
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านวังน้ำเขียว ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 12 120.5 เตรียมพร้อม 
บ้านวังน้ำเขียว ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 24 130.0 เตรียมพร้อม 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 
 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0438 บ้ำนแม่ละเมำ พะวอ แม่สอด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 06.29 น. 2.49 ม.
บ้ำนพะวอ พะวอ แม่สอด ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 08.17 น. 3.06 ม.
บ้ำนแม่ละเมำสำมัคคี พะวอ แม่สอด ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนปูแป้ พะวอ แม่สอด ตำก

2 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 06.33 น. 6.03 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีแดง 30 ก.ย. 65 11.31 น. 7.06 ม.
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำม่ำน ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

3 STN0997 บ้ำนนำคันหัก พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 08.11 น. 8.40 ม.
บ้ำนพระเพลิง พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ระดับน  ำ
บ้ำนซับมูล พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำนันทำ พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนท่ำนำ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนลำนไผ่ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนโปร่งเกตุ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว

4 STN0278 บ้ำนตำบำด บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 09.00 น. 102.5 มม.
บ้ำนปะอำ บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 11.14 น. 115.5 มม.
บ้ำนหม่ืนด่ำน บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด ระดับน  ำ

5 STN1029 บ้ำนบูเก็ตยำมู ควนโดน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 13.24 น. 2.22 ม.
บ้ำนสะพำนเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล ระดับน  ำ
บ้ำนดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล
บ้ำนนำปริก ควนโดน ควนโดน สตูล

6 STN0365 บ้ำนช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 15.15 น. 89.0 มม.
บ้ำนเงำไผ่ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ พบพระ ตำก
บ้ำนห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตำก

ประจำวันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

7 STN1123 บ้ำนไพรงำม บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 15.20 น. 83.0 มม.
บ้ำนน  ำริน บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนน  ำริน 2 บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก

8 STN1795 บ้ำนหนักไทร* ช่อง นำโยง ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 17.09 น. 2.03 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 21.09 น. 2.52มม.

ระดับน  ำ
9 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 18.58 น. 3.72 ม.

บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมืองก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร
บ้ำนใหม่นำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมืองก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร

10 STN0305 บ้ำนดงบัง มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 20.12 น. 86.0 มม.
บ้ำนค ำหม่วย มหำไชย สมเด็จ กำฬสินธ์ุ

11 STN1038 บ้ำนฟำกท่ำ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 20.16 น. 88.0 มม.
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 20.48 น. 108.0 มม.
บ้ำนหำดสูง หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนใหม่ หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแม่ส ำใต้ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแม่ส ำเหนือ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำโพธ์ิ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนป่ำงิ ว ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนวังค่ำ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำด่ำน ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนคลองปำกร้ำว หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

12 STN1201 บ้ำนทุง่พล้อ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 20.34 น. 83.5 มม.
บ้ำนแม่รำก ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

13 STN1320 บ้ำนนำริน ผำปัง แม่พริก ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 21.31 น. 86.0 มม.
บ้ำนผำปังหลวง ผำปัง แม่พริก ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 22.33 น. 97.5 มม.

14 STN1503 บ้ำนวังขอนงุ้น แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 21.45 น. 83.0 มม.
15 STN1493 บ้ำนแม่กระต๋อม ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 22.30 น. 83.5 มม.

บ้ำนปำงไม้ ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 23.01 น. 102.0 มม.
บ้ำนป่ำสัก ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงไม้พัฒนำ ป่ำสัก วังชิ น แพร่

16 STN1544 บ้ำนนำฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 22.34 น. 2.29 ม.
บ้ำนนำฮ่องใต้ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ระดับน  ำ

17 STN1331 บ้ำนน  ำดิบ แม่วะ เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 22.49 น. 89.5 มม.
บ้ำนแม่วะลุ่ม แม่วะ เถิน ล ำปำง
บ้ำนแม่วะแล้ง แม่วะ เถิน ล ำปำง
บ้ำนผดุงรำษฎร์รังสรรค์แม่วะ เถิน ล ำปำง



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

18 STN0535 บ้ำนสันขี เหล็ก แม่พริก  แม่พริก ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 22.51 น. 84.0 มม.
บ้ำนห้วยขี นก แม่พริก แม่พริก ล ำปำง

19 STN1343 บ้ำนแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 22.59 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำบ้ำนไร่ แม่ถอด เถิน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 00.26 น. 98.5 มม.
บ้ำนดงไชย แม่ถอด เถิน ล ำปำง
บ้ำนสุขสวัสด์ิ แม่ถอด เถิน ล ำปำง

