ้ำนแมโ่ถ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 03.36 น. 101.0 มม.

13 STN0531 บ้ำนกอกหลวง แมน่ำจำง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 02.40 น. 85.0 มม.
บ้ำนแมก่องแป แมน่ำจำง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 03.02 น. 98.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 05.45 น. 121.0 มม.
14 STN0367 บ้ำนดูลำเปอร์ ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 02.46 น. 90.0 มม.

บ้ำนแมส่ะแมง แมน่ำจำง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 03.02 น. 98.0 มม.
บ้ำนห้วยห้ำ ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 05.45 น. 123.5 มม.
บ้ำนละอำงเหนือ ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยห้อม ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนแมส่ะบ๋ึงเหนือ แมล่ำน้อย แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนแมส่ะบ๋ึงใต้ แมล่ำน้อย แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน



 

 

 

 

ล ำดับ
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รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
15 STN0256 บ้ำนห้วยกุ้ง ป่ำโป่ง สบเมย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 03.18 น. 83.5 มม.

บ้ำนแมล่ำยจอลำ ป่ำโป่ง สบเมย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 04.07 น. 99.0 มม.
บ้ำนแมล่ำยบน ป่ำโป่ง สบเมย แมฮ่่องสอน 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 04.48 น. 121.0 มม.
บ้ำนแมก่องแปเหนือ ป่ำโป่ง สบเมย แมฮ่่องสอน

16 STN0024 บ้ำนแมห่ลุ กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 03.39 น. 83.5 มม.
บ้ำนอมเมง็ กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 07.33 น. 102.5 มม.
บ้ำนผำผ้ึง กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 08.21 น. 124.5 มม.

17 STN0209 บ้ำนห้วยหมำกหนุน ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 03.50 น. 84.0 มม.
บ้ำนแมก่วำง ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 05.17 น. 98.5 มม.
บ้ำนแมส่ะก๊ัว ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยริน แมล่ำน้อย แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

18 STN0124 บ้ำนดงใหม่ ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 03.51 น. 83.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 05.44 น. 99.5 มม.

19 STN0049 บ้ำนแมเ่หำะ แมเ่หำะ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 04.10 น. 82.5 มม.
บ้ำนแมส่วรรค์ แมเ่หำะ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 05.15 น. 101.5 มม.
บ้ำนแมส่วรรค์น้อย แมเ่หำะ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 08.43 น. 180.5 มม.
บ้ำนแมส่วรรค์หลวง แมเ่หำะ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน

20 STN0584 บ้ำนกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 05.03 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 07.41 น. 99.0 มม.

21 STN1467 บ้ำนทุง่รวงทอง แมล่ำน้อย แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 05.03 น. 82.5 มม.
บ้ำนท่ำผำปุ้ม ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 08.25 น. 98.5 มม.
บ้ำนใหมพั่ฒนำ ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

22 STN0525 บ้ำนปำงขุม ย้ังเมนิ สะเมงิ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 05.29 น. 83.0 มม.
บ้ำนนำกู่ผำยอง แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 06.36 น. 103.5 มม.

23 STN0528 บ้ำนแมต๊่อบเหนือ บ้ำนกำศ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 05.45 น. 83.5 มม.
บ้ำนแมต๊่อบกลำง บ้ำนกำศ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 09.03 น. 97.5 มม.
บ้ำนแมต๊่อบใต้ บ้ำนกำศ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน

24 STN0011 บ้ำนทุง่ยำว แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 05.57 น. 83.5 มม.
บ้ำนงำแมง แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 10.05 น. 111.0 มม.
บ้ำนปำงเติม แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่
บ้ำนแมตุ่งติง แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ แมส่ำบ สะเมงิ เชียงใหม่

25 STN0638 บ้ำนแมแ่ลบ แมล่ำน้อย แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 06.15 น. 82.5 มม.
26 STN0532 บ้ำนแมสุ่ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 06.18 น. 84.0 มม.

