
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านลำพิกุล ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 12 202.5 เฝ้าระวัง 
บ้านลำพิกุล ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 24 202.5 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN0056 บ้ำนสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 16.56 น. 77.5 มม.
บ้ำนห้วยดง ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 17.22 น. 102.0 มม.
บ้ำนปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน

2 STN0336 บ้ำนห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 17.00 น. 93.0 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 17.35 น. 110.0 มม.

3 STN0339 บ้ำนงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 18.34 น. 83.5 มม. 
บ้ำนงอบใต้ งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 19.02 น. 97.5 มม.
บ้ำนใต้ร่มโพธ์ิทอง งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 3. เตือนภัยสีแดง 11 ส.ค. 65 19.16 น. 99.0 มม.
บ้ำนงอบกลำง งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน

4 STN1542 บ้ำนสลี ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 19.31 น. 85.0 มม. 
บ้ำนทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 21.32 น. 97.5 มม.
บ้ำนทุ่งผ้ึง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน
บ้ำนแพะกลำง ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน
บ้ำนดอนชัย และ ทุ่งช้ำง น่ำน
บ้ำนสันกลำง และ ทุ่งช้ำง น่ำน
บ้ำนมอญ และ ทุ่งช้ำง น่ำน   
บ้ำนเฟือยลุง และ ทุ่งช้ำง น่ำน

5 STN0068 บ้ำนสันติสุข แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 20.20 น. 97.5 มม.
บ้ำนดอยต้ิว ศรีภูมิ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนห้วยม่วง แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน

6 STN0033 บ้ำนนำก๋ึน บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 20.34 น. 83.5 มม. 
บ้ำนเวร บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 21.01 น. 106.0 มม.
บ้ำนสะไล บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

7 STN0374 บ้ำนหนองปลำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 20.30 น. 82.5 มม. 
บ้ำนกอก เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 20.50 น. 105.5 มม.
บ้ำนปำงแก ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน
บ้ำนหนอง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนชี เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน

ประจำวันที่ 15 สงิหาคม 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

8 STN0350 บ้ำนหัวน้ ำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 20.37 น. 90.0 มม. 
บ้ำนเด่นธำรำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 21.03 น. 99.5 มม.
บ้ำนดอนแก้ว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพร้ำว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนป่ำรวก พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนกลำง พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนห้วยแก้ว พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนศรีอุดม เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนง้ิว เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพวงพยอม พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน

9 STN0240 บ้ำนห่ำงทำงหลวง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 21.08 น. 83.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 21.19 น. 101.0 มม.

10 STN0040 บ้ำนบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 21.28 น. 90.5 มม. 
บ้ำนบ่อหยวก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 21.42 น. 97.5 มม.
บ้ำนสะเละ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนห้วยปอ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนน้ ำว้ำ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน
บ้ำนห้วยป๋อ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

11 STN1530 บ้ำนน้ ำแคะ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 21.31 น. 83.0 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 22.03 น. 103.5 มม.

12 STN0076 บ้ำนสว้ำนเหนือ ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 21.34 น. 93.0 มม. 
บ้ำนสปัน ดงพญำ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 22.03 น. 99.0 มม.
บ้ำนห้วยขำบ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน

13 STN0086 บ้ำนสกำดกลำง สกำด ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 21.46 น. 84.0 มม. 
บ้ำนภูกอก สกำด ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 22.28 น. 101.0 มม.
บ้ำนสกำดเหนือ สกำด ปัว น่ำน
บ้ำนสกำดใต้ สกำด ปัว น่ำน
บ้ำนผำน้ ำย้อย พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน

14 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 22.15 น. 84.5 มม. 
บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 23.18 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

15 STN0241 บ้ำนสบมำง ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 22.18 น. 3.53 ม. 
บ้ำนห้วยล้อม ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 23.16 น. 4.68 ม.
บ้ำนผำสุข ภูฟ้ำ บ่อเกลือ น่ำน ระดับน้ ำ

16 STN1662 บ้ำนทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ ำร้อน จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 22.24 น. 103.5 มม. 
17 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 23.02 น. 83.0 มม. 

บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน



 

 

 
 

ล ำดับ
สถำนี
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สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

18 STN0627 บ้ำนสำ ทุ่งกล้วย ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 23.00 น. 97.0 มม. 
บ้ำนทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 23.15 น. 115.5 มม.
บ้ำนทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซำง พะเยำ 3. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 03.30 น. 184.5 มม.
บ้ำนหัวนำ ทุ่งกล้วย ภูซำง พะเยำ
บ้ำนปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซำง พะเยำ

19 STN1527 บ้ำนห้วยขวำก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 23.17 น. 83.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.26 น. 110.5 มม.

20 STN1250 บ้ำนแหน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 23.33 น. 89.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 00.42 น. 98.0 มม.

21 STN1203 บ้ำนนำเปร่ือง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ส.ค. 65 23.32 น. 84.5 มม. 
บ้ำนผักเฮือก บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน

22 STN0856 บ้ำนหนองเลำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 11 ส.ค. 65 23.46 น. 99.0 มม.
บ้ำนสถำน 2 ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 03.32 น. 144.0 มม.
บ้ำนสถำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนทุ่งแขม ภูซำง ภูซำง พะเยำ
บ้ำนธำตุภูซำง ภูซำง ภูซำง พะเยำ

23 STN1246 บ้ำนห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 00.17 น. 104.5 มม.
2. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 00.50 น. 130.5 มม.

24 STN0352 บ้ำนนำหนุน 3 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.18 น. 83.5 มม. 
บ้ำนนำหนุน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 00.49 น. 98.5 มม.
บ้ำนนำหนุน 1 แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนนำทรำย แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนปูคำ ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 1 ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 2 ริม ท่ำวังผำ น่ำน

25 STN0715 บ้ำนถ้ ำเวียงแก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.11 น. 85.0 มม. 
บ้ำนผำหมี นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 01.50 น. 98.0 มม. 

26 STN0896 บ้ำนท่ำล้อ แงง ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.20 น. 85.0 มม. 
บ้ำนศำลำ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.12 น. 105.0 มม.
บ้ำนสบปัว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนดอนแก้ว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนวังม่วง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนนำวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุ่งกวำง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหนองเหงือก แงง ปัว น่ำน
บ้ำนพำน แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวเมือง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนดอนมูล แงง ปัว น่ำน
บ้ำนนำก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนปง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุ่งชัย เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
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27 STN1035 บ้ำนส้อ เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.22 น. 86.0 มม. 
บ้ำนหนองแดง เปือ เชียงกลำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 01.19 น. 97.5 มม.
บ้ำนหนองผุก เปือ เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนซำววำ พระพุทธบำท เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนดอนสบเปือ เปือ เชียงกลำง น่ำน

28 STN0239 บ้ำนห้วยธนู ตำลชุม ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.30 น. 88.5 มม. 
บ้ำนน้ ำป้ำก ตำลชุม ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.38 น. 97.5 มม.

29 STN1410 บ้ำนห้วยท่ำง ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.35 น. 84.5 มม. 
บ้ำนหนำด ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.01 น. 110.0 มม.
บ้ำนเส้ียว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนห้วยสำวแลว ไชยวัฒนำ ปัว น่ำน
บ้ำนสันติสุข สถำน ปัว น่ำน

30 STN1298 บ้ำนภูค ำ งอบ ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.42 น. 90.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 00.47 น. 111.0 มม.

31 STN1442 บ้ำนวังว้ำ ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.46 น. 93.5 มม. 
บ้ำนอำฮำม ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.07 น. 98.0 มม.
บ้ำนสบยำว ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนท่ำวังผำ 2 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนท่ำวังผำ 3 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนสบย่ำง ป่ำคำ ท่ำวังผำ น่ำน

32 STN1381 บ้ำนห้วยไคร้ลำนทอง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 00.49 น. 88.0 มม. 
บ้ำนห้วยไคร้ เวียง เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 01.02 น. 100.0 มม.
บ้ำนห้วยไคร้ใหม่ เวียง เทิง เชียงรำย 3. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 02.48 น. 161.5 มม.
บ้ำนห้วยไคร้เก่ำ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้สันติสุข เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้เหนือ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ใต้ เวียง เทิง เชียงรำย

33 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.00 น. 84.0 มม. 
บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.51 น. 97.5 มม.

