
รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

สูง (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครั งในรอบ 10 ปี) 

กลำง ลพบุร ี ชัยบำดำล ล้ำนำรำยณ์ บำนท่ำศำลำ 

เหนือ นครสวรรค ์ เกำเลี ยว หนองเต่ำ บ้ำนกัลยำรัตน์ 

บ้ำนยำงใหญ่ 

บ้ำนห้วยรั ว 

โกรกพระ โกรกพระ บ้ำนหัวแหลม 

ชุมแสง เกยไชย บ้ำนไผ่ลอม 

บ้ำนลำดปลัง 

บ้ำนหนองคำง 

โคกหม้อ บ้ำนกบละคร 

ฆะมัง บ้ำนฆะมังดว์น 

บ้ำนพรมแดน  

บ้ำนมะขำมเรียง 

ทับกฤช บ้ำนคลองปลำกด 
บ้ำนทุ่งแว่น 
บำนหนองไกร 

บ้ำนหนองแม่พังงำ 

บ้ำนแหลมจันทร์ 

บำงเคียน บ้ำนกบละคร 
บ้ำนคลองคล้ำ  
บ้ำนคลองยำง  
บ้ำนท่ำมะพลับ  
บ้ำนบำงเคียน  
บ้ำนบึงหมัน 
บ้ำนลำด 
บ้ำนวัง
คลัก 
บ้ำนหนองสนุ่น 

บ้ำนหวงสระ 

ไผ่สิงห ์ บ้ำนกองเชือก 

บ้ำนไผ่เกำะ  

บ้ำนโพธิ์ยำว  

บ้ำนโพธิ์หนองยำว 

พันลำน บ้ำนคลองงิ ว 

บ้ำนคลองส้ำพรึง 

พิกุล บ้ำนบำงไซ 
บ้ำนสองพี่นอง 
บ้ำนหนองขีหนู 
บ้ำนหวงสรวง 
บ้ำนห้วยกระเบียน  
บ้ำนหัวกระทุ่ม 
บ้ำนแหลมนกกระทุง 

หนองกระเจำ บ้ำนดงขุย 
บ้ำนสระตำล 

บ้ำนหนองกระเจำ 

สูง (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครงั ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ นครสวรรค ์ ชุมแสง หนองกระเจำ บ้ำนหนองยำว 

ท่ำตะโก ท่ำตะโก บ้ำนหนองขำนำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    พนมรอก บ้ำนไดมะรื่น 

พนมเศษ บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนคลองบอน  

บ้ำนพนมเศษใต้  

บ้ำนพนมเศษเหนือ  

บ้ำนหนองครก  

บ้ำนหนองจิกโค้ง  

บ้ำนหัวปลิก  

บ้ำนแหลมกระทุ่ม  

บ้ำนแหลมประดำ 

วังมหำกร บ้ำนช่องแกระ 

บ้ำนปำกง่ำมใต้  

บ้ำนปำกง่ำมเหนือ  

บ้ำนวังมหำกร 

บรรพตพสิัย บำงแก้ว บ้ำนวังพระหิน 

เมืองนครสวรรค์ เกรียงไกร บ้ำนคลองกรวด 

บ้ำนตำลสองยอด  

บ้ำนท่ำดินแดง  

บ้ำนสันพิง  

บ้ำนแหลมหว้ำ 

บำงพระหลวง บ้ำนท่ำดินแดง 

บ้ำนท่ำศำลำ 

บ้ำนมะเกลือ บ้ำนบึงน ้ำใส 

พระนอน บ้ำนหัวคลัก 

พิจิตร ตะพำนหิน งิ วรำย บ้ำนวงัทอง 

หนองพยอม บ้ำนไผ่เกำะ 

ห้วยเกตุ บ้ำนงิ วรำย 

บ้ำนน ้ำโจนใต้ 

บำงมูลนำก เนินมะกอก บ้ำนคลองบุษบงค์ใต้ 

บ้ำนดงเย็น  

บ้ำนไดกระพังปลำ  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนห้วงตะกวน 

บำงไผ่ บ้ำนท่ำหอย 

บ้ำนสถำนีดงตะขบ 

ล้ำประดำ บ้ำนสำมแยก้ 

บ้ำนหนองสะเดำ  

บ้ำนห้วยหลวั 

หอไกร บ้ำนพฤกษะวัน 

บ้ำนย่ำนท่ำเสำ  

บ้ำนหอไกร 

สูง (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครั งในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิจิตร บึงนำรำง(ก่ิงอ.) บำงลำย บ้ำนบำงลำยเหนือ 

บึงนำรำง บ้ำนซับสมบูรณ ์

โพทะเล ท่ำขมิ น บ้ำนวังน ้ำลัด 
บ้ำนห้วยเขว้ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ท่ำน่ัง บ้ำนเนินแค 

ท่ำบัว บ้ำนบึงเหล็กไฟ 

ท้ำยน ้ำ บ้ำนทุ่งอ่ำงทอง 

ท่ำเสำ บ้ำนจระเข้ไห้ 

บ้ำนยีมุ่่ย 

บ้ำนวังตำด้วง 

บำงคลำน บ้ำนตะกุดภิบำล 

บ้ำนน้อย บ้ำนเขำหินกลิ ง 

บ้ำนหนองแขม 

โพทะเล บ้ำนตำล 

บ้ำนโพทะเล 

บ้ำนวังตำยศ 

โพธิ์ประทับช้ำง ไผ่ท่ำโพ บ้ำนเขำบ่อพลับ 

บ้ำนเนินทอง 

เมืองพิจิตร ท่ำฬ่อ บ้ำนในคลองท่ำฬ่อ 

บ้ำนวังมะเดื่อ 

ปำกทำง บ้ำนคลองท่ำหลวง 

บ้ำนเนินมะคึก 

บ้ำนรำชช้ำงขวัญ 

 

  

ไผ่ขวำง บ้ำนหำดมูลกระบือ 

บ้ำนหำดสูง 

วชิรบำรมี บ้ำนนำ บ้ำนหนองสะเดำ 

สำกเหล็ก(กิ่งอ.) สำกเหล็ก บ้ำนสระสำล ี

สำมง่ำม ก้ำแพงดิน บ้ำนก้ำแพงดิน 

บ้ำนโนนป่ำแดง 

บ้ำนวังแดง 

บ้ำนสำมง่ำม 

บ้ำนหำดกรวด 

เนินปอ บ้ำนเนินปอ 

บ้ำนยำงสองต้น 

บ้ำนวังกระทึง 

บ้ำนสระยำยชี 

รังนก บ้ำนกระทุ่มน ้ำเดือด 

บ้ำนเนินยุ้ง 

บ้ำนปำกคลอง 

บ้ำนรังนก 

บ้ำนใหม่ 

สำมง่ำม บ้ำนกันห้วย 

บ้ำนไร่ 

สูง (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครั งในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิษณุโลก สำมง่ำม  
เนินกุ่ม 

บ้ำนวังลูกช้ำง 

บ้ำนโกรงเกรง 
 บำงกระทุ่ม บ้ำนบึงเวียน 

บ้ำนแม่เทียบ 

บ้ำนใหม่บำงกระทุ่ม 

บ้ำนไร่ บ้ำนท่ำแห 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวังโป่ง 

ไผ่ล้อม บ้ำนท่ำมะขำม 

บำงระก้ำ คุยมว่ง บ้ำนทุ่งพัฒนำ 

บ้ำนทุ่งสำวน้อย 

ชุมแสงสงครำม บ้ำนชุมแสงสงครำม 

บ้ำนตะแบกงำม  

บ้ำนบำงบ้ำ  

บ้ำนวังแร่ 

บ้ำนห้วยกระได 

พรหมพิรำม ตลุกเทียม บ้ำนเขื่อนค้ำลือ 

บ้ำนดอนทัน  

บ้ำนเวียงทองใหม่ 

เวียงทอง 

เมืองพิษณุโลก บึงพระ บ้ำนท่ำช้ำง 

บ้ำนวังส้มซ่ำ 

ปำกโทก 
ไผ่ขอดอน 

บ้ำนทองหลำง 

บ้ำนไผ่ขอดอน 

บ้ำนแม่ระหัน 

มะขำมสูง บ้ำนแควน้อย (หัววังกร่ำง) 
 วังน ้ำคู้ บ้ำนไรไ่ผ่หลง 

บ้ำนวังน ้ำคู้  

บ้ำนหนองหญ้ำ 

วัดจันทร ์ บ้ำนวัดจันทร์ 

วัดพริก บ้ำนวังส้มซ่ำ(คุ้งวัง,วัดหล่ม) 
บ้ำนวัดพริก (บ้ำนอินทรีย)์ 

บ้ำนหนองมะคัง 

หัวรอ บ้ำนเต็งหนำม 

อรัญญิก บ้ำนหนองปลำค้ำว 

วังทอง ดินทอง บ้ำนคลองตำดง 

เพชรบูรณ ์ วิเชียรบุรี พเุตย บ้ำนพเุตย 

สุโขทัย กงไกรลำศ กง บ้ำนกง 

บ้ำนท่ำพำย  

บ้ำนบำงปะ  

บ้ำนวังอ้ำยช้ำง 

ดงเดือย บ้ำนดงเดือย 

ท่ำฉนวน บ้ำนท่ำฉนวน 

บ้ำนน ้ำเรื่องเหนือ 

สงู (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครั งในรอบ 10 ปี) 

เหนือ สุโขทัย คีรีมำศ โตนด 

 
บ้ำนปอ้ม 

บ้ำนหนองแม่ลอน 

บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง  

บ้ำนนำไผ่ล้อม  

บ้ำนหนองปรือ   

  เมืองสุโขทัย บ้ำนกล้วย บ้ำนคลองยำง 

บ้ำนนำทุ่ง  

บ้ำนเหมืองน ้ำหัก 

บ้ำนสวน บ้ำนกลำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ยำงซ้ำย บ้ำนมะขำมค่อม 

ศรีนคร ศรีนคร บ้ำนไผ่เกำะ 

บ้ำนหนองนำ 

ศรีส้ำโรง บ้ำนไร่ บ้ำนแม่น ้ำ 

อุตรดติถ ์ พิชัย บ้ำนโคน บ้ำนเขื่อนค้ำลือ 

บ้ำนผำสุก 

บ้ำนม่วงเกษม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กำฬสินธุ์ กมลำไสย กมลำไสย บ้ำนฟำกปำว 

เจ้ำท่ำ บ้ำนดินด้ำ 

บ้ำนโนนรัง 

ธัญญำ บ้ำนโนนค้อ 

รอ่งค้ำ เหล่ำอ้อย บ้ำนศรีอุดม 

ขอนแก่น ชุมแพ นำเพียง บ้ำนโนนส้มกบ 

เมืองขอนแก่น ดอนหัน บ้ำนโนนเขวำ 

บ้ำนเหล่ำนกชุม 

ท่ำพระ บ้ำนสำมัคคี 

บึงเนียม บ้ำนท่ำหิน 

บ้ำนบึงใคร่นุ่น  

บ้ำนบึงเนียม  

บ้ำนปำกเปือย  

บ้ำนเสอเพลอ 

พระลับ บ้ำนผือ 

บ้ำนพระคือ 

นครพนม ศรีสงครำม ท่ำบ่อสงครำม บ้ำนท่ำบ่อ 

มหำสำรคำม กันทรวิชัย ขำมเรียง บ้ำนโขงกุดเวียน 

บ้ำนมะกอก 

บ้ำนหนองแข้ 

โกสุมพิสัย แก้งแก บ้ำนหัวขัว 

เขวำไร่ บ้ำนโคกกลำงเหนือ 

บ้ำนโคกสมบูรณ ์

โพนงำม บ้ำนโนนค้ำมี 

บ้ำนโนนสมบูรณ์  

บ้ำนป่ำก้ำว  

บ้ำนหนองขนวน 

ยำงท่ำแจ้ง บ้ำนเขื่อน 

สูง (น ้ำท่วมขัง 
8-10 ครั งในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำสำรคำม โกสุมพิสัย ยำงท่ำแจ้ง บ้ำนดอนค้อ 
บ้ำนท่ำศำลำ  
บ้ำนนกกะบำ  
บ้ำนนำม่วง  
บ้ำนโนนสำ  
บ้ำนโนนแสวง  
บ้ำนปลำเติด  
บ้ำนปลำปดั  
บ้ำนวังแสง  
บ้ำนสวนหม่อน 

 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนส้ำโรง 

บ้ำนหนองบัวเรียน 

เลิงใต้ บ้ำนเชียงส่ง 

บ้ำนโนนขอนทอย  

บ้ำนโนนรัง  

บ้ำนเลิงใต้  

บ้ำนเลิงบัว  

บ้ำนหนองหอย 

หนองบอน บ้ำนท่ำมะเดื่อ 

หนองบัว บ้ำนกอก 

บ้ำนค้ำสมบูรณ ์

บ้ำนคุยเชือก 

บ้ำนคุยแพง 

บ้ำนเชียงกรม 

บ้ำนโนนเมืองน้อย 

บ้ำนโนนหินแห่ 

บ้ำนหนองบุญชู 

บ้ำนหนองปลำเข็ง 

บ้ำนหนองผือ 

หัวขวำง บ้ำนแก่งโกสุม 

บ้ำนคุ้มกลำง 

บ้ำนคุ้มใต้ 

บ้ำนคุ้มสังข์ 

บ้ำนโชคชัย 

บ้ำนดอนกลอย 

บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนศรีสุข 

แห่ใต้ บ้ำนคุยกอก 

ยโสธร ค้อวัง กุดน ้ำใส บ้ำนส้มป่อย 

ฟ้ำห่วน บ้ำนโนนแดง 

ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ(กิ่งอ.) พลับพลำ บ้ำนหนองแก่ง 

ทุ่งเขำหลวง(ก่ิงอ.) บึงงำม บ้ำนดงสว่ำง 

โพธิ์ชัย ดอนโอง บ้ำนคุยโพธิ ์

สูง (น ้ำท่วมขัง ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ท่ำม่วง บ้ำนท่ำใหม่ 

8-10 ครั งในรอบ 10 ปี)  นำงำม บ้ำนโพธิ์ตำก 

หนองคำย โพนพิสัย นำหนัง บ้ำนค้ำบอน 

ศรีเชียงใหม่ บ้ำนหม้อ บ้ำนทุ่งสว่ำง 

อุดรธำนี พิบูลย์รักษ ์ นำทรำย บ้ำนแสงอรุณ 

บ้ำนแดง บ้ำนนำโมง 

บ้ำนบุญทันสอง 

อุบลรำชธำนี เมืองอุบลรำชธำนี แจระแม บ้ำนคูเดื่อ 

บ้ำนท่ำกกแห่ 

วำรินช้ำรำบ บุ่งไหม บ้ำนชุมชนรำชธำนีอโศก 

หนองกินเพล บ้ำนหนองกินเพล 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง กลำง ลพบุร ี ชัยบำดำล ท่ำมะนำว บ้ำนคลองเดื่อพัฒนำ 

ในรอบ 10 ปี)     บ้ำนท่ำฉำง  
บ้ำนท่ำมะนำว  
บ้ำนโรงสูบ 

บ้ำนลันตะลุง 

เหนือ เชียงรำย ดอยหลวง(ก่ิงอ.) โชคชัย บ้ำนทุ่งกวำง 

ปงน้อย บ้ำนห้วยไร่ 

เทิง หนองแรด บ้ำนหนองแรดใต้ 

บ้ำนหนองแรดเหนือ 

ป่ำแดด ศรีโพธิ์เงิน บ้ำนร่องบง 

บ้ำนศรีพัฒนำ  

บ้ำนศรีโพธิ์ทอง 

บ้ำนศรีมงคล 

สันมะค่ำ บ้ำนสันติธรรม 

บ้ำนสันบัวค้ำ  

บ้ำนสันมะค่ำ 

เมืองเชียงรำย ท่ำสำย บ้ำนท่ำสำย 

บ้ำนป่ำหัด  

บ้ำนแม่กรณ ์ 

บ้ำนหนองยำว 

ป่ำอ้อดอนชัย บ้ำนร่องขุน 

บ้ำนสันมะนะ  

บ้ำนหนองแสลป๊  

บ้ำนหล่ำยลำว 

รอบเวียง บ้ำนป่ำบง 

บ้ำนป่ำยำงมนต์  

บ้ำนป่ำยำงมนต์ใหม่ 

ริมกก บ้ำนป่ำยำงหลวง 

บ้ำนฟำร์มสัมพันธ์กิจ  

บ้ำนเมืองงิม  

บ้ำนเวียงกือนำ 

สันทรำย บ้ำนป่ำข่ำ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ เชียงรำย เมืองเชียงรำย สันทรำย บ้ำนป่ำตึง 

บ้ำนป่ำย้ำง  

บ้ำนโป่งสลี  

บ้ำนร่องก๊อ  

บ้ำนสันทรำยทอง  

บ้ำนสันทรำยน้อย  

บ้ำนใหม่ทรำยทอง 

 

แม่ลำว จอมหมอกแก้ว บ้ำนป่ำอ้อย 

บ้ำนสบห้วย  

บ้ำนสันก้นแฮ้ว  

บ้ำนสันตอ้ม  

บ้ำนสันป่ำสัก 

ดงมะดะ บ้ำนดงมะดะ 
บ้ำนป่ำตึง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนป่ำรวก  

บ้ำนป่ำลั่น  
บ้ำนแพะบ้ำนท่ำ  
บ้ำนร่องศำลำ  
บ้ำนสันกลำง  
บ้ำนสันต้นแหน  
บ้ำนหนองเก้ำห้อง 
บ้ำนห้วยส้ำนน้อย 

บัวสล ี บ้ำนต้นยำง 

บ้ำนป่ำปง  

บ้ำนแม่มอญ  

บ้ำนร่องปลำยนำ  

บ้ำนศรวีังมูล  

บ้ำนหนองคึก 

ป่ำก่อด้ำ บ้ำนปำกกอง 

แม่สรวย แม่พริก บ้ำนแม่พริก 

แม่สรวย บ้ำนร้องเฮี ย 

บ้ำนสันเครือฟ้ำ 

เวียงชัย เวียงชัย บ้ำนไชยเจริญ 

บ้ำนหนองหล่ม 

เวียงเหนือ บ้ำนไตรแก้ว 

บ้ำนท่ำบันได  

บ้ำนโพธิ์ชัย  

บ้ำนรำษฎร์เจริญ  

บ้ำนเวียงปำงค้ำ  

บ้ำนเวียงเหนือ  

บ้ำนสันสลิด 

เวียงเชียงรุ้ง(ก่ิงอ.) ดงมหำวัน บ้ำนดงมหำวัน 

บ้ำนดอยศิริมงคล 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ นครสวรรค ์ เก้ำเลี ยว เขำดิน บ้ำนหนองเขำดิน 

หัวดง บ้ำนตะกุกหิน 

บ้ำนหนองแพงพวย 

โกรกพระ โกรกพระ บ้ำนตำนิว 

บ้ำนเนินสะพำนบัว 

บ้ำนในคลอง 

นำกลำง บ้ำนคลองบำงแก้ว 

บ้ำนหนองปลำค้ำว      

บำงมะฝ่อ บ้ำนดงชะพลู 

ชุมแสง เกยไชย บ้ำนลำดปลัง 

โคกหม้อ บ้ำนท่ำจันทร์ 

บ้ำนเนิน 

ฆะมัง บ้ำนดงพิกุล 

บ้ำนมะขำมเรียง  

บ้ำนวังแตงโม  

บ้ำนสะแกระหงษ์ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ท่ำไม้ บ้ำนดงกระพี   

บ้ำนท่ำกร่ำง  
บ้ำนท่ำเตียน  
บ้ำนท่ำไม้  
บ้ำนวังน้อย บ้ำนวังใหญ่ 
บ้ำนหนองขอน 

ไผ่สิงห ์ บ้ำนเกษมใต้ 

บ้ำนคลองเกษม 

พิกุล บ้ำนท่ำพทุรำ 

ท่ำตะโก ดอนคำ บ้ำนดอนคำ 

บ้ำนดอนคำพัฒนำ 

บ้ำนวงัแรง 
 ท่ำตะโก บ้ำนเขำน้อย 

   พนมเศษ บ้ำนคร่อเรียงรำย 

วังใหญ ่ บ้ำนทุ่งสว่ำง 

หัวถนน บ้ำนไดตำมุ่ย 

บ้ำนหัวถนนใต้ 

บรรพตพสิัย ตำสัง บ้ำนคลองมะเดื่อ 

บ้ำนตำสังใต้ 

บำงแก้ว บ้ำนบำงแก้ว 

หนองกรด บ้ำนหนองกรด 

เมืองนครสวรรค์ กลำงแดด บ้ำนกลำงแดด 

เกรียงไกร บ้ำนเกรียงไกร 

บ้ำนเกรียงไกรใต้  

บ้ำนปำกคลอง 

แควใหญ ่ บ้ำนแควใหญ ่

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ นครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค์ บำงพระหลวง บ้ำนน ้ำกลัด 

บึงเสนำท บ้ำนคลองยำง 

บ้ำนสันพิง 

พะเยำ จุน ลอ บ้ำนน ้ำจุน 

บ้ำนน ้ำจุนใหม่  

บ้ำนปำงป้อมใหม่  

บ้ำนร่องย้ำง 

บ้ำนลอ  

บ้ำนศรีเมืองชุม  

บ้ำนใหม่พัฒนำ 

เชียงค้ำ อ่ำงทอง บ้ำนนำเจริญ 

บ้ำนปำงมดแดง  

บ้ำนปำงมดแดงใหม่ 

ดอกค้ำใต ้ ดงสุวรรณ บ้ำนสันติธรรม 

ดอกค้ำใต ้ บ้ำนเจริญรำษฎร์ 

บ้ำนดอนสนำม  

บ้ำนบวกมะหนิ ว  

บ้ำนฝั่งหม่ิน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันกลำง  

บ้ำนสันจกปก  
บ้ำนสันป่ำเป้ำ  
บ้ำนสันป่ำหนำดใต้  
บ้ำนสันป่ำหนำดเหนือ 
บ้ำนเหมืองล้อม 

ดอนศรีชุม บ้ำนดอนเหล็ก 

บ้ำนร่องบัวลอย 

ป่ำซำง บ้ำนค่ำกลำง 

บ้ำนค่ำพัฒนำ  

บ้ำนค่ำล่ำง  

บ้ำนค่ำเหนือพัฒนำ  

บ้ำนสันทรำย 

สว่ำงอำรมณ์ บ้ำนบุญโยชน์ 

บ้ำนร่องจว้ำ 

บ้ำนศรีชุม 

บ้ำนสว่ำงไซงำม 

บ้ำนสว่ำงอำรมณ์ 

บ้ำนสันตพิงษ ์

บ้ำนสำนไซงำม 

ห้วยลำน บ้ำนทุ่งต้นศรี 

บ้ำนแท่นค้ำพัฒนำ  

บ้ำนเนินสมบูรณ์  

บ้ำนเนินสำมัคคี  

บ้ำนป่ำกล้วยแข้ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พะเยำ ดอกค้ำใต ้ ห้วยลำน บ้ำนวังขอนแดง 

บ้ำนห้วยต้นตุ้มกลำง  

บ้ำนห้วยต้นตุ้มใต้  

บ้ำนห้วยต้นตุ้มทรำยทอง  

บ้ำนห้วยต้นตุ้มน ้ำช้ำ  

บ้ำนห้วยต้นตุ้มเหนือ  

บ้ำนใหม่  

บ้ำนใหม่แท่นค้ำ 

ภูกำมยำว(กิ่งอ.) ดงเจน บ้ำนกว้ำน 

บ้ำนกว้ำนกลำง 

บ้ำนกว้ำนใต้ 

บ้ำนกว้ำนเหนือ 

บ้ำนร่องปอ 

บ้ำนสันป่ำกอก 

บ้ำนสันป่ำสัก 

บ้ำนสันป่ำสักล่ำง 

แม่อิง บ้ำนต้นตุ้ม 

บ้ำนท่ำร้อง  

บ้ำนแม่อิงหลวง 

บ้ำนสันต้นผึ ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพืน้ที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันป่ำงิ ว 

บ้ำนสันป่ำพำด 

ห้วยแก้ว บ้ำนกำดถีเหนือ 

บ้ำนต้นแหน 

บ้ำนหนองลำว 

บ้ำนห้วยทรำยขำว 

เมืองพะเยำ จ้ำป่ำหวำย บ้ำนร่องครกเหนือ 

บ้ำนสันดอนงำม 

ท่ำจ้ำปี บ้ำนต ้ำนกกก 

บ้ำนตุ้มท่ำ 

บ้ำนตุ้มไร่ 

บ้ำนท่ำต้นศรี 

บ้ำนสัน 

ท่ำวังทอง บ้ำนดอกบัว 

บ้ำนสันขะเจ๊ำะ 

บ้ำนใหม่ บ้ำนใหม่หลวง 

แม่ปืม บ้ำนป่ำกว๋ำว 

บ้ำนร่องคือ 

บ้ำนสันต้นหวีด 

แม่ใจ แม่ใจ บ้ำนทุ่งโปร่งห้วยลึก 

บ้ำนแม่ใจปง 

บ้ำนริมใจ 

บ้ำนศรีดอนแก้ว 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พะเยำ แม่ใจ  บ้ำนสันต้นหม่ืน 

แม่สุก บ้ำนแม่สุก 

พิจิตร ตะพำนหิน งิ วรำย บ้ำนคลองเจ็กเสี่ยง 

ทับหมัน บ้ำนวังเงิน 

ทุ่งโพธิ ์ บ้ำนวังตลุก 

ไทรโรงโขน บ้ำนไทรโรงโขน 

วังส้ำโรง บ้ำนถนนสุด 

บ้ำนไทรทอง 

วังหว้ำ บ้ำนท่ำปอ 

ห้วยเกตุ บ้ำนคลองทองหลำง 

บำงมูลนำก เนินมะกอก บ้ำนท่ำช้ำง 

บ้ำนเนินมะกอก 

บ้ำนวังกร่ำง 

บ้ำนวังทอง 

บ้ำนสะพำนยำว 

บำงไผ่ บ้ำนบำงไผ่ 

บ้ำนโพธิ์แดน 

บ้ำนวังน ้ำเต้ำ 

บ้ำนหอไกร 

หอไกร บ้ำนไข่เน่ำ 

บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนห้วงกรวดใหญ่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   บึงนำรำง(ก่ิงอ.) บำงลำย บ้ำนบำงลำย  

บ้ำนบำงลำยใต้  
บ้ำนยำงแขวนฆ้อง  
บ้ำนสตือ 
บ้ำนหำดสูง 

ห้วยแก้ว บ้ำนห้วยแก้ว 

โพทะเล ทะนง บ้ำนคลองโคบุตร 

ท่ำขมิ น บ้ำนท่ำขมิ น 

บ้ำนวังประสำท 

ท่ำน่ัง บ้ำนท่ำน่ัง 

บ้ำนวังกร่ำง 

บ้ำนวังแดง 

บ้ำนวังทอง 

ท่ำบัว บ้ำนคลองแค 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนท่ำบัว  

บ้ำนบึงเตย  

บ้ำนยำงแล  

บ้ำนวัดทับทิม  

บ้ำนวัดหลวง 

ท้ำยน ้ำ บ้ำนท้ำยน ้ำ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิจิตร โพทะเล ท่ำเสำ บ้ำนท่ำเสำ 

บ้ำนพังน้อย  

บ้ำนสวนมะม่วง 

ทุ่งน้อย บ้ำนท่ำดำน 

บ้ำนท่ำยำ  

บ้ำนทุ่งน้อย  

บ้ำนหนองกระบอก 

บำงคลำน บ้ำนบำงคลำน 

บ้ำนมำบชุมแสง  

บ้ำนวังตะโก  

บ้ำนสวนมะม่วง 

บ้ำนน้อย บ้ำนคอวัง 

บ้ำนท่ำเตย  

บ้ำนน้อย  

บ้ำนปำกลัด  

บ้ำนร่องหอย  

บ้ำนหนองบึง 

โพทะเล บ้ำนตำล 

บ้ำนถ้วยแก้ว 

วัดขวำง บ้ำนเขำใหญ ่

บ้ำนเนินทอง  

บ้ำนวัดขวำง  

บ้ำนใหม่ 

โพธิ์ประทับช้ำง ไผ่ท่ำโพ บ้ำนท่ำข้ำม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนประดำทอง 

บ้ำนไผ่ท่ำโพใต้  

บ้ำนล้ำนัง 

โพธิ์ประทับช้ำง บ้ำนปำกพำน 

เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร์ บ้ำนคลองคะเชนทร์ 

ดงป่ำค้ำ บ้ำนคันโช้ง 

บ้ำนห้วยเจียง 

ท่ำฬ่อ บ้ำนท่ำฬ่อเหนือ 

ปำกทำง บ้ำนคลองคู้ 

บ้ำนรำชช้ำงขวัญ 

ป่ำมะคำบ บ้ำนคลองอุดม 

บ้ำนท่ำมะไฟ  

บ้ำนท่ำเสำ  

บ้ำนเนินสมอ  

บ้ำนป่ำมะคำบ  

บ้ำนยำงคอยเกลือ  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนหนองถ ้ำ  

บ้ำนหนองพญำยอ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิจิตร เมืองพิจิตร ป่ำมะคำบ บ้ำนแหลมยำง 

ไผ่ขวำง บ้ำนดำน 

ย่ำนยำว บ้ำนคลองโนน 

วชิรบำรมี บ้ำนนำ บ้ำนคุยกระชำย 

หนองหลุม บ้ำนโนนไร่ 

บ้ำนยำงนกกระทุง 

บ้ำนไหล่โก 

วังทรำยพูน หนองปลำไหล บ้ำนคลองสะแก 

บ้ำนสำยดินแดง 

สำกเหล็ก(กิ่งอ.) สำกเหล็ก บ้ำนคลองระนำม 

บ้ำนวังดินสอ  

บ้ำนสระสำลี  

บ้ำนหนองแหน 

สำมง่ำม ก้ำแพงดิน บ้ำนท่ำทอง 

บ้ำนวังปลำทู  

บ้ำนวัดใหม่  

บ้ำนสำมง่ำม 

เนินปอ บ้ำนเนินพยอม 

รังนก บ้ำนหนองน ้ำเขียว 

สำมง่ำม บ้ำนจระเขผ้อม 
บ้ำนโนนไผ่ขุย  
บ้ำนรำยชะโด  
บ้ำนไร่เรือนขวัญ  
บ้ำนล่ำง  
บ้ำนวังขำหย่ำง  
บ้ำนวัดใหม่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
  พิษณุโลก บำงกระทุ่ม นครป่ำหมำก บ้ำนโกรงเกรง 

บ้ำนสำมเรือน 

เนินกุ่ม บ้ำนเนินกุ่ม 

บำงกระทุ่ม บ้ำนบำงกระทุ่มใน 

ไผ่ล้อม บ้ำนบึงช้ำง 

บ้ำนหนองบอน 

บำงระก้ำ คุยม่วง บ้ำนครุยสมอ 

บ้ำนคุยขวำง  

บ้ำนเรียงกระดก  

บ้ำนหนองขำนำง  

บ้ำนหนองโสน 

ชุมแสงสงครำม บ้ำนคุยม่วง 

บ้ำนฟำกคลอง  

บ้ำนหนองพะยอม  

บ้ำนหนองแพงพวย  

บ้ำนหนองอ้อ 

ท่ำนำงงำม บ้ำนกรุงกรัก 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิษณุโลก บำงระก้ำ ท่ำนำงงำม บ้ำนท่ำนำงงำม 

บ้ำนแท่นนำงงำม  

บ้ำนบำงแก้ว  

บ้ำนยมรำช  

บ้ำนย่ำนใหญ ่ 

บ้ำนห้วยชัน  

บ้ำนใหม่กรุงทอง 

 

บ่อทอง บ้ำนห้วยห้ำง 

บำงระก้ำ บ้ำนท่ำโก 

บ้ำนโนนซ่ำน  

บ้ำนบำงระก้ำ  

บ้ำนยำงแขวนอู่ 

พันเสำ บ้ำนสระบรเพ็ด 

พรหมพิรำม ตลุกเทียม บ้ำนวังวน 

เมืองพิษณุโลก งิ วงำม บ้ำนงิ วงำม 

บ้ำนบำกพิง  

บ้ำนใหม่ 

จอมทอง บ้ำนจอมทอง 

ดอนทอง บ้ำนตำลสุวรรณ 

ท่ำทอง บ้ำนท่ำทอง 

บ้ำนไร่ 

บ้ำนวังกระบำก 

ท่ำโพธิ ์ บ้ำนแขก 

บ้ำนยำงเอน 

บ้ำนกร่ำง บ้ำนกอก (กร่ำง) 

บ้ำนดอน  

บ้ำนไผ่วง  

บ้ำนหนองหัวยำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนแหลมโพธิ ์

บ้ำนคลอง บ้ำนคลอง (บำงสะแก) 

บ้ำนแสงดำว (ท่ำตะเคียน) 

บ้ำนป่ำ บ้ำนแซ ่

บ้ำนทุ่งโหง (บึงไทร) 

บึงพระ บ้ำนดงพิกุล 

บ้ำนนำโพธิ์แดง 

บ้ำนสะพำน 2,3,4 

ปำกโทก บ้ำนแสงดำว 

ไผ่ขอดอน บ้ำนกร่ำง 

บ้ำนไผ่ขอดอน  

บ้ำนวังป่ำหญ้ำ 

มะขำมสูง บ้ำนทองหลำง 

บ้ำนมะขำมสูง  

บ้ำนละมุ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังน ้ำคู้ บ้ำนวังยำง 

วัดจันทร ์ บ้ำนนำโพธิ์แดง 

บ้ำนวัดจันทร ์ 

บ้ำนวัดจันทรต์ะวันออก 

วัดพริก บ้ำนท่ำโรง 

บ้ำนใหม่ 

สมอแข บ้ำนก่อ 

บ้ำนดงประโดก 

หัวรอ บ้ำนคุ้งหม้อ 

บ้ำนบำงพยอม  

บ้ำนแสงดำว 

อรัญญิก บ้ำนคลองจันทร ์

บ้ำนสนำมบินใหม่  

บ้ำนสะพำน 3 (หนองบัว) 

วังทอง ดินทอง บ้ำนดินทอง 

แม่ระกำ บ้ำนถ ้ำเต่ำ 

บ้ำนน ้ำโค้งเหนือ  

บ้ำนวังน ้ำใส  

บ้ำนแหลมดู่ 

วังทอง บ้ำนบึงรำชนก 

วังพิกุล บ้ำนคลองเป็ด 

บ้ำนคลองเมือง 

บ้ำนดงข่อย  

บ้ำนดงไผ่  

บ้ำนทำงลัด  

บ้ำนวังส้ำโรง  

บ้ำนหนองตำสี 

วัดโบสถ ์ ท้อแท้ บ้ำนเหล่ำขวัญ 

ท่ำงำม บ้ำนวังเจ็ก 
บ้ำนสวนป่ำน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
  เพชรบูรณ ์ บึงสำมพัน กันจ ุ บ้ำนทุ่งนำงำม 

บ้ำนรำษฎร์เจริญ  

บ้ำนล้ำตะคร้อ  

บ้ำนล้ำตะคล้อ  

บ้ำนหนองปล้อง 

เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร บ้ำนคลองส้ำโรง 

บ้ำนป่ำสักแห้ง 

ดงมูลเหล็ก บ้ำนล้ำป่ำสัก 

บ้ำนล้ำป่ำสักมูล 

ท่ำพล บ้ำนวังซอง 

นำยม บ้ำนวังมะช่อ 

น ้ำร้อน บ้ำนทุ่งหินปูน 

ระวิง บ้ำนระวิง 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ เพชรบูรณ ์ เมืองเพชรบูรณ์ สะเดียง บ้ำนป่ำม่วง 

บ้ำนไร่เหนือ 

ห้วยสะแก บ้ำนเนินสง่ำ 

บ้ำนศรีษะเกษ 

วิเชียรบุรี ท่ำโรง บ้ำนหนองโป่ง 

บ้ำนใหม่วังสีมำ 

บ่อรัง บ้ำนล้ำนำรวย 

พเุตย บ้ำนพเุตย 

บ้ำนล้ำนำรวย 

สระประดู ่ บ้ำนหนองไม้สอ 

ศรีเทพ คลองกระจัง บ้ำนซับน้อย 

บ้ำนไทรงำม  

บ้ำนม่วงชุม 

โคกสะอำด บ้ำนท่ำเตียน 

บ้ำนวังใหญ่ 

นำสนุ่น บ้ำนกุดตำแร้ว 

บ้ำนตะกรุดไผ ่

ศรีเทพ บ้ำนซับอโศก 

บ้ำนดำดอุดม  

บ้ำนท่ำไม้ทอง  

บ้ำนท่ำเลียง  

บ้ำนแม่น ้ำแควป่ำสัก  

บ้ำนยำงตอ  

บ้ำนวังชะอม 

หนองไผ่ ท่ำแดง บ้ำนท่ำแดง 

บ้ำนท่ำสวำย  

บ้ำนเนินคนธำ 

เพชรละคร บ้ำนท่ำเสำตะวันตก 

บ้ำนท่ำเสำตะวันออก  

บ้ำนสระเกษ 

วังโบสถ ์ บ้ำนวังสะตือ 

หล่มสัก บ้ำนไร่ บ้ำนปำกคลองแดง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนไร่ 

บ้ำนโสก บ้ำนนำหลวง 

บุ่งคล้ำ บ้ำนโพธิ์ทอง 

ปำกดุก บ้ำนท่ำช้ำง 

บ้ำนน ้ำดุก  

บ้ำนน ้ำดุกชลประทำน 

บ้ำนน ้ำดุกใต้  

บ้ำนปำกดุก 

ลำนบ่ำ บ้ำนงิ วงำม 

บ้ำนท่ำใหม่  

บ้ำนไทรหยอ่น 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ เพชรบูรณ ์ หล่มสัก ลำนบ่ำ บ้ำนวังโป่ง 