20 STN1236 บ้ำนสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 23.03 น. 89.5 มม.
บ้ำนสุเม่น แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

21 STN1341 บ้ำนกุ่มเนิ งใต้ แม่มอก เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 23.15 น. 83.0 มม.
บ้ำนสะพำนหิน แม่มอก เถิน ล ำปำง
บ้ำนเด่นอุดม แม่มอก เถิน ล ำปำง
บ้ำนห้วยเกำะหลวง แม่มอก เถิน ล ำปำง

22 STN0174 บ้ำนแพะดอนมูล สรอย วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 23.20 น. 84.5 มม.
23 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 23.59 น. 4.00 ม.

บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

24 STN0655 บ้ำนผำลำดเหนือ นำทรำย ลี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 01.53 น. 84.5 มม.
บ้ำนผำลำด นำทรำย ลี ล ำพูน

25 STN1494 บ้ำนป่ำคำ แม่พุง วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 2.23 น. 82.5 มม.
บ้ำนสองแคว ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงไฮ แม่พุง วังชิ น แพร่
บ้ำนป่ำม่วง แม่พุง วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงมะโอ แม่พุง วังชิ น แพร่

26 STN0262 บ้ำนโคนป่ำหิน แม่ปำน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 06.50 น. 84.5 มม.
บ้ำนแม่ปำนใน แม่ปำน ลอง แพร่
บ้ำนแม่ปำนนอก แม่ปำน ลอง แพร่

27 STN0075 บ้ำนห้วยโท้ง น  ำบ่อหลวง สันป่ำตอง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 06.52 น. 89.5 มม.
บ้ำนสันปูเลย ดอนเปำ แม่วำง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 08.30 น. 99.5 มม.
บ้ำนจอมแจ้ง น  ำบ่อหลวง สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนหัวฝำย น  ำบ่อหลวง สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนสันเหนือ น  ำบ่อหลวง สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนเหมืองฟู บ้ำนแม สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนเด่น บ้ำนแม สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนท่ำโป่ง บ้ำนแม สันป่ำตอง เชียงใหม่
บ้ำนสัน บ้ำนแม สันป่ำตอง เชียงใหม่

28 STN0767 บ้ำนอุมุง บุฮม เชียงคำน เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 06.56 น. 90.5 มม.
บ้ำนผำแบ่น บุฮม เชียงคำน เลย
บ้ำนอุมุง บุฮม เชียงคำน เลย
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บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
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12 ช่ัวโมง

29 STN0939 บ้ำนป่ำหก ลี ลี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 07.01 น. 2.60 ม.
บ้ำนฮ่อมต่อ ลี ลี ล ำพูน ระดับน  ำ
บ้ำนลี หลวง ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนปวงค ำ ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนใหม่ศิวิไล ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนแวนนำริน ลี ลี ล ำพูน
บ้ำนม่วงสำมปี ลี ลี ล ำพูน

30 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 07.11 น. 84.5 มม.
บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

31 STN1102 บ้ำนห้วยขอบ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย 1. เตือนภัยสีแดง 1 ต.ค. 65 08.02 น. 145.5 มม.
บ้ำนคกเว้ำ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย
บ้ำนห้วยเหียม หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย

32 STN0527 บ้ำนผำแดงหลวง แม่โถ แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 08.13 น. 86.5 มม.
บ้ำนแม่อุมพำย แม่โถ แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน
บ้ำนหัวแม่โถ แม่โถ แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน

33 STN0906 บ้ำนผำคอ บ้ำนปิน ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 07.59 น. 87.5 มม.
บ้ำนผำคัน บ้ำนปิน ลอง แพร่

34 STN0651 บ้ำนปำงมะโอ วังเงิน แม่ทะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 08.16 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 09.30 น. 102.0 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 1 ต.ค. 65 11.20 น. 121.5 มม.