34 STN0869 บ้ำนขุนต้ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.32 น. 89.0 มม. 
บ้ำนทรำยกำด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 00.49 น. 97.5 มม.
บ้ำนตีนเป็ด ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 3. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 02.54 น. 140.5 มม.
บ้ำนปำกค่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย

35 STN0089 บ้ำนวังไผ่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.24 น. 82.5 มม. 
36 STN0234 บ้ำนผำแตก ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.37 น. 91.5 มม. 

บ้ำนแม่แพง ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 01.53 น. 105.5 มม.
บ้ำนธรรมจำริก แม่จัน แม่จัน เชียงรำย

37 STN0343 บ้ำนน้ ำกิใต้ ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.38 น. 84.5 มม. 
บ้ำนน้ ำกิกลำง ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 05.39 น. 97.5 มม.
บ้ำนน้ ำกิเหนือ ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน

38 STN1516 บ้ำนบุ่งผ ำ น้ ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.49 น. 83.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.22 น. 101.0 มม.

39 STN0898 บ้ำนปำงสำ ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.50 น. 85.0 มม. 
บ้ำนวังผำง ผำทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนน้ ำโมง ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน
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40 STN0237 บ้ำนดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.01 น. 84.5 มม. 
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย

บ้ำนหนองปลำสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย
41 STN0855 บ้ำนนำหนุน ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.55 น. 89.5 มม. 

บ้ำนทุ่งต้ิว ภูซำง ภูซำง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.29 น. 98.0 มม.
บ้ำนทุ่งกระเทียม ภูซำง ภูซำง พะเยำ 3. เตือนภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 03.49 น. 164.0 มม.
บ้ำนห้วยไฟวัฒนำ ภูซำง ภูซำง พะเยำ

42 STN1420 บ้ำนต้ำม บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 01.46 น. 93.0 มม. 
บ้ำนซำวหลวง บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.28 น. 105.5 มม.
บ้ำนนำมน บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนนำปงพัฒนำ บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนสะไมย์ นำซำว เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนนำหิน นำซำว เมืองน่ำน น่ำน

43 STN0036 บ้ำนปำงต้นฆ้อง มะลิกำ แม่อำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.20 น. 87.5 มม. 
บ้ำนแม่แหลง แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.28 น. 97.5 มม.
บ้ำนใหม่ปู่แช่ แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่
บ้ำนปำงต้นฆ้อง แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่
บ้ำนตำดหมอก แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่
บ้ำนดอยแหลม แม่อำย แม่อำย เชียงใหม่

44 STN0626 บ้ำนสบสำ ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.17 น. 82.5 มม. 
บ้ำนสบสำ ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.46 น. 98.5 มม.
บ้ำนใหม่ร่มเย็น ร่มเย็น เชียงค ำ พะเยำ

45 STN0402 บ้ำนก๊อดยำว แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.19 น. 87.0 มม. 
บ้ำนเวียงกลำง แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยอ้มใหม่ แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย

46 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.18 น. 2.59 ม. 
บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.50 น. 3.00 ม. 
บ้ำนหำงทุ่ง นำไร่หลวง สองแคว น่ำน ระดับน้ ำ
บ้ำนใหม่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงไฮ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนสบเป็ด ผำตอ สองแคว น่ำน

47 STN0233 บ้ำนห้วยยำโน ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.47 น. 95.0 มม. 
บ้ำนโป่งน้ ำร้อน ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนป่ำกุ่ม ป่ำตึง 48แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนป่ำตึง ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนใหม่เจริญ ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนทุ่งต่ำง ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนเย้ำเลำสิบ แม่สลองนอก แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
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48 STN0397 บ้ำนบ่อทอง ท่ำสุด เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.45 น. 89.5 มม. 
บ้ำนปงอ้อ แม่จัน แม่จัน เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.18 น. 97.5 มม.
บ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด ท่ำสุด เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนแม่ข้ำวต้มท่ำสุด ท่ำสุด เมืองเชียงรำย เชียงรำย

49 STN1531 บ้ำนม่วงเจริญรำษฎร์ บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.47 น. 85.0 มม. 
บ้ำนบ่อสวก บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนป่ำคำ บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนเชียงยืน บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนหนองโต้ม บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนดอนอุดม บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนสวกพัฒนำ บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนนำซำว นำซำว เมืองน่ำน น่ำน

50 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมืองน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.48 น. 95.0 มม. 
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.16 น. 97.5 มม.
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน
บ้ำนทุ่งขำม ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน

51 STN1299 บ้ำนน้ ำเลียง ปอน ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.55 น. 85.5 มม. 
52 STN1388 บ้ำนทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.48 น. 91.0 มม. 