บ้ำนหนองปักแรต 

หนองไขว่ บ้ำนไทรหย่อน 

สุโขทัย กงไกรลำศ กง บ้ำนกง 

บ้ำนถ ้ำไม้ไกร  

บ้ำนเนินหว้ำ  

บ้ำนบำงสนิม  

บ้ำนประดู่เฒ่ำ  

บ้ำนวังหลวง  

บ้ำนหนองถ ้ำ  

บ้ำนเหนือ 

ไกรนอก บ้ำนโป่งแค 

ท่ำฉนวน บ้ำนข่อมตำล 

บ้ำนเหนือ 

บ้ำนกร่ำง บ้ำนนำข้ำวเบำ 

บ้ำนใหม่สุขเกษม บ้ำนบึงครอบ 

หนองตูม บ้ำนวังนำค 

คีรีมำศ โตนด บ้ำนคุยกลำง 

บ้ำนเนินประดู่  

บ้ำนเนินพยอม  

บ้ำนปำกคลองเรือ  

บ้ำนยำงแหลม  

บ้ำนวังชุมแสง  

บ้ำนหนองกระแสน  

บ้ำนเหนือ 

ทุ่งหลวง บ้ำนท่ำมะเกลือ 

บ้ำนวังยำง  

บ้ำนหนองเกียง  

บ้ำนหนองหมี  

บ้ำนหน้ำวัดลำย  

บ้ำนหัวรำวป่ำแค 

บ้ำนป้อม บ้ำนป้อม 

สำมพวง บ้ำนปลำยนำปำนทอง 
บ้ำนสำมพวง 1 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสำมพวง 2 

บ้ำนอำนม้ำ 

หนองกระดิ่ง บ้ำนคันแม่น ้ำบน 

บ้ำนหนองกระดิ่ง 

หนองจิก บ้ำนดงอีขำว 

บ้ำนหนองยำง 

เมืองสุโขทัย ปำกแคว บ้ำนบำงคลอง 

บ้ำนบำงสง 

ปำกพระ บ้ำนจอมสังข์ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

เหนือ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปำกพระ บ้ำนวังกุ้ง 

ศรีนคร นครเดิฐ บ้ำนบึงสวย 

ศรีส้ำโรง เกำะตำเลี ยง บ้ำนคลองแขนง 

บ้ำนซ่ำน บ้ำนทุ่งมะโกเขียว 

บ้ำนนำ บ้ำนตระพังงำม 

บ้ำนไร่ บ้ำนคลองชัด 

บ้ำนดอนจันทร ์ 

บ้ำนไร่ 

วังใหญ ่ บ้ำนคลองชัด 

บ้ำนโคกกะทือ 

วัดเกำะ บ้ำนสันต ิ

บ้ำนหนองฝำด 

อุตรดติถ ์ พิชัย บ้ำนโคน บ้ำนไชยมำตย์ 
บ้ำนตอนิมิตร  
บ้ำนทองเกศ (หนองเกตุ) 
บ้ำนน ้ำบ่อ  
บ้ำนโพธิสุนทร  
บ้ำนโพธิสุนทร (ทองเกศ)  
บ้ำนแม่สำย 

บ้ำนร่องกำศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ชนบท ศรีบญุเรือง บ้ำนกุดหล่ม 

บ้ำนวังเวิน 

ชุมแพ ไชยสอ บ้ำนโนนทองหลำง 

นำเพียง บ้ำนอำจสำมเรก 

น ้ำพอง บ้ำนขำม บ้ำนโนนเชือก 

บ้ำนไผ่ เมืองเพีย บ้ำนละว้ำ 

บ้ำนแฮด(ก่ิงอ.) โคกส้ำรำญ บ้ำนแจ้งกระหนวน 

เมืองขอนแก่น โคกส ี บ้ำนดอนธำตุ 

บ้ำนท่ำพระทรำย  

บ้ำนบึงเรือใหญ ่ 

บ้ำนพรมนิมิตร  

บ้ำนยำงหย่อง  

บ้ำนหนองเต่ำ 

ดอนหัน บ้ำนเหล่ำพัฒนำ 

ท่ำพระ บ้ำนวังหิน 

บึงเนียม บ้ำนคุยโพธิ ์



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนดอนดู่  

บ้ำนบึงฉิม  
บ้ำนบึงสวำงค์  
บ้ำนสงเปือย  
บ้ำนหนองหญ้ำม้ำ 
บ้ำนฮ่องเดื่อ 

พระลับ บ้ำนโนนสวรรค์ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ บ้ำนหัวถนน 

ศิลำ บ้ำนดงพอง 

บ้ำนดอนยำง  

บ้ำนท่ำแก  

บ้ำนบึงอเีฒ่ำ  

บ้ำนห้วยชัน 

ส้ำรำญ บ้ำนนำเพียง 

บ้ำนหนองหิน 

หนองตูม บ้ำนท่ำฉำง 

แวงใหญ่ โนนทอง บ้ำนชีท่ำวังเวิน 

นครพนม นำทม นำทม บ้ำนท่ำพันโฮง 

นำหว้ำ บ้ำนเหล่ำพัฒนำ บ้ำนเชียงเชำ 

ศรีสงครำม ท่ำบ่อสงครำม บ้ำนท่ำบ่อสงครำม 

มหำสำรคำม กันทรวิชัย ขำมเฒ่ำพัฒนำ บ้ำนขำมเฒ่ำ 

บ้ำนโนนเขวำ 

ขำมเรียง บ้ำนกอก 

บ้ำนกุดหัวช้ำง  

บ้ำนขำมเรียง 

บ้ำนเขียบ  

บ้ำนเขียบพัฒนำ  

บ้ำนดอนนำ  

บ้ำนมะกอก  

บ้ำนหนองแข้  

บ้ำนห้วยชัน 

เขวำใหญ่ บ้ำนเขวำน้อย 

บ้ำนเขวำใหญ ่ 

บ้ำนคุยเชือก  

บ้ำนคุยเพ็ก  

บ้ำนดอนเงิน  

บ้ำนดอนโพธิ์  

บ้ำนบุ่งเบำ  

บ้ำนส้มโฮง 

ท่ำขอนยำง บ้ำนกระเบื องน้อย 
บ้ำนกุดร่อง  
บ้ำนใคร่นุ่น  
บ้ำนท่ำขอนยำง  
บ้ำนม่วงรำษฎร์เจริญ  
บ้ำนวังหว้ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    มะค่ำ บ้ำนกุดเวียน  

บ้ำนโขงใหญ ่ 
บ้ำนน ้ำเที่ยง  
บ้ำนโนนตำล 
บ้ำนโนนทันพัฒนำ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำสำรคำม กันทรวิชัย มะค่ำ บ้ำนป่ำยำงหำง 

บ้ำนเปลือยน ้ำ  

บ้ำนหนองหญ้ำม้ำ 

โกสุมพิสัย เขื่อน บ้ำนอุม่จำน 

แพง บ้ำนเลำ 

บ้ำนหมำกบ้ำ 

โพนงำม บ้ำนโคกสง่ำ 

บ้ำนดอนจ้ำปำ  

บ้ำนดอนน้อย  

บ้ำนดอนสวรรค์  

บ้ำนนำดี  

บ้ำนม่วงใหญ ่ 

บ้ำนอีทุย 

ยำงน้อย บ้ำนเมืองพรึก 

หนองบอน บ้ำนท่ำเดื่อ 

บ้ำนโนนสังข์  

บ้ำนแหเ่หนือ 

หัวขวำง บ้ำนกุดน ้ำใส 

บ้ำนแก่งโกสุม  

บ้ำนคุยโพธิ์  

บ้ำนแชแล 

แห่ใต้ บ้ำนคุยปอ 

บ้ำนโนนคัดเค้ำ  

บ้ำนโพนทอง 

เชียงยืน เหล่ำบัวบำน บ้ำนดอนม่วง 

เมืองมหำสำรคำม เกิ ง บ้ำนเกิ ง 

บ้ำนเกิ งเหนือ  

บ้ำนโขงกุดหวำย  

บ้ำนดินด้ำ  

บ้ำนท่ำประทำย  

บ้ำนโนนตูม  

บ้ำนโนนสมบูรณ์  

บ้ำนโนนสวรรค์  

บ้ำนวังยำว 

ตลำด บ้ำนทุ่งนำเรำ 

ท่ำตูม บ้ำนโปโล 

ลำดพัฒนำ บ้ำนกุดซุย 

บ้ำนคุยโพธิ์  

บ้ำนใคร่นุ่น  

บ้ำนใต้วังไผ่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนท่ำค้อ 

บ้ำนท่ำงำม  

บ้ำนท่ำเจริญ 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหำสำรคำม เมืองมหำสำรคำม ลำดพัฒนำ บ้ำนป่ำจั่น 

บ้ำนม่วง  

บ้ำนลำด  

บ้ำนลำดคุ้มนอก  

บ้ำนวังไผ่  

บ้ำนวังไผ่พัฒนำ  

บ้ำนหนองนำแซง  

บ้ำนหนองหวำย 

ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ(กิ่งอ.) พระธำตุ บ้ำนดอนยำง 

ทุ่งเขำหลวง(ก่ิงอ.) บึงงำม บ้ำนดอนโมง 

ธวัชบุรี เชียงขวัญ บ้ำนดอนเงิน 

บ้ำนดอนแดง  

บ้ำนโพธิ์กลำง  

บ้ำนโพธิ์ทอง  

บ้ำนแมด 

บ้ำนเขือง บ้ำนเชียงขวัญ 

บึงนคร บ้ำนสังข์ 

เสลภูมิ กลำง บ้ำนสร้ำงหิน 

ขวำว บ้ำนพันขำง 

ท่ำม่วง บ้ำนท่ำม่วง 

นำงำม บ้ำนกุดเรือ 

บ้ำนโนนโพธิ์  

บ้ำนพันขำง  

บ้ำนโพธิ์ชัน  

บ้ำนวังชัย  

บ้ำนส้ำโรง 

ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ กระแชง บ้ำนโนนสูง 

ทุ่งใหญ ่ บ้ำนทุ่งปะทำย 

ภูเงิน บ้ำนนำสมบูรณ์ 

เวียงเหนือ บ้ำนเดียงตะวันออก 2 

หนองหญ้ำลำด บ้ำนหนองหญ้ำลำด 

กันทรำรมย์ โนนสัง บ้ำนหนองโอง 

ขุขันธ์ โคกเพชร บ้ำนระกำ 

บ้ำนสุขเกษม 

ใจดี บ้ำนแทรงเหนือ 

ดองก้ำเม็ด บ้ำนตำโคล 

บ้ำนหนองปิงปอง 

ตะเคียน บ้ำนตะเคียนช่ำงเหล็ก 

บ้ำนโพน 

นิคมพัฒนำ บ้ำนปรือคันใต้ 

ปรือใหญ ่ บ้ำนลุมพกุพัฒนำ 

ส้ำโรงตำเจ็น บ้ำนกระโพธิ ์



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    โสน บ้ำนขนุน 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ ขุขันธ์ โสน บ้ำนค้ำเผือ 

ห้วยใต้ บ้ำนกันแต 

บ้ำนแดง 

ห้วยเหนือ บ้ำนเจ็ก 

บ้ำนบก 

ขุนหำญ กระหวัน บ้ำนกระหวัน 

บ้ำนห้วย 

โนนสูง บ้ำนจะกุด 

โพธิว์งศ์ บ้ำนกระมัล 

โนนคูณ โพธิ ์ บ้ำนผักขะย่ำใหญ่ 

เหล่ำกวำง บ้ำนเวำะไต้ 

บ้ำนเวำะเหนือ 

ปรำงค์กู่ กู่ บ้ำนศรีผไทรำษฎร์ 

ตูม บ้ำนตรอก 

พิมำย บ้ำนสุโข 

ส้ำโรงปรำสำท บ้ำนขนวน 

บ้ำนขอนแต้  

บ้ำนนำส้ำรำญ  

บ้ำนหนองนำ  

บ้ำนหนำมแท่ง 

พยุห์ โนนเพ็ก บ้ำนโพธิเ์ก่ำ 

บ้ำนโพธิน้์อย  

บ้ำนโพธิ์ศรี 

โพธิ์ศรีสุวรรณ(กิ่งอ.) อีเซ บ้ำนหนองฮู 

ไพรบึง ปรำสำทเยอ บ้ำนปรำสำทเยอใต้ 

บ้ำนพิทักษ์ 

เมืองศรีเกษ ทุ่ม บ้ำนโนนแกด 

บ้ำนเหล่ำโนนตูม 

โพธิ ์ บ้ำนโพธิ ์

หญ้ำปล้อง บ้ำนโนนหล่อ 

บ้ำนเอก 

หนองไผ่ บ้ำนต้ำแย ้

บ้ำนโนนแดง  

บ้ำนเพียนำม  

บ้ำนเพียนำมเหนือ 

หมำกเขียบ บ้ำนกลำง 

ยำงชุมน้อย กุดเมืองฮำม บ้ำนกุดเมืองฮำม 

ลิ นฟ้ำ บ้ำนดินด้ำ 

วังหิน ดวนใหญ ่ บ้ำนสร้ำงกกเกษ 

ทุ่งสว่ำง บ้ำนป่ำใต้ 

ธำตุ บ้ำนหนองกันจอ 

บ่อแก้ว บ้ำนขมิ น 

บุสูง บ้ำนโนนสำย 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง ตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ วังหิน บุสูง บ้ำนบุสูง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

ในรอบ 10 ปี)     บ้ำนหนองหว้ำ 

ศรีส้ำรำญ บ้ำนตีกำ 

ศรีรัตนะ ตูม บ้ำนโนนสวน 

บ้ำนสบำย 

พิงพวย บ้ำนโนนทอง 

สะพงุ บ้ำนจะกอง 

บ้ำนลุมพกุ  

บ้ำนศรสีว่ำงพัฒนำ 

ห้วยทับทัน จำนแสนไชย บ้ำนจำนแสนไชย 

บ้ำนนำทุ่ง  

บ้ำนผักไหมใหญ ่ 

บ้ำนผือ  

บ้ำนระเวียง  

บ้ำนหนองแสนไชย 

ปรำสำท บ้ำนพะเนำ 

บ้ำนหนองนำ  

บ้ำนหนองอำคูณ 

ผักไหม บ้ำนห่องน้อย 

เมืองหลวง บ้ำนกุดงิ ว 

บ้ำนหนองเมย 

อุทุมพรพิสัย ขะยูง บ้ำนกระต่้ำ 

บ้ำนโพนเมือง  

บ้ำนห่องไหล 

โคกจำน บ้ำนโคก 

บ้ำนอะลำง 

ปะอำว บ้ำนบุ่ง 

สกลนคร อำกำศอ้ำนวย สำมัคคีพัฒนำ บ้ำนนำค้ำ 

สุรินทร์ โนนนำรำยณ์(ก่ิงอ.) ค้ำผง บ้ำนม่วง 

บัวเชด ตำวัง บ้ำนหนองโจงโลง 

ศรีณรงค์(ก่ิงอ.) ณรงค์ บ้ำนอำสอน 

ศีขรภูมิ กุดหวำย บ้ำนโคกสนวน 

บ้ำนสมบูรณ ์

ระแงง บ้ำนกำงของ 

บ้ำนยำงเตี ย 

สังขะ บ้ำนชบ บ้ำนพูนทรำย 

บ้ำนโพนชำย 

สังขะ บ้ำนท่ำเตียน 

ส้ำโรงทำบ กระออม บ้ำนแขม 

เกำะแก้ว บ้ำนเกำะแก้ว 

บ้ำนเกำะแก้วพัฒนำ  

บ้ำนท่ำด่ำน  

บ้ำนป่ำเวย 

ปำนกลำง (น ้ำท่วมขัง 4-7 ครั ง 
ในรอบ 10 ปี) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ ส้ำโรงทำบ เกำะแก้ว บ้ำนสองหนอง 

ประดู่ บ้ำนโนนส้ำรำญ 
บ้ำนพอก 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนศรีรำชำ 

บ้ำนหนองพญำ 

สะโน บ้ำนกอไผ่น้อย 

หม่ืนศรี บ้ำนกะเลำ 

บ้ำนศรีพัฒนำ 

หนองคำย โซ่พิสัย ค้ำแก้ว บ้ำนโนนประเสริฐ 

ศรีเชียงใหม่ บ้ำนหม้อ บ้ำนป่ำสัก 

พำนพร้ำว บ้ำนสะพำนทอง สข. 

อุบลรำชธำนี เดชอุดม แก้ง บ้ำนประหูต 

บ้ำนยำง 

ตบห ู บ้ำนขนวน 

บ้ำนค้ำตำว 

บ้ำนค้ำส้ำรำญ 

บ้ำนโนนกำเล็น 

บ้ำนไผ่ 

ท่ำโพธิ์ศรี บ้ำนนำดง 

เมืองเดช บ้ำนเหล่ำเจริญ 

นำจะหลวย โนนสวรรค ์ บ้ำนโนนว่ำน 

พรสวรรค ์ บ้ำนฝั่งเพ 

บ้ำนหนองกระโดน 

วำรินช้ำรำบ ค้ำน ้ำแซบ บ้ำนช่ำงหม้อ 

บุ่งไหม บ้ำนกุดปลำขำว 

บ้ำนท่ำกกเสียว 

ห้วยขะยูง บ้ำนสนำมชัย 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร บ้ำนหมู่ที่ 16 

ชัยนำท มโนรมย์ คุ้งส้ำเภำ บ้ำนท่ำหำด 

เมืองชัยนำท เขำท่ำพระ บ้ำนหัวรอ 

บ้ำนหำดกองสิน 

ชัยนำท บ้ำนดอนตำไล้ 

บ้ำนหนองตำด้วง 

ท่ำชัย บ้ำนท่ำไม้ 

บ้ำนไร่เตียน 

ธรรมำมูล บ้ำนท่ำลำภ 

บ้ำนธรรมำมูลใต้วัด 

นำงลือ บ้ำนวังฉลำด 

บ้ำนหนองแค  

บ้ำนใหม่ศรัทธำรำษฎร์ 

บ้ำนกล้วย บ้ำนวังน ้ำโจร 

บ้ำนวัดตำก  

บ้ำนสี่แยก้บ้ำนใหม่ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ชัยนำท เมืองชัยนำท บ้ำนกล้วย บ้ำนแหลมยำง 

หำดท่ำเสำ บ้ำนเกำะ (ท่ำแห) 

บ้ำนท่ำเรือทอง  

บ้ำนธัญญอุดม  

บ้ำนบำงก้ำนเหลือง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบึงจ้ำรัง 

บ้ำนวงษพ์ัฒนำ 

วัดสิงห ์ มะขำมเฒ่ำ บ้ำนคลองปลำไหล 

บ้ำนท่ำแร่ 

สรรคบุร ี ดอนก้ำ บ้ำนโพธิ์งำม 

บ้ำนวังโพธิ์  

บ้ำนหอมกระจุย 

บำงขุด บ้ำนท่ำศำลำ 

บ้ำนบำงโพธิ์ศรี 

แพรกศรีรำชำ บ้ำนปักเป้ำ 

โพงำม บ้ำนคลองใหม่ 

บ้ำนคูเมือง  

บ้ำนโพธิ์งำม  

บ้ำนม่วงงำม  

บ้ำนวัดท่ำ  

บ้ำนหนองสุ่ม  

บ้ำนหอมกระจุย  

บ้ำนใหญ ่

ห้วยกรด บ้ำนคลองรี 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนท่ำวัว 

ห้วยกรดพัฒนำ บ้ำนคลองขี เหล็ก 

บ้ำนคลองงิ ว 

บ้ำนคลองยำง 

บ้ำนท่ำสะตือ 

บ้ำนหัวโพธิ ์

สรรพยำ เขำแก้ว บ้ำนเขำแก้ว 

บ้ำนนมโฑ  

บ้ำนโป่งแค บ้ำนสวน

มะม่วง  

บ้ำนหนองกุ้ง 

ตลุก บ้ำนตลุก 

บ้ำนท้ำยน ้ำ  

บ้ำนบำงกระเบียน  

บ้ำนบำงไก่เถื่อน  

บ้ำนศำลำขำว  

บ้ำนศำลำแดง  

บ้ำนหนอง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ชัยนำท สรรพยำ ตลุก บ้ำนใหม่บำงกระเบียน 

บำงหลวง บ้ำนกรุณำ 

บ้ำนดอนมะเกลือ 

บ้ำนบำงกระเบื อง

บ้ำนสวนล้ำใย 

โพนำงด้ำตก บ้ำนบำงตำสุข 
บ้ำนบำงเสวย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    โพนำงด้ำออก บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนท่ำไทร  
บ้ำนบ่อพัฒนำ  
บ้ำนบำงตำช้ำง  
บ้ำนบำงยำยลำ 
บ้ำนสวนมะม่วง 

สรรพยำ บ้ำนวัดรำษฎรบูรณะ 

บ้ำนอ้อย 

หำดอำษำ บ้ำนตึก 

บ้ำนท่ำทรำย  

บ้ำนนมโฑ  

บ้ำนบำงตำเณร  

บ้ำนล้ำห้วย  

บ้ำนวัดศรีมงคล  

บ้ำนหำดอำษำ 

หันคำ วังไกเ่ถื่อน บ้ำนเขำเตียน 

บ้ำนท่ำบ้ำนหลวง 

สำมง่ำมท่ำโบสถ์ บ้ำนท่ำโบสถ์ 

บ้ำนวงเดือน  

บ้ำนหนองกระด่ำน  

บ้ำนหนองกระเบำ  

บ้ำนหม่ืนเทพ 

ห้วยงู บ้ำนคลองจันทน์ 

บ้ำนคลองห้วยงูพัฒนำ  

บ้ำนดอนซำก  

บ้ำนดอนมะขำม  

บ้ำนท่ำแก้ว  

บ้ำนหม่ืนเทพ  

บ้ำนห้วยงู 

หันคำ บ้ำนหนองหวำย 

นครนำยก เมืองนครนำยก ท่ำช้ำง บ้ำนเจดีย์ทอง 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนบำงพะเนียด  

บ้ำนย่ำนซื่อ 

ท่ำทรำย บ้ำนคลองใหม่ 

บ้ำนโรงหิน 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครงั    ในรอบ 10 ปี   ) 

กลำง นครนำยก เมืองนครนำยก บ้ำนใหญ ่ บ้ำนเกำะโพธิ ์

บ้ำนโพธิ์ไทร 

ศรีนำวำ บ้ำนท่ำซุง 

บ้ำนไร่ 

บ้ำนหนองโพธิ์ 

หินตั ง บ้ำนวังยำยฉิม 

องครักษ์ ชุมพล บ้ำนใต้แอนคลอง 14 

นครปฐม ก้ำแพงแสน ดอนข่อย บ้ำนคลองตลุ้ง 
บ้ำนดอนข่อย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนต้นส้ำโรงพัฒนำ 

บ้ำนใหม่ไผ่เจดีย์ 

วังน ้ำเขียว บ้ำนดอนทอง 

สระสี่มุม บ้ำนเกำะไผ่เถื่อน 

บ้ำนเจริญสุข  

บ้ำนไผ่คอย  

บ้ำนไผ่โทน  

บ้ำนฝั่งคลอง 

ดอนตูม ดอนพทุรำ บ้ำนหนองบอน 

ดอนรวก บ้ำนสระสี่เหลี่ยม 

บ้ำนหลง บ้ำนหนองกระพี  

บ้ำนแหลมไร่ 

ล้ำลุกบัว บ้ำนกระเจำโซ่ง 

บ้ำนล้ำลุกบัว 

ล้ำลูกบัว บ้ำนไผ่กุ่ม 

บ้ำนไผ่ประทุน บ้ำนแหลม

กระเจำไทย 

ล้ำเหย บ้ำนรำงมูก 

สำมง่ำม บ้ำนเกำะถ่ำน (ล้ำอ้อยเสำ) 

บ้ำนต้นส้ำโรง 

บ้ำนล้ำอ้ำยเสำ 

บ้ำนหนองหนัง 

ห้วยด้วน บ้ำนทุ่งผักกูด 

ห้วยพระ บ้ำนรำงโพธิ์ทอง 

บ้ำนสำมแก้ว  

บ้ำนห้วยพระ 

นครชัยศรี ขุนแก้ว บ้ำนคลองขุนแก้ว 
บ้ำนคุ้งมะพลับ  
บ้ำนแคแถว  
บ้ำนท่ำมอญ  
บ้ำนท้ำยคุ้ง 

บ้ำนศำลเจ้ำ (คลองไฟไหม้) 

โคกพระเจดีย ์ บ้ำนคันบึง (ท่ำข้ำม) 

บ้ำนโคกพระ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม นครชัยศรี โคกพระเจดีย ์ บ้ำนดอนมะขำมเทศ (หลำยวงพำท) 

บ้ำนดอนยำยหอม 

บ้ำนรำงสังกระสี  

บ้ำนวงพำท  

บ้ำนวังน ้ำขำว 

งิ วรำย บ้ำนคลงมหำสวัสดิ ์

บ้ำนท่ำเกวียน (กลำง) 

บ้ำนท่ำเรือ  

บ้ำนสวนกล้วย (โรงหวด) 

ดอนแฝก บ้ำนบำงกระจันท์ 
บ้ำนบำงไกรซ้อน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำงตำอุน่ 

บ้ำนศำลตำขุน 

ท่ำต้ำหนัก บ้ำนคลองทำงหลวง 

บ้ำนคุ้งมะพลับ  

บ้ำนท่ำมอญ 

ท่ำพระยำ บ้ำนตลำดบน 

บ้ำนศำลเจ้ำ 

ไทยำวำส บ้ำนคลองสวนหมำก 
บ้ำนท่ำตลำด (ปำกน ้ำ) 
บ้ำนท่ำมอญ  
บ้ำนท้ำยคุ้ง 
บ้ำนประตูน ้ำ (ปำกคลองมหำ) 

บ้ำนปำกคลองบำงแก้ว 

นครชัยศรี บ้ำนกลำง 

บ้ำนขุนแก้ว  

บ้ำนตลำดต้นสน  

บ้ำนท่ำนำ  

บ้ำนปำกคลองบำงแก้ว 

บำงกระเบำ บ้ำนคุ้งตำแก้ว 

บ้ำนสวนน้อย 

บำงแก้ว บ้ำนคลองทำงหลวง 

บ้ำนบำงแก้ว  

บ้ำนไร่ 

บำงแก้วฟ้ำ บ้ำนท่ำมะดัน 

บ้ำนบำงแก้วฟ้ำ  

บ้ำนเหมืองนำ 

บำงระก้ำ บ้ำนท่ำข้ำม 

บ้ำนบำงระก้ำ (บำงบ่อตะก่ัว) 

บ้ำนบำงระก้ำน้อย  

บ้ำนบำงรำโท  

บ้ำนไผ่ท้ำบัญชี 

ลำนตำกฟ้ำ บ้ำนคลองเจ็ก 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม นครชัยศรี ลำนตำกฟ้ำ บ้ำนคลองมะขำม 

บ้ำนบำงเกร็ง  

บ้ำนลำนตำกฟ้ำ  

บ้ำนล้ำทหำร  

บ้ำนศำลตำขุน 

วัดแค บ้ำนกลำง 

บ้ำนสะพำนหก 

บ้ำนสัมปทวน 

วัดละมุด บ้ำนทุ่งศำลำ 

วัดส้ำโรง บ้ำนท่ำช้ำง 

บ้ำนบำงเกร็ง  

บ้ำนวัดส้ำโรง 

ศรีมหำโพธิ ์ บ้ำนวัดบัว (วัดบัวทุ่งศำลำ) 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    สัมปทวน บ้ำนคลองหนองจอก 

บ้ำนต้นลำน 
บ้ำนใต้ (กลำง) 
บ้ำนปำกคลองสัมปทวน 
บ้ำนสัมปตำก (สัมปทวน) 
บ้ำนสัมปทวน  
บ้ำนหนองจอก  
บ้ำนเหนือ (ดอนอิฐ) 
บ้ำนแหลมเจริญสุข 

ห้วยพล ู บ้ำนคลองบำงปลำดุก (ห้วยพลู) 

บ้ำนตลำดห้วยพล ู 

บ้ำนบำงปลำดุก  

บ้ำนไร่เจ็ก 

บำงเลน คลองนกกระทุง บ้ำนคลองนกกระทุง 
บ้ำนคลองบำงภำษี  
บ้ำนใต้ปำกคลองนกกระทง  
บ้ำนบำงวัว  
บ้ำนปำกคลองนกกระทุง  
บ้ำนปำกคลองบำงภำษี  
บ้ำนหน้ำโรงเจ  
บ้ำนแหลมไร่ 

บ้ำนใหม่ 

ดอนตูม บ้ำนไผ่งำม 

บ้ำนโรงช้ำง  

บ้ำนลำดสะแก  

บ้ำนล้ำลูกบัว  

บ้ำนหัวทรำยลำว 

ไทรงำม บ้ำนคลองเจ็ก 

บ้ำนคลองสอง  

บ้ำนตลำดบำงไทร 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม บำงเลน ไทรงำม บ้ำนท่ำเรือไทรงำม 

บ้ำนบำงไทร 

บ้ำนหมู่ 

นรำภิรมย์ บ้ำนเขมร 
บ้ำนคลองแขก  
บ้ำนคลองเจ้ำ  
บ้ำนคลองนรำภิรมย์  
บ้ำนคลองประร้ำ  
บ้ำนคลองพระมอพิสัย  
บ้ำนคลองสวิตชำติ  
บ้ำนคลองสิบศอก  
บ้ำนคูคลองขวำง  
บ้ำนตลำดมะเกลือ  
บ้ำนนรำภิรมย์ 
บ้ำนนำหลวง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพระมอพิสัยใต้  

บ้ำนหนองบัว  
บ้ำนหนองสำมมำล 

บ้ำนหัวคู้ 

นิลเพชร บ้ำนกระทุ่มหลักชัย 

บ้ำนคลองญี่ปุ่น  

บ้ำนคลองนิลเพชร  

บ้ำนคลองบอนใหญ ่

บำงไทรป่ำ บ้ำนกอง 

บ้ำนคลองบำงเลน  

บ้ำนต้นตำล  

บ้ำนตลำดบำงไผ่นำรถ  

บ้ำนตลำดบำงเลน  

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนบำงไผ่นำรถ  

บ้ำนบำงไผ่ำนำรถ  

บ้ำนบำงส้มกลิ ง 

บำงปลำ บ้ำนเกำะแรต 

บ้ำนเกำะแรตท่ำสำร  

บ้ำนเกำะแรตพัฒนำ  

บ้ำนดอน  

บ้ำนดอนสำมสิบ  

บ้ำนตลำดเกำะแรต  

บ้ำนตลำดบำงปลำ  

บ้ำนบำงปลำ  

บ้ำนบำงวัว  

บ้ำนบำงหวำย  

บ้ำนลำดบัว 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครงั    ในรอบ 10 ปี   ) 

กลำง นครปฐม บำงเลน บำงปลำ บ้ำนหนองแฟบ 

บ้ำนหน้ำตลำดบำงปำก  

บ้ำนหน้ำวัดบำงปลำ 

บำงภำษ ี บ้ำนคลองตรง 

บ้ำนคลองบำงเลน  

บ้ำนคลองพระมอพิสัย  

บ้ำนคลองรำงกระทุ่ม  

บ้ำนคลองเสมียนตรำ  

บ้ำนคลองหม่อมแช่ม  

บ้ำนตลำดรำงกระทุ่ม  

บ้ำนบำงภำษี  

บ้ำนรำงก้ำหยำด  

บ้ำนรำงน ้ำใส 

บำงระก้ำ บ้ำนคลองชัยขันธ์ 

บ้ำนคลองบำงบอน 

บ้ำนคลองสวิตชำติ 

บ้ำนท้องคุ้ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนทุ่งไผ่สิง  

บ้ำนบำงขะโมย  
บ้ำนบำงระก้ำ  
บ้ำนหนองปรง 
บ้ำนแหลมไร่ 

บำงเลน บ้ำนคลองบำงเลน 

บ้ำนตลำดบำงเลน  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนบำงปลำอิ่ม  

บ้ำนบำงยุง  

บ้ำนบำงเลน  

บ้ำนไผ่คอกวัว  

บ้ำนสุขเกษม  

บ้ำนอ่ำว 

บำงหลวง บ้ำนบำงน้อยใน 

บ้ำนบำงหลวง  

บ้ำนบำงหวำย  

บ้ำนไผ่โรงวัว  

บ้ำนไร่บำงน้อย  

บ้ำนหนงโอน  

บ้ำนหน้ำตลำดบำงหลวง 

ไผ่หูช้ำง บ้ำนคลองบำงเลน 

บ้ำนไผ่หูช้ำง  

บ้ำนหนองปรง 

ล้ำพญำ บ้ำนคลองล้ำพญำ 

บ้ำนตลำดล้ำพญำ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม บำงเลน ล้ำพญำ บ้ำนล้ำพญำ 

บ้ำนเวฬุวนำรำม 

บ้ำนสวนทำงทวย 

บ้ำนแหลมชะอุย 

บ้ำนแหลมไร่ 

หินมูล บ้ำนคลองขวิด 

บ้ำนคลองคูเมือง  

บ้ำนคลองท่อ  

บ้ำนใต้วัดศิลำมูล  

บ้ำนท่ำดินแดง  

บ้ำนบำงหวำย (หนองโดน)  

บ้ำนบำงหวำยน้อย  

บ้ำนไผ่หลวง  

บ้ำนหนองชะโค  

บ้ำนหน้ำวัดศิลำมูล 

พทุธมณฑล คลองโยง บ้ำนคลองซอย 

บ้ำนคลองโยง  

บ้ำนคลองโยงใหม่  

บ้ำนคลองสว่ำงอำรมณ ์(ชัยขันธ)์ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนไร่ 
บ้ำนวัดมะเกลือ  
บ้ำนสี่แยก้คลองโยง 
บ้ำนแหลนหำย 

มหำสวัสดิ ์ บ้ำนคลองมหำสวัสดิ ์

บ้ำนคลองโยง  

บ้ำนศำลำดิน  

บ้ำนศำลำนกกระจอก 

ศำลำยำ บ้ำนคลองตำหลี (คลองโยง) 

บ้ำนตำพิน 

บ้ำนพทุธมณฑล 

บ้ำนวัดสุวรรณ  

บ้ำนศำลำยำ  

บ้ำนหนองแค 

เมืองนครปฐม ดอนยำยหอม บ้ำนคลองสำมสิบ 

บ้ำนดอนขนำก  

บ้ำนดอนหัวนำ  

บ้ำนตำลเดี่ยว  

บ้ำนทุ่งต้นไทร 

ถนนขำด บ้ำนถนนขำด 

ธรรมศำลำ บ้ำนเกำะศรีจันทร์ 

บ้ำนตรอกวัง  

บ้ำนสระอ้อ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม เมืองนครปฐม บำงแขม บ้ำนดอนเสำเกียด 

บ้ำนบำงแขม 

บ้ำนบำงคู 

พระประโทน บ้ำนสวนแทงทวย 

วังเย็น บ้ำนคันไผ่ 

สระกะเทียม บ้ำนห้วยลึกตะวันออก 

สวนป่ำน บ้ำนหนองบัว (รำงมอญ) 

สำมพรำน กระทุ่มลม้ บ้ำนแครำย 

บ้ำนเพลินพัฒนำ  

บ้ำนหนองงูเหลือม  

บ้ำนหนองตำน้อย  

บ้ำนหนองตำมล  

บ้ำนหนองถั่วผี 

คลองจินดำ บ้ำนคลองผู้ใหญ ่
บ้ำนปำกรำงโพรงเข ้(วังน ้ำขำว) 

บ้ำนพำดหมอน 

คลองใหม่ บ้ำนคลองใหม่ 
บ้ำนดอนทอง 
บ้ำนบำงพระ 
บ้ำนสะแกเล็ก 
บ้ำนสำมง่ำม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ตลำดจินดำ บ้ำนเขื่อนขันธพ์ัฒนำ 

บ้ำนคลองจินดำ 

บ้ำนล้ำเจียก 

ทรงคนอง บ้ำนคลองคำม 

บ้ำนคลองประดู่  

บ้ำนคลองยำว  

บ้ำนทรงคนอง  

บ้ำนศำลเจ้ำ  

บ้ำนเหนือ 

ท่ำข้ำม บ้ำนคลองตัน 

บ้ำนคลองลัด  

บ้ำนคลองลัดท่ำคำ  

บ้ำนคลองลัดท่ำนำ  

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนโรงหีบ  

บ้ำนโรงหีบพัฒนำ 

ท่ำตลำด บ้ำนคลองลัด (คลองลดันำงแท่น) 

บ้ำนคลองสรรเพชร  

บ้ำนคลองหนองจอก  

บ้ำนท่ำตลำด  

บ้ำนโรงเหล็ก  

บ้ำนศำลเจ้ำดู่ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม สำมพรำน ท่ำตลำด บ้ำนสะพำนยำยค้ำ 

บำงกระทึก บ้ำนคลองเจริญพร 
บ้ำนคลองวัฒนำ  
บ้ำนคลองสวนฝ้ำย  
บ้ำนโคกหวำย  
บ้ำนนอก 
บ้ำนใน  
บ้ำนบำงกระทึก 
บ้ำนรำงหนองเสือ 

บำงช้ำง บ้ำนคลองบำงกระสัน 

บ้ำนคลองบำงช้ำง  

บ้ำนคลองบำงม่วง  

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนบำงช้ำง  

บ้ำนบำงช้ำงเหนือ  

บ้ำนบำงม่วง  

บ้ำนศีรษะย่ำน  

บ้ำนหัวอ่ำว 

บำงเตย บ้ำนคลองบำงหลวง 
บ้ำนคลองผีเสื อ  
บ้ำนคลองโพธิ์  
บ้ำนคลองสำมบำท  
บ้ำนคอรำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำงเตย 

บ้ำนใหม่ บ้ำนกงสีล้ง 

บ้ำนเชิงเลน  

บ้ำนบำงประแดง  

บ้ำนวัดเทียนดัด  

บ้ำนสวนผัก  

บ้ำนสวนส้ม 

ยำยชำ บ้ำนคลองสรรเสริญ 

บ้ำนใต้วัด  

บ้ำนภำษีจำก  

บ้ำนยำยชำ  

บ้ำนโรงหีบ  

บ้ำนสวนส้ม 

ไร่ขิง บ้ำนคลองฉำง 

บ้ำนคลองตำจุน่  

บ้ำนคลองบำงซื่อ 

บ้ำนคลองบำงยำง 

บ้ำนคลองผีเสื อ  

บ้ำนคลองมะนำว  

บ้ำนคลองรำงบำงเตย 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นครปฐม สำมพรำน ไร่ขิง บ้ำนคลองรำงพร้ำว 