บ้ำนสุขใจ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนทุง่ป่ำคำ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

27 STN0253 บ้ำนขุนแปะ บ้ำนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 06.16 น. 83.0 มม.
บ้ำนบนนำ บ้ำนแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 07.38 น. 98.0 มม.
บ้ำนต้นผ้ึง บ้ำนแปะ จอมทอง เชียงใหม่

28 STN0833 บ้ำนห้วยโผ แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 06.57 น. 87.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 10.19 น. 97.5 มม.

29 STN0125 บ้ำนแมอุ่มลองน้อย ป๋ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 07.50 น. 85.0 มม.
30 STN0431 บ้ำนป่ำกล้วย แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 07.52 น. 88.0 มม.

บ้ำนจอมแจ้ง แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนนำคำว แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนใหมวั่งยำว แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
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12 ชั่วโมง
31 STN0199 บ้ำนดอยงำม ท่ำก๊อ แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 08.18 น. 96.0 มม.

บ้ำนห้วยน้ ำขุ่น ท่ำก๊อ แมส่รวย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 08.42 น 106.5 มม.
บ้ำนพนำเสรี ท่ำก๊อ แมส่รวย เชียงรำย

32 STN1626 บ้ำนห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 08.52 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.07 น. 98.0 มม.

33 STN0871 บ้ำนปำงกลำง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 09.06 น. 85.0 มม.
บ้ำนปำงต้นผ้ึง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 23.30 น. 98.5 มม.
บ้ำนปำงอำณำเขต แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนปำงอ้อย แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนปำงซำง แมพ่ริก แมส่รวย เชียงรำย

34 STN0519 บ้ำนทุง่มะฝำง ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 09.02 น. 83.5 มม.
บ้ำนผำวี ป่ำหุ่ง พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 23.01 น. 98.5 มม.

35 STN1103 บ้ำนถ้ ำ เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 09.32 น. 82.5 มม.
บ้ำนทุง่ละคร เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 14.05 น. 98.5 มม.
บ้ำนวังจ๊อม เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนโรงวัว เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่
บ้ำนศรีสะอำด เชียงดำว เชียงดำว เชียงใหม่

36 STN0923 บ้ำนกองขำกหลวง สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 09.32 น. 2.24 ม.
บ้ำนน้ ำริน สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่ ระดับน้ ำ
บ้ำนห้วยคอก สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่
บ้ำนศำลำ สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่
บ้ำนทรำยมลู สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่
บ้ำนเหล่ำแสนตอง สะเมงิใต้ สะเมงิ เชียงใหม่

37 STN0084 บ้ำนหลวงเมอืงคอง เมอืงคอง เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 10.08 น. 108.0 มม.
บ้ำนแมแ่มะ แมน่ะ เชียงดำว เชียงใหม่

38 STN0394 บ้ำนห้วยน้ ำอุ่น วำวี แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 10.03 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยข้ีเหล็ก วำวี แมส่รวย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 10.58 น. 99.0 มม.
บ้ำนห้วยมะซำง วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยปู วำวี แมส่รวย เชียงรำย

39 STN0157 บ้ำนปำงปอย แมค่ะ ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 10.19 น. 85.5 มม.
บ้ำนเหมอืงแร่ แมค่ะ ฝำง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 11.52 น. 98.5 มม.
บ้ำนสันดอยนำค แมค่ะ ฝำง เชียงใหม่

40 STN0186 บ้ำนตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 10.20 น. 83.0 มม.
41 STN0523 บ้ำนโป่งถืบใน เวียง ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 10.30 น. 84.0 มม.

บ้ำนโป่งถืบ เวียง ฝำง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.33 น. 99.5 มม.
42 STN0395 บ้ำนห้วยมะแกง ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 10.55 น. 84.5 มม.

บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
43 STN0648 บ้ำนป่ำเวียง ทุง่กว๋ำว เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.17 น. 83.0 มม.