บ้ำนห้วยผ้ึง เวียง เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 02.52 น. 101.0 มม.
บ้ำนทุ่งเฉลิมพระเกียรติ เวียง เทิง เชียงรำย
บ้ำนทุ่งโห้งเหนือ เวียง เทิง เชียงรำย

53 STN1456 บ้ำนไคร้ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.50 น. 91.0 มม. 
บ้ำนเหล่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.23 น. 99.0 มม.
บ้ำนตับเต่ำ ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย
บ้ำนต้นเขือง ตับเต่ำ เทิง เชียงรำย

54 STN1457 บ้ำนผำลำด หงำว เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 02.54 น. 83.5 มม. 
บ้ำนท่ำข้ำม หงำว เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.32 น. 100.0 มม.
บ้ำนสันต้นเปำ หงำว เทิง เชียงรำย

55 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.14 น. 82.5 มม. 
บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.00 น. 104.0 มม.
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหม่เจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

56 STN1458 บ้ำนหัวดง หงำว เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.14 น. 83.5 มม. 
บ้ำนม่วง หงำว เทิง เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.29 น. 105.5 มม.
บ้ำนป้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนบุญนำค หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนหงำว หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนศำลำวำส หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนดอนไชย หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำจ้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำถ่อน หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนเอียน หงำว เทิง เชียงรำย
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57 STN0238 บ้ำนผำต้ัง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.08 น. 83.5 มม. 
บ้ำนร่มฟ้ำผำหม่น ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 03.31 น. 105.5 มม.
บ้ำนศิลำแดง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

58 STN0034 บ้ำนผำใต้ ท่ำตอน แม่อำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.15 น. 83.5 มม. 
บ้ำนจะคือ ห้วยชมภู เมืองเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 05.02 น. 100.5 มม.

59 STN0396 บ้ำนแม่ลำก ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.18 น. 84.0 มม. 
บ้ำนแม่ลัว ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนแม่หะ ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนป่ำไร่ ท่ำข้ำวเปลือก แม่จัน เชียงรำย

60 STN1499 บ้ำนตีนตก ศิลำแลง ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.15 น. 83.52 มม. 
บ้ำนแก้มรำษฎร์พัฒนำ วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนแก้ม วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนสวนดอก วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนร้องแง วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์ ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์พัฒนำ1 ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนปรำงค์พัฒนำ2 ปัว ปัว น่ำน
บ้ำนเฮ้ีย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนดอนไชย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวน้ ำ ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวดอย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนฝำย ศิลำแลง ปัว น่ำน
บ้ำนต๊ึด วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนเก็ต วรนคร ปัว น่ำน
บ้ำนมอญ วรนคร ปัว น่ำน

61 STN0398 บ้ำนห้วยส้ำน แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.22 น. 84.0 มม. 
บ้ำนแสนใจพัฒนำ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนแสนใจ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนแสนสุข ศรีค้ ำ แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนเวียงสำ ศรีค้ ำ แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนแม่สลองนอก ศรีค้ ำ แม่จัน เชียงรำย

62 STN0192 บ้ำนป่ำยำงอำข่ำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.30 น. 87.5 มม. 
บ้ำนจะลอป่ำซำง แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงนำเงิน แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำยำงมูเซอ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนมูเซอลำบำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนอีก้อป่ำกล้วย แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสำมัคคีเก่ำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสำมัคคีใหม่ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย

63 STN0862 บ้ำนหลู้ ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.15 น. 82.5 มม. 
บ้ำนยำยเหนือ ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.26 น. 98.5 มม.
บ้ำนม่วง ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนยำยใต้ ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนไทยพัฒนำ ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนไทยสมบูรณ์ ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนหล่ำยงำว หล่ำยงำว เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนทุ่งทรำย หล่ำยงำว เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนท่ำข้ำม หล่ำยงำว เวียงแก่น เชียงรำย
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64 STN0916 บ้ำนผำแล ปอ เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.49 น. 85.5 มม. 
บ้ำนทรำยทอง ปอ เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนปำงหัด ปอ เวียงแก่น เชียงรำย

65 STN1382 บ้ำนป่ำแดงใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.47 น. 84.0 มม. 
บ้ำนทุ่งศรีเกิด ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 05.04 น. 103.5 มม.
บ้ำนน้ ำแพร่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนห้วยหลวงเหนือ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนยำงฮอมใหม่ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย
บ้ำนดงเจริญ ยำงฮอม ขุนตำล เชียงรำย

66 STN0401 บ้ำนผำเด่ือ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 03.50 น. 86.0 มม. 
บ้ำนป่ำเม้ียง ป่ำซำง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนปำงปูเลย ป่ำซำง แม่จัน เชียงรำย

67 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.04 น. 4.19 ม. 
บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ ระดับน้ ำ
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

68 STN1311 บ้ำนผำตูบ ผำสิงห์ เมืองน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.17 น. 85.0 มม. 
บ้ำนห้วยส้มป่อย ผำสิงห์ เมืองน่ำน น่ำน

69 STN0867 บ้ำนห้วยต่ำง ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.23 น. 85.5 มม. 
2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 05.24 น. 97.5 มม.

70 STN0425 บ้ำนเปียงกอก โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.23 น. 83.0 มม. 
บ้ำนต้นผ้ึงใต้ โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนท่ำหัด โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหม่หัวฝำย โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองพนัง โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนดอน โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่

71 STN1077 บ้ำนเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.26 น. 86.0 มม. 
บ้ำนเวียงค ำ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 05.15 น. 102.0 มม.
บ้ำนแก่นเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียงใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นนคร ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่น ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเก๋ียง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแก่นเจริญ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย

72 STN0386 บ้ำนขุนห้วยแม่เปำ แม่เปำ พญำเม็งรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.49 น. 85.0 มม. 
บ้ำนห้วยน้ ำฮำก แม่เปำ พญำเม็งรำย เชียงรำย
บ้ำนกระแล แม่เปำ พญำเม็งรำย เชียงรำย

73 STN1546 บ้ำนห้วยปูด ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.30 น. 85.5 มม. 
74 STN1131 อช.ดอยผ้ำห่มปก โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 04.50 น. 110.0 มม.
75 STN0242 บ้ำนฮวก ภูซำง ภูซำง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.44 น. 82.5 มม. 

บ้ำนห้วยส้ำน ภูซำง ภูซำง พะเยำ
76 STN0313 บ้ำนหัวฝำย บ้ำนดู่ เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.46 น. 88.5 มม. 

บ้ำนโป่งพระบำท บ้ำนดู่ เมืองเชียงรำย เชียงรำย
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77 STN1425 บ้ำนต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 04.57 น. 84.0 มม. 
บ้ำนบุญเรืองใต้ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนซำววำ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนหก บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแดนเมือง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนป่ำเคำะ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนต้นปล้องใต้ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนภูแกง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย

78 STN1368 บ้ำนขวำกใต้ ท่ำข้ำม เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 05.03 น. 83.0 มม. 
บ้ำนขวำกเหนือ ท่ำข้ำม เวียงแก่น เชียงรำย
บ้ำนไทยสำมัคคี ม่วงยำย เวียงแก่น เชียงรำย

79 STN0866 บ้ำนดอนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 05.15 น. 83.0 มม. 
บ้ำนแม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนแม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนโชคชัย โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนสันต้นม่วง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนใหม่ดอนงำม โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

80 STN0400 บ้ำนป่ำสักงำม ดงมหำวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 05.17 น. 83.0 มม. 
บ้ำนท่ำก่อบง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำเฮ้ีย ปงน้อย ดอยหลวง เชียงรำย