บ้ำนคลองวัดท่ำพูด  

บ้ำนคลองใหม่  

บ้ำนถ่ำน  

บ้ำนท่ำเกวียน  

บ้ำนไร่ขิง 

สำมพรำน บ้ำนคลองแค 

บ้ำนคลองนำยหมก 

บ้ำนคลองหีบ  

บ้ำนดงเกตุ  

บ้ำนโรงหีบ  

บ้ำนศรีษะย่ำน  

บ้ำนสวนหลวง  

บ้ำนสำมพรำน  

บ้ำนหงษ์ 

หอมเกร็ด บ้ำนบ่อทรำย 

บ้ำนบำงพิกุล  

บ้ำนปลำ  

บ้ำนพริก  

บ้ำนสะแกทอย  

บ้ำนหอมเกร็ด  

บ้ำนหัวไทร 

อ้อมใหญ ่ บ้ำนคลองสรรเพชญ 

บ้ำนอ้อมใหญ่ 

นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี บ้ำนคลองขุนศรี 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองครุนอก  

บ้ำนคลองโต๊ะ  
บ้ำนคลองมะสง  
บ้ำนปลำยคลองพระพิม 
บ้ำนวัดยอดพระพิมล 

คลองขวำง บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนคลองขุนศรี  

บ้ำนคลองนำหมอน  

บ้ำนคลองพระพิมล  

บ้ำนคลองห้ำร้อย  

บ้ำนปำกคลองห้ำร้อย  

บ้ำนรำษฎรนิยมกระทุ่มรำย 

ทวีวัฒนำ บ้ำนคลองเจ้ำทวีวัฒนำ 

บ้ำนคลองตำชม  

บ้ำนคลองมะสง  

บ้ำนคลองสอง  

บ้ำนคลองสำม  

บ้ำนคลองหน่ึง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นนทบุรี ไทรน้อย ทวีวัฒนำ บ้ำนปำกคลองเจ้ำ 

ไทรน้อย บ้ำนคลองตำคล้ำย 

บ้ำนคลองฝรั่ง  

บ้ำนคลองพระพิมล  

บ้ำนคลองห้ำร้อย  

บ้ำนไทรน้อย 

ไทรใหญ ่ บ้ำนคลองสอง 

บ้ำนคลองหม่อมแช่ม  

บ้ำนปลำยคลองขุนศรี 

รำษฎร์นิยม บ้ำนคลองขุนศรี 

บ้ำนคลองลำกค้อน  

บ้ำนรำษฎร์นิยม 

หนองเพรำงำย บ้ำนคลองเจ้ำทวีวัฒนำ 

บ้ำนคลองนรำภิรมย์  

บ้ำนคลองสหกรณ ์ 

บ้ำนหนองทับ  

บ้ำนใหม่ 

บำงกรวย ศำลำกลำง บ้ำนคลองบำงนำ 

บ้ำนคลองปลำยบำง 

บ้ำนเจรญิสุข  

บ้ำนศำลำกลำง 

บำงบัวทอง บำงคูรัด บ้ำนคลองตำชม 
บ้ำนคลองโต๊ะนุ้ย  
บ้ำนคลองนำยหลีก  
บ้ำนคลองพระพิมลรำชำ  
บ้ำนคลองสิบศอก  
บ้ำนบำงคูรัด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนปลำยคลองบำงคูรัด 

บ้ำนรำงละกอ  
บ้ำนลำดกะเฉด  
บ้ำนหนองกระดี่  
บ้ำนหนองนกแฝก  
บ้ำนหนองโสน  
บ้ำนหนองอ้ำยปรง 
บ้ำนหัวถนน 

บำงบัวทอง บ้ำนกระทุ่มมืด 

บ้ำนกระทุ่มรำย  

บ้ำนคลองขวำงห้ำร้อย  

บ้ำนคลองขุนศรี  

บ้ำนคลองเจ็ก  

บ้ำนคลองเจ็ก  

บ้ำนคลองเจ็กเล็ก  

บ้ำนคลองตำคล้ำย 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นนทบุรี บำงบัวทอง บำงบัวทอง บ้ำนคลองฝรั่ง 

บ้ำนคลองล้ำรี  

บ้ำนคลองสำมวัง  

บ้ำนคลองห้ำร้อย  

บ้ำนค่ำยสำม  

บ้ำนปลำยคลองล้ำรี  

บ้ำนปำกคลองตำคล้ำย  

บ้ำนปำกคลองห้ำร้อย  

บ้ำนโรงสวด (สุเหร่ำกลำง)  

บ้ำนโสนลอย  

บ้ำนหนองเชียงโคต 

บำงรักพัฒนำ บ้ำนคลองวัดลำดปลำดุก 
บ้ำนบัวทอง บ้ำน
บำงแพรก 
บ้ำนปลำยคลองบำงไผ่ (ลำดปลำดุก) 

บ้ำนรัตนภิรมย์  

บ้ำนลำดปลำดุก  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนอุบลกำญจน์ 

บำงรักใหญ ่ บ้ำนคลองบำงไผ่ 

บ้ำนคลองบำงพลู 

บ้ำนบำงไผ่  

บ้ำนหนองบัว 

พิมลรำช บ้ำนกล้วย 
บ้ำนคลองขุนศรี  
บ้ำนคลองตำมชม  
บ้ำนคลองพระพิมล  
บ้ำนคลองหม่อมแช่ม  
บ้ำนค่ำยสำม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนจำงวำง 

บ้ำนเต็มรัก (หนองผักตบ) 

บ้ำนฝั่งเหนือ  

บ้ำนโรงกระโจม  

บ้ำนโรงสวด  

บ้ำนโสนลอย 

ละหำร บ้ำนเกำะดอน 
บ้ำนคลองขวำงห้ำร้อย  
บ้ำนคลองลำกค้อน  
บ้ำนคลองล้ำรี  
บ้ำนคลองอ่ำงแตก 
บ้ำนถนนรถ (คลองลำกค้อนเหนือ) 
บ้ำนสุเหร่ำเขียว (ล้ำรี) 

บ้ำนสุเหร่ำแดง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครงั    ในรอบ 10 ปี   ) 

กลำง นนทบุรี บำงบัวทอง ละหำร บ้ำนสุเหร่ำลำกค้อน 

บ้ำนสุเหร่ำล้ำร ี

ล้ำโพ บ้ำนคลองลำกค้อน 
บ้ำนคลองลำกค้อนเหนือ  
บ้ำนลำกฆ้อน 
บ้ำนล้ำโพ 
บ้ำนศำลเจ้ำ 
บ้ำนสำมแยก้ 
บ้ำนสำมวำ 

บ้ำนหัวคู้ 

บำงใหญ่ บำงแม่นำง บ้ำนคลองไทร (ดอนทิ งถ่อน) 

บ้ำนคลองบำงไทร  

บ้ำนดอนลำดตะค้ำน  

บ้ำนบำงกระบือ  

บ้ำนบำงโค  

บ้ำนบำงทอง  

บ้ำนบำงยี่  

บ้ำนลำดตะเข ้ 

บ้ำนวัดยอดพระพิมล  

บ้ำนหนองกำงเขน 

บำงใหญ ่ บ้ำนตลำดบำงคูลดั 

บ้ำนบำงใหญ ่ 

บ้ำนสี่แยก้คลองโยง 

บ้ำนใหม่ บ้ำนคลองตำแดง 
บ้ำนคลองตำเมือง  
บ้ำนคลองทวีวัฒนำ 
บ้ำนคลองวำเดียว  
บ้ำนคลองหลุมลี  
บ้ำนดอนตะลุมพกุ  
บ้ำนตลำดบำงคูลดั  
บ้ำนบำงคูลัด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนลำภประเสริฐ  

บ้ำนวัดต้นเชือก  
บ้ำนสหกรณ ์ 
บ้ำนสี่แยก้คลองโยง 
บ้ำนหนองไผ่ขำด 

ปำกเกร็ด คลองข่อย บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนคลองพระอุดม  

บ้ำนประตูน ้ำพระอุดม 

บำงพลับ บ้ำนขุนศรี 

บ้ำนบำงพลับ  

บ้ำนบำงพลับใหญ ่ 

บ้ำนบำงภูมิ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง นนทบุรี เมืองนนทบุรี บำงรักน้อย บ้ำนหนองบวั 

ปทุมธำนี คลองหลวง คลองเจ็ด บ้ำนล้ำใน 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองสอง หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 15 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที ่4 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองสำม หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที ่15 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     หมู่ที่ 16 

หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองสี ่ บ้ำนดอนผักขม 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ปทุมธำนี คลองหลวง คลองสี ่ หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที ่14 
หมู่ที่ 15 
หมู่ที่ 16 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองหก บ้ำนเต่ำเล่ำ 
บ้ำนไฟไหม้  
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองหน่ึง บ้ำนเทพมงคล 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 16 
หมู่ที่ 17 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     หมู่ที่ 18 

หมู่ที่ 19 
หมู่ที ่2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 7 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ปทุมธำนี คลองหลวง คลองหน่ึง หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

คลองห้ำ บ้ำนปำกบำง 
บ้ำนล้ำลำด  
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 11 
หมู่ที่ 12 
หมู่ที่ 13 
หมู่ที่ 14 
หมู่ที่ 15 
หมู่ที่ 16 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 
หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่ 9 

ธัญบุรี บึงน ้ำรักษ์ หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 6 

บึงยี่โถ บ้ำนหนองโสน 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4 

บึงสน่ัน หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4 

ประชำธิปัตย์ บ้ำนหนองเฟื่อม 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 5 

หมูที ่6 

รังสิต หมู่ที่ 1 

หมู่ที่ 2 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ปทุมธำนี ธัญบุรี รังสิต หมูที่ 3 

หมู่ที่ 4 

ล้ำผักกูด บ้ำนทำงหลวง 
หมู่ที่ 1 
หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 4 

เมือง บำงกะดี บ้ำนบำงกะดี 

บำงพูด บ้ำนคลองเปรมใต้ 

บ้ำนคลองเปรมเหนือ 

บ้ำนเชียงรำก  

บ้ำนโรงหีบ 

บำงพูน บ้ำนคลองบำงหลวง 

บ้ำนคลองเปรมประชำ 

บ้ำนคลองรังสิต  

บ้ำนตลำดพูน  

บ้ำนบำงแขยด  

บ้ำนบำงพูน 

บ้ำนใหม่ บ้ำนคลองบ้ำนใหม่ 

บ้ำนคลองรังสิตฝั่งใต้  

บ้ำนบำงกระต้น  

บ้ำนบำงสำนฝั่งเหนือ 

สวนพริกไทย บ้ำนคลองนำ 

บ้ำนคลองเปรม 

หลักหก บ้ำนคลองกวำงตุ้ง 

บ้ำนคลองเปรม  

บ้ำนคลองเปรมประชำกร  

บ้ำนคลองรังสิต  

บ้ำนคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

บ้ำนคลองสิบศอก  

บ้ำนตลำดบำงพูน  

บ้ำนหมู่ที่ 15 

ลำดหลุมแก้ว บ่อเงิน บ้ำนหมอนสอง 

ล้ำลูกกำ คูคต บ้ำนขจรเนติยุตร 
บ้ำนคลอง  
บ้ำนคลอง 3  
บ้ำนซอยจำมร 
บ้ำนบ้ำน กม. 27 
บ้ำนผลเจริญ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนลำดเป็ด  

บ้ำนลำดสนุ่น  
บ้ำนล้ำสำมแก้ว 

บ้ำนสำมัคคี (หมู่ที่ 12) 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขงั 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ปทุมธำนี ล้ำลูกกำ คูคต บ้ำนสำยไหม 
บ้ำนหนองป่ำพงษ ์ 
บ้ำนหมู่ที่ 11 
บ้ำนหมู่ที่ 13 
บ้ำนหมู่ที่ 14 

บ้ำนหมู่ที่ 18 

บึงคอไห บ้ำนคลอง 11 
บ้ำนคลอง 12 
บ้ำนคลอง 13 
บ้ำนคลอง 14 

บ้ำนหัวหมอนคลอง 14 

บึงค้ำพร้อย บ้ำนคลอง 5 
บ้ำนคลอง 6 
บ้ำนคลอง 6 วำ 

บ้ำนคลอง 7  

บ้ำนคลองหกวำ  

บ้ำนเต่ำเล่ำ 

บึงทองหลำง บ้ำนคลอง 11 สำยกลำง 
บ้ำนคลอง 11 หกวำ  
บ้ำนคลองขนุน  
บ้ำนคลองซอยท่ี 10 
บ้ำนคลองซอยท่ี 11 
บ้ำนคลองซอยท่ี 9 

บ้ำนคลองหกวำ 

พืชอุดม บ้ำนคลอง 13 
บ้ำนคลอง 14 

บ้ำนพืชอุดม 

ลำดสวำย บ้ำนคลอง 3 
บ้ำนคลอง 4 
บ้ำนคลอง 5 

บ้ำนคลอง 6 วำ  

บ้ำนคลองหกวำ  

บ้ำนท้ำยวัด 

ล้ำไทร บ้ำนคลอง 
บ้ำนคลอง 11 สำยกลำง 
บ้ำนคลอง 11 หกวำ 

บ้ำนคลอง 12 สำยกลำง  

บ้ำนคลองหกวำ  

บ้ำนตลำดคลอง 12  

บ้ำนล้ำไทร 

ล้ำลูกกำ บ้ำนคลอง 7 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลอง 8 ล่ำง 

บ้ำนคลองซอยท่ี 7 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง ปทุมธำนี ล้ำลูกกำ ล้ำลูกกำ บ้ำนคลองซอยท่ี 8 

บ้ำนคลองซอยท่ี 9 

บ้ำนคลองหกวำ  

บ้ำนซอยท่ี 8  

บ้ำนล้ำลูกกำ  

บ้ำนล้ำวังชัน  

บ้ำนสำมเพลง  

บ้ำนหนองสระ  

บ้ำนหนองหอย 

สำมโคก ท้ำยเกำะ บ้ำนขนมเปียก 

หนองเสือ นพรัตน์ บ้ำนนพรัตน์พัฒนำ 

บ้ำนหนองสัมพันธ์  

บ้ำนหนองสีพัฒนำ 

บึงกำสำม บ้ำนคชสำร 

บ้ำนเจริญบุญ  

บ้ำนเจริญสุขพัฒนำ  

บ้ำนบึงกำสำม  

บ้ำนบงึสมบูรณ์  

บ้ำนบึงสัมพันธ์  

บ้ำนระพพีัฒน์  

บ้ำนแสนสุขสกัดห้ำ  

บ้ำนหนองบัวทอง 

บึงช้ำอ้อ บ้ำนช้ำอ้อ 

บ้ำนตลำดท่ำเกวียน  

บ้ำนทวีทรัพย ์ 

บ้ำนนำยดำบชุ่ม  

บ้ำนบึง  

บ้ำนบึงสัมพันธ์  

บ้ำนปทุมทรัพย ์ 

บ้ำนศรคีัดคณำงค์  

บ้ำนสอนดี  

บ้ำนหนองนำค  

บ้ำนหนองไอ้เข ้ 

บ้ำนหมู่มอญ  

บ้ำนอินอนุสรณ์  

บ้ำนเอรำวัณ 

บึงบอน บ้ำน สปก. 

บ้ำนคลองเก้ำ  

บ้ำนบึงบอน  

บ้ำนบึงบอนใต้  

บ้ำนบึงบอนฝั่งตะวันตก  

บ้ำนบึงบอนพัฒนำ  

บ้ำนบึงบอนสอง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 

3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 
กลำง ปทุมธำนี หนองเสือ บึงบอน บ้ำนพรสวรรค์  

บ้ำนพวงแก้ว 
บ้ำนศรีสโมสร 

บึงบำ บ้ำนคชสำร 

บ้ำนทุ่งรวงทอง  

บ้ำนไทรย้อย  

บ้ำนบึงบำ  

บ้ำนบึงพัฒนำ  

บ้ำนปำกบึงพัฒนำ  

บ้ำนวังตะเคียนพัฒนำ  

บ้ำนศำลำลอย  

บ้ำนแสงมณี  

บ้ำนแสนสุข 

ศำลำคร ุ บ้ำนท่ำลำภบ้ำรุงเจริญรัฐ 

บ้ำนบึงปลำรำ้  

บ้ำนลำดผักขวง  

บ้ำนล้ำน ้ำพัฒนำ  

บ้ำนวังจระเข ้ 

บ้ำนวังทองสำมัคคี 

บ้ำนสหพัฒนำ  

บ้ำนใหม่เจริญลำภ 

หนองสำมวัง บ้ำนหนองงูเหลือม 

บ้ำนหนองดอกปทุม  

บ้ำนหนองทะเล  

บ้ำนหนองนำสงวน  

บ้ำนหนองนำสนำน  

บ้ำนหนองบัวหลวง  

บ้ำนหนองบึงใหญ ่ 

บ้ำนหนองยำยอ่อน  

บ้ำนหนองสำมงำม  

บ้ำนหนองสำมวัง  

บ้ำนหนองส้ำนัก 

พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ จ้ำปำ บ้ำนจ้ำปำ 

บ้ำนเตำปูน บ้ำน

สวนทับทิม 

ท่ำเจ้ำสนุก บ้ำนกอกำ 
บ้ำนขวำง 
บ้ำนแขก 
บ้ำนต้ำหนักพระเจ้ำทรงธรรม  
บ้ำนมะขำมโพลง  
บ้ำนสฎำงค์ 

บ้ำนสวนพริก 

ท่ำเรือ ชุมชนโคกมะนำวตลำดหม่อมเจ้ำ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ ท่ำเรือ ท่ำเรือ ชุมชนวัดกลำง 
ชุมชนวัดหนองแห้ว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ท่ำหลวง บ้ำนไกจ้่น  

บ้ำนช้ำง  
บ้ำนถลุงเหล็ก  
บ้ำนท่ำงำม  
บ้ำนท่ำลำน 
บ้ำนยำงนม 

ปำกท่ำ บ้ำนโคกมะขวิด 

บ้ำนตะเคียนด้วน  

บ้ำนสวนหลวง  

บ้ำนอรัญญิก 

โพธิ์เอน บ้ำนตะเคียนด้วน 

บ้ำนบำงม่วง 

บ้ำนโพธิ์เอน 

บ้ำนสำมเรือน 

วังแดง บ้ำนวังแดง 

บ้ำนวังแดงเหนือ 

ศำลำลอย บ้ำนบำงตะไลย์ 

บ้ำนศำลำลอย  

บ้ำนสวนกล้วย 

นครหลวง คลองสะแก บ้ำนคลองสะแก 

บ้ำนคลองสะแกใต้  

บ้ำนคลองสะแกเหนือ  

บ้ำนมอญ  

บ้ำนสวนกล้วย 

ท่ำช้ำง บ้ำนไผ่หนอง 

นครหลวง บ้ำนนครหลวง 

บ้ำนโพธิซ์้ำย  

บ้ำนม่วงชุม  

บ้ำนสวนหลวง  

บ้ำนสะกัดน ้ำมัน 

บ่อโพง บ้ำนเกำะ 

บ้ำนดำบ  

บ้ำนต้นโพธิ์  

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนท่ำวัด  

บ้ำนมำบพระจันทร ์ 

บ้ำนใหม่ 

บำงระก้ำ บ้ำนบำงระก้ำ 

บ้ำนเสื่อ 

บ้ำนชุ้ง บ้ำนโคกมะลิ (บึงบ้ำนชุ้ง) 

บ้ำนหัวสะแก 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกนิ 3 ครงั    ในรอบ 10 ปี   ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ นครหลวง ปำกจ่ัน บ้ำนเกำะปำกจ่ัน 

บ้ำนดำบทอง  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนปำกจ่ัน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสะกัดน ้ำมัน 

บ้ำนสะกัดน ้ำมันใต้ 

พระนอน บ้ำนพระนอนไทย 

แม่ลำ บ้ำนแม่ลำ 

หนองปลิง บ้ำนดอนกลำง 

บ้ำนดอนกลำง (หนองโคก)  

บ้ำนมำบพระจันทร ์ 

บ้ำนสระขุด  

บ้ำนหนองโคก  

บ้ำนหนองปลิง  

บ้ำนหนองพังพวย 

บำงไทร กกแก้วบูรพำ บ้ำนกกแก้วบูรพำ 

บ้ำนคำงหมู  

บ้ำนหนองกก  

บ้ำนหนองสรวง  

บ้ำนหนองสำหร่ำย  

บ้ำนหนองใหญ่ 

กระแชง บ้ำนกระแชง 

บ้ำนกระแชงใต้  

บ้ำนกระแชงเหนือ  

บ้ำนสองตอน 

แคตก บ้ำนแคตก 

บ้ำนท่ำควำย  

บ้ำนน ้ำมนต์ 

แคออก บ้ำนแค 

บ้ำนแคออก  

บ้ำนน ้ำด้ำ  

บ้ำนหน้ำไม้  

บ้ำนหัววัด 

โคกช้ำง บ้ำนโคกช้ำง 

บ้ำนเตย  

บ้ำนท้องวัง  

บ้ำนม้ำ  

บ้ำนสำมเรือน 

ช้ำงน้อย บ้ำนขนมจีน 

บ้ำนช้ำง  

บ้ำนช้ำงน้อย  

บ้ำนโรงเจ้ำ  

บ้ำนลำว 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร ช้ำงน้อย บ้ำนหนองสรวง 

ช่ำงเหล็ก บ้ำนโคกช่ำงเหล็ก 

บ้ำนช่ำงเหล็ก 

บ้ำนท่ำควำย 

บ้ำนโรงหลวง 

ช้ำงใหญ่ บ้ำนช้ำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    บำงไทร บ้ำนดอนบำงแก  

บ้ำนดอนบำงไทร 
บ้ำนบำงแก  
บ้ำนบำงไทร  
บ้ำนโรงไผ่ 
บ้ำนใหม่ 

บำงพลี บ้ำนเกำะ 

บ้ำนบำงพลใีต้  

บ้ำนบำงพลีเหนือ  

บ้ำนปำกคลอง  

บ้ำนหนองสรวง  

บ้ำนหน้ำวัด 

บำงยี่โท บ้ำนเกำะกลำง 

บ้ำนเกำะหลวง  

บ้ำนข้ำงวัด  

บ้ำนแดง  

บ้ำนน ้ำวน  

บ้ำนหน้ำไม้  

บ้ำนหัวโคก 

บ้ำนกลึง บ้ำนกลึง 

บ้ำนคลองเล็ก  

บ้ำนคลองวัว  

บ้ำนโคก  

บ้ำนดอนแดง  

บ้ำนท้ำยวัด  

บ้ำนทุ่งศรีโพธิ์  

บ้ำนโพทะเล  

บ้ำนสีสุก  

บ้ำนหัวบ้ำน 

บ้ำนเกำะ บ้ำนเกำะ 

บ้ำนแป้ง บ้ำนแป้ง 

บ้ำนแป้งใต้ 

บ้ำนม้ำ บ้ำนปำกแคว 

ไผ่พระ บ้ำนกลึง 

บ้ำนขวำง  

บ้ำนคู้สลอด  

บ้ำนช้ำง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงไทร ไผ่พระ บ้ำนบ่อขันหมำก 

บ้ำนบ่อสะแก  

บ้ำนไผ่พระ  

บ้ำนลำว 

โพแตง บ้ำนแกงร้อน 

บ้ำนโพแตงใต้  

บ้ำนโพแตงเหนือ  

บ้ำนไร่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนอ่ำงทอง (ช่ำงทอง) 

ไม้ตรำ บ้ำนเกำะใหญ ่

บ้ำนชวำกโคก  

บ้ำนลำนเท  

บ้ำนหัวเกำะ  

บ้ำนหัวเกำะใหญ ่ 

บ้ำนใหม่เจริญผล 

รำชครำม บ้ำนท้ำยวัด 

บ้ำนรำชครำม 

บ้ำนวัดโบสถ ์

บ้ำนสำมแยก้ 

สนำมชัย บ้ำนกลำง 

บ้ำนเกำะ  

บ้ำนใต้  

บ้ำนใน  

บ้ำนปำกกรวน  

บ้ำนไผ่โขด  

บ้ำนพำด  

บ้ำนเหนือ 

หน้ำไม้ บ้ำนหน้ำไม้ 

หอหมก บ้ำนกลำง 

บ้ำนขุนจ่ำ  

บ้ำนใน  

บ้ำนย่ำนตำเขียว 

บำงบำล กบเจำ บ้ำนกบเจำ 
บ้ำนกรอกต้นไทร  
บ้ำนก้ำแพง  
บ้ำนแก 
บ้ำนขวำง  
บ้ำนท้องคุ้ง  
บ้ำนในคลอง  
บ้ำนสะพำนไทย 

บ้ำนหมู่ใหญ่ 

ทำงช้ำง บ้ำนครัว 

บ้ำนทำงช้ำง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล ทำงช้ำง บ้ำนวัดตะกู 

บ้ำนหน้ำวัด 

ไทรน้อย บ้ำนกระเดื่อง 
บ้ำนกุ่ม  
บ้ำนทำงหลวง  
บ้ำนแป้งใต้  
บ้ำนผีมด  
บ้ำนมอญ 

บ้ำนหัวสะพำนแดง 

น ้ำเต้ำ บ้ำนคลัง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนแดง  

บ้ำนทำงช้ำง  
บ้ำนน ้ำเต้ำ  
บ้ำนน ้ำวล  
บ้ำนบำงปลำหมอ 
บ้ำนโรงนำ 

บำงชะนี บ้ำนกุ่ม 

บ้ำนบำงชะนี 

บ้ำนบำงหัก 

บำงบำล บ้ำนกระเดื่อง 

บ้ำนบำงชะนี 

บ้ำนบำงบำล 

บ้ำนมอญ 

บำงหลวง บ้ำนขอม 

บ้ำนบำงหลวง  

บ้ำนบำงหลวงโดด 

บำงหลวงโดด บ้ำนคลองบำงหลวง 

บ้ำนบำงชะนี  

บ้ำนบำงหลวงโดด  

บ้ำนบำงหัก 

บำงหัก บ้ำนบำงชะนี 

บ้ำนบำงหัก 

บ้ำนกุ่ม บ้ำนกลำง 

บ้ำนกุ่ม  

บ้ำนเชือก  

บ้ำนใต้วัด  

บ้ำนบำงตำสี  

บ้ำนหวัป่ำ 

บ้ำนคลัง บ้ำนคลองวัว 

บ้ำนคลัง  

บ้ำนหำดทรำย 

พระขำว บ้ำนคลัง 

บ้ำนท่ำช้ำง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงบำล พระขำว บ้ำนพระขำว 

มหำพรำหมณ์ บ้ำนคูเมือง 
บ้ำนเชือก 
บ้ำนตึก  
บ้ำนผัก 
บ้ำนมหำพรำหมณ์ 
 บ้ำนมะขำมหย่อง 

บ้ำนหัวเกำะ 

วัดตะกู บ้ำนตะกู 

บ้ำนบำงหลวง 

บ้ำนไผ่แหลม 

บ้ำนวัดตะกู 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    วัดยม บ้ำนขอม  

บ้ำนจีน  
บ้ำนบำงบำล  
บ้ำนผีมด  
บ้ำนสำวหม้ำย 
บ้ำนหัวตะพำนแดง  
บ้ำนหัวสะพำนมอ  
บ้ำนหำงกระเบนใต้  
บ้ำนหำงกระเบนเหนือ 

บ้ำนเหนือ 

สะพำนไทย บ้ำนก้ำแพง 

บ้ำนม่วงหวำน  

บ้ำนโรง  

บ้ำนโรงเหล็ก  

บ้ำนสะพำนไทย  

บ้ำนหัวเกำะ  

บ้ำนเหนือ (หม้อ) 

บำงปะหัน ขยำย บ้ำนขยำย 

บ้ำนน ้ำวน  

บ้ำนโรงนำ  

บ้ำนลำว  

บ้ำนหัวเกำะ  

บ้ำนหัวปลวก 

ขวัญเมือง บ้ำนขวัญเมือง 

บ้ำนคลองไทร,วังทอง 

บ้ำนค่ำย  

บ้ำนนกกระจอก  

บ้ำนบำงปะหัน  

บ้ำนวัดตะเคียน  

บ้ำนหัวถนน 

ตำนิม บ้ำนแจ้ง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหัน ตำนิม บ้ำนตำนิม 

ตำลเอน บ้ำนตำลเอน 

บ้ำนโรง  

บ้ำนใหม่ 

ทับน ้ำ บ้ำนกลำง 

บ้ำนคลองสำร  

บ้ำนทับน ้ำ  

บ้ำนปลำยน ้ำ  

บ้ำนล้ำปูเ่ฒ่ำ 

ทำงกลำง บ้ำนทำงกลำง 

บำงเดื่อ บ้ำนเกำะเลิง 

บ้ำนบำงเดื่อ 

บ้ำนพระงำม 

บ้ำนศำลเจ้ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหัวโคก 

บำงนำงรำ้ บ้ำนต้นโพธิ ์

บ้ำนบำงนำงรำ้  

บ้ำนหัวเกำะ 

บำงปะหัน บ้ำนเกำะเลิ่ง 

บ้ำนบำงปะหัน 

บ้ำนศำลำแดง 

บ้ำนสำมเรือน 

บำงเพลิง บ้ำนแก้วตำ 

บ้ำนโคก  

บ้ำนบำงเพลิง 

บ้ำนขล้อ บ้ำนขล้อ 

บ้ำนคุ้งใหญ ่ 

บ้ำนโคกกะมัง  

บ้ำนโคกกะยอ  

บ้ำนปำกทำงลัด 

บ้ำนม้ำ บ้ำนดง 

บ้ำนป่ำ  

บ้ำนม้ำ  

บ้ำนวัดยำง 

บ้ำนลี่ บ้ำนนกกระจอก 

บ้ำนลี่  

บ้ำนใหม่ 

พทุเลำ บ้ำนท้ำยไผ่ 

บ้ำนนนทรีย ์ 

บ้ำนบำงแพ่ง  

บ้ำนพทุเลำ  

บ้ำนแมน  

บ้ำนโรง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงปะหัน โพธิ์สำมต้น บ้ำนคลองท่อ 

บ้ำนดำวคะนอง  

บ้ำนโพธิ์สำมต้น  

บ้ำนม่วง  

บ้ำนวัดสบสวรรค ์ 

บ้ำนหัวหำด 

เสำธง บ้ำนโรงนอก 

บ้ำนเสำธง  

บ้ำนเสำธงใหม่  

บ้ำนหนองจิก 

หันสัง บ้ำนกูบ 

บ้ำนแจ้ง  

บ้ำนหันสัง 

บำงปะอิน เกำะเกิด บ้ำนเกำะเกิด 

บ้ำนโคกเจ็ก 

บ้ำนดำบ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนตลำดล่ำง 

บ้ำนท้ำยวัด  

บ้ำนสำมเรือน 

ขนอนหลวง บ้ำนขนอนหลวง 

บ้ำนท้ำเลไทย  

บ้ำนโรง  

บ้ำนเสำกระโดง 

คุ้งลำน บ้ำนคุ้งลำน 

บ้ำนโคกห้วย 

บ้ำนทับแตง 

บ้ำนในคลอง 

ตลำดเกรียบ บ้ำนตลำดเกรียบใต ้

บ้ำนตลำดเกรียบเหนือ 

บ้ำนประแดง  

บ้ำนโรงอ้อ  

บ้ำนหัวเมฆ 

ตลิ่งชัน บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนตลิ่งชัน 

บ้ำนในคลอง 

บ้ำนศำลเจ้ำ 

บำงกระสั น บ้ำนเกำะเกิด 

บ้ำนคลองกลำงบ้ำน 

บ้ำนดำบ  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนท่ำเตียน  

บ้ำนบำงกระสั น  

บ้ำนบำงเคียน 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอิน บำงกระสั น บ้ำนห้วยวัด 

บำงประแดง บ้ำนกลิ ง 

บ้ำนแขก  

บ้ำนทุ่งศรีโพธิ์  

บ้ำนบำงประแดง  

บ้ำนหัวเมฆ 

บ้ำนกรด บ้ำนกรด 

บ้ำนแขก  

บ้ำนคลองควำย  

บ้ำนโคกวัด  

บ้ำนต้นสะตือ  

บ้ำนต้นสะตือสำมต้น 

บ้ำนวัดกุฎีดำว  

บ้ำนสำมขำ  

บ้ำนหลวง  

บ้ำนหัวสะแก 

บ้ำนแป้ง บ้ำนโคกเจ็ก 
บ้ำนปูน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนแป้ง 

บ้ำนระพพีัฒน์ 

บ้ำนพลับ บ้ำนกลำง 

บ้ำนเกำะลอย 

บ้ำนชำยน ้ำ  

บ้ำนพลับ  

บ้ำนหลังน ้ำ 

บ้ำนโพ บ้ำนเกำะพระ 
บ้ำนพำสน ์ 
บ้ำนโพ 

บ้ำนเลนสระกระจับ 

บ้ำนเลน บ้ำนเกำะเกิด 

บ้ำนบำงโหง  

บ้ำนแป้ง  

บ้ำนเลนเหนือ 

บ้ำนสร้ำง บ้ำนขนอนหลวง 

บ้ำนคุ้งแมว  

บ้ำนคุ้งระก้ำ  

บ้ำนช้ำง  

บ้ำนตำป้อม  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนท้ำเลไทย  

บ้ำนเทโพ  

บ้ำนฟำกกลำงตำลุ่ม  

บ้ำนรำงขยำยเทียน 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอิน บ้ำนสร้ำง บ้ำนล้ำตำแขก 

บ้ำนสร้ำง  

บ้ำนสำย  

บ้ำนเสำกระโดง  

บ้ำนหนองสำหร่ำย 

บ้ำนหว้ำ บ้ำนโรง 

บ้ำนหว้ำ 

วัดยม บ้ำนตลำดเกรียบ 

บ้ำนบำงผี  

บ้ำนลำดระโหง 

บ้ำนวัดยม 

สำมเรือน บ้ำนขอม 

บ้ำนตำป้อม  

บ้ำนเทโพ  

บ้ำนโรงเจ้ำ  

บ้ำนสำมเรือน  

บ้ำนหนองคต  

บ้ำนหนองไม้ซุง  

บ้ำนหลวง 

บ้ำนแพรก คลองน้อย บ้ำนเกำะ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองน้อย  

บ้ำนท้องลำด  
บ้ำนปำกสะดำงค์  
บ้ำนสะตือเอน  
บ้ำนสันป่ำ  
บ้ำนส้ำพะเนียง  
บ้ำนห้วยกระทุ่ม  
บ้ำนห้วยชัน 
บ้ำนใหม่ 

บ้ำนแพรก บ้ำนแพรก 

บ้ำนอ้อย 

บ้ำนใหม่ บ้ำนใหม่ 

บ้ำนใหม่พรมแดน 

สองห้อง บ้ำนข่อยใต้ 
บ้ำนคลองวัว  
บ้ำนดอนสะแก  
บ้ำนสองห้อง  
บ้ำนห้วยทรำย 

บ้ำนหำงบำงศำลำ (หำงนำค) 

ส้ำพะเนียง บ้ำนสันป่ำ 

บ้ำนส้ำพะเนียง 

ผักไห่ กุฎี บ้ำนกุฎี 

บ้ำนเกำะ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ กุฎี บ้ำนท่ำดินแดง 

บ้ำนบำงหลวงโดด  

บ้ำนบำงหัก  

บ้ำนปำกคลอง  

บ้ำนปำกคลองโพ  

บ้ำนฝั่งตก  

บ้ำนฤำชัย  

บ้ำนลำว  

บ้ำนหนองแขยง  

บ้ำนหน้ำไม้ 

โคกช้ำง บ้ำนโคกช้ำง 

ดอนลำน บ้ำนดอนลำน 

บ้ำนส้ำนวน 

ตำลำน บ้ำนเจ็ก 
บ้ำนดงตำล  
บ้ำนตรอกศำล  
บ้ำนตำลำน  
บ้ำนท้องคุ้ง  
บ้ำนท้ำยวัดโพธิ์  
บ้ำนนวนบำงแก้ว  
บ้ำนปำกคลอง  
บ้ำนลำดชิด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองควำย  

บ้ำนหนองตะเกียง 
บ้ำนหัวหำด 

บ้ำนใหญ ่

ท่ำดินแดง บ้ำนคลอง 

บ้ำนท่ำดินแดง  

บ้ำนท้ำยบ้ำน  

บ้ำนท้ำยวัด  

บ้ำนนำงนัย 

บ้ำนบำงบัว  

บ้ำนโรงนำ  

บ้ำนเหนือวัด 

หัววัดย่ำนอ่ำงทอง 

นำคู บ้ำนคลองปีกนก 

บ้ำนคูลำ่ง  

บ้ำนคูเหนือ  

บ้ำนท่ำทรำย  

บ้ำนท้ำยวัด  

บ้ำนนำคู  

บ้ำนนำคูบน  

บ้ำนยกกระบัตร 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ ผักไห่ นำคู บ้ำนห้วยร ี

บ้ำนห้วยหนู 

บ้ำนแค บ้ำนแค 

บ้ำนโคกช้ำง  

บ้ำนลำดน ้ำเค็ม 

บ้ำนใหญ ่ บ้ำนใหญ ่

ผักไห่ บ้ำนคลองบำงกุ้ง 
บ้ำนคลองบำงคลี่  
บ้ำนคลองมะขำมเทศ 
 บ้ำนตำมอญ  
บ้ำนท้ำยวัดโพธิ์  
บ้ำนผักไห่  
บ้ำนลำดน ้ำเค็ม  
บ้ำนห้วยเลน 

บ้ำนอ้อ 

ลำดชิด บ้ำนปำกคลอง 

บ้ำนลำดชิด 

ลำดน ้ำเค็ม บ้ำนโคกช้ำง 

บ้ำนลำดน ้ำเค็ม 

หนองน ้ำใหญ่ บ้ำนน ้ำเรือง 

หน้ำโคก บ้ำนโคกช้ำง 

บ้ำนญวน  

บ้ำนลำดน ้ำเค็ม  

บ้ำนหน้ำโคก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    อมฤต บ้ำนเขียว  

บ้ำนคลองบำงคี่  
บ้ำนเจ็ก  
บ้ำนตึก  
บ้ำนปำกคลอง 
บ้ำนห้วยจรเข้เหนือ  
บ้ำนห้วยเลน 

บ้ำนอ้อ 

พระนครศรีอยุธยำ เกำะเรียน บ้ำนเกำะเรียน 

บ้ำนคลองข้ำวสำร  

บ้ำนค่ำย  

บ้ำนญี่ปุ่น  

บ้ำนต้นสะตือ  

บ้ำนโรง  

บ้ำนลำดทรำย  

บ้ำนเสือข้ำม 

คลองตะเคียน บ้ำนดิน 

บ้ำนใต้วัดโคก  

บ้ำนท้ำยคู 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ คลองตะเคียน บ้ำนปำกคลองตะเคียน 