35 STN0974 บ้ำนใหม่สำมัคคี ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 1 ต.ค. 65 08.03 น. 11.27 ม.
บ้ำนหนองอ้อ ชีบน บ้ำนเขว้ำ ชัยภูมิ ระดับน  ำ

36 STN1550 บ้ำนห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 09.00 น. 4.01 ม.
บ้ำนปำกสิน แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 14.59 น. 4.78 ม.
บ้ำนพงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย ระดับน  ำ

37 STN0334 บ้ำนแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 09.13 น. 89.0 มม.
บ้ำนค้ำงตะนะ บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้ำนแม่รัง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้ำนต้นม่วง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
บ้ำนแม่บงเหนือ แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนโป่ง แม่ป้ำก วังชิ น แพร่

38 STN1670 บ้ำนดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 09.39 น. 84.5 มม.
บ้ำนดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 10.57 น. 99.0 มม.
บ้ำนภูพิงค์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
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39 STN0345 บ้ำนแม่จอก แม่ป้ำก วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 09.30 น. 92.0 มม.
บ้ำนแม่พุงหลวง แม่พุง วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 10.10 น. 97.5 มม.
บ้ำนแช่ฟ้ำ แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนนำฮ่ำง แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนสบป้ำก แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแม่ป้ำก แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนเหล่ำ แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแม่บงใต้ แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนแม่จอกนอก แม่ป้ำก วังชิ น แพร่
บ้ำนวังน  ำเย็น แม่ป้ำก วังชิ น แพร่

40 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 09.55 น. 5.58 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์

41 STN0084 บ้ำนหลวงเมืองคอง เมืองคอง เชียงดำว เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 10.40 น. 102.0 มม.
บ้ำนแม่แมะ แม่นะ เชียงดำว เชียงใหม่

42 STN0589 บ้ำนทุง่โป่งใต้ บ้ำนปง หำงดง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 10.50 น. 83.0 มม.
บ้ำนปงเหนือ บ้ำนปง หำงดง เชียงใหม่
บ้ำนฟ่อน หนองควำย หำงดง เชียงใหม่

43 STN0117 บ้ำนขุนสำใน โป่งสำ ปำย แม่ฮ่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 11.00 น. 93.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 22.15 น. 101.5 มม.

44 STN0938 บ้ำนเกำะทุง่ม่ำน ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 14.54 น. 5.04 ม.
บ้ำนห้วยหละ ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน ระดับน  ำ
บ้ำนห้วยกำน บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนดอยก้อม บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยปำงค่ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยแทงใต้ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยน  ำดิบ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยห้ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

45 STN0923 บ้ำนกองขำกหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 14.55 น. 2.36 ม.
บ้ำนน  ำริน สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ระดับน  ำ
บ้ำนห้วยคอก สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนศำลำ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนทรำยมูล สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนเหล่ำแสนตอง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
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46 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 15.48 น. 3.02 ม.
บ้ำนใหม่ล ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

47 STN1210 บ้ำนปันเจน แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 19.04 น. 94.5 มม.
บ้ำนแม่สิน แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 19.17 น. 117.0 มม.
บ้ำนค้ำงใจ แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 3. เตือนภัยสีแดง 1 ต.ค. 65 19.47 น. 131.5 มม.

48 STN0175 บ้ำนแม่แฮด แม่พุง วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 19.51 น. 85.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 1 ต.ค. 65 20.12 น. 97.5 มม.

49 STN1493 บ้ำนแม่กระต๋อม ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 1 ต.ค. 65 20.34 น. 82.5 มม.
บ้ำนปำงไม้ ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนป่ำสัก ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงไม้พัฒนำ ป่ำสัก วังชิ น แพร่

50 STN0027 บ้ำนห้วยป่ำซำง ก๊ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 00.20 น. 4.66 ม.
บ้ำนเมืองกึ ด กึ ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 02.15 น. 5.09 ม.
บ้ำนทุง่ละคร กื ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ ระดับน  ำ

51 STN0722 บ้ำนแม่ทุเลำใน กลำงดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 01.03 น. 108.0 มม.
52 STN1037 บ้ำนแม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 01.37 น. 3.12 ม.

บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 2. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 02.50 น. 4.27 ม.
บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ ระดับน  ำ
บ้ำนแพะโรงสูบ เด่นชัย เด่นชัย แพร่
บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่

53 STN0335 บ้ำนข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 02.03 น. 87.5 มม.
บ้ำนฮ้ำนน  ำหม้อ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 04.06 น. 99.0 มม.
บ้ำนน  ำแรม ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้ำนห้วยปำกทอด ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้ำนห้วยลำกปืน ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่

54 STN0964 บ้ำนแก้วเมธี นำด้วง นำด้วง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 02.28 น. 83.0 มม.
บ้ำนโพนเขำแก้ว นำด้วง นำด้วง เลย
บ้ำนนำด้วง นำด้วง นำด้วง เลย
บ้ำนนำด้วง นำด้วง นำด้วง เลย
บ้ำนรำชประดิษฐ์ นำด้วง นำด้วง เลย