บ้ำนทุง่แท่น ทุง่กว๋ำว เมอืงปำน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 18.02 น. 97.5 มม.
บ้ำนทุง่ปง ทุง่กว๋ำว เมอืงปำน ล ำปำง
บ้ำนเฮ้ีย ทุง่กว๋ำว เมอืงปำน ล ำปำง
บ้ำนหัวทุง่ ทุง่กว๋ำว เมอืงปำน ล ำปำง

44 STN1670 บ้ำนดอยปุย สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.25 น. 84.0 มม.
บ้ำนดอยสุเทพ สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.21 น. 98.0 มม.
บ้ำนภูพิงค์ สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่
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45 STN0196 บ้ำนแมม่อญ ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.08 น. 87.0 มม.

บ้ำนปำงขอน ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.19 น. 99.0 มม.
บ้ำนห้วยส้ำน ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยส้ำนอำข่ำ โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย

46 STN1625 บ้ำนวังขยำย ปรังเผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.33 น. 84.0 มม.
บ้ำนท่ำดินแดง ปรังผล สังขละบุรี กำญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.01 น. 99.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 15.41 น. 149.0 มม.
47 STN0840 บ้ำนใหมรุ่่งเจริญ บ้ำนค่ำ เมอืงล ำปำง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.15 น. 2.27 ม.

บ้ำนฮ่อง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 15.10 น. 6.60 ม.
บ้ำนผ้ึง บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง ระดับน้ ำ
บ้ำนเอ้ือม บ้ำนเอ้ือม เมอืงล ำปำง ล ำปำง

48 STN0586 บ้ำนแมสู่นน้อย แมสู่น ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.34 น. 82.5 มม.
บ้ำนสันป่ำแดง แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนต้นส้ำน แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนเพชรไพฑูรย์ แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนสันมะมว่ง แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหมโ่ป่งผำ แมสู่น ฝำง เชียงใหม่

49 STN0425 บ้ำนเปียงกอก โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.43 น. 82.5 มม.
บ้ำนต้นผ้ึงใต้ โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 13.45 น. 97.5 มม.
บ้ำนท่ำหัด โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหมหั่วฝำย โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองพนัง โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนดอน โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่

50 STN0617 บ้ำนห้วยน้ ำมำ ทต.เวียงสรวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.47 น. 86.0 มม.
บ้ำนทุง่พร้ำว วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนแสนเจริญ วำวี แมส่รวย เชียงรำย

51 STN0613 บ้ำนปำงริมกรณ์ แมก่รณ์ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 11.48 น. 82.5 มม.
บ้ำนฝ่ังหมิน่ แมก่รณ์ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนปำงกอก แมก่รณ์ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนปำงป่ำอ้อ แมก่รณ์ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

52 STN1118 บ้ำนห้วยหก เมอืงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 12.01 น. 94.0 มม.
บ้ำนป่ำไผ่ เมอืงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 12.24 น. 98.0 มม.
บ้ำนเวียงแหง เมอืงแหง เวียงแหง เชียงใหม่
บ้ำนปำงควำย เมอืงแหง เวียงแหง เชียงใหม่

53 STN1461 บ้ำนขุนสรวย วำวี แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 12.25 น. 84.0 มม.
54 STN1518 บ้ำนดอนชัย เมอืงปำน เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 12.54 น. 86.0 มม.

บ้ำนดอนแก้ว เมอืงปำน เมอืงปำน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 14.01 น. 99.0 มม.
55 STN0071 บ้ำนหลวง เมอืงปำน เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 13.39 น. 86.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 14.50 น. 99.0 มม.
56 STN1285 บ้ำนมหำวัน มหำวัน แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 13.59 น. 84.5 มม.