บ้ำนปำกคลองวัดแจ้ง  

บ้ำนวัดท้ำใหม่  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหน้ำวัดโคก 

คลองสระบัว บ้ำนคลองสระบัว 

บ้ำนเพนียด 

คลองสวนพล ู บ้ำนคลองถนนตำล 
บ้ำนตั งใหม่  
บ้ำนแผงลอย 
บ้ำนแผงลอย (บึงกระสัน) 

บ้ำนโรงวำรี 

บ้ำนเกำะ บ้ำนเกำะ 

บ้ำนน ้ำวน  

บ้ำนไผ่  

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนม้ำ  

บ้ำนวัดตองปุ  

บ้ำนศำลำเกวียน  

บ้ำนสวนพริก 

บ้ำนป้อม บ้ำนคลองปำกกรำน 
บ้ำนคูมอญ  
บ้ำนป้อม 
บ้ำนปำกคลองตะเคียน  
บ้ำนมะขำมเทศ 
บ้ำนโรงรำช 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวัดกษัตรำธิรำช  

บ้ำนวัดธรรมำรำม  
บ้ำนวัดบ้ำนป้อม  
บ้ำนวัดรำชพลี  
บ้ำนวัดลอดช่อง 
บ้ำนวัดสนำมไชย 

บ้ำนรุน บ้ำนจอมแห 
บ้ำนต้นโพธิ์  
บ้ำนตะเกี่ย  
บ้ำนท่ำกะเบำ  
บ้ำนปำกคลองคูจำม  
บ้ำนปำกคลองตะเคียน 
บ้ำนปำกคลองเทศ  
บ้ำนมอญ 
บ้ำนวัว 

บ้ำนหน้ำวัดโคก  

บ้ำนเหนือกลำง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ บ้ำนรุน บ้ำนเหนือสะพำนยำว 

บ้ำนใหม่ บ้ำนคลองนอก 
บ้ำนคลองใน  
บ้ำนท้ำยไผ่  
บ้ำนในคลอง  
บ้ำนป่ำ  
บ้ำนมะขำมหย่อง  
บ้ำนวัดช่อง  
บ้ำนหัวคุม  
บ้ำนหัวพรวน  
บ้ำนหำงกระเบนใต้ 
บ้ำนหำงกระเบนเหนือ 

บ้ำนใหม่ 

ประตูชัย บ้ำนต้นสะตือ 

ปำกกรำน บ้ำนคลองปำกกรำน 

บ้ำนคลองมอญ  

บ้ำนต้นยำง  

บ้ำนทุ่งปำกกรำน  

บ้ำนบำงกะชำ  

บ้ำนปำกคลองตะเคียน 

บ้ำนพลู  

บ้ำนวัดท้ำใหม่  

บ้ำนวัดนำค  

บ้ำนสะพำนยำว  

บ้ำนหำดทรำย 

ไผ่ลิง บ้ำนกะมัง 

บ้ำนคลองกุฎีลำย 

บ้ำนเตำอิฐ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำตร  

บ้ำนปำกข้ำวสำร  
บ้ำนไผ่ลิง 

บ้ำนวัดดุสิต 

ภูเขำทอง บ้ำนคลองสระบัว 

บ้ำนภูเขำทอง 

บ้ำนหัวพรำน 

บ้ำนหำดทรำย 

ลุมพล ี บ้ำนเกำะล่ำง 

บ้ำนคลองสระบัว  

บ้ำนนอกหน้ำสเุหร่ำ  

บ้ำนในป่ำ  

บ้ำนเพนียด  

บ้ำนวัดตูม  

บ้ำนหลังมัสยิด 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ ลุมพล ี บ้ำนหอม 

วัดตูม บ้ำนโคกขำม 

บ้ำนชัยนำท  

บ้ำนโรง  

บ้ำนวัดตูม  

บ้ำนหนองประทุม 

สวนพริก บ้ำนน ้ำวน 

บ้ำนบำงขวด  

บ้ำนเพนียด  

บ้ำนวัดเกำะ  

บ้ำนสวนพริก 

ส้ำเภำล่ม บ้ำนคลองคูจำมนอก 
บ้ำนคำนเรือ 
บ้ำนดงตำล 
บ้ำนดิน 
บ้ำนวัดพทุไธศวรรย์ 
บ้ำนวัดใหม่บำงกระจะ 
บ้ำนส้ำเภำล่ม 

บ้ำนหัวดุม 

หันตรำ บ้ำนธนู 

บ้ำนม้ำ  

บ้ำนสำคู  

บ้ำนหันตรำ 

หัวรอ บ้ำนม้ำ 

ภำชี กระจิว บ้ำนกระจิว 
บ้ำนดอนกลำงใต้ 
บ้ำนเต่ำเล่ำ  
บ้ำนนำหันตรำ  
บ้ำนพระแก้ว  
บ้ำนหนองเบ็ด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหัวสะแก 

หมู่ที่ 6 

โคกม่วง บ้ำนโคกกรวด (สำมขวัญ) 

บ้ำนโคกสังข์  

บ้ำนท้ำยวัด  

บ้ำนสะพำนด้ำ  

บ้ำนหนองยำว  

บ้ำนใหม่ 

พระแก้ว บ้ำนต้นหมัน 

บ้ำนโรงสูง  

บ้ำนวังบน  

บ้ำนวังล่ำง  

บ้ำนหนองบัว 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ มหำรำช กระทุ่ม บ้ำนกระทุ่ม 

บ้ำนหนองจิก 

เจ้ำปลุก บ้ำนกระซ่อง 

บ้ำนกลำง  

บ้ำนโขดสูง  

บ้ำนคลองควำย  

บ้ำนปำกคลองช้ำง  

บ้ำนโรงช้ำง  

บ้ำนวัดเกำะ 

ท่ำตอ บ้ำนท่ำตอ 

บ้ำนปำกบำง 

บ้ำนใหม่ 

น ้ำเต้ำ บ้ำนน ้ำเต้ำ 

บำงนำ บ้ำนบำงนำ 

บ้ำนหนองจิก 

บ้ำนขวำง บ้ำนกลำง 

บ้ำนขวำง  

บ้ำนโขดสูง  

บ้ำนคลองควำย  

บ้ำนพิตเพียน 

บ้ำนนำ บ้ำนกระทุ่มรำย 
บ้ำนขวำง  
บ้ำนนำ  
บ้ำนน ้ำหัก 

บ้ำนโพธิ์ประสิทธ์ิ 

บ้ำนใหม่ บ้ำนใหม่ 

พิตเพียน บ้ำนขวำง 

บ้ำนนำ  

บ้ำนน ้ำเต้ำ  

บ้ำนบำงขำยหมู  

บ้ำนพิตเพียน 
มหำรำช บ้ำนกระทุ่ม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนเกำะมอญ 

บ้ำนขวำง  
บ้ำนไทย  
บ้ำนน ้ำเต้ำ 
บ้ำนมหำรำช 

โรงช้ำง บ้ำนกรอกขวด 

บ้ำนกระซ่อง  

บ้ำนปำกคลองช้ำง  

บ้ำนพิตเพียน  

บ้ำนโรงช้ำง  

บ้ำนวัดทอง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ มหำรำช หัวไผ่ บ้ำนไทย 

บ้ำนหัวไผ่  

บ้ำนใหม่ 

ลำดบัวหลวง คลองพระยำบันลือ บ้ำนคลองใหม่ 

บ้ำนทดผู้ใหญก่ำ  

บ้ำนมำลำอี  

บ้ำนหมอนหน่ึง 

คู้สลอด บ้ำนคูตำฉัตร 

บ้ำนดอนกลำง  

บ้ำนโรงวัว  

บ้ำนลำดด้วน 

พระยำบันลือ บ้ำนดอนตำช้ำง 

บ้ำนปำกคูตำฉัตร  

บ้ำนหนองสองห้อง  

บ้ำนหำดทรำย 

สำมเมือง บ้ำนคลองพิสนธิ ์

บ้ำนทดผู้ใหญก่ำ 

สิงหนำท บ้ำนหนองน ้ำส้ม 

บ้ำนหนองสนุ่น  

บ้ำนหลวงประสิทธิ์  

บ้ำนหลุมทองหลำง 

วังน้อย ชะแมบ บ้ำนคลอง 27 

บ่อตำโล ่ บ้ำนบ่อตำโล่ 

บ้ำนสร้ำงนอก 

ล้ำตำเสำ บ้ำนกระทุ่มลำย 

บ้ำนคูคต  

บ้ำนสร้ำง  

บ้ำนหันตะเภำ 

ล้ำไทร บ้ำนสี่แยก้วังน้อย 

สนับทึบ บ้ำนคลอง 10 
บ้ำนคลอง 27  
บ้ำนคลองแร ่(หนองสระ) 
บ้ำนหนองปลำหมอ  
บ้ำนหนองโสน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหัวคลอง 27 

หันตะเภำ บ้ำนคลอง 26 

บ้ำนคลอง 27  

บ้ำนปลำยคลอง  

บ้ำนหนองเสือ  

บ้ำนหนองอ่ำงทอง  

บ้ำนหันตะเภำ 

เสนำ บำงนมโค บ้ำนกระทุ่ม 

บ้ำนเก่ำ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ เสนำ บำงนมโค บ้ำนเกำะกลำง 

บ้ำนคลองขวำง  

บ้ำนคลองมโนรำห์ 

บ้ำนคลองมอญ  

บ้ำนต้นตำล  

บ้ำนแพนพัฒนำ  

บ้ำนล่ำง  

บ้ำนวัดสุธำโภชน์ 

บ้ำนสำคลี  

บ้ำนสำคลีโคกจุฬำ  

บ้ำนสำมตุ่ม  

บ้ำนหัวไผ่  

บ้ำนเหนือวัด 

บ้ำนกระทุ่ม บ้ำนกระทุ่ม 

บ้ำนท้ำยบ้ำน  

บ้ำนบำงหลวง  

บ้ำนวัดตะกู  

บ้ำนใหญ ่

บ้ำนแพน บ้ำนโคกเสือ 

บ้ำนช่ำงเหล็ก  

บ้ำนบำงปลำหมอ  

บ้ำนแพน  

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนเลียบ  

บ้ำนสวนถั่ว 

บ้ำนโพธิ ์ บ้ำนโคกเสือ 

บ้ำนช่ำงเหล็ก  

บ้ำนปลำยนำใต้  

บ้ำนปลำยนำเหนือ 

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนเลียบ 

บ้ำนหลวง บ้ำนสำคลี 

บ้ำนหน้ำวัดมำรวิชัย  

บ้ำนหลวง 

รำงจรเข้ บ้ำนปลำยนำใต้ 
บ้ำนปลำยนำเหนือ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    สำมกอ บ้ำนบำงปลำหมอ 

บ้ำนสำมกอ 

สำมตุ่ม บ้ำนท้ำยวัด 

บ้ำนไทรน้อย  

บ้ำนไทรใหญ ่ 

บ้ำนสำคลี  

บ้ำนสำมตุ่ม 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ เสนำ สำมตุ่ม บ้ำนหน้ำวัด 

บ้ำนหลุมตำรอด 

เสนำ บ้ำนแพน 

หัวเวียง บ้ำนบำงกระทิง 

บ้ำนหัวเวียง  

บ้ำนใหญ ่

อุทัย ข้ำวเม่ำ บ้ำนข้ำวเม่ำ 
บ้ำนคลองคด (วัดไทร,หำงชะโด) 
บ้ำนโตนด  
บ้ำนธนู  
บ้ำนเป็ด 
บ้ำนมำบพระจันทร(์บ้ำนโคกพริก,บ้ำนคลองคด)  
บ้ำนสำมเขำ 
บ้ำนหนองคัดเค้ำ  
บ้ำนหัวลำน 
บ้ำนใหม่ 

คำนหำม บ้ำนคำนหำม 

บ้ำนโคกมะยม  

บ้ำนโคกระวำง  

บ้ำนลำว  

บ้ำนวังตำแก้ว  

บ้ำนวังตำม่ัน  

บ้ำนหนองไม้ซุง  

บ้ำนใหม่ 

ธนู บ้ำนเตำอิฐ 
บ้ำนท่ำเกวียน  
บ้ำนท่ำหิน  
บ้ำนไทรสอง  
บ้ำนไทรสำม  
บ้ำนไทรหน่ึง 
บ้ำนธนู (บ้ำนคลองโค้ง) 
บ้ำนวัดขุนทิพย ์ 
บ้ำนสะแก 
บ้ำนสำมเขำ 

บ้ำนหัวลำน 

บ้ำนช้ำง บ้ำนกลำง 

บ้ำนช้ำง  

บ้ำนโตนดเตี ย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    บ้ำนหีบ บ้ำนกุ่มแต้  

บ้ำนข่อยโทน (เสนำ)  
บ้ำนดอนโขมง  
บ้ำนปำกร่อง 
บ้ำนไผ่สองกอ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ อุทัย บ้ำนหีบ บ้ำนมะขำมหย่อง (บ้ำนหนองสรวง) 
บ้ำนระบำง  
บ้ำนรำงจรเข ้ 
บ้ำนโรงเจ้ำคุณ  
บ้ำนล้ำปลำซ่ำ 
บ้ำนวังญวน (บ้ำนปลวกแดง) 

บ้ำนวังปลำแดง  

บ้ำนวังโพ  

บ้ำนวัดตะโก  

บ้ำนหีบ 

โพสำวหำญ บ้ำนปลำยนำเหนือ 
บ้ำนโพสำวหำญ 
บ้ำนล้ำแดง  
บ้ำนหลังถนน  
บ้ำนหัวสะแก 

บ้ำนใหญ ่(บ้ำนล้ำศำลเจ้ำ) 

สำมบัณฑิต บ้ำนกลำง 
บ้ำนกุ่มแต้ 
บ้ำนดอนพดุซำ (ดอนใหญ)่ 
บ้ำนตลำด  
บ้ำนปำกร่อง 
บ้ำนลำดสำลี (บ้ำนรำงยำยต้อย) 

บ้ำนสนำมเพ็ง 

บ้ำนเสำตะพำน 

บ้ำนหนองกะพัง 

เสนำ บ้ำนข่อยโทน 
บ้ำนเสนำ 
บ้ำนคุ้มระก้ำ  
บ้ำนดอนกระแส  
บ้ำนดอนกลำงใต้  
บ้ำนมำบโพธิ์  
บ้ำนแม่ลำ 
บ้ำนละมุเก่ำ (คลองใหม่) 

บ้ำนละมุใหม่ (คุ้งระก้ำเหนือ) 
หนองน ้ำส้ม บ้ำนขนอน 

บ้ำนขื่อทรำย  

บ้ำนคู้คด  

บ้ำนตำด้ำ  

บ้ำนหนองกะพัง 

หนองไม้ซุง บ้ำนกลำงขุย 
บ้ำนกุ่มแต้ (หนองกระดูกไก)่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนชำยขุย 

บ้ำนไผ่แหลม (โคกกรวด) 

บ้ำนโรงหลวง 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง พระนครศรีอยุธยำ อุทัย หนองไม้ซุง บ้ำนลำดงำ 
บ้ำนสนำมทอง (หนองโดน,โรงนอก) 

บ้ำนหนองไม้ซุง  

บ้ำนหนองอ้ำยด่ำง 

อุทัย บ้ำนเกำะกลำง 
บ้ำนคลองชนะ (ชำยสิงห)์ 
บ้ำนชำยสิงห ์ 
บ้ำนโตนดเตี ย  
บ้ำนท่ำทรำย  
บ้ำนทุ่งชำยเคือง 
บ้ำนเป็ด  
บ้ำนยำยกะตำ  
บ้ำนโรงนอก  
บ้ำนโรงใน  
บ้ำนวังชะโด  
บ้ำนสำมง่ำม  
บ้ำนหนองคัดเค้ำ  
บ้ำนอ้อย 

บ้ำนอ้อย (บ้ำนท้ำยคุ้ง) 

เพชรบุรี ท่ำยำง ท่ำคอย บ้ำนท่ำคอย 

บ้ำนวังพลับ 

ท่ำไม้รวก บ้ำนโค้งตำบำง 

บ้ำนในคุ้ง  

บ้ำนหนองเตียน  

บ้ำนหนองเตียนล่ำง 

ท่ำยำง บ้ำนท่ำกระเทียม 

บ้ำนท่ำยำง  

บ้ำนหนองสัก 

ท่ำแลง บ้ำนชลประทำนรำษฎร์ 

บ้ำนน ้ำลัด  

บ้ำนบ่อตะก่ัว 

ยำงหย่อง บ้ำนกร่ำง 

บ้ำนท่ำโล้  

บ้ำนท่ำวำย  

บ้ำนยำงชุม  

บ้ำนยำงหย่อง 

บำงแหลม บำงครก บ้ำนคลองสวนทุ่ง 

บ้ำนลำด ต้ำหรุ บ้ำนต้ำหรุใน 

บ้ำนท่ำมะเกลือ  

บ้ำนศำลำเขื่อน 

ถ ้ำรงค์ บ้ำนขลุบ 
บ้ำนม่วงงำม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองโสน 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง เพชรบุรี บ้ำนลำด ท่ำเสน บ้ำนท่ำมะพูด 

บ้ำนท่ำศำลำ  

บ้ำนท่ำเสน  

บ้ำนระหำร  

บ้ำนไร่โพธิ์  

บ้ำนไร่เหมือง  

บ้ำนหำดทรำย 

บ้ำนลำด บ้ำนในลุ่ม 

บ้ำนป่ำ  

บ้ำนโพธิใ์หญ ่ 

บ้ำนลำด  

บ้ำนวังชะนวน  

บ้ำนหำดทรำย 

ไร่มะขำม บ้ำนฝั่งห้วย 

บ้ำนไร่ถิ่นน้อย  

บ้ำนไร่ป่ำแหน  

บ้ำนไร่ภูมิ  

บ้ำนศำลเจ้ำงิ ว 

สมอพลึง บ้ำนดอนพลับ 

บ้ำนท่ำไทร  

บ้ำนนำพนัง  

บ้ำนไร่คำ  

บ้ำนสมอพลับ  

บ้ำนห้วยเสือ 

บ้ำนแหลม ท่ำแร้ง บ้ำนนำโพธิ์ 

บ้ำนวัดกุฏิ 

ท่ำแร้งออก บ้ำนเหมืองตลำดแก้ว 

เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง บ้ำนเขำพนมขวด 

ช่องสะแก บ้ำนโคกหม้อ 

บ้ำนช่องสะแก  

บ้ำนโตนดหลำย  

บ้ำนนำข้ำวคอก  

บ้ำนไร่อ้อย 

ต้นมะม่วง บ้ำนท่ำศิริ 

บ้ำนทุ่งลม  

บ้ำนโพธิด์้วน  

บ้ำนไร่กล้วย  

บ้ำนไร่ตีนน ้ำ  

บ้ำนไร่ทอง  

บ้ำนสะพำนช้ำง  

บ้ำนใหม่ 

นำวุ้ง บ้ำนคลองยำว 

บ้ำนต้นถนน 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง กลำง เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นำวุ้ง บ้ำนนำวุ้ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี )     บ้ำนบ่อทรำย (บ่อพรำหม) 
บ้ำนปลำยนำ  
บ้ำนไร่ตีนหงส์  
บ้ำนสนำม 
บ้ำนเหนือ 

บำงจำน บ้ำนไล่เบี ย 

บ้ำนวัดท่ำขวิด  

บ้ำนวัดโลกำ  

บ้ำนวัดใหม่  

บ้ำนศำลเจ้ำ 

บ้ำนกุ่ม บ้ำนกุ่ม 

บ้ำนขุนตรำ  

บ้ำนใต้วัดน้อย  

บ้ำนน ้ำหัก  

บ้ำนบำงปลำหมอ  

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนวัดกุฏิ 

บ้ำนหม้อ บ้ำนร่วมพัฒนำ 

บ้ำนไร่ 

บ้ำนไร่เพนียด  

บ้ำนเหมืองทะโมน 

โพไร่หวำน บ้ำนถม 

บ้ำนปลำยนำ  

บ้ำนเพรียง  

บ้ำนใหม่ 

ส้ำมะโรง บ้ำนนำไทร 

บ้ำนในไร่ 

บ้ำนบ่อระวำด  

บ้ำนลำดโพธิ์  

บ้ำนสนำม 

หนองโสน บ้ำนคตอ้อย 

บ้ำนฉำง  

บ้ำนนำมอญ  

บ้ำนสะพำนยำยนม 

รำชบุรี ด้ำเนินสะดวก ดอนคลัง บ้ำนในคลองตำยวง 

บัวงำม บ้ำนบัวงำม 

บ้ำนฝั่งรำง  

บ้ำนยำงพัฒนำ 

บ้ำนไร่ บ้ำนชำวเหนือ 

บ้ำนศำลำ  

บ้ำนหัวสะนุ่น 

แพงพวย ขุนแก้ว 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง รำชบุรี ด้ำเนินสะดวก แพงพวย บ้ำนคลองปูเ่จริญ 

บ้ำนคลองรำงนำยร้อย  

บ้ำนคลองลัดชู 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองไก่แก้ว 

บ้ำนหนองช่องลม 

บำงแพ ดอนคำ บ้ำนดอนคำ 

บ้ำนดอนพรม  

บ้ำนดอนแห้วหมู  

บ้ำนตำกแดด  

บ้ำนตำลตอ 

ดอนใหญ ่ บ้ำนดอนกลำง 

บ้ำนดอนเขำ้รีด  

บ้ำนดอนศำลำ  

บ้ำนดอนสำมัคคี  

บ้ำนดอนสำลี  

บ้ำนตำลเตี ย  

บ้ำนสะแกรวม  

บ้ำนหน้ำโพ 

บำงแพ บ้ำนดอนเช่ง 

บ้ำนตำลเรียง  

บ้ำนบำงแพใต้  

บ้ำนไผ่แบ ้ 

บ้ำนไร่ 

วังเย็น บ้ำนวัดกลำง 

บ้ำนวัดหลวง 

บ้ำนอีจำง 

วัดแก้ว บ้ำนหนองเอี่ยน 

หัวโพ บ้ำนดอนมะขำมเทศ 

บ้ำนล้ำพญำ  

บ้ำนหนองฟ้ำแลบ 

บ้ำนโป่ง บ้ำนม่วง บ้ำนท่ำส้ำนัก 

สวนกล้วย บ้ำนสวนกล้วย 

หนองกบ บ้ำนหนองสำระนัง 

หนองอ้อ บ้ำนดอนพทุรำ 

บ้ำนทุ่งเจริญ บ้ำน

หนองเจริญ 

โพธำรำม คลองข่อย บ้ำนศรีษะแรด 

บ้ำนสะพำนด้ำ  

บ้ำนใหม่ 

คลองตำคต บ้ำนคลองตำคต 

บ้ำนหนองกลำงแตง  

บ้ำนหม้อ  

บ้ำนหำดส้ำรำญ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง รำชบุรี โพธำรำม คลองตำคต บ้ำนใหม่ปลำยคลอง 

ช้ำแระ บ้ำนช้ำแระ (ห้วยผักบุ้ง) 

บ้ำนหนองสองห้อง  

บ้ำนหนองสองห้อง (หนองน ้ำใส) 

ดอนกระเบื อง บ้ำนบำงแก้ว (บนมะขำม) 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองไม้แดง  

บ้ำนหมู่กลำงเกำะลอย (หมู่กลำง) 
บ้ำนหมู่ใหญ่ 

ดอนทรำย บ้ำนดอนทรำย (หัวโพ) 

บ้ำนน้อย  

บ้ำนบำงลำน 

ท่ำชุมพล บ้ำนคลองควำย (หัวหิน) 

บ้ำนช้ำแระบน  

บ้ำนช้ำแระล่ำง  

บ้ำนดอนรัก  

บ้ำนดอนสมอ  

บ้ำนวังคำ  

บ้ำนหนองบุญเรือน 

บำงโตนด บ้ำนธรรมเสนใหม่ 

บ้ำนน ้ำตก  

บ้ำนบำงโตนด 

บ้ำนสมถะ  

บ้ำนหัวกรวด 

บ้ำนฆ้อง บ้ำนเกำะ 

บ้ำนเลือก บ้ำนวัดโบสถ ์

บ้ำนหนองเต่ำด้ำ 

บ้ำนสิงห ์ บ้ำนด่ำน 

บ้ำนน ้ำหัก  

บ้ำนบำงกะโด  

บ้ำนหนองอ้อ 

สร้อยฟ้ำ บ้ำนคลองพลับ (สวนขวัญ) 

บ้ำนตรอกยำง 

บ้ำนวัดเกำะ 

หนองโพ บ้ำนรำงปลำหมอ 

บ้ำนไร่ 

บ้ำนหัวทุ่งตะวันออก 

เมืองรำชบุรี คุ้งกระถิน บ้ำนเกำะลอย 

บ้ำนคลองตำจ่ำ 

บ้ำนต้นมะขวิด 

บ้ำนบำงหวำย 

คุ้งน ้ำวน บ้ำนวัดโคก 

บ้ำนหนองช้ำงเหยียบ 

โคกหม้อ บ้ำนโคกหม้อ 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง 
ไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี ) 

กลำง รำชบุรี เมืองรำชบุรี โคกหม้อ บ้ำนท่ำรำบ 

บ้ำนบำงลี่  

บ้ำนพญำไม้  

บ้ำนวัดตำล 

ท่ำรำบ บ้ำนกล้วย 

บ้ำนซ่อง  

บ้ำนท่ำรำบ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำงกระ (เกำะ) 

บ้ำนยำยคลัง 

พงสวำย บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนคลองแค  

บ้ำนคลองเตย  

บ้ำนหนองศำลำ 

พิกุลทอง บ้ำนขุนโสน 

บ้ำนคดอ้อย  

บ้ำนบำงป่ำ  

บ้ำนพิกุลทอง 

สำมเรือน บ้ำนโคกครำม 

บ้ำนชุดมะพร้ำว  

บ้ำนญวน  

บ้ำนแดง  

บ้ำนสำมเรือน 

หนองกลำงนำ บ้ำนหนองกลำงนำ 

ลพบุร ี ชัยบำดำล เกำะรัง บ้ำนพูลทรัพย ์

บ้ำนห้วยตะคร้อ 

ชัยบำดำล บ้ำนเขำยำยกะตำ 

บ้ำนชัยบำดำล 

ท่ำดินด้ำ บ้ำนท่ำแสมสำร 

ท่ำมะนำว บ้ำนคลองไทร 

นิคมล้ำนำรำยณ์ บ้ำนเนินหำดเหนือ 

บัวชุม บ้ำนบัวชุม 

มะกอกหวำน บ้ำนโคกล้อ 

บ้ำนทำเสำ  

บ้ำนมะกอกหวำน 

ล้ำนำรำยณ์ บ้ำนคลองเขว้ำ 

บ้ำนล้ำนำรำยณ์  

บ้ำนอุดมสุข (ล้ำรำยณ์) 

หนองยำยโต๊ะ บ้ำนท่ำเดื่อ 

บ้ำนท่ำยำง  

บ้ำนแผ่นดินทอง  

บ้ำนส้ำรำญชัย  

บ้ำนหนองยำยโต๊ะ 

ท่ำวุ้ง เขำสมอคอน บ้ำนเขำบ้ำนหว้ำ 
    เขำสมอคอน บ้ำนเขำสมอคอน 

บ้ำนคลองพระ  
บ้ำนเจตบูลย์  
บ้ำนทรำย  
บ้ำนท่ำโขลง  
บ้ำนท้ำยไลย์ 
บ้ำนบำงพำน (บำงส้ำรำญ) 

บ้ำนปำกคลองพระ  

บ้ำนห้วยแก้ว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหัวไผ่ 

โคกสลุด บ้ำนคลองเม่ำ 

บ้ำนบำงยี่นำง  

บ้ำนห้วยงู  

บ้ำนแหลมกะลำ 

ท่ำวุ้ง บ้ำนกล้วย 

บ้ำนบำงชัน 

บ้ำนวัดยำง 

บำงคู้ บ้ำนท่ำรำบ 

บ้ำนบำงคู้ 

บำงงำ บ้ำนบำงงำ 

บ้ำนไผ่เจริญ  

บ้ำนโพธิ์ศรี  

บ้ำนหนองมน  

บ้ำนห้วยงูใต้ 

บำงลี่ บ้ำนคุ้งเทโพ 

บ้ำนช้ำงทะเล  

บ้ำนดอนกระทุ่ม  

บ้ำนท้ำยลำด  

บ้ำนบำงมะยม  

บ้ำนบำงลี่  

บ้ำนไผ่วงษ ์ 

บ้ำนหนองกระดี่  

บ้ำนหนองกลม  

บ้ำนหนองระแหง  

บ้ำนหนองหลวง  

บ้ำนหัวดอน 

บ้ำนเบิก บ้ำนโคกกระทอง 

บ้ำนโคกกระเทียม  

บ้ำนโคกคำ  

บ้ำนโคกตะโก  

บ้ำนท้ำยหนอง  

บ้ำนเบิก  

บ้ำนไผ่หน้ำกระดำน 
    บ้ำนเบิก บ้ำนโพธิ์ตรุ 

บ้ำนม่วง  

บ้ำนลำด 

โพตลำดแก้ว บ้ำนคลองโพธิ์ 

บ้ำนดอนกระต่ำย  

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนบำงกระบือ  

บ้ำนโพตลำดแก้ว  

บ้ำนหม้อ 

มุจลินท ์ บ้ำน(ปำกคลองลำดชะโด) 
บ้ำนโคกสลดุ 
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  บ้ำนท้ำยน ้ำ  
บ้ำนปำกคลองลำดชะโด 
บ้ำนมุจลินท์ 

บ้ำนลำดชะโด 

ลำดสำลี ่ บ้ำนกระทุ่มสูง 

บ้ำนกระเบำเรียง  

บ้ำนโคกแฝก  

บ้ำนบ่อเงิน  

บ้ำนไผ่ตล่อม  

บ้ำนลำดสำลี่  

บ้ำนล้ำอ้ำยด้วน 

หัวส้ำโรง บ้ำนโคกป่ำน 
บ้ำนโคกหว้ำ  
บ้ำนช่องน ้ำไหล  
บ้ำนบำงจิก  
บ้ำนโพทะเล  
บ้ำนโพธิ์เกษตร  
บ้ำนโพธิ์ประทวน  
บ้ำนโพธิล์้ำ  
บ้ำนล้ำหนองยำว  
บ้ำนวัดมะค่ำกลำง  
บ้ำนวัดมะค่ำใต้  
บ้ำนวัดมะค่ำเหนือ  
บ้ำนวัดหลวง  
บ้ำนสะแกงำม  
บ้ำนส้ำโรงกลำง  
บ้ำนส้ำโรงใต้  
บ้ำนส้ำโรงเหนือ  
บ้ำนเสำธงทอง 

ท่ำหลวง แก่งผักกูด บ้ำนแก่งผักกูด 

บ้ำนท่ำกรวด  

บ้ำนปกึรี 

 ท่ำหลวง บ้ำนชัยบำดำล 

บ้ำนหม่ี เชียงงำ บ้ำนห้วยแก้ว 

บำงขำม บ้ำนคลองขุด (คลองหมุน) 
บ้ำนบำงกระเพียง  
บ้ำนบำงกระออก  
บ้ำนบำงสงค์  
บ้ำนปำกคลองบำงกระเพียง 
บ้ำนมอง 
บ้ำนวัดข่อย  
บ้ำนวัดข่อยเหนือ  
บ้ำนสระกระเบื อง  
บ้ำนเสำธง  
บ้ำนหัวระก้ำ 
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  บ้ำนแหลมสำร 

บำงพึ่ง บ้ำนคุ้งระก้ำ 

บ้ำนเทพพนม  

บ้ำนบำงไผ่  

บ้ำนบำงพึ่ง  

บ้ำนบำงโพธิ์  

บ้ำนวัดชนไก ่ 

บ้ำนหัวลำด  

บ้ำนแหลมฟ้ำผ่ำ 

บ้ำนชี บ้ำนคลองนำงอ่ำง 
บ้ำนคลองนำอั ว  
บ้ำนคลองละคร  
บ้ำนชี  
บ้ำนท้องคุ้ง  
บ้ำนท่ำตำแดง  
บ้ำนบำงอิฐ  
บ้ำนหัวแหลม 

บ้ำนแหลมกุ่มบำงชัด 

ไผ่ใหญ ่ บ้ำนหนองกวำง 

มหำสอน บ้ำนขอม 

บ้ำนบำงน้อย  

บ้ำนบำงพึ่ง  

บ้ำนปำกดง  

บ้ำนมหำสอน  

บ้ำนใหม่ 

สำยห้วยแก้ว บ้ำนห้วยแก้ว 

พัฒนำนิคม มะนำวหวำน บ้ำนแก่งน ้ำเย็น 

บ้ำนมะนำวหวำน 

หนองบัว บ้ำนหนองบัว 

เมืองลพบุรี โก่งธนู บ้ำนโก่งธนู 

บ้ำนดำบ  โก่งธนู 

งิ วรำย บ้ำนกุ่ม 

บ้ำนคลองยำยนุ่น 

บ้ำนงิ วรำย  

บ้ำนบำงขัน  

บ้ำนโพธิ์รำย 

ดอนโพธิ ์ บ้ำนดอนโพธิ ์

บ้ำนไดยำว  

บ้ำนไดโสน  

บ้ำนไทรย้อย  

บ้ำนศรีษะกระบือ  

บ้ำนสำมหลัง 

ตะลุง บ้ำนกระแซง 

บ้ำนคลองตำเริญ  

บ้ำนคลองท่ำควำย 
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เมืองลพบุรี  บ้ำนงิ วรำย  
บ้ำนตะลุง  
บ้ำนบำงพทุโธ  
บ้ำนบำงพทุโธใต้  
บ้ำนบำงพทุโธเหนือ  
บ้ำนไผ่แหลม 
บ้ำนหำดท่ำควำย 

ท้ำยตลำด บ้ำนคลองกุ่ม 

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนท่ำควำย  

บ้ำนบำงบ้ำหรุ 

บ้ำนไผ่แหลม  

บ้ำนโรงหนอง  

บ้ำนวัดหลวง 

บำงขันหมำก บ้ำนต้นสะตือเล็ก 

บ้ำนต้นสะตือใหญ ่ 

บ้ำนในคลองบำงขันหมำก 

บ้ำนบำงขันหมำกใต้  

บ้ำนบำงขันหมำกเหนือ  

บ้ำนบำงขันหมำกเหนือ-ใต้ 

บ้ำนข่อย บ้ำนข่อยกลำง 

บ้ำนข่อยใต้  

บ้ำนข่อยเหนือ  

บ้ำนโคกครำม  

บ้ำนโคกวัด  

บ้ำนไผ่รำน  

บ้ำนไผ่แหลม  

บ้ำนรำษฎร์ธำนี  

บ้ำนหัวโคก  

พรหมมำสตร ์ บ้ำนต้นสะตือเล็ก 

บ้ำนต้นสะตือใหญ ่ 

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนโพธิ์สังช้ำง  

บ้ำนสระเสวย  

บ้ำนสำมเรือน  

บ้ำนหำดทรำย 

โพธิเ์ก้ำต้น บ้ำนคลองตำปิน่ 
บ้ำนคลองน่ิม (หัวกระทุ่ม) 
บ้ำนโคกดอกไม้  
บ้ำนบำงพทุโธเหนือ  
บ้ำนไผ่ขวำง  
บ้ำนโพธิ์ผีให้  
บ้ำนฟ้ำลงมัน  
บ้ำนศำลำลอย  
บ้ำนสระล้ำใย 
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ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 

3 ครงั ในรอบ 10 ปี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลำง 

  โพธิ์ตร ุ บ้ำนบ่อเงิน  
บ้ำนบำงบ้ำหรุ 
บ้ำนไผ่กระดำน  
บ้ำนไผ่แตร  
บ้ำนโพธิ์ตรุ  
บ้ำนโรงหนอง  
บ้ำนสำมบำท 

บ้ำนหนองแขม 

สี่คลอง บ้ำนคุ้งนำบุญ 

บ้ำนทองลำด  

บ้ำนสี่คลอง  

บ้ำนหนองแก บ้ำนห้วย

กระทุ่ม 

ล้ำสนธิ กุดตำเพชร บ้ำนช่องส้ำรำญ 

ล้ำสนธ ิ บ้ำนโค้งล้ำสนธ ิ

สมุทรปรำกำร บำงบ่อ คลองด่ำน บ้ำนคลองสีล้ง 

บำงพลีน้อย บ้ำนบำงพลน้ีอย 

บ้ำนหอมศีล 

สมุทรสำคร กระทุ่มแบน บำงยำง บ้ำนคลองทวีผล 

บ้ำนคลองโรงปูน  

บ้ำนดอนกระทือ (บำงยำงเก่ำ) 

บ้ำนท่ำกระบือ  

บ้ำนปลำยคลองวัดท่ำ 

หนองนกไข่ บ้ำนปำกคลองโรงปูน 

บ้ำนหนองนกไข่ 

สระบุร ี แก่งคอย หินซ้อน บ้ำนหินซ้อนใต้ 

สระบุร ี ดอนพดุ ดงตะงำว บ้ำนโคกโพธิ์ 

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนท่ำกระแซ  

บ้ำนท่ำกระทุ่ม 

บ้ำนปำกคลองช้ำง  

บ้ำนแม่หนอง  

บ้ำนหลวง 

ดอนพดุ บ้ำนดอนพดุ 

บ้ำนดอนพดุน้อย  

บ้ำนหนองกะทะ 

บ้ำนหลวง บ้ำนหนองมน 

บ้ำนหลวง 

ไผ่หลิ่ว บ้ำนป่ำไผ่ 
บ้ำนไผ่หลิ่ว  
บ้ำนรี  
บ้ำนสมอรน  
บ้ำนสมอลน  
บ้ำนหลังคำแดง 
บ้ำนหำงชะโด 
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   บ้ำนอ้อมแก้ว 