81 STN1522 บ้ำนหนองบัวค ำ เม็งรำย พญำเม็งรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 05.10 น. 83.0 มม. 
บ้ำนป่ำซำง เม็งรำย พญำเม็งรำย เชียงรำย
บ้ำนเวียงหวำย เม็งรำย พญำเม็งรำย เชียงรำย

82 STN0611 บ้ำนร้องหัวฝำย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 05.17 น. 83.0 มม. 
บ้ำนห้วยซ้อเหนือ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยซ้อใต้ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนพัฒนำรุ่งเรือง ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงรำย

83 STN1204 บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 06.57 น. 86.0 มม.
84 STN0870 บ้ำนห้วยเอียน หล่ำยงำว เวียงแก่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 06.59 น. 87.5 มม.

บ้ำนปำกอิง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงรำย
85 STN0615 บ้ำนนำงแลใน (บ้ำนลิไข่) ทต.นำงแล เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 06.54 น. 84.0 มม.
86 STN0391 บ้ำนจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.00 น. 86.0 มม.
87 STN0389 บ้ำนสันต้นเปำ แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.00 น. 96.5 มม.

บ้ำนสบยำบ แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำใต้ แม่เงิน เชียงแสน เชียงรำย

88 STN0249 บ้ำนโป่งไฮ แม่สำว แม่อำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.01 น. 93.5 มม.
89 STN0920 บ้ำนท่ำปู แม่นำวำง แม่อำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.02 น. 83.0 มม.

บ้ำนห้วยหลวงพัฒนำ แม่นำวำง แม่อำย เชียงใหม่
บ้ำนจอเจริญ แม่นำวำง แม่อำย เชียงใหม่
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90 STN0197 บ้ำนห้วยขมนอก แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.06 น. 83.0 มม.
บ้ำนห้วยแม่ซ้ำย แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยขมใน แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนสันป่ำยำง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนกลำงทุ่ง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทรำยมูล แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนทุ่งหลวง แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนศิริรำษฎร์ แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำหลุก แม่ยำว เมืองเชียงรำย เชียงรำย

91 STN0169 บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.01 น. 83.0 มม.
92 STN0029 บ้ำนแม่สำย (บ้ำนถ้ ำผำจม) เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.08 น. 2.02 ม.

2. เตือยภัยสีแดง 12 ส.ค. 65 16.33 น. 3.06 ม.
ระดับน้ ำ

93 STN1546 บ้ำนห้วยปูด ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.19 น. 98.0 มม.
94 STN1497 บ้ำนก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.21 น. 101.0 มม.

บ้ำนหนองน่ำน บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่ำน
95 STN1425 บ้ำนต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.11 น. 98.5 มม.

บ้ำนบุญเรืองใต้ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนซำววำ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนหก บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนแดนเมือง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนป่ำเคำะ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนต้นปล้องใต้ บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนภูแกง บุญเรือง เชียงของ เชียงรำย

96 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.20 น. 4.62 ม.
บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ ระดับน้ ำ
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

97 STN0425 บ้ำนเปียงกอก โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.13 น. 102.5 มม.
บ้ำนต้นผ้ึงใต้ โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนท่ำหัด โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหม่หัวฝำย โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองพนัง โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนดอน โป่งน้ ำร้อน ฝำง เชียงใหม่

98 STN0402 บ้ำนก๊อดยำว แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.13 น. 97.5 มม.
บ้ำนเวียงกลำง แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยอ้มใหม่ แม่ข้ำวต้ม เมืองเชียงรำย เชียงรำย

99 STN0401 บ้ำนผำเด่ือ แม่สลองใน แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.16 น. 99.0 มม.
บ้ำนป่ำเม้ียง ป่ำซำง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนปำงปูเลย ป่ำซำง แม่จัน เชียงรำย
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100 STN0237 บ้ำนดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.20 น. 97.5 มม.
บ้ำนง้ิวเฒ่ำ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย
บ้ำนหนองปลำสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงรำย

101 STN0192 บ้ำนป่ำยำงอำข่ำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.24 น. 113.0 มม.
บ้ำนจะลอป่ำซำง แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงนำเงิน แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำยำงมูเซอ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนมูเซอลำบำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนอีก้อป่ำกล้วย แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนขำแหย่งพัฒนำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสำมัคคีเก่ำ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสำมัคคีใหม่ แม่ฟ้ำหลวง แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย

102 STN0009 บ้ำนปำงสำ ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.14 น. 102.0 มม.
บ้ำนห้วยมะหินฝน ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย
บ้ำนเล่ำฟู ป่ำตึง แม่จัน เชียงรำย

103 STN0047 บ้ำนแม่แอบ บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.27 น. 104.0 มม.
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น บ้ำนแซว เชียงแสน เชียงรำย
บ้ำนขุนแม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงรำย

104 STN0902 บ้ำนน้ ำพร้ำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 07.38 น. 104.0 มม.
บ้ำนต้นแดง นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยพญำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
บ้ำนนำป่ำคำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์

105 STN0917 บ้ำนแม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.40 น. 3.50 ม.
บ้ำนสันปูเลย แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย ระดับน้ ำ
บ้ำนจอมแจ้ง แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย
บ้ำนตีนดอย แม่สรวย แม่สรวย เชียงรำย

106 STN0198 บ้ำนห้วยกล้ำ วำวี แม่สรวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.36 น. 82.5 มม.
บ้ำนใหม่พัฒนำ วำวี แม่สรวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ วำวี แม่สรวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น วำวี แม่สรวย เชียงรำย
บ้ำนแม่ย่ำน ำ วำวี แม่สรวย เชียงรำย

107 STN0193 บ้ำนพญำไพรเล่ำมำ เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.29 น. 85.5 มม.
บ้ำนพญำไพรลิทู่ เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนแสนเมืองโก เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนแม่หม้อ เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนพญำไพรเล่ำจอ เทอดไทย แม่ฟ้ำหลวง เชียงรำย

108 STN0515 บ้ำนทุ่งโค้ง ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.33 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยลึก ดอนศิลำ เวียงชัย เชียงรำย

109 STN0001 บ้ำนห้วยเฮ่ียน เวียง ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 07.33 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยบอน เวียง ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนสันป่ำยำง เวียง ฝำง เชียงใหม่

110 STN1432 บ้ำนหำดไร่ น้ ำมวบ เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 12.45 น. 9.50 ม.
บ้ำนห้วยสอน ไหล่น่ำน เวียงสำ น่ำน ระดับน้ ำ
บ้ำนปำกงุ๊ ไหล่น่ำน เวียงสำ น่ำน



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (15 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนาม
ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 
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111 STN0352 บ้ำนนำหนุน 3 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 12.45 น. 5.00 ม.
บ้ำนนำหนุน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน ระดับน้ ำ
บ้ำนนำหนุน 1 แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนนำทรำย แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนปูคำ ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 1 ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 2 ริม ท่ำวังผำ น่ำน

112 STN0072 บ้ำนน้ ำสอด และ ทุ่งช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 14.01 น. 86.0 มม.
บ้ำนน้ ำพิ ทุ่งช้ำง ทุ่งช้ำง น่ำน

113 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 16.29 น. 5.72 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงม่วน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 12 ส.ค. 65 18.02 น. 6.10 ม.

ระดับน้ ำ
114 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ส.ค. 65 21.11 น. 4.50 ม.

บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ระดับน้ ำ
115 STN0027 บ้ำนห้วยป่ำซำง ก๊ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ส.ค. 65 09.20 น. 5.02 ม.

บ้ำนเมืองก้ึด ก้ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ ระดับน้ ำ
บ้ำนทุ่งละคร ก้ืดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่

116 STN1605 บ้ำนหัวควน ส ำนักแต้ว สะเดำ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ส.ค. 65 17.49 น. 105.5 มม.
117 STN0793 บ้ำนล ำพิกุล นำชุมเห็ด ย่ำนตำขำว ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ส.ค. 65 06.04 น. 122.5 มม.

บ้ำนไทรงำม นำชุมเห็ด ย่ำนตำขำว ตรัง
บ้ำนควนหิน นำชุมเห็ด ย่ำนตำขำว ตรัง
บ้ำนทอนพลำ นำชุมเห็ด ย่ำนตำขำว ตรัง
บ้ำนล ำขนุน นำชุมเห็ด ย่ำนตำขำว ตรัง



  