บ้ำนใหมแ่มโ่กนเกน มหำวัน แมส่อด ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 14.34 น. 99.0 มม.
บ้ำนแมโ่กนเกน มหำวัน แมส่อด ตำก 3. เตือนภัยสีแดง 21 พ.ค. 65 16.42 น. 122.0 มม.
บ้ำนห้วยมหำวงค์ มหำวัน แมส่อด ตำก

57 STN1627 บ้ำนเวียคะด้ี หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 14.28 น 99.0 มม.
บ้ำนห้วยมำลัย หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี
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58 STN0917 บ้ำนแมส่รวย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 14.30 น. 2.30 ม.

บ้ำนสันปูเลย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 20.02 น. 3.07 ม.
บ้ำนจอมแจ้ง แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย ระดับน้ ำ
บ้ำนตีนดอย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย

59 STN0190 บ้ำนดอยมด แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 15.28 น. 84.5 มม.
บ้ำนเมอืงน้อย แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 16.23 น. 125.0 มม.
บ้ำนห้วยมว่ง แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

60 STN0647 บ้ำนป่ำเห่ว บ้ำนขอ เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 15.53 น. 84.0 มม.
บ้ำนขอใต้ บ้ำนขอ เมอืงปำน ล ำปำง
บ้ำนมว่ง บ้ำนขอ เมอืงปำน ล ำปำง
บ้ำนขอเหนือ บ้ำนขอ เมอืงปำน ล ำปำง
บ้ำนทุง่บอม บ้ำนขอ เมอืงปำน ล ำปำง

61 STN0667 บ้ำนเจดีย์โคะ มหำวัน แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 16.18 น. 83.5 มม.
บ้ำนมอ่นหินเหล็กไฟ มหำวัน แมส่อด ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 19.08 น. 97.5 มม.
บ้ำนเจดีย์โคะใหม่ มหำวัน แมส่อด ตำก
บ้ำนเจดีย์โคะเหนือ มหำวัน แมส่อด ตำก
บ้ำนทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตำก

62 STN1173 บ้ำนต้นงุ้น หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 16.33 น. 94.5 มม.
บ้ำนไร่ หัวเมอืง เมอืงปำน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 02.51 น. 104.5 มม.

63 STN0365 บ้ำนช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 16.32 น. 94.0 มม.
บ้ำนเงำไผ่ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตำก

64 STN0789 บ้ำนห้วยโป่งผำลำด แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 16.37 น. 83.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 19.34 น. 98.5 มม.

65 STN1274 บ้ำนห้วยหมี มหำวัน แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 16.51 น. 84.5 มม.
บ้ำนห้วยไมแ้ป้น มหำวัน แมส่อด ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 19.36 น. 98.0 มม.

66 STN0380 บ้ำนโป่งน้ ำร้อน แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.06 น. 83.0 มม.
บ้ำนบวกขอน แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 18.00 น. 99.0 มม.
บ้ำนปำงอ่ำย แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
บ้ำนโป่งป่ำตอง แมเ่จดีย์ใหม่ เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย

67 STN1091 บ้ำนป่ำเลำ แมห่อพระ แมแ่ตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.04 น. 84.0 มม.
68 STN0382 บ้ำนแมฉ่ำงข้ำว ป่ำง้ิว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.30 น. 87.5 มม.

บ้ำนหนองเขียว ป่ำง้ิว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 18.00 น. 97.5 มม.
69 STN1223 บ้ำนแมส่งเหนือ ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.37 น. 83.0 มม.

บ้ำนแมลื่น ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 19.54 น. 97.5 มม.
บ้ำนสบลืน ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง
บ้ำนแมส่งใต้ ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง

70 STN1157 บ้ำนมว่งค ำ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.37 น. 83.0 มม.
บ้ำนป่ำห้ำ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 21.49 น. 100.0 มม.
บ้ำนนำงแล นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนนำงแลเหนือ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนเด่น นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำอ้อ นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำรวก นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องปลำค้ำว นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
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12 ชั่วโมง
71 STN0246 บ้ำนปำงปง-ปำงทรำย เวียงตำล ห้ำงฉัตร ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 17.47 น. 89.5 มม.