บ้ำนหมอ หรเทพ บ้ำนโคกกุ่ม 

บ้ำนจั่นเสือ  

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนต้นหนอง  

บ้ำนสมอลน 

วังม่วง วังม่วง บ้ำนท่ำฤทธิ์ 

บ้ำนหำดเล็บยำว 

หนองโดน ดอนทอง บ้ำนกระทุ่มใบมัน 

บ้ำนกองทอง  

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนไดใหญ ่ 

บ้ำนทองย้อย  

บ้ำนบำงระก้ำ  

บ้ำนม้ำ 

สิงหบ์ุร ี ค่ำยบำงระจัน บำงระจัน บ้ำนดอนโตนด 

บ้ำนโพทะเล 

โพสังโฆ บ้ำนโพธิพ์ันธ์ 

บ้ำนหนองลำด 

ท่ำช้ำง ถอนสมอ บ้ำนขุนโลก 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนท่ำช้ำงเก่ำ 

พิกุลทอง บ้ำนเขำแก้ว 

บ้ำนพิกุลทอง 

บ้ำนหำดยำยสั น   

โพประจักษ์ บ้ำนกะดีแดง 

บ้ำนจ้ำปำทอง บ้ำน

สวนกล้วย 

วิหำรขำว บ้ำนจ้ำปำทอง 

บ้ำนวิหำรขำว 

บำงระจัน เชิงกลัด บ้ำนคลองหมูสี 

บ้ำนโคกพร้ำว  

บ้ำนเชิงกลัด  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนไผ่ใหญ ่ 

บ้ำนโพชนไก ่ 

บ้ำนวัดฟูก  

บ้ำนหัวชังโหลง 

บ้ำนจ่ำ บ้ำนคอทรำย 
บ้ำนดอนแจง  
บ้ำนดอนโพธิ์  
บ้ำนดอนมะดูก 
บ้ำนวังกระจับ  
บ้ำนวังกำ 
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สิงหบ์ุร ี   บ้ำนหนองโขลง 

บ้ำนหอทรำย 

โพชนไก่ บ้ำนชัณสูตร 

บ้ำนเชิงกลัด  

บ้ำนบำงวัว  

บ้ำนพักทัน  

บ้ำนโพธิ์หอม  

บ้ำนวังขรณ์ 

แม่ลำ บ้ำนโคกวัด 

บ้ำนโคกวัด (วังขรณ์) 

ไม้ดัด บ้ำนเก่ำโพธิ์หลังเสือ 
บ้ำนคอทรำย 
บ้ำนจ่ำ 
บ้ำนดอนจัน (ดงกลำง)  
บ้ำนตลำดโพธิ์  
บ้ำนบำงวัว  
บ้ำนปลำยนำหนองโขลง  
บ้ำนม่วง 
บ้ำนม่วง (ท่ำข้ำม) 
บ้ำนวัดฟูก  
บ้ำนสิงห ์
บ้ำนแหลมนกกระทง 

 บำงระจัน สิงห ์ บ้ำนตลำดโพธิ ์

บ้ำนโพชนไก ่ 

บ้ำนม่วง  

บ้ำนไม้ดัด  

บ้ำนสำธุ  

บ้ำนสิงห ์ 

บ้ำนห้วยชุมแสง 

พรหมบุรี บำงน ้ำเช่ียว บ้ำนไทร 

บ้ำนบำงไผ่ด้ำ  

บ้ำนพวน  

บ้ำนโพธิ์เอน  

บ้ำนโภคำภิวัติ  

บ้ำนวัดหนัง  

บ้ำนหัววน 

บ้ำนแป้ง บ้ำนฉำงปูน 

บ้ำนป่ำหวำย  

บ้ำนแป้ง  

บ้ำนพระหฤทัย  

บ้ำนวัดคู 

บ้ำนหม้อ บ้ำนเก่ำ 

บ้ำนโคปูน  

บ้ำนชีปะขำว  

บ้ำนท่ำตำหลวง 
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ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิงหบ์ุร ี   บ้ำนพระงำม 
บ้ำนวัดเก้ำช่ัง 
บ้ำนวัดตำเถร 

บ้ำนหนองยำว 

พรหมบุรี บ้ำนจวนเก่ำ 
บ้ำนเตำอิฐ  
บ้ำนบำงส้ำโรง 
บ้ำนบำงส้ำโรง (หม่ืนหำญ) 

บ้ำนหม่ืนหำญ  

บ้ำนหัวป่ำ  

บ้ำนอัมพวัน 

พระงำม บ้ำนกระทุ่มโพรง 

บ้ำนกระทุ่มลำย 

โรงช้ำง บ้ำนชลอน 

หัวป่ำ บ้ำนช่องแคบ (ท่ำแสง) 

บ้ำนท้ำยน ้ำ 

เมืองสิงหบ์ุรี จักรสีห ์ บ้ำนท่ำไร่ 

ต้นโพธิ ์ บ้ำนดงมะขำมเทศ 
บ้ำนบำงคณฑี  
บ้ำนบำงคณที  
บ้ำนบำงต้นโพธิ์  
บ้ำนบำงมอญ  
บ้ำนพระทรำย  
บ้ำนย่ำนไม้รวก  
บ้ำนวัดโยชน์ 
บ้ำนวัดหัวนอน (วัดหัวเมือง) 

บ้ำนหม่ืนหำญ 

  ต้นโพธิ ์

บำงกระบือ บ้ำนบำงกระบือใต้ 

บ้ำนแม่ลำท้ำยน ้ำ  

บ้ำนลำดเค้ำ (ห้วยสลอด) 

บ้ำนห้วยสำมัคคี  

บ้ำนห้วยใหญ ่

บำงมัญ บ้ำนบำงกระบือเหนือ 

บ้ำนบำงตำเพชร 

บ้ำนบำงเลำ  

บ้ำนบำงส้ำรำญ  

บ้ำนหลังถนน  

บ้ำนหัวดอน 

โพกรวม บ้ำนกลำง 
บ้ำนบำงบ้ำนไร่ 
บ้ำนโพกรวม  
บ้ำนไร่ 
บ้ำนไร่กล้วย 

บ้ำนสวนกล้วย (หำงบำงบ้ำนไร่) 

ม่วงหมู่ บ้ำนเกำะวิวัฒนำ 
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ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิงหบ์ุร ี เมืองสิงหบ์ุรี ม่วงหมู่ บ้ำนบำงเดื่อ 

บ้ำนบำงประทุน  

บ้ำนม่วงหมู่ 

หัวไผ่ บ้ำนวัดข่อย 

บ้ำนสำมเกรียว  

บ้ำนแหลมทอง  

บ้ำนแหลมเทศ  

บ้ำนแหลมไผ่ 

อินทร์บุร ี งิ วรำย บ้ำนดอนโพธิ ์

บ้ำนไผ่ขำด  

บ้ำนวัดกระโจม  

บ้ำนวัดน้อย  

บ้ำนห้วย  

บ้ำนหัวบึง  

บ้ำนอ่ำวกระโจม 

ชีน ้ำร้ำย บ้ำนท่ำไพร 

บ้ำนบำงปูน  

บ้ำนโพนำงด้ำออก  

บ้ำนม้ำ  

บ้ำนระนำม  

บ้ำนวัดรำษฎร์  

บ้ำนสวนมะปรำง  

บ้ำนห้วงใหญ ่ 

บ้ำนหัวแหลม 

   

ทองเอน บ้ำนกลำง 

บ้ำนเชียงรำก  

บ้ำนดงยำง (ขี แพะ) 

บ้ำนตำลเดี่ยว  

บ้ำนตำลเดี่ยวใต้ 

บ้ำนบึงอ้อ  

บ้ำนไผ่ด้ำ  

บ้ำนไผ่ล้อม  

บ้ำนโพธิ์ศรี  

บ้ำนโพธิส์้ำนัก บ้ำน

ล่องกระเบำ บ้ำน

หนองหลม บ้ำนหัว

ดง 

ทับยำ บ้ำนกำร้อง 
บ้ำนโคกนำงพระจันทร ์ 
บ้ำนโคกหม้อ  
บ้ำนเชิงกลัด  
บ้ำนดงทอง  
บ้ำนดอนแฝก  
บ้ำนท้ำยเกำะ  
บ้ำนน ้ำตำล 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิงหบ์ุร ี อินทร์บุร ี ทับยำ บ้ำนปำกแรต  
บ้ำนสวนหลวง  
บ้ำนสักเหล็ก  
บ้ำนแหลมกุ่ม  
บ้ำนแหลมคำง 
บ้ำนแหลมทอง 

ท่ำงำม บ้ำนเกำะแก้ว 

บ้ำนโคกขำม  

บ้ำนดอนยอ  

บ้ำนท่ำข่อย  

บ้ำนท่ำงำม  

บ้ำนบำงโฉมศรี  

บ้ำนบำงตำโฉม  

บ้ำนบำงเล็ก  

บ้ำนปลำไหล 

น ้ำตำล บ้ำนเกำะขี หมู 
บ้ำนคลองหลอด  
บ้ำนน ้ำตำล  
บ้ำนบำงกระป ิ 
บ้ำนบำงตำขำว (ไร่) 
บ้ำนโพธิ์ศรี 
บ้ำนไร่ 

บ้ำนไร่(น ้ำตำล) 

บ้ำนไร่สำยเอเซีย

บ้ำนวัดใหม่ 

   

ประศุก บ้ำนบุ่งชีน ้ำร้ำย 

บ้ำนประโมง  

บ้ำนไผ่ขวำง  

บ้ำนไผ่ขวำง (กลำง) 

โพธิ์ชัย บ้ำนดอนเต่ำ 

บ้ำนล้ำใต้  

บ้ำนล้ำเหนือ  

บ้ำนหนองกระเจำ 

ห้วยชัน บ้ำนกำร้อง 

บ้ำนตำลตำแก้ว  

บ้ำนวัดท่ำ  

บ้ำนหนองสุ่ม 

อินทร์บุร ี บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนประศุก  

บ้ำนสวนกล้วย  

บ้ำนสวนหลวง  

บ้ำนหัวเกำะ 

สุพรรณบุร ี เดิมบำงนำงบวช เขำพระ บ้ำนดงพิกุล 

เดิมบำง บ้ำนคลองระแหง 
บ้ำนท่ำใหญ่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สุพรรณบุร ี เดิมบำงนำงบวช  บ้ำนวังกุลำ 

ทุ่งคลี บ้ำนดอนฉนวน 

ปำกน ้ำ บ้ำนปำกน ้ำ 

ยำงนอน บ้ำนดงพิกุล 

เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน บ้ำนตลิ่งชัน 

บ้ำนวัดจ้ำปี 

สำมชุก บ้ำนสระ บ้ำนสระ 

หนองผักนำค บ้ำนหนองปลำดุก 

บ้ำนหนองผักนำก 

อูท่อง ดอนคำ บ้ำนดอนคำ 

บ้ำนโนน  

บ้ำนหนองทรำย 

อ่ำงทอง ไชโย จรเขร้้อง บ้ำนบำงน ้ำวน 

บ้ำนบำงศำลำ  

บ้ำนป่ำ  

บ้ำนมะขำม  

บ้ำนวัดไทรย ์ 

บ้ำนสวนมะม่วง 

  จรเขร้้อง 

ชะไว บ้ำนชะไว 

ชัยฤทธ์ิ บ้ำนโกรกกรำก 

บ้ำนดอนงิ ว  

บ้ำนทองหลำง 

บ้ำนนำ  

บ้ำนบำงศำลำ 

ไชยภูมิ บ้ำนกลำง 

บ้ำนบำงขัน  

บ้ำนมหำนำม  

บ้ำนสวนมะม่วง  

บ้ำนหนองหมัน 

ไชโย บ้ำนไชโย 

บ้ำนไชโย (วัดนก) 

ตรีณรงค ์ บ้ำนป่ำ 

เทวรำช บ้ำนท่ำแดง 

บ้ำนปำกบำง 

บ้ำนลำว 

รำชสถิตย์ บ้ำนม้ำ 

บ้ำนรำชสถิตย์ 

บ้ำนหนองขุม 

บ้ำนหนองหำด 

หลักฟ้ำ บ้ำนชะไว 

บ้ำนต้นงิ ว  

บ้ำนสระเกษ 

ป่ำโมก นรสิงห ์ บ้ำนตะพุ่น 

บ้ำนบำงแพเหนือ  

บ้ำนลำดเค้ำใต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 
3 ครงั ในรอบ 10 ปี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำง 

 ป่ำโมก นรสิงห ์ บ้ำนลำดเค้ำเหนือ 

บำงเสด็จ บ้ำนปำกคลอง 

บ้ำนสระแก้ว 

ป่ำโมก บ้ำนบำงแพ 

บ้ำนปำกน ้ำ 

โรงช้ำง บ้ำนแขก 

บ้ำนวิหำรแดง  

บ้ำนส้ำเภำลอย 

สำยทอง บ้ำนคลองพดุซำ 

บ้ำนบำงหูเชือก 

เอกรำช บ้ำนเกำะ 

บ้ำนพงษ์ 

อ่ำงทอง โพธิ์ทอง ค้ำหยำด บ้ำนคลองกระทุ่ม 

บ้ำนค้ำหยำด  

บ้ำนดงนุ่น 

บ้ำนโพธิ์ทอง 

โคกพทุรำ บ้ำนช้ำง 

ทำงพระ บ้ำนตำล 

บ้ำนทำงพระ 

บ้ำนไร่ 

บำงเจ้ำฉ่ำ บ้ำนโพธิร์ำษฎร์ 

บ้ำนยำงทอง  

บ้ำนสร้ำง  

บ้ำนสำมเรือน  

บ้ำนห้วยลิงตก 

บำงพลับ บ้ำนแขก 

บ้ำนบำงพลับ 

บำงระก้ำ บ้ำนบำงระก้ำ 

บ้ำนลำดส้ำเภำ  

บ้ำนวังถ ้ำ  

บ้ำนหนองไชโย 

โพธิ์รังนก บ้ำนจวน 

บ้ำนโพธิ์รังนก 

บ้ำนหนอง 

ยำงซ้ำย บ้ำนห้วยรำชครำม 

ร้ำมะสัก บ้ำนร้ำมะสัก 

สำมง่ำม บ้ำนคลองกระทุ่ม 

หนองแม่ไก่ บ้ำนกุ่ม 

บ้ำนไร่แตงโม  

บ้ำนหนองแม่ไก่ 

องครักษ ์ บ้ำนคลองวัดไทร 
บ้ำนโคกพระ  
บ้ำนท้องคุ้ง  
บ้ำนหงษ ์ 
บ้ำนองครักษ ์



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ่ำงทอง โพธิ์ทอง องครักษ ์ บ้ำนอ่ำงแก้ว 

อ่ำงแก้ว บ้ำนคลองมะขำม 

บ้ำนคลองสำหร่ำย  

บ้ำนโพธิ์เกรียบ  

บ้ำนห้วยลิงตก  

บ้ำนอ่ำงแก้ว 

อินทประมูล บ้ำนบำงพลับ 

เมืองอ่ำงทอง คลองวัว บ้ำนท่ำมอญ 

บ้ำนน ้ำผึ ง  

บ้ำนบำงต้นทอง  

บ้ำนบำงตำแผ่น  

บ้ำนสวนมะม่วง 

  

 

จ้ำปำหล่อ บ้ำนจ้ำปำหล่อ 

บ้ำนบำงตำทอง 

บ้ำนโพธิ์ทูล  

บ้ำนระด้ำ 

ตลำดกรวด บ้ำนตลำดกรวด 

บ้ำนบำงแก้ว  

บ้ำนบำงท้ำยวัด  

บ้ำนวัดจ้ำปำ 

บ้ำนรี บ้ำนต้นโพธิ ์

บ้ำนท้ำยตำล  

บ้ำนไผ่ล้อม  

บ้ำนรี  

บ้ำนวัดรุ้ง 

บ้ำนแห บ้ำนคลองโพสะ 

บ้ำนหัวน ้ำนอน 

บ้ำนแห 

บ้ำนอิฐ บ้ำนโตงเตง 

บ้ำนน ้ำผึ ง 

บ้ำนน ้ำหัก 

บ้ำนอิฐ 

ป่ำงิ ว บ้ำนคลองห้วยโพธิ์ 
บ้ำนค่ำยลูกเสือ  
บ้ำนจักร์สีห์ (ท่ำแสง)  
บ้ำนตำลแถว  
บ้ำนน ้ำอำบ  
บ้ำนบ่อน ้ำ 
บ้ำนป่ำงิ ว 

บ้ำนแปดแก้ว 

โพสะ บ้ำนท้องคุ้ง 
บ้ำนไผ่ล้อม  
บ้ำนโพสะ  
บ้ำนระด้ำ  
บ้ำนวัดนก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง โพสะ บ้ำนหัวสะแก 

บ้ำนแห 

ย่ำนซื่อ บ้ำนท้องคุ้ง 

บ้ำนบำงยี่นำ  

บ้ำนย่ำนซื่อ 

ศำลำแดง บ้ำนท้ำยย่ำน 

บ้ำนไผ่ล้อม  

บ้ำนวัดจันทร์ 

  หัวไผ่ บ้ำนครำม 
บ้ำนคลองยำยนวล 
บ้ำนเซิงหวำย  
บ้ำนนำ 
บ้ำนยำง  
บ้ำนหัวไผ่ 

บ้ำนใหม่ 

วิเศษชัยชำญ ท่ำช้ำง บ้ำนลำดเป็ด 

ไผ่จ้ำศีล บ้ำนคลองขุน 

บ้ำนดอนปลำสรอ้ย  

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนมะขำม  

บ้ำนหัวกงเกวียน  

บ้ำนใหม่ 

ไผ่ด้ำพัฒนำ บ้ำนไผ่ด้ำพัฒนำ 

ไผ่วง บ้ำนไผ่วง 

ม่วงเตี ย บ้ำนโคกมะรุม 

บ้ำนม่วงขวัญ 

บ้ำนม่วงเตี ย  

บ้ำนศำลำดิน  

บ้ำนหัวคลอง 

ยี่ล้น บ้ำนยี่ล้น 

บ้ำนศำลเจ้ำพระรำม 

ศำลเจ้ำโรงทอง บ้ำนกองช้ำง 

บ้ำนคลองน ้ำเช่ียว 

บ้ำนคอกวัวใหญ ่

บ้ำนหัวรอ 

หัวตะพำน บ้ำนท้ำยลำด 

บ้ำนบำงหัก  

บ้ำนแปดแก้ว  

บ้ำนลำดจินจำน  

บ้ำนหัวกงเกวียน 

สำมโก้ รำษฎรพัฒนำ บ้ำนไผ่แหลม 

สำมโก้ บ้ำนโพธิค์้อม 

แสวงหำ จ้ำลอง บ้ำนหัวงิ ว 

บ้ำนหัวโพธิ์  

บ้ำนหัวสะแกตก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
ต่้ำ (น ้ำท่วมขัง ไม่เกิน 3 ครั งใน

รอบ 10 ป ี) 
 
 
 
 
 

 

กลำง 
 
 
 
 
 

 

อ่ำงทอง แสวงหำ  บ้ำนหัวสะแกออก 

ศรีพรำน บ้ำนโคบึง 

บ้ำนบึง  

บ้ำนพรำน 

แสวงหำ บ้ำนแสวงหำ 

ห้วยไผ่ บ้ำนเขำบวช 

บ้ำนละเมำะยุบ  

บ้ำนวัดยำง  

บ้ำนแสวงสุข  

บ้ำนห้วยไผ่ 

   

ตะวันออก จันทบุรี แก่งหำงแมว ขุนซ่อง บ้ำนโปร่งเขต 

บ้ำนวังสัมพันธ์ 

เขำคิชฌกูฏ(ก่ิงอ.) ชำกไทย บ้ำนว่ำนเหลือง 

ตะเคียนทอง บ้ำนล้ำพัง 

พลวง บ้ำนกระทิง 

บ้ำนคลองตะเคียน 

บ้ำนดินแดง  

บ้ำนทุ่งตำอิน  

บ้ำนพังกะแลง 

มะขำม ฉมัน บ้ำนคลองโป่ง 

ท่ำหลวง บ้ำนทุ่งโตนด 

บ้ำนน ้ำรัก 

ปัถว ี บ้ำนทุ่งบอน 

บ้ำนหนองสลุด 

วังแซม้ บ้ำนขนุน 

บ้ำนปึก 

อ่ำงคีร ี บ้ำนวังดำบ 

บ้ำนอกหนัก 

เมืองจันทบุรี บำงกะจะ บ้ำนดอนทรำย 

แสลง บ้ำนเนินท้ำยวัด 

ฉะเชิงเทรำ คลองเขื่อน(ก่ิงอ.) ก้อนแก้ว บ้ำนก้อนแก้ว 

บ้ำนดอนสนำม 

บ้ำนลำดน ้ำเค็ม 

บ้ำนวังขอน 

คลองเขื่อน บ้ำนคลองเขื่อน 

บ้ำนพลับ  

บ้ำนลำดปลำเค้ำ  

บ้ำนวังควำย  

บ้ำนหัวล้ำพ ู

บำงตลำด บ้ำนเกำะลัด 

บ้ำนควำยเขำหัก  

บ้ำนบำงค้ำงคำว  

บ้ำนบำงตลำด  

บ้ำนบำงสีฟัน 

บำงโรง บ้ำนกอไผ่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองบำงโรง  

บ้ำนคลองสำมเสร็จ 
บ้ำนดอนถ่ำน  
บ้ำนดอนสนำม  
บ้ำนตลิ่งชัน 
บ้ำนสมอน้อย 

บำงเล่ำ บ้ำนดอน 

บ้ำนบำงกระเสน  

บ้ำนบำงเล่ำ  

บ้ำนสำมร่ม  

บ้ำนหนองสำมขำ 

บ้ำนโหงหวด 

บำงคล้ำ ท่ำทองหลำง บ้ำนคลองสองพี่น้อง 

บ้ำนคลองโสภำ  

บ้ำนทรำยหำย  

บ้ำนท่ำระหัด  

บ้ำนป่ำไม้  

บ้ำนหนองปรือ 

บำงกระเจ็ด บ้ำนบำงกระดำน 

บ้ำนบำงต้นจิก 

บำงสวน บ้ำนคลองบำงคล้ำ 

บ้ำนตลำดใหม่  

บ้ำนบำงสวน  

บ้ำนสองพี่น้อง 

ปำกน ้ำ บ้ำนขุนท่อง 

บ้ำนคลองมะกอก  

บ้ำนคลองใหม่  

บ้ำนท่ำลำน  

บ้ำนปำกน ้ำ  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนวังสะแก  

บ้ำนหนองชุมพร  

บ้ำนหนองนำ  

บ้ำนหลังวัด  

บ้ำนหินตั ง 

สำวชะโงก บ้ำนคลองสวนใหญ่ 

บ้ำนคลองสะเดำ  

บ้ำนต้นส้ำโรง  

บ้ำนบำงหัวเลน  

บ้ำนสำวชะโงก  

บ้ำนหมู่ 

เสม็ดใต ้ บ้ำนดอนทับไก่ 

บ้ำนวังโคน  

บ้ำนวังสีทอง  

บ้ำนสนำมช้ำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองโพรง 

บ้ำนหนองโสน 

เสม็ดเหนือ บ้ำนกระพ้อ 

บ้ำนบำงกระพ้อ  

บ้ำนวังสะพำน  

บ้ำนหนองตัน  

บ้ำนหมู่ดร  

บ้ำนหมู่ใหญ่ 

หัวไทร บ้ำนคูมอญ 

บ้ำนท่ำข้ำมน้อย  

บ้ำนน ้ำฉ่ำ  

บ้ำนลำดบัวขำว  

บ้ำนหัวไทร 

บำงน ้ำเปรี ยว ดอนเกำะกำ บ้ำนคลอง 20 

บ้ำนคลอง 21  

บ้ำนคลองหกวำ 

บ้ำนบึงตำหอม 

ดอนฉิมพลี บ้ำนคลอง 16 
บ้ำนคลอง 17 
บ้ำนคลอง 21  
บ้ำนคลอง17  
บ้ำนคลองหกวำ  
บ้ำนคู้  
บ้ำนดอนกลำง  
บ้ำนตลำดคลอง 16 
บ้ำนทดคลอง 17 

บ้ำนปำกคลอง 21  

บ้ำนล้ำชะล่ำ  

บ้ำนสมอเอก 

บำงขนำก บ้ำนคลองสะแก 

บ้ำนชีปะขำว  

บ้ำนต้นส้ำโรง  

บ้ำนตอกระทุ่ม  

บ้ำนบำงขนำก  

บ้ำนบำงอ้อ  

บ้ำนประจ้ำรัง  

บ้ำนประตูน ้ำ  

บ้ำนสะพำนรถไฟ  

บ้ำนสำมหอม  

บ้ำนหลักร้อย 

บำงน ้ำเปรี ยว บ้ำนคลองขวำง 
บ้ำนแครำย  
บ้ำนเทพยำ  
บ้ำนบำงน ้ำเปรี ยว 
บ้ำนโพธิ์เย็น 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนล้ำอ้ำยสอ 

บ้ำนหนองใหญ ่ 

บ้ำนหอคอย 

บึงน ้ำรักษ์ บ้ำนคลอง 14 
บ้ำนคลอง 15 

บ้ำนคลองหกวำ 

โพรงอำกำศ บ้ำนคลองขวำงบน 

บ้ำนคลองชวดตำสี  

บ้ำนคลองบ้ำนใหม่  

บ้ำนคลองปลื มพับผ้ำ  

บ้ำนคลองพงกระถิน  

บ้ำนชวดตำสี  

บ้ำนบำงใหญ ่ 

บ้ำนโพรงอำกำศ  

บ้ำนลำดบำงกระเบน 

โยธะกำ บ้ำนคลอง 19 
บ้ำนคลอง 20 

บ้ำนคลอง 21  

บ้ำนนำคำ  

บ้ำนบำงเชือกเขำ 

บ้ำนบึงตำหอม  

บ้ำนบึงบำงไทร 

ศำลำแดง บ้ำนคลองเจ้ำ 

บ้ำนคลองหลวงแพ่ง  

บ้ำนตลำด 17  

บ้ำนบึงทองหลำง  

บ้ำนไผ่ด้ำ  

บ้ำนไผ่แถว  

บ้ำนแพรกน ้ำเตียน  

บ้ำนแพรกอ้ำยโกง  

บ้ำนศำลำแดง  

บ้ำนสว่ำงอำรมณ ์ 

บ้ำนหลวงแพ่ง 

สิงโตทอง บ้ำนคลอง 19 

บ้ำนคลอง 20 

หมอนทอง บ้ำนคลอง 18 

บ้ำนคลอง 19 

บำงปะกง เขำดิน บ้ำนเกำะกลำง 

บ้ำนคลองสำมขัน  

บ้ำนต้นกรอก  

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนท่ำตำเถร  

บ้ำนหลังเขำดิน 

ท่ำข้ำม บ้ำนคลองต้ำหร ุ
บ้ำนคลองบำงนำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองพำนทอง 

บ้ำนคลองแสม  
บ้ำนท่ำข้ำม  
บ้ำนบำงไทร 
บ้ำนหัวแหลม 

ท่ำสะอ้ำน บ้ำนคลองท่ำสะอ้ำน 

บ้ำนคลองบ้ำนหมู่  

บ้ำนคลองใหม่  

บ้ำนตลำดท่ำสะอ้ำน  

บ้ำนท่ำไข ่ 

บ้ำนประตูน ้ำปำกตะคลอง  

บ้ำนหมู่ 

บำงเกลือ บ้ำนคลองใหม่ 
บ้ำนบำงเกลือ  
บ้ำนบำงครก 
บ้ำนปำกคลองพระยำวิสูตร 
บ้ำนลำดยำว 
บ้ำนสกัด 40 

บ้ำนหน้ำวัดบำงเกลือ 

บำงปะกง บ้ำนคลองผีขุด 
บ้ำนคลองยำยเม้ย  
บ้ำนคลองหัวจำก  
บ้ำนคลองใหม่  
บ้ำนคลองใหม่ผีขุด  
บ้ำนตลำดศำลเจ้ำ  
บ้ำนนิยมคลองยำยเม้ย (ยำยใหม่)  
บ้ำนบน 
บ้ำนปลำยคลองยำยเม้ย 
บ้ำนเมืองใหม่บำงปะกง  
บ้ำนล่ำง 
บ้ำนสกัดสี่สิบ 

บ้ำนสำมแยก้นอก  

บ้ำนหน้ำวัดกลำง 

บำงผึ ง บ้ำนท่ำแค 

บ้ำนทำงเกวียน  

บ้ำนนอก  

บ้ำนสำยอ้อม  

บ้ำนหัวสวน 

บำงวัว บ้ำนเกำะหลวง 
บ้ำนคลองบำงจำก  
บ้ำนคลองส้ำโรง  
บ้ำนในบ้ำน  
บ้ำนปำกคลองบำงวัว 
บ้ำนวังเสือน้อย  
บ้ำนวังเสือใหญ่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหน้ำบ้ำน 

บ้ำนหลังวัด  

บ้ำนหลังสวน 

บำงสมัคร บ้ำนเกำะบน 

บ้ำนเกำะวัด  

บ้ำนเกำะหลวง (เกำะกลำง)  

บ้ำนคลองน ้ำเค็ม  

บ้ำนคลองล้ำหวำยลิง  

บ้ำนตะวันออก  

บ้ำนปำกคลองบำงสมัคร  

บ้ำนปำกคลองส้ำโรง 

พิมพำ บ้ำนคลองกระมัง 

บ้ำนคลองนิยม  

บ้ำนคลองบำงซื่อ  

บ้ำนคลองพระยำวิสูตร 

สองคลอง บ้ำนคลองขุดใหม่ 

บ้ำนคลองเจริญวัย  

บ้ำนคลองตำรวย  

บ้ำนคลองตำเอี่ยม  

บ้ำนคลองปีกกำ  

บ้ำนคลองลำดกระจูด  

บ้ำนคลองสีสัง  

บ้ำนคลองแสมขำว  

บ้ำนคลองหงษท์อง  

บ้ำนสองคลอง 

หนองจอก บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนคลองขุนพิทักษ ์ 

บ้ำนคลองแขวงกลั่น  

บ้ำนคลองจำงวำง  

บ้ำนคลองใหม่  

บ้ำนบำงควำย  

บ้ำนปลำยไม้  

บ้ำนหนองจอก 

หอมศีล บ้ำนคลองเจ็กพงษ์ 
บ้ำนคลองหอมศิล  
บ้ำนตลำดบำงพลีน้อย  
บ้ำนปำกคลองหอมศีล  
บ้ำนสกัด 40 ตะวันตก 

บ้ำนสกัด 80 

บ้ำนโพธิ์ เกำะไร่ บ้ำนคลองเกำะไร่ 

บ้ำนคลองแขวงกลั่น  

บ้ำนคลองจระเขน้้อย  

บ้ำนปำกคลองแขวงกลั่น 

คลองขุด บ้ำนชวดสนำมเถื่อน 
บ้ำนไผ่แถว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนลำดบัว 

บ้ำนวังอู่ 

คลองบ้ำนโพธิ์ บ้ำนดอนชะครำม 

บ้ำนท่ำไฟไหม้  

บ้ำนปำกคลองต้นหมัน 

คลองประเวศ บ้ำนคลองขุนพิทักษ ์

บ้ำนคลองประเวศ  

บ้ำนคลองลัดยำยหรั่ง 

ดอนทรำย บ้ำนดอนทรำย 

บ้ำนดอนสะแก  

บ้ำนทด  

บ้ำนทำงหลวง 

ท่ำพลับ บ้ำนกน้กรอก 

บ้ำนตลำดโรงสลี่ำง  

บ้ำนบำงกรูด  

บ้ำนวดัเกำะชัน 

เทพรำช บ้ำนคลองแขวงกลั่น 

บ้ำนปำกคลองขุนพิทักษ ์ 

บ้ำนปำกคลองแขวงกลั่น  

บ้ำนปำกคลองพระยำสมุทร  

บ้ำนปำกลัดยำยมุด 

บำงกรูด บ้ำนท่ำถั่ว 

บ้ำนบำงชำยสอ  

บ้ำนอูต่ะเภำ 

บำงซ่อน บ้ำนคลองยำยค้ำ 

บ้ำนจำกแดง  

บ้ำนชวดล้ำภู 

บ้ำนโพธิ ์ บ้ำนคลองชวดแค 

บ้ำนคลองหลอดยอ  

บ้ำนตลำดทด 

ลำดขวำง บ้ำนจำกขำด 

บ้ำนตลำดแสนภดูำษ  

บ้ำนลำดขวำง  

บ้ำนหัวเนิน 

สนำมจันทร์ บ้ำนคลองตำแย้ม 
บ้ำนคลองบำงกนก  
บ้ำนคลองสวนอ้อย (สวนน้อย)  
บ้ำนปำกคลองท่ำถั่ว  
บ้ำนหนองน ้ำกิน 
บ้ำนหัวสวน 

สิบเอ็ดศอก บ้ำนดอนควำยโทน 
บ้ำนสำมกอ  
บ้ำนหนองตับปอ  
บ้ำนหนองแบน  
บ้ำนหนองหน้ำบ้ำน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    แสนภูดำษ บ้ำนด่ำนเก่ำ 

บ้ำนนอก  

บ้ำนหมู่ใหญ่ 

หนองตีนนก บ้ำนข้ำงวัดอินทำรำม 

บ้ำนคู้เตำอิฐ  

บ้ำนชวดล่ำงหัวไผ่  

บ้ำนตลำดหนองตีนนก  

บ้ำนโรงหลวง 

หนองบัว บ้ำนดอนสีนนท์ 

บ้ำนทุ่งช้ำง 

บ้ำนสำมขำ 

บ้ำนหนองบัว 

แหลมประดู ่ บ้ำนดอนศำลเจ้ำ 

บ้ำนวังอู่ 

แปลงยำว แปลงยำว บ้ำนต้นตะกู 

บ้ำนลำดปลำเค้ำ  

บ้ำนหนองสำริกำ 

พนมสำรคำม เมืองเก่ำ บ้ำนคลองต้น (ต้อน) 
บ้ำนปลำยกระจับ 
บ้ำนเมืองแมด  
บ้ำนเล้อ 

บ้ำนโฮง 

หนองยำว บ้ำนต้นตำล 

บ้ำนต้นนำ  

บ้ำนนำเหล่ำบก  

บ้ำนแล้ง  

บ้ำนหนองทรำย  

บ้ำนหนองปำตอง  

บ้ำนหนองปำตองเหนือ 

บ้ำนหนองยำว  

บ้ำนแหลมไผ่ศรี  

บ้ำนอ่ำวสีเสียด 

หนองแหน บ้ำนปลำยกระจับ 

เมืองฉะเชิงเทรำ คลองจุกกระเฌอ บ้ำนคลองจุกเฌอ 

บ้ำนคลองบำงกุ้ง  

บ้ำนคลองลัด  

บ้ำนดอน 

คลองนครเน่ืองเขต บ้ำนคลองขวำง 
บ้ำนคลองขวำงล่ำง  
บ้ำนคลองนครเน่ืองเขต 
บ้ำนบำงใหญ ่ 
บ้ำนบึงสำมเสร็จ  
บ้ำนวัดชนะสงสำร  
บ้ำนสี่แยก้ท่ำไข ่ 
บ้ำนหลอดยำยสุข 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    คลองนำ บ้ำนคลองนำ 

บ้ำนทรำยมูล  

บ้ำนบำงไผ่ 

คลองเปรง บ้ำนเกำะดอน 

บ้ำนคลองขวำง  

บ้ำนคลองประเวศ  

บ้ำนคลองเปรง  

บ้ำนสมอเซ  

บ้ำนใหม่ตลำดเปรง 

คลองหลวงแพ่ง บ้ำนคลองเจ้ำ 

บ้ำนคลองหลวงแพ่ง 

คลองอุดมชลจร บ้ำนคลองอุดม 
บ้ำนคลองอุดมชลจร 
บ้ำนเดโช  
บ้ำนตำลแถว 
บ้ำนปลำยเวศ  
คลองอุดม 

บ้ำนวัดคู้เกษมสโมสร 
ท่ำไข่ บ้ำนคลองกลำง 

บ้ำนคลองเก่ำ  

บ้ำนคลองบำงขวัญ  

บ้ำนคลองบำงล้ำภู  

บ้ำนคลองเอวจระเข ้ 

บ้ำนท่ำไข ่ 

บ้ำนบึงสำมเสร็จ  

บ้ำนประตูน ้ำท่ำไข ่ 

บ้ำนหมู่ 

บำงกะไห บ้ำนคลองบำงกะไท 
บ้ำนบำงกะโหลก  
บ้ำนบำงเรือน  
บ้ำนปลำยคลองบำงพระ 
บ้ำนไร่ 
บ้ำนหนองขอน 

บ้ำนหัวจำก 

บำงแก้ว บ้ำนเกำะจันทร์ 

บ้ำนคลองบำงกระเสน 

บ้ำนคู้กบ  

บ้ำนชูพัฒนำ  

บ้ำนไทยพพิัฒน์  

บ้ำนบำงแก้ว  

บ้ำนบำงสมอ  

บ้ำนไผ่เสวก  

บ้ำนวังอ้ำยเนื อ  

บ้ำนสมัปทวน  

บ้ำนแหลมพระยำจำก 

บำงขวัญ บ้ำนคลองกลำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองบำงขวัญ  

บ้ำนคลองบ้ำนใหม่  
บ้ำนชวดตำสี  
บ้ำนบำงขวัญ  
บ้ำนปำกคลองนำ  
บ้ำนแพรกกระทุ่มศำลำ 
บ้ำนสัมปทวน 

บำงตีนเป็ด บ้ำนตรงข้ำมวัดโสธร 

บ้ำนบำงตีนเป็ด 

บ้ำนวนท่ำแครง 

บ้ำนวัดดอนทอง 

บำงเตย บ้ำนเกำะดอน 

บ้ำนคลองขุด  

บ้ำนคลองแขวงกลั่น  

บ้ำนคลองวังปลำนัก  

บ้ำนดอนคำ  

บ้ำนบำงกระรุ  

บ้ำนบำงกระโหลก  

บ้ำนบำงเตย  

บ้ำนแพรกชุมรุม  

บ้ำนแพรกวิหำรแก้ว  

บ้ำนแพรกอ้ำยคร้อ  

บ้ำนหัวแดน 

บำงไผ่ บ้ำนคลองบำงกระทิง 

บ้ำนคลองบำงไผ่  

บ้ำนคลองสร้อยทอง  

บ้ำนคลองสวนผัก  

บ้ำนคลองสัตตพงษ ์ 

บ้ำนคลองหลวงวิสูตร  

บ้ำนสำมหมู่  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหัวสวน 

บำงพระ บ้ำนคลองนำ 

บ้ำนคลองบำงพระ  

บ้ำนคลองลัดยำยหรั่ง 

บ้ำนคลองอ้อม  

บ้ำนท่ำอิฐ  

บ้ำนนำล้ำแพน  

บ้ำนบำงเสำ 

บ้ำนใหม่ บ้ำนคลองบำงทอง 

บ้ำนท่ำประดู่  

บ้ำนโรงสีบริษัทจังหวัด  

บ้ำนสัมปทวนใน  

บ้ำนสำยชล 

วังตะเคียน บ้ำนคลองเก่ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนคลองนำ  