55 STN1102 บ้ำนห้วยขอบ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 02.49 น. 104.5 มม.
บ้ำนคกเว้ำ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย 2. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 06.47 น. 120.0 มม.
บ้ำนห้วยเหียม หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย

56 STN0260 บ้ำนห้วยเกียงพำ บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 03.24 น. 83.5 มม.
บ้ำนปำงต้นผึ ง บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 04.12 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 05.50 น. 137.5 มม.
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57 STN0030 บ้ำนห้วยตม บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 04.23 น. 83.5 มม.
บ้ำนดงย่ำปำ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

58 STN0170 บ้ำนน  ำลี น  ำหมัน ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 04.30 น. 92.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 04.45 น. 117.5 มม.

59 STN1039 บ้ำนฝำงแล้ง ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 04.38 น. 82.5 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำนอก ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 06.26 น. 99.0 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำใน ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยภูนก ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงวัว ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

60 STN0167 บ้ำนด่ำนห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 05.09 น. 82.5 มม.
บ้ำนน  ำท่วม ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนทุง่เอี ยง ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนท้องลับแล ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนวัดป่ำ ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์

61 STN0168 บ้ำนก่ิวเคียน จริม ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 05.16 น. 97.5 มม.
62 STN0904 บ้ำนแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 05.31 น. 83.0 มม.

บ้ำนแม่เทินใต้ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนห้วยเด่ือ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

63 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 05.46 น. 84.5 มม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 06.33 น. 113.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 06.54 น. 6.64 ม.
ระดับน  ำ

64 STN1038 บ้ำนฟำกท่ำ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 06.12 น. 82.5 มม.
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหำดสูง หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนใหม่ หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแม่ส ำใต้ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแม่ส ำเหนือ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำโพธ์ิ แม่ส ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนป่ำงิ ว ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนวังค่ำ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำด่ำน ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนคลองปำกร้ำว หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

65 STN1558 บ้ำนแม่รำกกลำง บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 06.59 น. 4.69 ม.
ระดับน  ำ

66 STN0543 บ้ำนนำหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 07.03 น. 83.0 มม.
บ้ำนนำฝำย สะเอียบ สอง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 10.14 น. 103.0 มม.
บ้ำนแม่เต้น สะเอียบ สอง แพร่

67 STN0029 บ้ำนแม่สำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 07.09 น. 2.16 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 07.57 น. 2.50 ม.
3. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 09.29 น. 2.92 ม.

ระดับน  ำ
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68 STN1536 บ้ำนสำมพวง 1 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 07.12 น. 3.63 ม.
บ้ำนดง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนใต้ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปำกคลองเรือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองอีด่อน โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนคุยพยอม โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนเหนือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนล ำคลองยำง หนองกระด่ิง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนตะเข้ขำน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนสำมพวง 2 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองสีดำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนอำนม้ำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองแล้ง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหัวถนน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนนำดง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย

69 STN0332 บ้ำนไฮ่ฮ้ำ บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 07.54 น. 83.0 มม.
บ้ำนป่ำหว้ำน บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนน  ำไคร้ บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยกั ง บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

70 STN0188 บ้ำนขุนฝำง ขุนฝำง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 07.48 น. 83.0 มม.
71 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงม่วน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 07.59 น. 5.21 ม.

บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงม่วน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 08.48 น. 6.14 ม.
ระดับน  ำ

72 STN0931 บ้ำนกลำง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 08.02 น. 5.21 ม.
บ้ำนหลวง เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 08.37 น. 3.40 ม.
บ้ำนปิน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำม่ำน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ
บ้ำนสบทรำย เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ
บ้ำนป่ำซำงค ำ เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยำ
บ้ำนมำง บ้ำนมำง เชียงม่วน พะเยำ
บ้ำนแพทย์ บ้ำนมำง เชียงม่วน พะเยำ
บ้ำนหนองกลำง บ้ำนมำง เชียงม่วน พะเยำ

73 STN0346 บ้ำนหัวนำ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 08.04 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำนกกกใต้ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนขุนห้วย นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนนำนกกกเหนือ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนชำยเขำ นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนชำยเขำบก นำนกกก ลับแล อุตรดิตถ์
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74 STN0229 บ้ำนนำต้นจ่ัน บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 08.29 น. 3.03 ม.
บ้ำนแม่รำกใต้ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 14.19 น. 3.71 ม.
บ้ำนแม่รำกเหนือ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนปลำยนำ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหมอนสูง บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนภูนกใต้ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