บ้ำนแมต่ำลน้อย เวียงตำล ห้ำงฉัตร ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 18.06 น. 100.0 มม.
72 STN0615 บ้ำนนำงแลใน (บ้ำนลิไข่) ทต.นำงแล เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.05 น. 87.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 22.00 น. 97.5 มม.
73 STN0663 บ้ำนขุนห้วยแมส่อด พระธำตุผำแดง แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.00 น. 82.5 มม.
74 STN0338 บ้ำนปอน ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.24 น. 86.0 มม.

บ้ำนใหม่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนป่ำเปือย ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหลำยทุง่ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนองค ำ ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน

75 STN0925 บ้ำนเสรีรำษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.36 น. 83.5 มม.
บ้ำนเสรีรำษฎร์ใหม่ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนชิบำโบ คีรีรำษฎร์ พบพระ ตำก
บ้ำนซอระแตะ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนใหม ่กม.5 ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนซอโอ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนดอนเจดีย์ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนห้วยนกแล ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนคีรีน้อย รวมไทยพัฒนำ พบพระ ตำก

76 STN0233 บ้ำนห้วยยำโน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.48 น. 82.5 มม.
บ้ำนโป่งน้ ำร้อน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 23.17 น. 102.0 มม.
บ้ำนป่ำกุ่ม ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนป่ำตึง ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนทุง่ต่ำง ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนเย้ำเลำสิบ แมส่ลองนอก แมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

77 STN1304 บ้ำนป่ำกว้ำว ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 18.46 น. 83.0 มม.
บ้ำนหัวฝำย ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนสันกลำง ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนเหล่ำพัฒนำ ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย

78 STN0366 บ้ำนห้วยน้ ำนัก พบพระ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 19.00 น. 83.5 มม.
79 STN0515 บ้ำนทุง่โค้ง ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 19.15 น. 84.0 มม.

บ้ำนห้วยลึก ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 21.05 น. 102.5 มม.
80 STN0013 บ้ำนห้วยสลัก ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 19.38 น. 83.5 มม.

บ้ำนแมต่ำช้ำง ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนจะหำ ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยหญ้ำไซ ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย

81 STN1272 บ้ำนหมืน่ฤำชัย พบพระ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 20.09 น. 85.0 มม.
82 STN0197 บ้ำนห้วยขมนอก แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.00 น. 84.0 มม.

บ้ำนห้วยแมซ้่ำย แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 23.40 น. 105.0 มม.
บ้ำนห้วยขมใน แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำยำง แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนกลำงทุง่ แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทรำยมลู แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทุง่หลวง แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนศิริรำษฎร์ แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำหลุก แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
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12 ชั่วโมง
83 STN0313 บ้ำนหัวฝำย บ้ำนดู่ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.21 น. 82.5 มม.

บ้ำนโป่งพระบำท บ้ำนดู่ เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 22.45 น. 98.5 มม.
84 STN0619 บ้ำนขุนเมอืงงำม ทต.ป่ำง้ิว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.33 น. 85.0 มม.

บ้ำนฮ่ำงต่ ำ ทต.ป่ำง้ิว เวียงป่ำเป้ำ เชียงรำย
85 STN0009 บ้ำนปำงสำ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.34 น. 84.0 มม.