บ้ำนคลองลำว  
บ้ำนคลองวังตะเคียน 
บ้ำนบึงสำมเสร็จ  
บ้ำนแพรกวังตะเคียน 
บ้ำนวังตะเคียน 

โสธร บ้ำนคลองบำงพระ 

บ้ำนโสธร  

บ้ำนหลอดตำกก 

บ้ำนหุบใน 

หนำมแดง บ้ำนคลองขวำงล่ำง 

บ้ำนบำงปลำนัก  

บ้ำนบึงหนำมแดง 

บ้ำนแพรกบำงหมู 

บ้ำนหนำมแดง 

รำชสำส์น ดงน้อย บ้ำนต้นกันเกรำ 

บ้ำนตลำดดงน้อย 

บ้ำนทำงข้ำม  

บ้ำนท่ำโพธิ์  

บ้ำนน ้ำฉ่้ำ  

บ้ำนไผ่งำม  

บ้ำนยำงปุ่ม  

บ้ำนสะแกงำม  

บ้ำนหนองจอก  

บ้ำนหนองโบสถ ์ 

บ้ำนหนองโบสถใ์หญ ่

บ้ำนหน้ำวัดใต้  

บ้ำนหน้ำวัดเหนือ 

บ้ำนหมู่ไผ่  

บ้ำนหินดำษ 

บำงคำ บ้ำนจระเขต้ำย 

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนเตำอิฐ  

บ้ำนไผ่ขวำง  

บ้ำนรำชสำส์น 

เมืองใหม่ บ้ำนกกสับนอก 

บ้ำนกกสับใน  

บ้ำนบำงคำ  

บ้ำนบำงพทุรำ  

บ้ำนไผ่กลึง  

บ้ำนไผ่สอ  

บ้ำนหนองขอน  

บ้ำนหนองช้ำงตำย 

บ้ำนหนองแหน 

ชลบุรี พนัสนิคม โคกเพลำะ บ้ำนโคกกลุ่ม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนโคกเพลำะ 

บ้ำนเนินตำมำก 
บ้ำนเนินแฝก  
บ้ำนเนินพดุ  
บ้ำนโรงหมู่  
บ้ำนหมอสอ 
บ้ำนอ้อขำด 

ท่ำข้ำม บ้ำนดอนกลุ่ม 

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนสะแกลำย  

บ้ำนหมอสอ  

บ้ำนหัวไผ่ 

บ้ำนเซิด บ้ำนศำลำ 

ไร่หลักทอง บ้ำนไร่หลักทอง 

บ้ำนสวนตำล 

วัดโบสถ ์ บ้ำนคลองกว้ำง 

บ้ำนคลองสะพำน  

บ้ำนโคกส้ำรำญ  

บ้ำนดอนทอง  

บ้ำนท้ำยบ้ำน  

บ้ำนเนินตั ว  

บ้ำนวัดโบสถ ์ 

บ้ำนศำลำแดง 

วัดหลวง บ้ำนคลองนอกทุ่ง 

บ้ำนดอนตำอุย้  

บ้ำนดอนพระพรำหมณ ์ 

บ้ำนดอนสะแก  

บ้ำนต้นโพธิ์  

บ้ำนหัวโขด 

หน้ำพระธำตุ บ้ำนกลำง 

พำนทอง เกำะลอย บ้ำนหนองอ้อ 

โคกขี หนอน บ้ำนโคกขี หนอน 

บ้ำนเนินไผ่  

บ้ำนหนองกระทุ่ม 

พำนทอง บ้ำนตลำดเกำ่ 
บ้ำนตลำดใหม่  
บ้ำนท่ำพลับพลำ  
บ้ำนเนินสะแก (คลองใหม่)  
บ้ำนบน 
บ้ำนโรงนำ  
บ้ำนล่ำง 

บ้ำนหลังวัดโคกท่ำจริญ 

มำบโป่ง บ้ำนอ้อมแก้ว 

หนองต้ำลึง บ้ำนบ่อ 

หน้ำประดู่ บ้ำนเนินถ่อน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนเนินถั่ว 

บ้ำนหน้ำประดู่  

บ้ำนแหลมแค 

ตรำด เขำสมิง ประณีต บ้ำนคลองหลอด 

บ้ำนตกณรงค์ 

ปรำจีนบุร ี กบินทรบ์ุรี กบินทร ์ บ้ำนท่ำขี เหล็ก 

บ้ำนทุ่งแฝก  

บ้ำนนำงเลง  

บ้ำนปำกแพรก  

บ้ำนปำกแพรกโคกสูง 

นำแขม บ้ำนแก่ง-ตลิ่งชัน 

บ่อทอง บ้ำนกุดปลำหว ี

เมืองเก่ำ บ้ำนโคกหอม 

บ้ำนท่ำข่อย 

ย่ำนร ี บ้ำนเขำดิน 

บ้ำนซ่ง  

บ้ำนท่ำทองด้ำ  

บ้ำนไผ่สร  

บ้ำนย่ำนรี 

หนองกี ่ บ้ำนโคกลำน 

บ้ำนโคกอุดม  

บ้ำนโสกโคกอุดม  

บ้ำนใหม่โคกอุดม 

นำดี สะพำนหิน บ้ำนชะอม 

บ้ำนสร้ำง กระทุ่มแพ้ว บ้ำนกระทุ่มแพ้ว 

บ้ำนดอนตำหอม  

บ้ำนทำงข้ำม  

บ้ำนนำฝุ่น  

บ้ำนไม้สำมเรือน 

บำงกระเบำ บ้ำนคลองหอทอง 

บ้ำนตำลหกต้น  

บ้ำนใต้วัด  

บ้ำนบำงกระเบำ  

บ้ำนบำงกระพ้อ  

บ้ำนบำงมะดัน  

บ้ำนแหลมลิง 

บำงเตย บ้ำนคลองโพธิ์ 

บ้ำนคลองหอทอง  

บ้ำนบำงเตย  

บ้ำนย่ำนสมบูรณ์  

บ้ำนหัววน  

บ้ำนแหลม 

บำงพลวง บ้ำนตะเภำลำย 

บ้ำนท่ำกระเบำ  

บ้ำนวังหัวคู้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหัวไผ่ 

บำงยำง บ้ำนคลองโพธิ์ 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนบำงไซ  

บ้ำนบำงยำง  

บ้ำนไผ่ด้ำ  

บ้ำนโพธิ์เย็น  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนวัด  

บ้ำนหัวสะแก  

บ้ำนแหลมวน 

บ้ำนสร้ำง บ้ำนคลองท้ำยบ้ำน 

บ้ำนคูตำนพ  

บ้ำนต้นขี เหล็ก  

บ้ำนท้องคุ้ง  

บ้ำนท่ำกระทุ่ม  

บ้ำนปำกคลองสอง  

บ้ำนวังหัวคู้  

บ้ำนสร้ำง  

บ้ำนเหนือคลอง 

ประจันตคำม บ้ำนหอย บ้ำนเกำะแดง 

บ้ำนโคกบ้ำน 

ประจันตคำม บ้ำนกุดตำเสก 

บ้ำนโคกไขเ่ต่ำ  

บ้ำนช่องแคบ  

บ้ำนดงไชยมัน  

บ้ำนบำงไผ่  

บ้ำนหัวดงไชยมัน 

โพธิ์งำม บ้ำนคลองแก้มช ้ำ 

บ้ำนไทรงำม 

เมืองปรำจีนบุรี ดงขี เหล็ก บ้ำนภักดี 

ท่ำงำม บ้ำนกระแจะ 

บ้ำนคลองวัว 

บ้ำนหุบงิ ว 

โนนห้อม บ้ำนเกำะแล้ง 

บ้ำนดอนใหญ ่

บำงบริบูรณ ์ บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนปำกคลอง  

บ้ำนปำกคลองประจันตคำม  

บ้ำนหำดสะแก 

รอบเมือง บ้ำนคลองโคกกระจะ 
บ้ำนตึกปนื  
บ้ำนบำงตำหล้ำ  
บ้ำนบ้ำหร ุ 
บ้ำนมอญ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นทีน่้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    วัดโบสถ ์ บ้ำนบำงกระดี่ 

บ้ำนปำกคลอง 
บ้ำนโพธิ์สูง  
บ้ำนมอญ  
บ้ำนไร่ 
บ้ำนวัดโบสถ ์

ศรีมหำโพธิ ดงกระทงยำม บ้ำนดอนใหญ ่

บ้ำนท้ำยดง  

บ้ำนท้ำยสะแก  

บ้ำนแล้ง  

บ้ำนเหนือ  

บ้ำนใหม่ 

ท่ำตูม บ้ำนหนองสนวน 

บำงกุ้ง บ้ำนดอนหำดหิน 

บ้ำนบำงกุ้ง  

บ้ำนปำกกะพอก 

บ้ำนวังชัน  

บ้ำนอูต่ะเภำ 

บ้ำนทำม บ้ำนวังกะพงษ์ 

ศรีมหำโพธ ิ บ้ำนท่ำโรง 

สัมพันธ์ บ้ำนกุดตำเสก 

บ้ำนบำงกุ้ง  

บ้ำนปำกกะพอด  

บ้ำนสัมพันธ์  

บ้ำนแหลมตำล  

บ้ำนอ่อนช้อย  

บ้ำนอินทนิน 

หัวหว้ำ บ้ำนเกำะสมอ 

หำดยำง บ้ำนต้นตำล 

บ้ำนสนำมโพธิ์ 

ศรีมโหสถ คู้ล้ำพัน บ้ำนคู้ล้ำพัน 

บ้ำนไผ่ขำด 

โคกปีบ บ้ำนโคกวัด 

บ้ำนสระมะเขือ 

ไผ่ชะเลือด บ้ำนไผ่งำม 

บ้ำนสะแกทึง 

ระยอง บ้ำนค่ำย ตำขัน บ้ำนเก่ำ 

บ้ำนค่ำย บ้ำนคลองน ้ำงู 

บ้ำนค่ำย บ้ำนไผ่ล้อม 

หนองตะพำน บ้ำนน ้ำโฉ่ (ไผ่) 

เมืองระยอง น ้ำคอก บ้ำนตรอกตำช่ัง 

สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน บ้ำนแก่งไทร 

บ้ำนท่ำแยก้ 

วัฒนำนคร หนองตะเคียนบอน บ้ำนวังรใีต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
 เหนือ ก้ำแพงเพชร โกสัมพีนคร(กิ่งอ.) เพชรชมภู บ้ำนไหล่ประดำ 

ขำณุวรลักษบุรี สลกบำตร บ้ำนวังสลักพระ 

แสนตอ บ้ำนหนองเหมือด 

คลองขลุง คลองขลุง บ้ำนมำบคล้ำ 

แม่ลำด บ้ำนแม่ลำดน้อย 

วังไทร บ้ำนกระโดนเตี ย 

บ้ำนวังไทร  

บ้ำนหนองทองหล่อ  

บ้ำนหนองเม่น  

บ้ำนอ่ำงทอง 

คลองลำน คลองน ้ำไหล บ้ำนคลองน ้ำไหล 

บ้ำนคลองน ้ำไหลเหนือ 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนทุ่งหญ้ำคำ  

บ้ำนบึงหล่ม  

บ้ำนแม่สอด 

คลองลำนพัฒนำ บ้ำนคลองน ้ำไหลใต้ 

บ้ำนคลองลำน  

บ้ำนท่ำข้ำม  

บ้ำนมอตะแบก  

บ้ำนเลิงกะพง  

บ้ำนใหม่ธงชัย 

สักงำม บ้ำนคลองแขยง 

ไทรงำม หนองคล้ำ บ้ำนแม่บัว 

หนองทอง บ้ำนศรีบุญส่ง 

พรำนกระต่ำย เขำคีริส บ้ำนบึงลูกนก 

เมืองก้ำแพงเพชร ทรงธรรม บ้ำนไร่ใต้ 

บ้ำนสหกรณ ์

ท่ำขุนรำม บ้ำนโคกหม้อ 

เทพนคร บ้ำนมะกอกหวำน 

ธ้ำมรงค์ บ้ำนใหม่ 

นครชุม บ้ำนสว่ำงอำรมณ์ 

นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล บ้ำนสระเตย 

ลำนดอกไม้ บ้ำนทุ่งพรึ ม 

วังทอง บ้ำนชัยพฤกษ์ 

บ้ำนทุ่งเอื อง 

อ่ำงทอง บ้ำนอ่ำงหิน 

ลำนกระบือ บึงทับแรต บ้ำนทุ่งโพธิ์เงิน 

หนองหลวง บ้ำนบึงม่วง 

บ้ำนหนองปำกดง 

เชียงรำย ขุนตำล ตำ้ บ้ำนริมอิง 

ยำงฮอม บ้ำนชมภูใต้ 

บ้ำนยำงฮอม  

บ้ำนห้วยสัก  

บ้ำนห้วยหลวงใต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   จันจว้ำ จันจว้ำ บ้ำนทรำยมูล 

เชียงของ เวียง บ้ำนดอนมหำวัน 

บ้ำนในเวียง  

บ้ำนเวียงแก้ว  

บ้ำนสบสม  

บ้ำนหัวเวียง 

ศรีดอนชัย บ้ำนเขียะ 

บ้ำนดงหลวง  

บ้ำนทุ่งซำง  

บ้ำนปำกอิงใต้  

บ้ำนศรีชัยมงคล  

บ้ำนใหม่เจดีย์ 

สถำน บ้ำนเชียงคำนใหม่ 

บ้ำนเต๋น  

บ้ำนทุ่งงิ ว  

บ้ำนทุ่งงิ วเหนือ  

บ้ำนทุ่งอ่ำง  

บ้ำนทุ่งอ่ำงใหม่  

บ้ำนศรีดอนมูล  

บ้ำนใหม่ทุ่งหมด 

ห้วยซ้อ บ้ำนเกี๋ยง 

บ้ำนเกี๋ยงใต้  

บ้ำนเกี๋ยงเหนือ  

บ้ำนแก่น  

บ้ำนแก่นใต้  

บ้ำนแก่นเหนือ  

บ้ำนซ้อใต้  

บ้ำนซ้อเหนือ  

บ้ำนศรีวไิล  

บ้ำนใหม่ดอนแก้ว 

เชียงแสน บ้ำนแซว บ้ำนเกำะผำค้ำ 
บ้ำนแซว  
บ้ำนแซวกลำง  
บ้ำนท่ำขันทอง  
บ้ำนทุ่ง  
บ้ำนป่ำตึง  
บ้ำนสบกก  
บ้ำนสวนดอก 

บ้ำนสันทรำยกองงำม 

ป่ำสัก บ้ำนดอยค้ำ 

บ้ำนดอยจ้ำปี  

บ้ำนดอยศรีแก้ว  

บ้ำนปำงหมอปวง  

บ้ำนหนองบัวสด 

แม่เงิน บ้ำนปงของ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนปงของเหนือ  

บ้ำนป่ำคำ  
บ้ำนป่ำคำใต้  
บ้ำนแม่ค้ำ  
บ้ำนแม่เงิน  
บ้ำนสบยำบ 
บ้ำนสันต้นเปำ 

โยนก บ้ำนกู่เต้ำ 

บ้ำนโค้งงำม  

บ้ำนร่องบง  

บ้ำนสันต้นเปำ  

บ้ำนสันธำตุ 

เวียง บ้ำนเชียงแสนน้อย 

บ้ำนป่ำสักหำงเวียง  

บ้ำนวังลำว  

บ้ำนเวียงใต้  

บ้ำนเวียงเหนือ  

บ้ำนสบค้ำ  

บ้ำนห้วยเกี๋ยง 

ศรีดอนมูล บ้ำนงิ วเฒ่ำ 

บ้ำนด้ำย  

บ้ำนป่ำก๋อย  

บ้ำนแม่มะ  

บ้ำนเวียงแก้ว  

บ้ำนศรีดอนมูล  

บ้ำนศรีบุญยืน  

บ้ำนสันต้นธง  

บ้ำนสันสล ี

ดอยหลวง(ก่ิงอ.) โชคชัย บ้ำนแม่บง 

บ้ำนแม่เลียบ 

ปงน้อย บ้ำนท่ำกอบง 

บ้ำนปงน้อย 

หนองป่ำก่อ บ้ำนวังเขียว 

บ้ำนศรีบุญเรือง  

บ้ำนหนองกล้วย  

บ้ำนหนองป่ำก่อ  

บ้ำนห้วยสัก  

บ้ำนใหม่พัฒนำ 

เทิง งิ ว บ้ำนตุ้มใต้ 
บ้ำนตุ้มเหนือ  
บ้ำนโนนสมบูรณ์  
บ้ำนป่ำงิ ว  
บ้ำนป่ำไผ่  
บ้ำนสว่ำน  
บ้ำนสัก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสักเหนือ 

บ้ำนสันเชียงใหม่ 

เชียงเคี่ยน บ้ำนป่ำกุ๊ก 

บ้ำนสันปูเลย 

ปล้อง บ้ำนทุ่งเจริญ 

บ้ำนปล้องกลำง  

บ้ำนปล้องใต้  

บ้ำนปล้องน ้ำล้อม 

แม่ลอย บ้ำนเกี๋ยงดอย 

บ้ำนเกี๋ยงดอยสูงเนิน 

บ้ำนแม่ลอย (เกี๋ยงกลำง) 

บ้ำนแม่ลอยไร่ 

เวียง บ้ำนตั งข้ำว 

บ้ำนทุ่งขันไชย  

บ้ำนพระเกิด  

บ้ำนร่องขำมป้อม 

บ้ำนร่องริว  

บ้ำนเวียง (เวียงเทิง)  

บ้ำนเวียงจอมจ้อ  

บ้ำนเวียงใต้  

บ้ำนห้วยไคร้ใหม่ 

บ้ำนใหม่ 

ศรีดอนไชย บ้ำนป่ำตึงงำม 

บ้ำนป่ำรวก  

บ้ำนป่ำแฮะ  

บ้ำนแม่ลอยหลวง 

สันทรำยงำม บ้ำนชวำ 

บ้ำนสันทรำยงำม  

บ้ำนสันทรำยมูล  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหนองสำมัคคี 

หนองแรด บ้ำนม่อนป่ำยำง 

บ้ำนม่อนป่ำยำงใต้  

บ้ำนหนองแรด 

ป่ำแดด ป่ำแงะ บ้ำนถิ่นเจริญ 

บ้ำนป่ำแงะ  

บ้ำนร้ำจวน  

บ้ำนสันมะเกิ ม  

บ้ำนหล่ำยร้อง 

ป่ำแดด บ้ำนป่ำแดด 
บ้ำนเวียง  
บ้ำนศรีชุม  
บ้ำนสักใต้  
บ้ำนสักพัฒนำ  
บ้ำนสันโค้ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันโค้งพัฒนำ 

บ้ำนใหม่ใต้ 

โรงช้ำง บ้ำนทุ่งธนำลัย 

บ้ำนโป่ง  

บ้ำนโป่งสลี  

บ้ำนโรงช้ำงใต้  

บ้ำนโรงช้ำงเหนือ  

บ้ำนศรีบังวัน  

บ้ำนสันกอง 

สันมะค่ำ บ้ำนวังน้อย 

บ้ำนวังผำ  

บ้ำนวังศิลำ  

บ้ำนวังอวน 

พญำเม็งรำย ตำดควัน บ้ำนสันติชัย 

เม็งรำย บ้ำนป่ำซำง 

บ้ำนเวียงสัก  

บ้ำนเวียงหวำย  

บ้ำนสันติธรรม  

บ้ำนหนองสองห้อง 

แม่ต๋้ำ บ้ำนแม่ต๋้ำกลำง 

บ้ำนแม่ต๋้ำน้อย  

บ้ำนสันเวียง 

ไม้ยำ บ้ำนไม้ยำ 

บ้ำนไม้ยำคูเวียง 

บ้ำนร่องกอก  

บ้ำนศรีชุม  

บ้ำนสันโค้ง  

บ้ำนสันสะอำด  

บ้ำนห้วยก้ำงตลำด 

บ้ำนห้วยก้ำงนำล้อม 

บ้ำนห้วยก้ำงปูล่้ำน 

บ้ำนห้วยก้ำงรำษฎร์ 

บ้ำนห้วยก้ำงใหม่ 

พำน เจริญเมือง บ้ำนกล้วย 

บ้ำนเจริญเมือง  

บ้ำนดงตะเคียน  

บ้ำนดงหลวง  

บ้ำนป่ำก่อ  

บ้ำนป่ำบง  

บ้ำนป่ำเปำ  

บ้ำนป่ำยำง  

บ้ำนสันทรำย  

บ้ำนห้วยดอกอูน 

ดอยงำม บ้ำนจ้ำคำวตอง 
บ้ำนท่ำดอกแก้ว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนป่ำตึง  

บ้ำนแม่หนำด  
บ้ำนสันก้ำแพง  
บ้ำนสันโค้ง  
บ้ำนสันช้ำงตำย  
บ้ำนสันทรำย  
บ้ำนสันธำตุ  
บ้ำนสันผักเฮือด  
บ้ำนสันมะกอก  
บ้ำนสันหนองควำย 

บ้ำนหนองหมด 

ทรำยขำว บ้ำนสันต้นม่วง 

ทำนตะวัน บ้ำนท่ำลุ่ม 

บ้ำนท่ำหล่มสหมิตร  

บ้ำนป่ำสักใต้  

บ้ำนป่ำฮ่ำงงำม  

บ้ำนร่องคต  

บ้ำนสันปูเลย  

บ้ำนสันโป่ง 

ธำรทอง บ้ำนน ้ำลัด 

บ้ำนนิคมแม่ลำวเหนือ  

บ้ำนป่ำรวก  

บ้ำนป่ำรวกใต้  

บ้ำนรำษฎร์ด้ำรง  

บ้ำนสองแคว  

บ้ำนสันมะแฟน 

ป่ำหุ่ง บ้ำนป่ำแขม 

บ้ำนป่ำงิ ว  

บ้ำนป่ำบงหลวง  

บ้ำนป่ำหัด  

บ้ำนป่ำหุ่ง 

บ้ำนศำลำเหมืองหิน 

บ้ำนเหมืองหลวง 

ม่วงค้ำ บ้ำนทุ่งพร้ำว 

บ้ำนผำมวัว  

บ้ำนม่วงค้ำ  

บ้ำนสันขี เบ้ำ  

บ้ำนสันน ้ำบ่อ  

บ้ำนสันผักแค  

บ้ำนสันผักแคใหม่  

บ้ำนสันมะเหม้ำ 

เมืองพำน บ้ำนเก่ำ 

บ้ำนป่ำกว๋ำว  

บ้ำนป่ำกว๋ำวกลำง  

บ้ำนป่ำกว๋ำวใต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนป่ำกว๋ำวเหนือ  

บ้ำนป่ำไผ่  
บ้ำนป่ำส้ำน  
บ้ำนร้องหลอด 

บ้ำนหนองบัว 

แม่เย็น บ้ำนดงน ้ำล้อม 

บ้ำนทุ่งพัฒนำ  

บ้ำนป่ำสักเหนือ  

บ้ำนปูแกง  

บ้ำนแม่เย็น  

บ้ำนสันกอง  

บ้ำนสันต้นแหน  

บ้ำนสันไม้ฮ่ำม 

แม่อ้อ บ้ำนเด่นชัย 

บ้ำนปอเรียง  

บ้ำนโป่งทะลำย  

บ้ำนแม่แก้วกลำง  

บ้ำนแม่แก้วใต้  

บ้ำนแม่แก้วรุ่งเรือง  

บ้ำนสันป่ำเมำ 

เวียงห้ำว บ้ำนดงมีชัย 

สันกลำง บ้ำนป่ำต๊ำก 

บ้ำนแม่คำวโตน 

สันติสุข บ้ำนดอยไชยมงคล 

บ้ำนท่ำต้นเกี๋ยง  

บ้ำนป่ำก่อ  

บ้ำนป่ำหมุ้น  

บ้ำนไร่อ้อย  

บ้ำนสันกอตำล  

บ้ำนสันกอเหียง  

บ้ำนเหมืองง่ำ 

สันมะเค็ด บ้ำนกล้วย 

บ้ำนกล้วยใหม่  

บ้ำนกล้วยใหม่ทรำยงำม  

บ้ำนกว๋ำวโท้ง  

บ้ำนสันต้นดู่  

บ้ำนสันนคร  

บ้ำนใหม่ท่ำเรือ  

บ้ำนใหม่ใน 

หัวงม บ้ำนกู่สูง 
บ้ำนบวกขอน  
บ้ำนบวกปลำค้ำว  
บ้ำนป่ำข่ำ  
บ้ำนป่ำคำ  
บ้ำนป่ำงิ ว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนป่ำแดง  

บ้ำนป่ำส้ำน  
บ้ำนสันป่ำดุก  
บ้ำนสันหลวง 
บ้ำนหนองฮ่ำง 

เมืองเชียงรำย ดอยลำน บ้ำนจ้ำหวำย 

บ้ำนป่ำเกล็ด  

บ้ำนโป่งช้ำง  

บ้ำนร่องขุ่น  

บ้ำนร่องดู่ 

ดอยฮำง บ้ำนร่องอ้อ 

ท่ำสำย บ้ำนร่องธำน 

บ้ำนห้วยบง  

บ้ำนหัวดอย 

ท่ำสุด บ้ำนบ่อทอง 

บ้ำนศรปี่ำซำง  

บ้ำนสันต้นกอก 

นำงแล บ้ำนขัวแตะ 

บ้ำนดอยกิ่ว  

บ้ำนเดิ่น  

บ้ำนป่ำซำงววัิฒน์ 

บ้ำนป่ำรวก  

บ้ำนป่ำห้ำ  

บ้ำนป่ำอ้อ  

บ้ำนม่วงค้ำ  

บ้ำนร่องปลำค้ำว 

บ้ำนดู่ บ้ำนขัวแคร่ 

บ้ำนป่ำซำง  

บ้ำนป่ำแฝก  

บ้ำนป่ำสักไก่  

บ้ำนป่ำอ้อ  

บ้ำนโป่งน ้ำตก  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนสันต ิ

ป่ำอ้อดอนชัย บ้ำนประตูล้อ 

บ้ำนป่ำไผ่  

บ้ำนป่ำอ้อ  

บ้ำนริมลำว  

บ้ำนสันกลำง  

บ้ำนสันทรำยยำว  

บ้ำนสันมะหลอด  

บ้ำนสันสล ี

แม่ข้ำวต้ม บ้ำนกองยำว 

บ้ำนก๊อดยำว  

บ้ำนโกสินทรนิ์มิตร 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนข้ำวต้ม  

บ้ำนดอยเทวำ  
บ้ำนป่ำซำงหัวฝำย  
บ้ำนแม่ข้ำวต้ม  
บ้ำนสันต้นกอก  
บ้ำนสันต้นแฟน  
บ้ำนหนองบัวแดง  
บ้ำนห้วยเจริญ 
บ้ำนใหม่บัวแดง 

แม่ยำว บ้ำนป่ำอ้อ 

บ้ำนริมกก  

บ้ำนสันป่ำยำง 

รอบเวียง บ้ำนป่ำงิ ว 

ริมกก บ้ำนฟำร์มสัมพันธ์กิจ 

สันทรำย บ้ำนป่ำกล้วย 

ห้วยสัก บ้ำนป่ำก๊อ 

บ้ำนโป่งฮึ ง  

บ้ำนร่องเบ้อนอก  

บ้ำนร่องเผียว  

บ้ำนสันต้นเปำ  

บ้ำนสันป่ำเหียง  

บ้ำนห้วยสัก  

บ้ำนใหม่นำวำ 

แม่จัน จอมสวรรค์ บ้ำนขี เหล็ก 

บ้ำนดอยดินแดง  

บ้ำนบ่อก้ำง  

บ้ำนป่ำส้ำน  

บ้ำนแม่สรวย  

บ้ำนสันหลวง  

บ้ำนหัวรินค้ำ  

บ้ำนใหม่ 

จันจว้ำ บ้ำนดง 

บ้ำนแม่ค้ำน ้ำลัด  

บ้ำนสันนำ  

บ้ำนหนองบัวหัวฝำย 

จันจว้ำใต้ บ้ำนกิ่วพร้ำว 

บ้ำนป่ำกุ๊ก  

บ้ำนม่วงหมูสี  

บ้ำนแม่ค้ำผั่งหม่ิน  

บ้ำนสันทำงหลวง  

บ้ำนสันหลวง  

บ้ำนหนองครก 

ท่ำข้ำวเปลือก บ้ำนท่ำข้ำวเปลือก 

บ้ำนแม่ลัว บ้ำน

แม่หะ- ป่ำไร่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนศรียำงชุม 

บ้ำนใหม่ 

ป่ำซำง บ้ำนป่ำซำง 

บ้ำนป่ำซำงหลวง  

บ้ำนป่ำห้ำ  

บ้ำนแม่คี  

บ้ำนยำงมูล  

บ้ำนร่องคี  

บ้ำนสันคือ  

บ้ำนหนองอ้อ 

ป่ำตึง บ้ำนถ ้ำ 

บ้ำนท่ำต้นแฟน  

บ้ำนป่ำกุ่ม  

บ้ำนป่ำตึง  

บ้ำนป่ำบง  

บ้ำนผำตั ง  

บ้ำนแม่เฟือง  

บ้ำนสันโค้ง 

แม่ค้ำ บ้ำนม่วงค้ำ 

บ้ำนม่วงค้ำใหม่  

บ้ำนแม่ค้ำหลังวัด  

บ้ำนร่องก้อ 

แม่จัน บ้ำนเด่นป่ำสัก 

บ้ำนแม่จัน  

บ้ำนแม่จันตลำด  

บ้ำนร้องผักหนำม  

บ้ำนศำลำ 

แม่ไร่ บ้ำนป่ำกว๋ำว 

บ้ำนสันกอง  

บ้ำนฮ่องแฮ่ 

ศรีค ้ำ บ้ำนป่ำกล้วย 

บ้ำนป่ำยำง  

บ้ำนสันสลหีลวง 

บ้ำนเหมืองกลำง 

สันทรำย บ้ำนดง 

บ้ำนเด่น  

บ้ำนโพธิ์นำรำม 

บ้ำนสันทรำย 

แม่ลำว จอมหมอกแก้ว บ้ำนท่ำมะโอ 

บ้ำนทุ่งโฮ้ง  

บ้ำนป่ำแดง  

บ้ำนห้วยส้ำนดอกจ่ัน 

ดงมะดะ บ้ำนแม่ลำว 

บ้ำนห้วยส้ำนยำว  

บ้ำนหัวทุ่ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    บัวสล ี บ้ำนต้นง้ำว  

บ้ำนปงป่ำตอง  
บ้ำนแม่ตำ๊ก  
บ้ำนสันปูเลย 
บ้ำนหัวโล๊ะ 

ป่ำก่อด้ำ บ้ำนต้นม่วง 

บ้ำนป่ำก่อด้ำ  

บ้ำนป่ำก่อด้ำใต้  

บ้ำนป่ำก่อด้ำเหนือ  

บ้ำนแม่ผง 

โป่งแพร ่ บ้ำนป่ำซำง 

บ้ำนโป่งแพร ่

แม่สรวย เจดีย์หลวง บ้ำนร้องหมอหงษ์ 

บ้ำนสันก้ำงปลำ  

บ้ำนห้วยหมอเฒ่ำ 

ท่ำก๊อ บ้ำนแม่ต๋้ำ 

บ้ำนสบก๊อ  

บ้ำนโฮ่ง 

ป่ำแดด บ้ำนดอนสล ี

บ้ำนทุ่งรวงทอง  

บ้ำนป่ำกว๋ำว  

บ้ำนป่ำแดด  

บ้ำนโป่ง  

บ้ำนแม่ตำช้ำง  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนศรีดอนมูล  

บ้ำนสันกลำง  

บ้ำนสันโค้ง  

บ้ำนสันโค้งใต้  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหัวฝำย  

บ้ำนเหล่ำ  

บ้ำนใหม่เจริญ 

แม่พริก บ้ำนทุ่งฟ้ำผ่ำ 

บ้ำนสันจ้ำปำ  

บ้ำนหัวทุ่ง  

บ้ำนโฮ่ง 

แม่สรวย บ้ำนตีนดอย 
บ้ำนป่ำบง  
บ้ำนแม่สรวย 
บ้ำนแม่สรวย (โป่งปูเฟื่อง) 
บ้ำนสันกลำง  
บ้ำนสันปูเลย  
บ้ำนหนองผ้ำ  
บ้ำนห้วยม่วง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนห้วยส้ำน 

แม่สำย เกำะช้ำง บ้ำนป่ำแดงหย่อน 

บ้ำนสันนำ  

บ้ำนสันหลวงใต้ 

บ้ำนด้ำย บ้ำนดงป่ำสัก 

บ้ำนด้ำย  

บ้ำนป่ำก๋อย  

บ้ำนป่ำบงงำม  

บ้ำนสันสล ี

โป่งงำม บ้ำนถ ้ำ 

บ้ำนถ ้ำปลำ  

บ้ำนถ ้ำพัฒนำ  

บ้ำนถ ้ำใหม่  

บ้ำนโป่ง  

บ้ำนโป่งเหนือ  

บ้ำนสันกอสำ  

บ้ำนห้วยปูแกง 

โป่งผำ บ้ำนจ้อง 

บ้ำนจ้องเด่น  

บ้ำนจ้องวัด  

บ้ำนป่ำแฝ  

บ้ำนหนองอ้อ 

แม่สำย บ้ำนเกำะทรำย 

บ้ำนไม้ลุงขน  

บ้ำนสันทรำยใหม่  

บ้ำนสันผักฮี   

บ้ำนเหมืองแดงใต้ 

ศรีเมืองชุม บ้ำนศรปี่ำสัก 

บ้ำนสันธำตุ 

ห้วยไคร้ บ้ำนตลำดห้วยไคร ้

บ้ำนศำลำเชิงดอย  

บ้ำนสันต้นปุย  

บ้ำนสันยำว  

บ้ำนสันลิดไม้  

บ้ำนห้วยไคร้พัฒนำ  

บ้ำนห้วยไคร้หลวง  

บ้ำนห้วยไคร้ใหม่  

บ้ำนฮ่องแฮ่  

บ้ำนฮ่องแฮ่ใหม่ 

เวียงแก่น ม่วงยำย บ้ำนม่วง 

บ้ำนยำยเหนือ 

เวียงชัย ดอนศิลำ บ้ำนจอเจริญ 

บ้ำนใหม่มงคล 

ผำงำม บ้ำนร่องห้ำ 
บ้ำนสันง้อนไถ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    เมืองชุม บ้ำนดอนแก้ว 

เวียงชัย บ้ำนกลำงเวียง 

บ้ำนชัยนิเวศน ์ 

บ้ำนชัยภูมิชัยนิเวศน ์ 

บ้ำนไชยเจริญเหนือ  

บ้ำนไชยนำรำยณ์  

บ้ำนด้ำย  

บ้ำนด้ำยกู่แก้ว  

บ้ำนร่องบัวลอย  

บ้ำนเวียงชัย  

บ้ำนศรเีวียง  

บ้ำนใหม่โพธิ์งำม 

เวียงเหนือ บ้ำนค่ำยเจริญ 

บ้ำนเวียงเดิม 

เวียงเชียงรุ้ง(ก่ิงอ.) ดงมหำวัน บ้ำนปงเคียน 

บ้ำนปงบน  

บ้ำนป่ำตึง  

บ้ำนป่ำเลำ  

บ้ำนป่ำสักงำม  

บ้ำนร่องหวำย  

บ้ำนสันไทรงำม  

บ้ำนใหม่ร่องหวำย 

ทุ่งก่อ บ้ำนดงชัย 

บ้ำนดงป่ำสัก  

บ้ำนทุ่งก่อ  

บ้ำนป่ำห้ำ 

ป่ำซำง บ้ำนนำเจรญิ 

บ้ำนป่ำซำงเหนือ  

บ้ำนห้วยขี เหล็กกลำง 

เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปำ บ้ำนวังดิน 

บ้ำนฮ่อน 

บ้ำนแปะ บ้ำนท่ำข้ำมเหนือ 

บ้ำนหลวง บ้ำนน ้ำลัด 

บ้ำนเมืองกลำง  

บ้ำนแม่หอย 

แม่สอย บ้ำนแม่สอยหลวง 

บ้ำนโรงวัว  

บ้ำนสบสอย  

บ้ำนห้วยห้ำ 

สบเตี ยะ บ้ำนคะนำอัน 
บ้ำนเชิงดอย  
บ้ำนดงหำดนำค  
บ้ำนทุ่งหมำกหนุ่ม  
บ้ำนบน  
บ้ำนวังปำน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนห้วยม่วง (ฝั่งขวำ) 

บ้ำนหำดนำค 

ดอยหล่อ(ก่ิงอ.) ดอยหล่อ บ้ำนท่ำโจ๊ก 

บ้ำนท่ำล้อ  

บ้ำนปำกทำงเจริญ  

บ้ำนศิรมัิงคลำจำรย์  

บ้ำนหลังม่อน  

บ้ำนห้วยทรำย 

สองแคว บ้ำนกลำง 

บ้ำนท่ำมะโอ  

บ้ำนป่ำลำน  

บ้ำนสองแคว 

พร้ำว เขื่อนผำก บ้ำนเขื่อนผำก 

บ้ำนทรำยมูล 

ทุ่งหลวง บ้ำนทุ่งหลวง 

บ้ำนสันมะนะ  

บ้ำนหม้อล่ำง 

น ้ำแพร ่ บ้ำนโล๊ะป่ำตอง 

บ้ำนโป่ง บ้ำนดงหลวง 

บ้ำนทุ่งน้อย  

บ้ำนสันต้นม่วง 

ป่ำตุ้ม บ้ำนดอยใต้ 

บ้ำนต้นกอก  

บ้ำนต้นรุง  

บ้ำนทุ่งกู่  

บ้ำนทุ่งห้ำ  

บ้ำนสันถนน  

บ้ำนห้วยกุ 

ป่ำไหน บ้ำนป่ำไหน 

บ้ำนม่วงค้ำ  

บ้ำนม่วงถ้อย  

บ้ำนสันกลำง  

บ้ำนสันตะผำบ  

บ้ำนสันปอธง  

บ้ำนสันยำว  

บ้ำนเหล่ำ 

แม่ปัง๋ บ้ำนเฉลิมรำช 

บ้ำนแม่แพง  

บ้ำนห้วยงู 

แม่แวน บ้ำนไชยงำม 
บ้ำนแม่แวน  
บ้ำนแม่เหี ยะ  
บ้ำนล้อง  
บ้ำนสหกรณร์่มเกล้ำ 
บ้ำนเหล่ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    เวียง บ้ำนขำมสุ่ม  