75 STN0222 บ้ำนม่อนหัวฝำย ด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 09.00 น. 83.0 มม.
บ้ำนด่ำนนำขำม บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนแม่เฉย บ้ำนด่ำนนำขำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

76 STN0943 บ้ำนหนองผักบุ้ง นำยม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 09.39 น. 7.03 ม.
บ้ำนถ  ำน  ำบัง นำยม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระดับน  ำ
บ้ำนหนองหิน ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหัวนำ นำยม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนนำยม นำยม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนน  ำโจน นำยม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนยำงหัวลม วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

77 STN1040 บ้ำนไร่ น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 2 ต.ค. 65 12.09 น. 5.60 ม.
บ้ำนน  ำริดใต้ น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 14.24 น. 6.13 ม.
บ้ำนน  ำริดเหนือ น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ
บ้ำนม่อนสัมพันธ์ น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนวังสีสูบ งิ วงำม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนม่อนดินแดง ท่ำเสำ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนไร่ น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนไผ่ล้อม-ขอนแก่น น  ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

78 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 20.55 น. 5.04 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

79 STN0027 บ้ำนห้วยป่ำซำง ก๊ึดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีแดง 2 ต.ค. 65 21.51 น. 5.63 ม.
บ้ำนเมืองกึ ด กึ ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่ ระดับน  ำ
บ้ำนทุง่ละคร กื ดช้ำง แม่แตง เชียงใหม่

80 STN0923 บ้ำนกองขำกหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ต.ค. 65 21.55 น. 3.45 ม.
บ้ำนน  ำริน สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ระดับน  ำ
บ้ำนห้วยคอก สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนศำลำ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนทรำยมูล สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
บ้ำนเหล่ำแสนตอง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่

81 STN1009 บ้ำนวังน  ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 00.32 น. 90.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 04.09 น. 110.5 มม.

82 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมืองตำก ตำก 1. เตือนภัยสีแดง 3 ต.ค. 65 01.00 น. 4.57 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมืองตำก ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
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83 STN0476 บ้ำนดงโคร่ง หินดำด ทองผำภูมิ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 01.09 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 03.48 น. 101.0 มม.

84 STN0941 บ้ำนเขำแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 03.51 น. 83.5 มม.
บ้ำนตลุกตำสำม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์

85 STN0264 บ้ำนหินดำดทอง หนองรี บ่อพลอย กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.28 น. 82.5 มม.
บ้ำนล ำอีซู หนองรี บ่อพลอย กำญจนบุรี

86 STN0441 บ้ำนตำกฟ้ำ ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 04.37 น. 93.5 มม.
บ้ำนศรีเกษตร ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 05.45 น. 100.5 มม.
บ้ำนทรัพย์เจริญ ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บ้ำนศรีสมบูรณ์พัฒนำ ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บ้ำนมอสมบูรณ์ ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร

87 STN0472 บ้ำนปำงสวรรค์ คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 04.58 น. 88.0 มม.
บ้ำนทองหลำง คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 05.50 น. 97.5 มม.
บ้ำนน้อย คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี

88 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.22 น. 95.0 มม.
บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

89 STN0940 บ้ำนปำงสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.26 น. 83.0 มม.
บ้ำนสวนป่ำ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์

90 STN1629 บ้ำนพุน้อย บ้ำนเก่ำ เมืองกำญจนบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.39 น. 84.0 มม.
91 STN1094 บ้ำนอีพุ่งใหญ่ เจ้ำวัด บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.39 น. 87.0 มม.

บ้ำนทุง่น้อย คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 06.21 น. 105.0 มม.
92 STN0270 บ้ำนโป่งสำมสิบ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.34 น. 85.0 มม.

บ้ำนคีรีวงค์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 06.14 น. 100.0 มม.
บ้ำนเขำหินเทิน ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนห้วยรัง ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี

93 STN0561 บ้ำนปำงข้ำวสำร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ต.ค. 65 05.31 น. 85.0 มม.
บ้ำนคลองแบ่ง แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
บ้ำนคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์

94 STN1126 บ้ำนไร่ใหม่ (น  ำพุ) คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 3 ต.ค. 65 06.30 น. 120.0 มม.
บ้ำนดง คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี
บ้ำนใหม่ คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี
บ้ำนน  ำพุ คอกควำย บ้ำนไร่ อุทัยธำนี



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (3 ต.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุม
ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลง
มาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้
ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