บ้ำนห้วยมะหินฝน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนเล่ำฟู ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย

86 STN1334 บ้ำนจ ำผักกูด แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.36 น. 84.5 มม.
บ้ำนโป่งทลำย แมอ้่อ พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 23.05 น. 106.5 มม.
บ้ำนใหมเ่จริญ แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนทรำยทอง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนสักชัยทอง แมอ้่อ พำน เชียงรำย

87 STN0623 บ้ำนเวียงสำ สันกลำง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.45 น. 87.0 มม.
บ้ำนป่ำเหียง สันกลำง พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 22.31 น. 102.5 มม.
บ้ำนแมค่ำวหลวง สันกลำง พำน เชียงรำย
บ้ำนถ้ ำ สันกลำง พำน เชียงรำย
บ้ำนใหมพั่ฒนำ สันกลำง พำน เชียงรำย

88 STN1171 บ้ำนร่มไทย ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 21.38 น. 86.0 มม.
บ้ำนท่ำตอน ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 พ.ค. 65 22.10 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่

89 STN1459 บ้ำนดอยฮำงใน ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 22.06 น. 82.5 มม.
บ้ำนฮ่องอ้อ ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนดอยฮำงนอก ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

90 STN1150 บ้ำนดงเจริญ ป่ำอ้อดอนชัย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 22.22 น. 84.5 มม.
บ้ำนปุยค ำ ป่ำอ้อดอนชัย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 01.30 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยทรำย ป่ำอ้อดอนชัย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

91 STN0867 บ้ำนห้วยต่ำง ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 23.01 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 02.06 น. 102.5 มม.

92 STN1404 บ้ำนหัวทุง่ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 พ.ค. 65 23.18 น. 82.5 มม.
บ้ำนป่ำค่ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนตำกล้ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนค ำเรือง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำบอน บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนปง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนบ่อแก้ว บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนป่ำเป้ำ บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำยำง บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำหวำย บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนดอยงำม บ่อแก้ว นำหมืน่ น่ำน

93 STN1286 บ้ำนแมอ่อกฮู วำเล่ย์ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 00.16 น. 91.0 มม.
บ้ำนมอเกอไทย วำเล่ย์ พบพระ ตำก
บ้ำนวำเล่ย์ใต้ วำเล่ย์ พบพระ ตำก
บ้ำนวำเล่ย์เหนือ วำเล่ย์ พบพระ ตำก
บ้ำนยะพอ วำเล่ย์ พบพระ ตำก
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12 ชั่วโมง
94 STN1322 บ้ำนแมแ่ก้วเหนือ แมอ้่อ พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 00.12 น. 91.0 มม.

บ้ำนแมแ่ก้วใต้ แมอ้่อ พำน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 00.28 น. 103.0 มม.
บ้ำนแมแ่ก้วกลำง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
แมแ่ก้วรุ่งเรือง แมอ้่อ พำน เชียงรำย
บ้ำนแมแ่ก้วพัฒนำ แมอ้่อ พำน เชียงรำย

95 STN1158 บ้ำนดงขนุน ธำรทอง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 00.32 น. 83.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 01.47 น. 98.0 มม.

96 STN0008 บ้ำนรวมมติร แมย่ำว เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 00.32 น. 83.5 มม.
บ้ำนผำเสริฐพัฒนำ ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 01.47 น. 98.0 มม.
บ้ำนโป่งน้ ำร้อน ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนยำงค ำนุ ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนโป่งนำค ำ ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

97 STN0235 บ้ำนก่ิวกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 01.20 น. 83.5 มม.
บ้ำนมว่งกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเมอืงกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย

98 STN1299 บ้ำนน้ ำเลียง ปอน ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 01.36 น. 86.5 มม
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 02.23 น. 99.0 มม.

99 STN1353 บ้ำนหัวดอย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 01.55 น. 84.0 มม.
บ้ำนหนองยำว ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยฮ้อม ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

100 STN0438 บ้ำนแมล่ะเมำ พะวอ แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 01.55 น. 2.27 ม.
บ้ำนพะวอ พะวอ แมส่อด ตำก (ระดับน้ ำ)
บ้ำนแมล่ะเมำสำมคัคี พะวอ แมส่อด ตำก
บ้ำนปูแป้ พะวอ แมส่อด ตำก

101 STN0869 บ้ำนขุนต้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.00 น. 88.5 มม.
บ้ำนทรำยกำด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 04.19 น. 99.0 มม.
บ้ำนตีนเป็ด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนปำกค่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย

102 STN0242 บ้ำนฮวก ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.05 น. 91.5 มม.
บ้ำนห้วยส้ำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 04.19 น. 97.5 มม.