บ้ำนช่ำงค้ำ  
บ้ำนป่ำเสี ยว  
บ้ำนแม่กอย 
บ้ำนหนองอ้อ 

สันทรำย บ้ำนขำมสุ่มนอก 

บ้ำนต้นโชค  

บ้ำนท่ำมะเกี๋ยง  

บ้ำนท่ำมะเกี๋ยงเหนือ  

บ้ำนโป่งเย็น  

บ้ำนศรคี ้ำ  

บ้ำนสันทรำย  

บ้ำนสันปง  

บ้ำนสันผักฮี   

บ้ำนสันรกฟ้ำ  

บ้ำนหนองปดิ 

โหล่งขอด บ้ำนทุ่งแดง 

บ้ำนนำเม็ง  

บ้ำนป่ำแต้ง  

บ้ำนป่ำห้ำ  

บ้ำนแม่บอน 

เมืองเชียงใหม่ ช้ำงเผือก บ้ำนข่วงสิงห์ 

บ้ำนสันติธรรม 

ท่ำศำลำ บ้ำนบวกครกหลวง 

บ้ำนบวกครกหลวงพัฒนำ  

บ้ำนศรีบัวเงิน 

ป่ำแดด บ้ำนเกำะกลำง 

บ้ำนดอนชัย  

บ้ำนท่ำใหม่อิ  

บ้ำนบ่อน ้ำเย็น  

บ้ำนป่ำแดดกลำง  

บ้ำนป่ำแดดใต้  

บ้ำนป่ำพร้ำวนอก  

บ้ำนแม่ข่ำใต้  

บ้ำนแม่ข่ำน้อย  

บ้ำนร้องเรือค้ำ 

ฟ้ำฮ่ำม บ้ำนป่ำแก 

บ้ำนฟ้ำฮ่ำม  

บ้ำนแม่คำว  

บ้ำนไร่ 

สันผีเสื อ บ้ำนขัวโก 
บ้ำนท่ำหลุก  
บ้ำนป่ำข่อยใต้  
บ้ำนป่ำข่อยเหนือ  
บ้ำนร้องขี ควำย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนร้องอ้อ 

หนองป่ำครั่ง บ้ำนบวกครกน้อย 

บ้ำนบวกครกน้อยริมคำว  

บ้ำนบวกครกใหม่  

บ้ำนแม่คำวเหนือ  

บ้ำนหนองป่ำครั่ง  

บ้ำนหนองอิน 

หนองหอย บ้ำนศิริวัฒนำนิเวศน ์

แม่แตง ขี เหล็ก บ้ำนดงป่ำลัน 

บ้ำนปำงเปำ  

บ้ำนแม่มำลัย  

บ้ำนร่้ำเปิง 

แม่แตง บ้ำนแม่กะ 

บ้ำนหัวป่ำฮำ้ 

สบเปิง บ้ำนท่ำข้ำม 

บ้ำนแม่แลบ  

บ้ำนสบเปิง 

สันป่ำยำง บ้ำนสันป่ำยำง 

บ้ำนหนองก๋ำย 

สันมหำพน บ้ำนป่ำจี  

แม่ริม ขี เหล็ก บ้ำนขี เหล็กหลวง 

บ้ำนซำง  

บ้ำนต้นขำม  

บ้ำนป่ำแง 

ดอนแก้ว บ้ำนชะเยือง 

บ้ำนดอนแก้ว  

บ้ำนป่ำแงะ  

บ้ำนป่ำรวก  

บ้ำนพระเจ้ำน่ังโกน๋  

บ้ำนพระนอน 

แม่แรม บ้ำนปำงแหว 

บ้ำนปำงไฮ  

บ้ำนแม่แรม 

แม่สำ บ้ำนดอนชัย 

ริมใต้ บ้ำนขอนตำล 

บ้ำนต้นแก้ว  

บ้ำนทรำยมูล  

บ้ำนท่ำวัง  

บ้ำนห้วยโจ้ 

ริมเหนือ บ้ำนเกำะ 

บ้ำนหนองผ้ำ  

บ้ำนหัวดง 

สะลวง บ้ำนนำหกึ 

บ้ำนสะลวงนอก 

สันโป่ง บ้ำนดงใต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนเด่น  

บ้ำนน ้ำหลง  
บ้ำนร้องเกิด  
บ้ำนวังหมุ้น 
บ้ำนใหม่ 

ห้วยทรำย บ้ำนหนองปลำมัน 

บ้ำนห้วยทรำย  

บ้ำนอ้อย 

เหมืองแก้ว บ้ำนดอนตัน 

บ้ำนต้นผึ ง  

บ้ำนทุ่งข้ำวเน่ำ  

บ้ำนน ้ำต้น  

บ้ำนป่ำไผ่  

บ้ำนวังป้อง  

บ้ำนศรีวำรี  

บ้ำนสันเหนือ  

บ้ำนหนองเขียว 

สันก้ำแพง สันกลำง บ้ำนมอญ 

สันทรำย ป่ำไผ่ บ้ำนป่ำเหมือด 

เมืองเล็น บ้ำนเมืองเล็น 

บ้ำนเมืองวะ  

บ้ำนหัวฝำย 

แม่แฝก บ้ำนโป่ง 

บ้ำนแม่แต  

บ้ำนศรีงำม  

บ้ำนศรีงำมพัฒนำ  

บ้ำนสหกรณนิ์คม  

บ้ำนหนองมะจับ  

บ้ำนหนองแสะ  

บ้ำนหนองไหว 

แม่แฝกใหม่ บ้ำนขัวมุง 

บ้ำนป่ำป๋อ  

บ้ำนสบแฝก 

สันทรำยน้อย บ้ำนแม่ย้อย 

บ้ำนแม่ย้อยใต้  

บ้ำนสันทรำยมูล 

สันนำเม็ง บ้ำนคอกหมูป่ำ 

สันป่ำเปำ บ้ำนหนองอึ่ง 

สันพระเนตร บ้ำนป่ำไผ่ 

บ้ำนแม่ย่อยสันศรี 

หนองหำร บ้ำนทุ่งป่ำเก็ด 

บ้ำนป่ำบง 

สันป่ำตอง ท่ำวังพร้ำว บ้ำนท่ำวังพร้ำว 

ทุ่งตอ้ม บ้ำนก่อเกำ๊ 
บ้ำนป่ำลำน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนแม่กุ้งน้อย  

บ้ำนแม่กุ้งหลวง  
บ้ำนสันจิกุ่ง 

บ้ำนเหล่ำ 

บ้ำนกลำง บ้ำนสันห่ำว 

บ้ำนใหม่สำมหลัง 

มะขำมหลวง บ้ำนกวน 

บ้ำนดงขี เหล็ก  

บ้ำนต้นแก้ว  

บ้ำนมะขำมหลวง  

บ้ำนร่องน ้ำ 

มะขุนหวำน บ้ำนขุนคง 

บ้ำนดงป่ำซำง  

บ้ำนม่วงพี่น้อง  

บ้ำนมะขำมหลวง  

บ้ำนยั งหวีด  

บ้ำนสันทรำย 

แม่ก๊ำ บ้ำนป่ำกล้วย 

บ้ำนแม่ข่องใต้  

บ้ำนแม่ข่องเหนือ  

บ้ำนร้องขุด  

บ้ำนโรงวัว  

บ้ำนสันกำวำฬ  

บ้ำนหนองครอบ  

บ้ำนใหม่ 

สำรภ ี ชมภู บ้ำนทุ่งขี เสือ 

บ้ำนบุบผำรำม  

บ้ำนแม่สะลำบ  

บ้ำนร่มป่ำตอง 

ไชยสถำน บ้ำนโพธิมงคล 

ท่ำวังตำล บ้ำนเจดีย์เหลี่ยม 

บ้ำนช้ำงค ้ำ  

บ้ำนป่ำกล้วย  

บ้ำนป่ำเปอะ 

ยำงเนิ ง บ้ำนเวฬุวัน 

สันทรำย บ้ำนปำกคลอง 

บ้ำนปิงน้อยหลวง  

บ้ำนหนองแบน 

สำรภ ี บ้ำนร่องกอก 

บ้ำนสันกับตองเหนือ 

หนองผึ ง บ้ำนกองทรำย 

บ้ำนหนองผึ งใต้  

บ้ำนหนองผึ งเหนือ 

หำงดง ขุนคง บ้ำนท่ำขุนคง 

สบแม่ข่ำ บ้ำนเกำะ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนท่ำขี ควำย  

บ้ำนท่ำศำลำ  
บ้ำนน ้ำโท้ง 

บ้ำนหนองค้ำ 

หนองตอง บ้ำนท่ำนำค 

บ้ำนป่ำเป้ำ 

อมก๋อย ม่อนจอง บ้ำนสันต้นม่วง 

แม่ตื่น บ้ำนป่ำคำ 

บ้ำนสันต้นปิน  

บ้ำนหลวง  

บ้ำนห้วยหล่อดุก 

ฮอด หำงดง บ้ำนท่ำข้ำมใต้ 

บ้ำนผำแตน  

บ้ำนแม่ทัง  

บ้ำนหลังกำด 

ตำก บ้ำนตำก ตำกออก บ้ำนปำกร้องห้วยจี  

ท้องฟ้ำ บ้ำนฉลอม 

บ้ำนท้องฟ้ำ 

ทุ่งกระเชำะ บ้ำนทุ่งกระเชำะ 

บ้ำนล้อง 

สมอโคน บ้ำนเกำะลำน 

บ้ำนสมอโคน  

บ้ำนหนองชะลำบ 

เมืองตำก วังหิน บ้ำนลำนขวำง 

สำมเงำ ย่ำนร ี บ้ำนป่ำยำงตก 

นครสวรรค ์ เก้ำเลี ยว เก้ำเลี ยว บ้ำนเก้ำเลียว 

บ้ำนหัวดุม  

บ้ำนหำดเสลำ 

บ้ำนแหลมยำง 

เขำดิน บ้ำนเขำดิน 

บ้ำนเขำดินใต้  

บ้ำนคลองคล้ำ  

บ้ำนดงมะไฟ  

บ้ำนหำดเสลำ  

บ้ำนแหลมสมอ 

มหำโพธิ ์ บ้ำนท่ำกระดังงำ 

บ้ำนท่ำมะขำมเอน  

บ้ำนมหำโพธใิต้  

บ้ำนมหำโพธิเหนือ  

บ้ำนหนองหัวเรือ 

หนองเต่ำ บ้ำนทุ่งตำทั่ง 
บ้ำนเนินโพธิ์  
บ้ำนป่ำอีมุ้ย  
บ้ำนลำดเค้ำ  
บ้ำนหนองเต่ำใต้ 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองเต่ำเหนือ 

บ้ำนหนองแพงพวย 

หัวดง บ้ำนกระเบื อง 

บ้ำนคลองช้ำง  

บ้ำนคลองท่ำวัว  

บ้ำนดงบ้ำนโพธิ์  

บ้ำนท่ำใหญ ่ 

บ้ำนวัดร้ำง  

บ้ำนหัวดงใต้  

บ้ำนหัวดงเหนือ  

บ้ำนหำดเสลำ 

โกรกพระ โกรกพระ บ้ำนโกรกพระ 

บ้ำนบำงฉ่ำ 

เนินกว้ำว บ้ำนหนองหมัน 

บำงประมุง บ้ำนช่องกว้ำง 

บ้ำนบำงประมุง  

บ้ำนไร่ 

บำงมะฝ่อ บ้ำนดงชะพลู 

บ้ำนบำงมะฝ่อ 

ยำงตำล บ้ำนตำนิว 

บ้ำนเนินกร่ำง  

บ้ำนยำงตำล  

บ้ำนหว้ำ 

ศำลำแดง บ้ำนกระจังงำม 

บ้ำนคลองบำงช้ำง  

บ้ำนศำลำแดง 

หำดสูง บ้ำนตำกแดด 

บ้ำนหำดสูง 

ชุมแสง เกยไชย บ้ำนเกยไชย 

บ้ำนเกยไชยใต้  

บ้ำนเกยไชยเหนือ  

บ้ำนท่ำนำ  

บ้ำนโพธิ์หนองยำว 

บ้ำนลำดปลัง 

โคกหม้อ บ้ำนโคกหม้อ 

บ้ำนต้นโพธิ์  

บ้ำนเนินอ้อม  

บ้ำนหัวถนน 

ทับกฤช บ้ำนคลองปลำกด 
บ้ำนทับกฤช  
บ้ำนทับกฤชพัฒนำ 
บ้ำนทับกฤชเหนือ  
บ้ำนท่ำบัว  
บ้ำนเนินทอง  
บ้ำนย่ำนสวำย 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ทับกฤชใต้ บ้ำนกฤชทอง  

บ้ำนคลองสนวน  
บ้ำนดงสวำท  
บ้ำนดอนสนวน  
บ้ำนทับกฤชใต้  
บ้ำนท่ำช้ำง 
บ้ำนย่ำนสวำย 

บำงเคียน บ้ำนเนินสะเดำ 

ไผ่สิงห ์ บ้ำนไผ่ขวำง 

บ้ำนไผ่สิงห ์ 

บ้ำนหนองกุ่ม  

บ้ำนหนองขอน 

พันลำน บ้ำนคลองปลำกดนอก 

บ้ำนดงขมิ น  

บ้ำนท่ำจันทร ์ 

บ้ำนพันลำน 

พิกุล บ้ำนชุมแสง 

บ้ำนท่ำพทุรำ 

หนองกระเจำ บ้ำนดงขุย 

บ้ำนไพรวัลย์  

บ้ำนหนองกุ่มทอง  

บ้ำนหนองโก  

บ้ำนหนองข่อย  

บ้ำนหนองแฟบ  

บ้ำนหนองมะล้อ 

ตำคล ี สร้อยทอง บ้ำนทุ่งทะเลทรำย 

บ้ำนหนองแก้ว  

บ้ำนหนองสร้อยทอง 

หนองหม้อ บ้ำนหนองไม้ลู่ 

บ้ำนหนองสีซอ  

บ้ำนหนองหม้อ  

บ้ำนหนองแอก 

ท่ำตะโก ดอนคำ บ้ำนดอนคำ 

บ้ำนดอนคำเหนือ 

ท่ำตะโก บ้ำนโคกมะรื่น 

บ้ำนหำงน ้ำ 

ท้ำนบ บ้ำนท้ำนบ 

บ้ำนวังตะแบก 

พนมรอก บ้ำนวังใหญ่ 

บ้ำนหนองคร่อ  

บ้ำนหนองไผ่กอเดียว 

วังมหำกร บ้ำนท่ำสุ่ม 

บ้ำนเนินส้ำรำญ  

บ้ำนวังรอใต้  

บ้ำนวังรอเหนือ 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    วังใหญ ่ บ้ำนโคกกระถิน  

บ้ำนดงจันท้ำ  
บ้ำนตะเฆค่่ำย  
บ้ำนวังใหญ ่ 
บ้ำนหนองเขำควำย  
บ้ำนหนองมะเกลือ  
บ้ำนหนองระมำน 

บ้ำนหนองสระ 

สำยล้ำโพง บ้ำนคลอง 

บ้ำนชะลอมแหน  

บ้ำนเนินตำลเสี ยน  

บ้ำนเนินประดู่  

บ้ำนสำยล้ำโพงกลำง  

บ้ำนสำยล้ำโพงใต้  

บ้ำนสำยล้ำโพงเหนือ  

บ้ำนหนองจิกรำง  

บ้ำนหนองจิกรำงพัฒนำ 

บ้ำนหนองสองห้อง 

บรรพตพสิัย เจริญผล บ้ำนเจริญผล 

ตำขีด บ้ำนตำสังเหนือ 

บ้ำนท่ำจันทร์ 

ตำสัง บ้ำนเนินตะโก 

บ้ำนบ่อเพลำ  

บ้ำนวัง 

ท่ำงิ ว บ้ำนตั วเกำ 

บ้ำนส้มเสี ยว 

บำงแก้ว บ้ำนปำกคลอง 

บำงตำหงำย บ้ำนคลองบ่อ 

บ้ำนบำงตำหงำยใต้  

บ้ำนบำงตำหงำยเหนือ 

บ้ำนแดน บ้ำนท่ำจันทร์ 

บ้ำนน ้ำหัก 

หนองกรด บ้ำนบึง 

บ้ำนพลัง  

บ้ำนหนองบัว 

หูกวำง บ้ำนหูกวำง 

บ้ำนแหลมยำง 

พยุหะคีร ี ท่ำน ้ำอ้อย บ้ำนท่ำน ้ำอ้อย 

บ้ำนท่ำลำนเตียน  

บ้ำนยำยล่ำ  

บ้ำนวัดเหล็ก 

น ้ำทรง บ้ำนคลองโพธิ์ 

บ้ำนท่ำแดง  

บ้ำนบำงเดื่อ  

บ้ำนวัดส้ำโรง 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวัดใหม่  

บ้ำนสระเศรษฐี  
บ้ำนหนองอีเติ่ง 

บ้ำนแหลมยำง 

พยุหะ บ้ำนคลองบำงไทร 

บ้ำนท่ำแร ่ 

บ้ำนเนินเขำฝอยทอง 

ม่วงหัก บ้ำนเขำบ่อพลับ 
บ้ำนเขำไม้เดนบน  
บ้ำนบน  
บ้ำนบนม่วงหัก  
บ้ำนม่วงหัก  
บ้ำนม่วงหักบน 

บ้ำนหำงน ้ำ - หนองแขม 

ยำงขำว บ้ำนตำนิว 

บ้ำนท่ำโก  

บ้ำนเนินมะขำมเอน  

บ้ำนมะขำมเทศ  

บ้ำนยำงขำว  

บ้ำนวัดท่ำเกวียน  

บ้ำนหำดสะแก 

ย่ำนมัทรี บ้ำนบำงปรำบ 

บ้ำนย่ำนมัทรี  

บ้ำนหำดสะแก  

บ้ำนใหม่บำงปรำบ 

ไพศำลี ส้ำโรงชัย บ้ำนโคกมะขวิด 

บ้ำนวังกรด  

บ้ำนวังเตียน  

บ้ำนส้ำโรงชัย  

บ้ำนส้ำโรงชัยเหนือ 

เมืองนครสวรรค์ กลำงแดด บ้ำนกลำงแดด 

เกรียงไกร บ้ำนเกรียงไกร 

บ้ำนคลองบึงบอระเพ็ด 

แควใหญ ่ บ้ำนบอระเพ็ด 

บ้ำนหนองดุก  

บ้ำนแหลมนำงไล้ 

ตะเคียนเลื่อน บ้ำนเกำะหงษ์ 

บ้ำนตะเคียนเลื่อน  

บ้ำนไผ่แถว  

บ้ำนวังยำง 

นครสวรรคต์ก บ้ำนท่ำทอง 
บ้ำนน ้ำหัก  
บ้ำนปำกดง  
บ้ำนยำงโทน  
บ้ำนวังไผ่ 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันคู 

นครสวรรค์ออก บ้ำนท้ำยสนำมบิน 

บ้ำนไผ่ล้อม  

บ้ำนหนองแก่ง  

บ้ำนใหม่ 

บำงพระหลวง บ้ำนท่ำล้อ 

บ้ำนเสือคะเม็ง  

บ้ำนหัวถนน 

บำงม่วง บ้ำนเกำะตำเทพ 

บ้ำนคลองลำดเคล้ำ  

บ้ำนคุ้งวำรี  

บ้ำนดอนดู่  

บ้ำนบำงม่วง  

บ้ำนบึงนำพง  

บ้ำนยำงงำม 

บ้ำนแก่ง บ้ำนแก่ง 

บ้ำนตลำดบ้ำนแก่ง  

บ้ำนมอญ  

บ้ำนมอญใต้  

บ้ำนยำงเอน  

บ้ำนสำมแยก้  

บ้ำนแหลมพิกุล 

บ้ำนมะเกลือ บ้ำนบึงน ้ำใส 

บ้ำนมะเกลือ  

บ้ำนยำงเอน  

บ้ำนสระงำม 

บึงเสนำท บ้ำนคลองมอญ 

บ้ำนคลองลำดเค้ำ  

บ้ำนดงยำง 

วัดไทร บ้ำนเนินกว้ำว 

บ้ำนบำงม่วง  

บ้ำนวังหิน  

บ้ำนหำดทรำยงำม 

หนองบัว หนองบัว บ้ำนโคกมะตูม 

บ้ำนตำลิน  

บ้ำนป่ำรัง  

บ้ำนห้วยน้อย 

ห้วยถ่ัวใต้ บ้ำนทุ่งตำล 

บ้ำนเนินประดู่  

บ้ำนหนองกระจูม  

บ้ำนหนองจิกโคร่ง  

บ้ำนห้วยถ่ัวใต้ 

ห้วยถ่ัวเหนือ บ้ำนกระดำนหน้ำแกล 

บ้ำนโคกมะกอก  

บ้ำนจิกยำวใต้ 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนชะลอมสั น  

บ้ำนตะโกงำม  
บ้ำนรังย้อย  
บ้ำนห้วยถ่ัวกลำง  
บ้ำนห้วยถ่ัวเหนือ 
บ้ำนห้วยวำรีเหนือ 

ห้วยร่วม บ้ำนจิกใหญ่ 

บ้ำนสว่ำงอำรมณ ์ 

บ้ำนสำมัคคีสุนทร  

บ้ำนห้วยร่วมใต้ 

ห้วยใหญ ่ บ้ำนดง 

บ้ำนไผ่ขำด  

บ้ำนวังโพรง  

บ้ำนสระงำม  

บ้ำนหนองค้อ 

น่ำน เชียงกลำง เชียงกลำง บ้ำนดู่ 

เชียงคำน บ้ำนคอนแท่น 

เปือ บ้ำนดอนสบเปือ 

บ้ำนส้อ  

บ้ำนหนองผุก 

พญำแก้ว บ้ำนม่วง 

พระพทุธบำท บ้ำนซำววำ 

บ้ำนตึ ด 

บ้ำนสลี  

บ้ำนอ้อ 

ท่ำวังผำ ตำลชุม บ้ำนสบสำย 

บ้ำนสบหนอง2 

ป่ำคำ บ้ำนดอนแก้ว 

บ้ำนต้นฮ่ำง  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหนองม่วง 

ยม บ้ำนทุ่งฆ้อง 

บ้ำนสบบั่ว  

บ้ำนหนอง 

ริม บ้ำนท่ำค ้ำ 

บ้ำนป่ำไคร้ 

ศรีภูม ิ บ้ำนดอนตัน 

บ้ำนดอนตัน 2  

บ้ำนดอนมูล  

บ้ำนนำไฮ 

ทุ่งช้ำง และ บ้ำนวังผำ 

ปัว แงง บ้ำนท่ำล้อ 

บ้ำนทุ่งกวำง  

บ้ำนหนองเหงือก  

บ้ำนหัวเมือง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    เจดีย์ชัย บ้ำนดอนแก้ว  

บ้ำนทุ่งชัย  
บ้ำนปง  
บ้ำนศำลำ 
บ้ำนสบปัว 

ไชยวัฒนำ บ้ำนงิ ว 

บ้ำนต้นแหลง 

ปัว บ้ำนขอน 

บ้ำนป่ำลำน 

วรนคร บ้ำนแก้ม 

บ้ำนตึ ด  

บ้ำนร้องแง 

ศิลำเพชร บ้ำนป่ำตอง 

บ้ำนป่ำตองพัฒนำ 

ศิลำแลง บ้ำนดอนไชย 

บ้ำนหัวดอย 

สถำน บ้ำนดอนสถำน 

บ้ำนป่ำเหียง  

บ้ำนสันติสุข  

บ้ำนส้ำน 

ภูเพียง(กิ่งอ.) ท่ำน้ำว บ้ำนกอก 

บ้ำนท่ำน้ำว  

บ้ำนหนองแดง  

บ้ำนหนองรัง  

บ้ำนหัวนำ 

นำปัง บ้ำนน ้ำลัด 

บ้ำนสบแก่น 

ฝำยแก้ว บ้ำนคั งถี่ 

บ้ำนบุปผำรำม  

บ้ำนหัวเวียงเหนือ 

ม่วงตึ ด บ้ำนพระหัต 

บ้ำนม่วงตึ ด  

บ้ำนร้องตอง  

บ้ำนศรีบุญเรือง 

เมืองจัง บ้ำนจัดสรร 

บ้ำนเมืองจังเหนือ  

บ้ำนเมืองจังใหม่พัฒนำ  

บ้ำนเมืองหลวง  

บ้ำนรำษฎร์สำมัคคี  

บ้ำนหำดเค็ด 

เมืองน่ำน กองควำย บ้ำนดอนเจริญ 

บ้ำนนำผำ  

บ้ำนน ้ำครกเก่ำ  

บ้ำนน ้ำครกใหม่ 

ดู่ใต ้ บ้ำนคอวัง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนเจดีย์  

บ้ำนดอนมูล  
บ้ำนดู่ต้นฮ่ำง  
บ้ำนดู่ใต้  
บ้ำนดู่เหนือ  
บ้ำนดู่เหนือพัฒนำ  
บ้ำนพญำวัด 
บ้ำนสมุน 

ผำสิงห ์ บ้ำนสวนหอม 

เวียงสำ 4260703 บ้ำนไหล่น่ำนเหนือ 

กลำงเวียง บ้ำนกลำงเวียง 

บ้ำนดอนไชย  

บ้ำนดอนแท่น  

บ้ำนต้นหนุน  

บ้ำนบุญยืน  

บ้ำนสถำน  

บ้ำนหนอง 

ขึ่ง บ้ำนขึ่ง 

บ้ำนงิ วงำม  

บ้ำนมงคล  

บ้ำนศรีมงคลเหนือ 

ตำลชุม บ้ำนตึ ด 

บ้ำนป่ำสัก 

นำเหลือง บ้ำนป่ำคำ 

น ้ำปัว้ บ้ำนน ้ำปัว้ 

บ้ำนวังม่วง  

บ้ำนห้วยแก้ว 

ปงสนุก บ้ำนปงสนุก 

บ้ำนปงสนุกใหม่  

บ้ำนห้วยสันทรำย 

แม่สำ บ้ำนวัวแดง 

ส้ำน บ้ำนไผ่งำม 

บ้ำนพระเนตร 

ไหล่น่ำน บ้ำนบุญเรือง 

บ้ำนไหล่น่ำน 

พะเยำ จุน จุน บ้ำนจุนพัฒนำ 

บ้ำนศรีมำลัย  

บ้ำนสร้อยศรี  

บ้ำนห้วยกั ง  

บ้ำนห้วยกั งพัฒนำ 

ทุ่งรวงทอง บ้ำนทุ่งรวงทอง 
บ้ำนร่องแมด  
บ้ำนร่องแมดสันติสุข  
บ้ำนร่องแมดใหม่  
บ้ำนสันหลวง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันหลวงใหม่ 

ลอ บ้ำนปำงป้อมกลำง 

บ้ำนปำงป้อมใต้  

บ้ำนปำงป้อมเหนือ 

หงส์หิน บ้ำนพวงพยอมใหม่ 

บ้ำนศรีจอมแจ้ง  

บ้ำนสักทอง  

บ้ำนสักสัน 

ห้วยข้ำวก้่ำ บ้ำนกิ่งแก้ว 
บ้ำนไชยสถำน  
บ้ำนทุ่ง  
บ้ำนร่องหำด  
บ้ำนสันป่ำกว้ำว  
บ้ำนห้วยแก้วพัฒนำ 

บ้ำนห้วยข้ำวก้่ำเหนือ 

ห้วยยำงขำม บ้ำนปงสนุก 

บ้ำนปงสนุกใหม่  

บ้ำนแผ่นดินแหง  

บ้ำนฝั่งหม่ิน  

บ้ำนยำงขำมเหนือ  

บ้ำนห้วยยำงขำม  

บ้ำนห้วยยำงขำมกลำง  

บ้ำนห้วยยำงขำมใหม่  

บ้ำนหัวขัว 

เชียงค้ำ เจดีย์ค้ำ บ้ำนกว้ำน 
บ้ำนดอนลำว  
บ้ำนบัว  
บ้ำนบุญยืน  
บ้ำนปิน  
บ้ำนปุ  
บ้ำนร่องค้อม  
บ้ำนวังเค็มเก่ำ 
บ้ำนวังเค็มใหม่  
บ้ำนใหม่ไพรสนธิ์ 

บ้ำนอัมพร 

เชียงบำน บ้ำนเชียงคำน 

บ้ำนเชียงบำน  

บ้ำนแพด  

บ้ำนแวน  

บ้ำนสบแวน 

ทุ่งผำสุข บ้ำนทุ่งควบ 

บ้ำนทุ่งผำสุข 

บ้ำนหัวทุ่งใหม่ 

น ้ำแวน บ้ำนไคร้ป่ำคำ 
บ้ำนแม่ต๋้ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสนธิ์พัฒนำ 

ฝำยกวำง บ้ำนบัว 

บ้ำนบัวนำคพัฒนำ  

บ้ำนฝำยกวำง  

บ้ำนศรีพรม  

บ้ำนศิวิไล  

บ้ำนสลำบ  

บ้ำนสันติสุข  

บ้ำนหนอง  

บ้ำนหนองใหม่ 

ร่มเย็น บ้ำนคุ้ม 

บ้ำนโจ้โก้  

บ้ำนทุ่งรวงทอง  

บ้ำนร้อง  

บ้ำนสบสำ  

บ้ำนหนอง  

บ้ำนหนองป่ำแพะ 

เวียง บ้ำนคือ 

บ้ำนไชยพรม  

บ้ำนดอนแก้ว  

บ้ำนดอนไชย  

บ้ำนทรำย  

บ้ำนปี ้ 

บ้ำนปีใ้หม่  

บ้ำนพระน่ังดิน  

บ้ำนล้ำ  

บ้ำนเวียง 

หย่วน บ้ำนกอม 

บ้ำนงุ้น  

บ้ำนเชียงค้ำ  

บ้ำนแช่แห้ง  

บ้ำนดอนไชย  

บ้ำนแดนเมือง  

บ้ำนตลำด  

บ้ำนทุ่งบำนเย็น  

บ้ำนธำตุ  

บ้ำนธำตุสบแวน  

บ้ำนป่ำแดด  

บ้ำนเปื๋อยเปียง  

บ้ำนมำง  

บ้ำนหย่วน  

บ้ำนใหม่ 

อ่ำงทอง บ้ำนนำเจริญ 

บ้ำนบ่อน้อย  

บ้ำนสันปูเลย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองบัวเงิน 

บ้ำนหล่ำยพัฒนำ 

ดอกค้ำใต ้ คือเวียง บ้ำนทุ่งกำไชย 

บ้ำนทุ่งพัฒนำ  

บ้ำนป่ำเฮี ย  

บ้ำนไผ่ทอง  

บ้ำนโพธิ์ทอง  

บ้ำนร่มโพธิ ์

ดงสุวรรณ บ้ำนดงใหม่ 

บ้ำนสันป่ำจี เหนือ  

บ้ำนห้วยดอกเข็ม 

ดอนศรีชุม บ้ำนคลองประปำ 

บ้ำนดอนเหล็ก  

บ้ำนทุ่ง  

บ้ำนทุ่งหลวงพัฒนำ  

บ้ำนนำหลิม  

บ้ำนบุญเจริญ  

บ้ำนสนัป่ำหมำกใต้  

บ้ำนสันป่ำหมำกเหนือ 

บ้ำนถ ้ำ บ้ำนถ ้ำเจริญรำษฎร์ 

บ้ำนถ ้ำสันหัวหม่น  

บ้ำนสันต้นศรี  

บ้ำนสันทรำยเงิน 

บ้ำนปิน บ้ำนงวิ งก 

บ้ำนงิ วงำม  

บ้ำนบำนเย็น  

บ้ำนปงเสด็จ  

บ้ำนปินใต้  

บ้ำนปินเหนือ  

บ้ำนม่อนผ่ำค้ำ  

บ้ำนสบจ้อม 

บุญเกิด บ้ำนทุ่งหลวง 

บ้ำนบุญเกิด  

บ้ำนบุญเรือง  

บ้ำนร่มโพธิ์งำม  

บ้ำนศูนยพ์ัฒนำ  

บ้ำนสันช้ำงหิน  

บ้ำนสำยลมโชย  

บ้ำนหัวฝำย  

บ้ำนใหม่พัฒนำ 

ป่ำซำง บ้ำนดอนตัน 

สันโค้ง บ้ำนร่องชมภู 

บ้ำนสันโค้ง  

บ้ำนสันป่ำตอง 

หนองหล่ม บ้ำนไชยมงคล 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนท่ำนคร  

บ้ำนแม่พริก  
บ้ำนหนองหล่ม  
บ้ำนห้วยฮุง  
บ้ำนใหม่พัฒนำ 
บ้ำนใหม่เหนือ 

ห้วยลำน บ้ำนศรีดอนแก้ว 

บ้ำนใหม่  

บ้ำนใหม่พัฒนำ 

ภูกำมยำว(กิ่งอ.) ดงเจน บ้ำนเจน 

บ้ำนร้อง  

บ้ำนร่องปอใต้ 

ห้วยแก้ว บ้ำนกำดถี 

บ้ำนป่ำฝำง  

บ้ำนสันป่ำส้ำน  

บ้ำนอิงโค้ง 

ภูซำง(กิ่งอ.) เชียงแรง บ้ำนดอนไชย 

บ้ำนป่ำฮอม  

บ้ำนร้อง 

ทุ่งกล้วย บ้ำนก๊อน้อย 

บ้ำนก๊อหลวง  

บ้ำนงุ้น  

บ้ำนทุ่งกล้วย  

บ้ำนทุ่งกว๋ำว  

บ้ำนสำ  

บ้ำนหัวนำ 

ป่ำสัก บ้ำนป่ำสัก 

บ้ำนม่วงชุม 

ภูซำง บ้ำนธำตุภูซำง 

บ้ำนสถำน 

สบบง บ้ำนดอนตัน 

บ้ำนปง  

บ้ำนปงหลวง  

บ้ำนปัว  

บ้ำนสบบง  

บ้ำนหล่ำย  

บ้ำนหัวขัว  

บ้ำนฮ่องลึก 

เมืองพะเยำ จ้ำป่ำหวำย บ้ำนจ้ำป่ำหวำยทุ่ง 
บ้ำนจ้ำป่ำหวำยเหนือ  
บ้ำนดอนมูล  
บ้ำนดำวเรือง  
บ้ำนบุญเรือง  
บ้ำนร่องเข็ม  
บ้ำนร่องครกใต้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันกลำง 

บ้ำนหล่ำยฮ่อง  

บ้ำนใหม่ริมปงึ 

ท่ำจ้ำปี บ้ำนต ้ำเหล่ำ 

บ้ำนตุ้มดง  

บ้ำนท่ำจ้ำปี  

บ้ำนห้วยเคียน 

ท่ำวังทอง บ้ำนเจดีย์งำม 

บ้ำนเชียงทอง  

บ้ำนดอกบัว  

บ้ำนป่ำแดง  

บ้ำนร่องจ้อง  

บ้ำนศำลำหนองหวี  

บ้ำนหนองบึง  

บ้ำนห้วยน ้ำขำว 

บ้ำนต๋อม บ้ำนต๋อมกลำง 

บ้ำนต๋อมดง  

บ้ำนแท่นดอกไม้  

บ้ำนร่องไผ่ใต้  

บ้ำนร่องไผ่เหนือ  

บ้ำนร่องห้ำป่ำฉ้ำฉำ  

บ้ำนสันต้นผึ ง  

บ้ำนสันป่ำงิ ว  

บ้ำนสันหนองเหนียว  

บ้ำนห้วยทรำยค้ำ 

บ้ำนต ้ำ บ้ำนดอนมูล 

บ้ำนต ้ำกลำง  

บ้ำนต ้ำใน  

บ้ำนต ้ำพระแล  

บ้ำนต ้ำม่อน  

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนน ้ำล้อม  

บ้ำนป่ำลำน  

บ้ำนโป่งขำม 

บ้ำนตุ่น บ้ำนตุ่นกลำง 

บ้ำนตุ่นใต้  

บ้ำนทุ่งกิ่ว  

บ้ำนบัว  

บ้ำนสันกว๊ำน  

บ้ำนห้วยลึก  

บ้ำนเหล่ำ 

บ้ำนสำง บ้ำนงิ วใต้ 

บ้ำนงิ วเหนือ  

บ้ำนม่อนแก้ว  

บ้ำนสันบัวบก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสันป่ำค่ำง  

บ้ำนสันเวียงใหม่  
บ้ำนสำงใต้ 

บ้ำนสำงเหนือ 

บ้ำนใหม่ บ้ำนท่ำกลอง 

บ้ำนโป่ง  

บ้ำนร่องช้ำง  

บ้ำนร่องไฮ  

บ้ำนเหยี่ยน  

บ้ำนใหม่คง  

บ้ำนใหม่นคร 

แม่กำ บ้ำนแม่ต๋้ำบุญโยง 

แม่นำเรือ บ้ำนซ่อน 

บ้ำนโบ-สถ  

บ้ำนแม่นำเรือ  

บ้ำนแม่นำเรือปง  

บ้ำนร่องค้ำดง  

บ้ำนร่องค้ำน้อย  

บ้ำนร่องค้ำศรีชุม  

บ้ำนร่องค้ำหลวง  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนไร่สันจ้ำปำ  