103 STN0385 บ้ำนบ่อแสง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.20 น. 86.5 มม.
บ้ำนสันมะปิน แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 07.33 น. 99.5 มม.
บ้ำนป่ำมืน่ แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนแมต๋่ ำน้อย แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนสันเวียง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำมว่ง แมต๋่ ำ พญำเมง็รำย เชียงรำย

104 STN1522 บ้ำนหนองบัวค ำ เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.31 น. 82.5 มม.
บ้ำนป่ำซำง เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย
บ้ำนเวียงหวำย เมง็รำย พญำเมง็รำย เชียงรำย

105 STN0621 บ้ำนพิทักษ์ไทย ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.51 น. 88.0 มม.
บ้ำนร่มโพธ์ิไทย ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 07.02 น. 99.5 มม.
บ้ำนขุนห้วยไคร้ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนไทยสำมคัคี ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนเล่ำตำขำว ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
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12 ชั่วโมง
106 STN1382 บ้ำนป่ำแดงใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 04.47 น. 89.5 มม.

บ้ำนทุง่ศรีเกิด ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 05.50 น. 97.5 มม.
บ้ำนน้ ำแพร่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนห้วยหลวงเหนือ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนยำงฮอมใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนดงเจริญ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย

107 STN0856 บ้ำนหนองเลำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 05.19 น. 83.5 มม.
บ้ำนสถำน 2 ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนสถำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนทุง่แขม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนธำตุภูซำง ภูซำง ภูซำง พะเยำ

108 STN0916 บ้ำนผำแล ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 06.20 น. 82.5 มม.
บ้ำนทรำยทอง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 09.38 น. 97.5 มม.
บ้ำนปำงหัด ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

109 STN1381 บ้ำนห้วยไคร้ลำนทอง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 06.58 น. 83.5 มม.
บ้ำนห้วยไคร้ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ใหม่ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้เก่ำ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้สันติสุข เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้เหนือ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ใต้ เวียง เทิง เชียงรำย

110 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 07.02 น. 4.05 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 11.50 น. 4.57 ม.
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน้ ำ
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

111 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 08.02 น. 3.02 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน ระดับน้ ำ
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน

112 STN0384 บ้ำนรำษฎร์ภักดี ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 08.33 น. 87.5 มม.
บ้ำนประชำภักดี ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนหนองเตำ ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนอยู่สุข ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนสันติพัฒนำ ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

113 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 11.05 น. 84.5 มม.
บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน

114 STN1627 บ้ำนเวียคะด้ี หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 13.48 น. 91.5 มม.
บ้ำนห้วยมำลัย หนองลู สังขละบุรี กำญจนบุรี



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (23 พ.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จึงขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำ ให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง 
เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับ
มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง
แรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
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บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชัว่โมง
115 STN0093 บ้ำนมรสวบ ชัยเกษม บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 13.35 น. 87.0 มม.

บ้ำนหนองไมแ้ก่น ชัยเกษม บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 พ.ค. 65 16.41 น. 97.5 มม.
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชัยเกษม บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์

116 STN0091 บ้ำนหัวเขำ ห้วยยำง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 15.19 น. 85.0 มม.
บ้ำนจ่ันเสือ ห้วยยำง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
บ้ำนเนินดินแดง ห้วยยำง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

117 STN1651 บ้ำนคลองลอย ร่อนทอง บำงสะพำน ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 15.57 น. 83.0 มม.
118 STN0092 บ้ำนตะแบกโพรง อ่ำงทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 พ.ค. 65 16.07 น. 83.0 มม.

บ้ำนเขำปอ อ่ำงทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์



  