บ้ำนสันขี เหล็ก  

บ้ำนสันทรำย  

บ้ำนสันป่ำงิ ว  

บ้ำนสันป่ำสัก 

แม่ปืม บ้ำนป่ำคำ 

บ้ำนป่ำตุ้ม  

บ้ำนโป่งเกลือ  

บ้ำนแม่ปืม  

บ้ำนสันต้นผึ ง  

บ้ำนสันทรำย  

บ้ำนสันหนองควำย  

บ้ำนสันหม่ืนแก้ว  

บ้ำนห้วยบง 

แม่ใส บ้ำนบ่อแฮ้ว 

บ้ำนแม่ใสทุ่ง  

บ้ำนแม่ใสเหนือ  

บ้ำนแม่ใส่เหล่ำ  

บ้ำนร่องไฮ  

บ้ำนสันช้ำงหิน  

บ้ำนสันป่ำถ่อน  

บ้ำนหัวขัว  

บ้ำนหัวบัว 

สันป่ำม่วง บ้ำนทุ่งต้นศรี 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนผำช้ำงมูบ  

บ้ำนแม่ต๋อมใน  
บ้ำนสันป่ำม่วง  
บ้ำนสันป่ำม่วงใต้  
บ้ำนสันป่ำม่วงเหนือ 
บ้ำนสันปูเลย 

แม่ใจ เจริญรำษฎร์ บ้ำนต้นผึ ง 

บ้ำนสันต้นม่วง  

บ้ำนสันสลี  

บ้ำนห้วยเจริญรำษฎร์ 

บ้ำนเหล่ำ บ้ำนเด่นโพธิ์ทอง 

บ้ำนรองศรีดอนมูล  

บ้ำนไร่อ้อย  

บ้ำนเหล่ำเก่ำ  

บ้ำนเหล่ำธำตุ  

บ้ำนเหล่ำพัฒนำ  

บ้ำนเหล่ำศรีดอนตัน  

บ้ำนเหล่ำอ้อย 

ป่ำแฝก บ้ำนป่ำแฝกดอย 

บ้ำนป่ำแฝกใต้  

บ้ำนแม่เย็นใต้  

บ้ำนแม่เย็นนอก 

แม่ใจ บ้ำนต้ำงหนอง 

บ้ำนทุ่งรวงทอง  

บ้ำนปงพัฒนำ  

บ้ำนป่ำตึงใต้  

บ้ำนป่ำตึงเหนือ 

แม่สุก บ้ำนแม่จว้ำ 

บ้ำนแม่จว้ำกลำง  

บ้ำนแม่จว้ำใต้  

บ้ำนแม่จว้ำปันเจิง  

บ้ำนแม่สุกกลำง  

บ้ำนแม่สุกดอย 

ศรีถ้อย บ้ำนขัวตำด 

บ้ำนต้นแก  

บ้ำนต้นตะเคียน  

บ้ำนต้นผึ ง  

บ้ำนท่ำต้นหำด  

บ้ำนทุ่งป่ำข่ำ  

บ้ำนป่ำสัก  

บ้ำนป่ำสักสำมัคคี  

บ้ำนแพะ  

บ้ำนแม่ใจหำงบ้ำน  

บ้ำนสันขวำง 

พิจิตร ดงเจริญ(กิ่งอ.) ห้วยร่วม บ้ำนกุ่มได 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนชะลอมยำว  

บ้ำนไดรังใต้  
บ้ำนหนองสนวนใต้  
บ้ำนหว้ยตำด้ำ 
บ้ำนห้วยน ้ำโจน 

ตะพำนหิน คลองคูณ บ้ำนท่ำตะกู 

ทับหมัน บ้ำนทับปรู 

บ้ำนทับหมัน  

บ้ำนนำขอม (หนองเคล็ด) 

บ้ำนบึงประดู่  

บ้ำนประจันตคีรี  

บ้ำนย่ำนขำด  

บ้ำนหนองตกกล้ำ  

บ้ำนหนองม่วง  

บ้ำนหนองหญ้ำขำว 

ทุ่งโพธิ ์ บ้ำนหนองเครือซูด 

เทศบำลตะพำนหิน บ้ำนหัวดำน 

ไผ่หลวง บ้ำนคลองข่อย 

บ้ำนไผ่หลวง  

บ้ำนหำดแตงโม 

วังส้ำโรง บ้ำนคลองเขำควำย 

บ้ำนเถำวลัย์เหล็ก  

บ้ำนทับหมันเหนือ  

บ้ำนบึงน ้ำกลัด  

บ้ำนวังส้ำโรง  

บ้ำนสำมบึงบำตร  

บ้ำนหนองหวำย  

บ้ำนใหม่ 

วังหลุม บ้ำนหนองไผ่ล้อม 

วังหว้ำ บ้ำนดงมัน 

บ้ำนยำงคลี  

บ้ำนล่องตะแบก  

บ้ำนวังหว้ำ 

หนองพยอม บ้ำนป่ำแดง 

บ้ำนป่ำแดงใต้  

บ้ำนป่ำแดงเหนือ  

บ้ำนห้วยจ้อย 

ห้วยเกตุ บ้ำนโพธิ์ลอย 

บ้ำนห้วงสลิด บ้ำน

หำดแตงโม 

ทับคล้อ ท้ำยทุ่ง บ้ำนบำงเบน 

บ้ำนวังกระชัน 

บำงมูลนำก บำงไผ่ บ้ำนบำงไผ่ 

บ้ำนวังน ้ำเต้ำ  

บ้ำนห้วยคต 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ภูม ิ บ้ำนไดมะขำม  

บ้ำนบำงล้ำภู  
บ้ำนวังพรม  
บ้ำนหนองเต่ำ 
บ้ำนห้วยกรวด 

ล้ำประดำ บ้ำนใดโสน 

บ้ำนเพ็ชรลูกกำ  

บ้ำนล้ำประดำใต้ 

วังกรด บ้ำนวังกรด 

บ้ำนห้วยเรียงใต้  

บ้ำนเหมืองลำด 

วังตะกู บ้ำนวังตะกู 

วังส้ำโรง บ้ำนเขำโค้ง 

บ้ำนไดปลำดุก  

บ้ำนทุ่งตับเต่ำ  

บ้ำนวังส้ำโรง  

บ้ำนหนองกอไผ่ 

ห้วยเขน บ้ำนห้วยเขน 

บึงนำรำง(ก่ิงอ.) บำงลำย บ้ำนวังข่อย 

บ้ำนหนองในดง  

บ้ำนหนองสะแกยำว 

บึงนำรำง บ้ำนกระทุ่มทอง 

บ้ำนระหอกเหียง  

บ้ำนสระมะพลับ  

บ้ำนหนองครก  

บ้ำนห้วงปลำไหล 

โพทะเล ทะนง บ้ำนทะนง 

ท่ำขมิ น บ้ำนยำงพะเนียด 

บ้ำนหนองประทุม 

ท่ำบัว บ้ำนคลองตำงำว 

ท้ำยน ้ำ บ้ำนเขำธรรมบท 

บ้ำนท้ำยน ้ำ  

บ้ำนในห้วย  

บ้ำนปำกน ้ำ  

บ้ำนหัวดำน 

ท่ำเสำ บ้ำนบำงพล้อ 

บ้ำนยำงหลวง  

บ้ำนหนองดง  

บ้ำนหนองลี 

ทุ่งน้อย บ้ำนท่ำนำ 

บ้ำนท่ำบัวทอง  

บ้ำนท่ำโบสถ ์ 

บ้ำนทุ่งน้อย 

โพทะเล บ้ำนน ้ำชุ 
บ้ำนโพทะเล 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองโพธิศรี 

วัดขวำง บ้ำนกองทอง 
บ้ำนเขำดิน 
บ้ำนคลองคะชี (เนินเศรษฐี) 
บ้ำนตะกุดพยอม  
บ้ำนท่ำตำเสือ 

บ้ำนวัดพร้ำว 

โพธิ์ประทับช้ำง ดงเสือเหลือง บ้ำนเนินพยอม 

บ้ำนฟำกคลอง 

ไผ่ท่ำโพ บ้ำนเนินยำง 

บ้ำนหนองหวำย 

โพธิ์ประทับช้ำง บ้ำนหินลำด 

เมืองพิจิตร คลองคะเชนทร์ บ้ำนเกำะลำว 

บ้ำนคลองคะเชนทร ์ 

บ้ำนคลองโนน  

บ้ำนคลองใหม่  

บ้ำนดงชะพลู  

บ้ำนวังไม้ดัก บ้ำนวังใหม่ 

ฆะมัง บ้ำนหนองกระบำก 

ดงป่ำค้ำ บ้ำนหนองบอน 

บ้ำนหนองลวก 

ท่ำฬ่อ บ้ำนเจ้ำพอ่ปูด่้ำ 

บ้ำนท่ำฬ่อใต้  

บ้ำนวังมะเดื่อ 

ปำกทำง บ้ำนคลองท่ำหลวง 

บ้ำนปำกทำง  

บ้ำนรำชช้ำงขวัญ 

ไผ่ขวำง บ้ำนดงเศรษฐี 

บ้ำนดำน  

บ้ำนริมคลองท่ำฬ่อ  

บ้ำนหำดสูง 

เมืองเก่ำ บ้ำนท่ำโพธิ์ 

ย่ำนยำว บ้ำนโนนหัวปัด 

บ้ำนย่ำนยำว  

บ้ำนวังกระดี่ทอง  

บ้ำนวัดหงษ ์ 

บ้ำนวดัหำดมูลกระบือ 

บ้ำนสนำมคลี 

สำยค้ำโห ้ บ้ำนน้อย 

วชิรบำรมี บ้ำนนำ บ้ำนนำ 

บ้ำนหนองสะเดำ 

วังโมกข์ บ้ำนปลวกสูง 

หนองหลุม บ้ำนโนนทอง 
บ้ำนป่ำสัก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหลังถนน 

วังทรำยพูน วังทรำยพูน บ้ำนนำเมือง 

บ้ำนหนองยำงเหนือ 

หนองปลำไหล บ้ำนป่ำหวำย 

บ้ำนห้วยตัดไม้ 

สำกเหล็ก(กิ่งอ.) สำกเหล็ก บ้ำนเกำะแก้ว 
บ้ำนทุ่งส้ำรำญ (บ้ำนสนำมบึง) 

บ้ำนเนินไกเ่ถื่อน  

บ้ำนเนินงิ ว 

สำมง่ำม ก้ำแพงดิน บ้ำนก้ำแพงดิน 

บ้ำนคลองพันจอ  

บ้ำนวังปลำทู 

เนินปอ บ้ำนเจ็ดหำบ 

บ้ำนยำงห้ำหลุม 

สำมง่ำม บ้ำนคลองโนน 

บ้ำนเจริญสุข  

บ้ำนตลำดใหม่  

บ้ำนรำยชะโด 

พิษณุโลก ชำติตระกำร ชำติตระกำร บ้ำนชำติตระกำร 

ท่ำสะแก บ้ำนนำม่วง 

ป่ำแดง บ้ำนน ้ำภำคน้อย 

นครไทย นครไทย บ้ำนคลองจิก 

น ้ำกุ่ม บ้ำนนำแฝก 

บ้ำนนำวงฆ้อง  

บ้ำนนำหิน  

บ้ำนน ้ำกุ่ม  

บ้ำนโป่งเบี ย 

บ้ำนนำบัว บ้ำนร้องกอก 

บ้ำนพร้ำว บ้ำนน ้ำคลำด 

หนองกะท้ำว บ้ำนทุ่งนำงำม 

บ้ำนนำโพธิ์  

บ้ำนโนนตำโพน  

บ้ำนหนองกะท้ำว  

บ้ำนหนองน ้ำปอ 

เนินมะปรำง ชมพู บ้ำนชมพูเหนือ 

บ้ำนเนินคล้อ 

ไทรย้อย บ้ำนเขำดิน 

บ้ำนโคก  

บ้ำนโคกวังสำร  

บ้ำนป่ำคำย 

เนินมะปรำง บ้ำนนำ 

บ้ำนเนินมะปรำง  

บ้ำนหนองขอน  

บ้ำนหนองหม้อแกง 

บ้ำนน้อยซุ้มขี เหล็ก บ้ำนคลองแสลงใหม่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนน้อย 

บ้ำนไผ่ขอน ้ำ 

บ้ำนมุง บ้ำนมุงใต้ 

วังโพรง บ้ำนวังขวัญ 

บำงกระทุ่ม โคกสลุด บ้ำนโฉงกลำง 

บ้ำนโฉงใต้  

บ้ำนย่ำนยำว  

บ้ำนยุ้งข้ำว  

บ้ำนวังตำบัว  

บ้ำนหัวถนน  

บ้ำนหัวแหลม 

ท่ำตำล บ้ำนท่ำดินแดง 

บ้ำนท่ำตำล  

บ้ำนทุ่งน้อย  

บ้ำนเนินสะอำด  

บ้ำนบำงผี  

บ้ำนบึงล้ำ  

บ้ำนบใุหญ ่ 

บ้ำนวังสำร 

นครป่ำหมำก บ้ำนโกรงเกรง 

บ้ำนดงพยอม  

บ้ำนบำงกระน้อย 

บำงกระทุ่ม บ้ำนเกำะดู 

บ้ำนคลองกระล่อน  

บ้ำนบำงกระทุ่ม  

บ้ำนหัวหนอง 

บ้ำนไร่ บ้ำนขอนอำ้ปำก 

บ้ำนโคกสลดุ  

บ้ำนย่ำนโนนไพร  

บ้ำนวัดขวำง  

บ้ำนหำดตระก ู

ไผ่ล้อม บ้ำนท่ำนำ 

บ้ำนท่ำมะขำม  

บ้ำนโพธิ์แดน  

บ้ำนยำงโทน 

วัดตำยม บ้ำนวัดตำยม 

บ้ำนแหลมครก 

สนำมคลี บ้ำนบึงบัว (สนำมคลี) 

บ้ำนสนำมคลี 

บำงระก้ำ ชุมแสงสงครำม บ้ำนคลองลึก 

ท่ำนำงงำม บ้ำนนำชักหวำย 

บ้ำนหนองปลิง 

บ่อทอง บ้ำนดอนอภัย 

บ้ำนบ่อทอง  

บ้ำนบัวยำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพันเสำ  

บ้ำนวัดกลำง  
บ้ำนหนองตำเขยีว 

บ้ำนหนองบัว 

บำงระก้ำ บ้ำนคลองวัดไร่ 

บ้ำนตลุกแรด  

บ้ำนบึงคัด  

บ้ำนโพธิ์ประสำท  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนไร่กลำง  

บ้ำนวังกุ่ม  

บ้ำนวังดำน  

บ้ำนวังเป็ด  

บ้ำนหนองเขำควำย 

บึงกอก บ้ำนประดำ 

บ้ำนปรือกระเทียม 

บ้ำนมณเฑียรทอง 

ปลักแรด บ้ำนดงโคกขำม 

บ้ำนนำหมัน  

บ้ำนปลักแรด  

บ้ำนหนองแขม  

บ้ำนหนองมะปรำง 

บ้ำนหล่ำยโพธิ์  

บ้ำนหล่ำยมือสี 

วังอิทก บ้ำนกระทุ่มยอดน ้ำ 

บ้ำนกรับพวง  

บ้ำนคลองกรับพวง  

บ้ำนวังใหญ ่ 

บ้ำนวังอิทก  

บ้ำนหนองเต่ำด้ำ  

บ้ำนหนองบัว 

หนองกุลำ บ้ำนหนองหลวง 

พรหมพิรำม ดงประค้ำ บ้ำนก้ำแพงดิน 

พรหมพริำม บ้ำนกำญจนำ 

มะตูม บ้ำนแหลมลำด 

วังวน บ้ำนหนองจิก 

เมืองพิษณุโลก งิ วงำม บ้ำนบำกพิง 

บ้ำนบำงทรำย 

จอมทอง บ้ำนจอมทอง 

บ้ำนท่ำโพธิ์  

บ้ำนปำกโทก  

บ้ำนวัดตำล 

ดอนทอง บ้ำนไร่บึงถัง 

ท่ำทอง บ้ำนกรอก 
บ้ำนจูงนำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนต้นหว้ำ  

บ้ำนท่ำทอง  
บ้ำนโป่งหม้อข้ำว 

บ้ำนวัดจุฬำมณ ี

ท่ำโพธิ ์ บ้ำนคลองคู 
บ้ำนคลองหนองเหล็ก  
บ้ำนท่ำโพธิ์  
บ้ำนยำงเอน  
บ้ำนวังวน  
บ้ำนวังส้มซ่ำ 

บ้ำนวัดหอม (วัดพริก,วัดหล่ม) 

ในเมือง บ้ำนคลองมหำดไทย 

บ้ำนกร่ำง บ้ำนกร่ำง 

บ้ำนกร่ำงท่ำวัว  

บ้ำนเด่นโบสถ ์ 

บ้ำนหัวแห (หัวแต) 

บ้ำนคลอง บ้ำนคลอง (บำงสะแก) 
บ้ำนในค่ำย (คลองบำงสะแก) 

บ้ำนบำงสะแก 

บ้ำนป่ำ บ้ำนบึงกระดำน 

บ้ำนป่ำ  

บ้ำนหนองจอก  

บ้ำนแหลมดู่ 

บึงพระ บ้ำนตระกูลสำมนำง 

บ้ำนบบึงพระ  

บ้ำนปำกลำด  

บ้ำนไผ่ล้อม  

บ้ำนหนองตมน้อย 

ปำกโทก บ้ำนตูม 

บ้ำนไผ่ค่อม 

ไผ่ขอดอน บ้ำนไผ่ขอดอน 

พลำยชุมพล บ้ำนบำงพยอมใต้ (วัดตำล) 
บ้ำนบำงสะแก  
บ้ำนพลำยชุมพล (วัดตำล)  
บ้ำนวังหิน 
บ้ำนวัดตำล 

บ้ำนแสงดำว (ท่ำตะเคียน) 

มะขำมสูง บ้ำนท่ำพระ (ท่ำพร้ำว) 

บ้ำนวังแร ่ 

บ้ำนแหลมซ่ำน 

วังน ้ำคู้ บ้ำนบำงทรำย 

บ้ำนปำกดอน  

บ้ำนวังน ้ำคู้ (ปำกพิงออก) 

วัดพริก บ้ำนท่ำโรงออก 
บ้ำนยำงโทน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวัดพริก (เสำหิน) 

สมอแข บ้ำนสมอแข (ชุมแสง) 

หัวรอ บ้ำนคลอง 

บ้ำนตำปะขำว  

บ้ำนตำปะขำวหำย  

บ้ำนเต็งส้ำนัก  

บ้ำนเต็งหนำม  

บ้ำนวังยำง  

บ้ำนสระโคล ่

อรัญญิก บ้ำนโคกมะตูม 

วังทอง ชัยนำม บ้ำนเนินคลี 

บ้ำนกลำง บ้ำนชุมแสง 

บ้ำนหินประกำย 

แม่ระกำ บ้ำนคลองช้ำง 

บ้ำนแถว  

บ้ำนหนองตำเรือง  

บ้ำนแหลมดัด 

วังทอง บ้ำนดอนม่วง 

บ้ำนตำลโปร่ง 

บ้ำนเสือลำกหำง 

วังนกแอ่น บ้ำนบ่อ 

บ้ำนใหม่ล้ำกระโดน 

วังพิกุล บ้ำนดงจันทร์ 

บ้ำนดงพลวง  

บ้ำนวังประดู่  

บ้ำนวังพิกุล 

วัดโบสถ ์ ท้อแท้ บ้ำนดงกระบำก 

บ้ำนท้อแท้ 

บ้ำนท่ำกระดุน  

บ้ำนวัดโบสถ ์

ท่ำงำม บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนยำง  

บ้ำนหนองปลิง  

บ้ำนหัวคงคำ  

บ้ำนใหม่ใต้ 

บ้ำนยำง บ้ำนน ้ำหัก 

บ้ำนเนินตำเกิด 

วัดโบสถ ์ บ้ำนเขำไร่ศรีรำชำ 

บ้ำนท่ำงำม  

บ้ำนวังกร่ำง  

บ้ำนหัววัง (วังยำยถี) 

หินลำด บ้ำนน้อยใน 

เพชรบูรณ ์ บึงสำมพัน กันจ ุ บ้ำนกันจุ 

บ้ำนดงก้ำนตำล  

บ้ำนเนินเสรี 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    หนองแจง บ้ำนบึงตะแบก 

บ้ำนบึงสมบูรณ์ 

เมืองเพชรบูรณ์ ชอนไพร บ้ำนชอนไพร 

บ้ำนตลิ่งชัน  

บ้ำนหัวนำ 

ดงมูลเหล็ก บ้ำนดงมูลเหล็ก 

บ้ำนโนนตะแบก  

บ้ำนโนนสะอำด  

บ้ำนล้ำป่ำสักเหนือ 

ตะเบำะ บ้ำนตะเบำะ 

บ้ำนวังโค้ง  

บ้ำนสีหวด 

ท่ำพล บ้ำนท่ำกกตำล 

นำงั่ว บ้ำนคลองสำน 

นำป่ำ บ้ำนกกไทร 

บ้ำนคลองป่ำสัก  

บ้ำนชอน  

บ้ำนปำกน ้ำ 

นำยม บ้ำนก.ม.2 

บ้ำนคลองกระจัง  

บ้ำนคลองแปด  

บ้ำนซับโอบ  

บ้ำนถ ้ำน ้ำบัง  

บ้ำนท่ำเม่ียง  

บ้ำนนำยม  

บ้ำนวังไทร  

บ้ำนวังลึก  

บ้ำนหนองแหวน 

น ้ำร้อน บ้ำนจ้ำเรียง 

บ้ำนโมคลำ  

บ้ำนหนองตำวง 

บ้ำนโคก บ้ำนคลองบง 

บ้ำนโคก  

บ้ำนไร่อ้อย  

บ้ำนหนองนำรี  

บ้ำนห้วยผักไล  

บ้ำนหัวนำ 

ระวิง บ้ำนยำงลำด 

บ้ำนวังขอน  

บ้ำนห้วยไร่ 

วังชมภู บ้ำนยำงหัวลม 

สะเดียง บ้ำนไทรงำม 

บ้ำนปำกน ้ำ  

บ้ำนปำกปู่ 

ห้วยสะแก บ้ำนหนองหิน 



รายชื่อหมู่บ้านในพืน้ที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   วิเชียรบุรี ท่ำโรง บ้ำนกระโทก  

บ้ำนท่ำน ้ำ  
บ้ำนท่ำโรง 
บ้ำนนำไร่เดียว 

บ่อรัง บ้ำนท่ำโรง 

บ้ำนนำไร่เดียว  

บ้ำนหนองไขน่ ้ำ 

พขุำม บ้ำนไร่อุดม 

พเุตย บ้ำนพเุตย 

สระประดู ่ บ้ำนวังไผ่ 

บ้ำนใหม่ 

ศรีเทพ คลองกระจัง บ้ำนซับตะเคียน 

บ้ำนหนองขำม  

บ้ำนห้วยหวำย 

โคกสะอำด บ้ำนโคกสะอำด 

นำสนุ่น บ้ำนหนองคล้ำ 

บ้ำนหนองยำว 

ศรีเทพ บ้ำนนำตะกรุด 

บ้ำนหนองปลำไหล 

สระกรวด บ้ำนวังน้อย 

หนองไผ่ กองทูล บ้ำนกองทูล 

บ้ำนท่ำทอง  

บ้ำนน ้ำเขียวน้อย  

บ้ำนวังชงโค  

บ้ำนหนองบัวทอง 

ท่ำแดง บ้ำนท่ำเยี่ยม 

นำเฉลียง บ้ำนต้นยำง 

บ้ำนโรงบ่ม  

บ้ำนวังรี 

บัววัฒนำ บ้ำนโคกพัฒนำ 

บ้ำนบัววัฒนำ 

บ้ำนโภชน์ บ้ำนคลองกระโบน 

บ้ำนน ้ำวิ่ง  

บ้ำนโภชน์ 

เพชรละคร บ้ำนเกษมสุข 

บ้ำนเนินมะค่ำ  

บ้ำนเพชรละคร  

บ้ำนล้ำลวงใต้  

บ้ำนสำมสวน 

วังโบสถ ์ บ้ำนตะกุดงำม 

บ้ำนนำข้ำวดอ  

บ้ำนวังโบสถ ์ 

บ้ำนวังประสำน 

ห้วยโป่ง บ้ำนปูจ่้ำว 

หล่มเก่ำ นำเกำะ บ้ำนนำเกำะ (เหล่ำ) 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนนำเกำะ(ห้วยน ้ำพงุ)  

บ้ำนน ้ำอ้อย 
บ้ำนไร่ 
บ้ำนห้วยชัน 

นำซ้ำ บ้ำนแก่งเสี ยว 

นำแซง บ้ำนนำแค 
บ้ำนนำแซง  
บ้ำนไร่-นำขี หูด 
บ้ำนห้วยมะเขือ (ตะวันตก)  
บ้ำนห้วยมะเขือ (ตะวันออก)  
บ้ำนห้วยมะยม (ตะวันตก) 

บ้ำนห้วยมะยม (ตะวันออก) 

บ้ำนเนิน บ้ำนโจะโหวะใต้ 
บ้ำนโจะโหวะเหนือ  
บ้ำนนำทอน  
บ้ำนเนิน 

บ้ำนพร้ำว 

วังบำล บ้ำนน ้ำครั่ง 

หล่มเก่ำ บ้ำนกุดช้ำง 
บ้ำนพรวน  
บ้ำนวังแข้  
บ้ำนวังเวิน 
บ้ำนวังเวิน(หน้ำโรงสวีังเวียน)  
บ้ำนวัดตำล 
บ้ำนวัดทุ่งธงไชย  
บ้ำนศรีสุมัง  
บ้ำนหนองบัวแก้ว  
บ้ำนหล่มเก่ำ  
บ้ำนหินกลิ ง 

บ้ำนเหล่ำเพิ่ม 

หินฮำว บ้ำนท่ำผู 

บ้ำนปำฝำ  

บ้ำนภูผักไซ่  

บ้ำนหนองยำว  

บ้ำนหนองเล  

บ้ำนหินฮำว 

หล่มสัก ช้ำงตะลูด บ้ำนดงน้อย 

บ้ำนวังซอง  

บ้ำนห้วยสวิงน้อย 

ตำลเดี่ยว บ้ำนตำลเดี่ยว 

บ้ำนน ้ำอ้อย  

บ้ำนสักงอย  

บ้ำนใหม่ 

ท่ำอิบุญ บ้ำนท่ำมะทัน 
บ้ำนท่ำอิบุญ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนนำแซงน้อย  

บ้ำนบุ่ง  
บ้ำนโป่งค่ำง 

บ้ำนวังมลใต้ 

น ้ำเฮี ย บ้ำนกุดโก 

บ้ำนน ้ำเฮี ย 

บ้ำนกลำง บ้ำนน ้ำเลน 

บ้ำนน ้ำหลุม  

บ้ำนป่ำบง  

บ้ำนสักงอยน้อย 

บ้ำนติ ว บ้ำนกกเดื่อ 

บ้ำนติ ว  

บ้ำนท่ำ  

บ้ำนทุ่งนำทอน  

บ้ำนฟำกห้วย 

บ้ำนไร่ บ้ำนคลองยำง 

บ้ำนวังกะทะ 

บ้ำนโสก บ้ำนทุ่งส้มเลำ 

บ้ำนรองไผ่  

บ้ำนส้มเลำ  

บ้ำนส้มเลำเหนือ  

บ้ำนโสก  

บ้ำนไฮหย่อง 

บ้ำนหวำย บ้ำนร่องบง 

บ้ำนหวำยใต้ 

บุ่งคล้ำ บ้ำนกุดกุ่ม 

บ้ำนปำกห้วยด่ำน  

บ้ำนโพธิ์ทอง 

ปำกช่อง บ้ำนน ้ำดุกศรีทอง 

ปำกดุก บ้ำนท่ำกกแก 

ฝำยนำแซง บ้ำนท่ำสวนมอญ 

บ้ำนนำสมบูรณ์  

บ้ำนบึงกลำง  

บ้ำนบึงเหนือ  

บ้ำนฝำยนำแซง  

บ้ำนห้วยกอก 

ลำนบ่ำ บ้ำนคลองสีฟัน 

บ้ำนจำงวำง  

บ้ำนท่ำขำม  

บ้ำนไร่พัฒนำ  

บ้ำนลำนบ่ำ 

วัดป่ำ บ้ำนน ้ำพงุ 

บ้ำนบึงใต้  

บ้ำนบุ่งยำง  

บ้ำนสักงอย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    สักหลง บ้ำนขวัญโยน  

บ้ำนขวัญโยนใต้  
บ้ำนดอนสว่ำง  
บ้ำนวังร่อง  
บ้ำนหนองบัว 
บ้ำนห้วยโปร่ง 

หนองไขว่ บ้ำนดงข่อย 

บ้ำนดงเหมือง  

บ้ำนท่ำขำว  

บ้ำนท่ำมะกล้วย  

บ้ำนท่ำแร ่ 

บ้ำนน ้ำก้อแกเครือ  

บ้ำนน ้ำก้อหัวขัว  

บ้ำนน ้ำพงุ  

บ้ำนปำกหว้ยขอนแก่น  

บ้ำนสวนละมุด  

บ้ำนหนองขำม  

บ้ำนหนองไขว่ 

หนองสว่ำง บ้ำนหนองสว่ำง 

ห้วยไร่ บ้ำนแก่งยำว 

บ้ำนท่ำช้ำง  

บ้ำนร่องคู  

บ้ำนร่องคูใต้  

บ้ำนห้วยไร่ 

บ้ำนหัวนำท่ำช้ำง 

แพร ่ เด่นชัย ปงป่ำหวำย บ้ำนต้นม่วง 

บ้ำนปงป่ำหวำย  

บ้ำนแม่ยุน้  

บ้ำนสวนหลวง 

เมืองแพร่ ท่ำข้ำม บ้ำนท่ำขวัญ 

บ้ำนไผ่ล้อม 

ทุ่งกวำว บ้ำนทุ่งกวำว 

บ้ำนหัวดง 

ป่ำแมต บ้ำนน ้ำโค้ง 

บ้ำนมหำโพธิ์  

บ้ำนสองแคว  

บ้ำนหนองใหม่ 

แม่ค้ำมี บ้ำนสันป่ำสัก 

แม่ยม บ้ำนต้นค่ำ 

บ้ำนท่ำบัวลอย  

บ้ำนนันทำรำม  

บ้ำนหนองกลำง 

แม่หล่ำย บ้ำนบุญเจริญ 

วังธง บ้ำนปำกห้วย 
บ้ำนวังธง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนเวียงตั ง 

วังหงษ ์ บ้ำนวังมอญ 

บ้ำนวังหงษ์ 

ลอง ทุ่งแล้ง บ้ำนดอยชัย 
บ้ำนทุ่งแล้ง  
บ้ำนปำกจอก  
บ้ำนปำกจอกตะวันตก  
บ้ำนปำกจอกตะวันออก  
บ้ำนผำจั บ 
บ้ำนวังเลียง  
บ้ำนหำดผำคัน  
บ้ำนใหม่ปำกจอก 

บ้ำนอ้ำยลิ ม 

บ้ำนปิน บ้ำนก้องฝำย 

บ้ำนบ่อ  

บ้ำนใหม่ 

ปำกกำง บ้ำนท่ำเดื่อ 

บ้ำนปำกกำง  

บ้ำนปำกปง  

บ้ำนร่องบอน  

บ้ำนวังเคียน  

บ้ำนวังต้นเกลือ  

บ้ำนหำดทรำยค้ำ  

บ้ำนไฮสร้อย 

แม่ปำน บ้ำนแม่ปำนนอก 

บ้ำนแม่ปำนใน 

ห้วยอ้อ บ้ำนแม่ลำนใต้ 

บ้ำนแม่ลำนเหนือ 

วังชิ น แม่ บ้ำนค้ำงใจ 

บ้ำนสบเกิ๋ง 

วังชิ น บ้ำนวังแฟน 

บ้ำนสีธพิันธ์ 

สอง บ้ำนหนุน บ้ำนหนุนเหนือ 

แดนชุมพล บ้ำนป่ำแดงใต้ 

เตำปนู บ้ำนเตำปูน 

บ้ำนท่อสมำน  

บ้ำนปงค่ำ  

บ้ำนป่ำแดง  

บ้ำนอัมพวัน 

ทุ่งน้ำว บ้ำนร่องเย็น 

บ้ำนกลำง บ้ำนกลำง 
บ้ำนกลำงทุ่ง  
บ้ำนคุ้ม  
บ้ำนต้นผึ ง 
บ้ำนเทพสุนทรินทร์ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนลับแลง  

บ้ำนวังดิน  
บ้ำนหนองสุวรรณ  
บ้ำนหล่ำย 
บ้ำนเหนือ 

บ้ำนหนุน บ้ำนลอง 

บ้ำนลองลือบุญ  

บ้ำนศรีมูลเรือง  

บ้ำนหนุนใต้  

บ้ำนหนุนเหนือ 

ห้วยหม้ำย บ้ำนจัดสรร 
บ้ำนดอนแก้ว  
บ้ำนต้นหนุน  
บ้ำนนำตอง  
บ้ำนป่ำคำ  
บ้ำนร่องถ่ำน  
บ้ำนลูนิเกตุ  
บ้ำนห้วยกำน  
บ้ำนห้วยขอน  
บ้ำนห้วยหม้ำย 

บ้ำนห้วยหม้ำยหล่ำยห้วย 

หัวเมือง บ้ำนวังฟ่อน 

บ้ำนหนองเสี ยว  

บ้ำนหัวเมือง 

สูงเม่น ร่องกำศ บ้ำนปงพร้ำว 

เวียงทอง บ้ำนเขื่อนค้ำลือ 

บ้ำนไชยมำตร์  

บ้ำนน ้ำบ่อ  

บ้ำนผำสุข 

บ้ำนโพธิ์สุนทร  

บ้ำนเวียงทองใหม่  

บ้ำนหนองเกตู 

สบสำย บ้ำนวังวน 

บ้ำนสบสำย 

หนองม่วงไข่ ทุ่งแค้ว บ้ำนทุ่งแค้ว 

บ้ำนริมยม 

น ้ำรัด บ้ำนน ้ำรัด 

บ้ำนย่ำนยำว  

บ้ำนย่ำนยำวเหนือ  

บ้ำนหนองน ้ำรัด  

บ้ำนอุทธรณ์ 

วังหลวง บ้ำนวังหลวง 

หนองม่วงไข่ บ้ำนหนองม่วงไข่ 
บ้ำนหนองใหม่พัฒนำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
  แม่ฮ่องสอน ขุนยวม ขุนยวม บ้ำนขุนยวม 

เมืองปอน บ้ำนท่ำหินส้ม 

บ้ำนหำงปอน 

แม่เงำ บ้ำนต่อแพ 

บ้ำนหลวง 

เมืองแม่ฮ่องสอน ผำบ่อง บ้ำนผำบ่องเหนือ 

บ้ำนม่อนตะแลง  

บ้ำนแม่สะกึด 

หมอกจ้ำแป่ บ้ำนหมอกจ้ำแป่ 

แม่ลำน้อย ท่ำผำปุม้ บ้ำนแม่เตี๋ย 

แม่ลำน้อย บ้ำนทุ่งสำรภี 

บ้ำนแม่ลำน้อย  

บ้ำนห้วยริน 

แม่สะเรียง บ้ำนกำศ บ้ำนท่ำข้ำมเหนือ 

บ้ำนป่ำหมำก  

บ้ำนพะมอลอ  

บ้ำนสบหำร 

แม่ยวม บ้ำนกองแป 

บ้ำนคะปวง  

บ้ำนทุ่งแพมเหนือ  

บ้ำนห้วยโผ 

แม่สะเรียง บ้ำนในเวียง 

สบเมย แม่สวด บ้ำนแม่สวด 

ล้ำปำง เถิน เถินบุรี บ้ำนวังหินพัฒนำ 

บ้ำนเหล่ำมะกอก 

นำโป่ง บ้ำนนำเบี ย 

บ้ำนสันหลวง  

บ้ำนหล่ำยท่ำ 

แม่ถอด บ้ำนขุนสวัสดิ์ 

บ้ำนดงชัย  

บ้ำนแม่ถอดใต้ 

แม่ปะ บ้ำนท่ำผำ 

บ้ำนแม่ปะแพะ  

บ้ำนแม่ปะหลวง 

แม่วะ บ้ำนผดุงรำษฎร์รังสรรค 

บ้ำนแม่วะแล้ง  

บ้ำนแม่วะสันบุญเรือง 

ล้อมแรด บ้ำนเด่นแก้ว 

บ้ำนแพะหลวง 

แม่พริก ผำปัง บ้ำนเด่นอุดม 

บ้ำนนำริน 

แม่ปุ บ้ำนวังผ ู

แม่พริก บ้ำนท่ำด่ำน 

บ้ำนแม่พริกบน  

บ้ำนแม่พริกลุ่ม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนร่มไม้ยำง 

บ้ำนสันขี เหล็ก  

บ้ำนสันป่ำสัก 

สบปรำบ นำยำง บ้ำนกำด 

บ้ำนดง  

บ้ำนนำยำง  

บ้ำนไร่ 

แม่กัวะ บ้ำนกัวะ 

บ้ำนปงกำ  

บ้ำนแม่กัวะ 

สบปรำบ บ้ำนทุ่งพัฒนำ 

บ้ำนแพะ  

บ้ำนหล่ำย 

ล้ำพูน บ้ำนธิ บ้ำนธิ บ้ำนป่ำลำน(ศรีดอนชัย) 

บ้ำนสันมะนะ 

บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง บ้ำนดอยก้อม 

บ้ำนสบล้อง  

บ้ำนห้วยปำงค่ำ 

ป่ำพลู บ้ำนเกำะทุ่งม่ำน 

บ้ำนทุ่งม่ำน 

หนองปลำสะวำย บ้ำนหนองสูน 

เหล่ำยำว บ้ำนดงมะเฟือง 

บ้ำนแพะโป่ง 

ป่ำซำง ท่ำตุ้ม บ้ำนท่ำตุ้ม 

นครเจดีย์ บ้ำนโป่งร ู

บ้ำนหนองสมณะใต้ 

น ้ำดิบ บ้ำนท่ำไม้ 

บ้ำนวังสวนกล้วย  

บ้ำนหนองผ้ำขำว 

บ้ำนเรือน บ้ำนเจดีย์สำมยอด 

บ้ำนบ่อคำว  

บ้ำนหนองดู่ 

ปำกบ่อง บ้ำนหนองผ้ำ 

ป่ำซำง บ้ำนล้อง 

ม่วงน้อย บ้ำนกอม่วง 

บ้ำนม่วงน้อย 

มะกอก บ้ำนหนองสร้อย 

เมืองล้ำพูน ต้นธง บ้ำนจักรค้ำภิมุข 
บ้ำนบ่อแฮ้ว  
บ้ำนพันตำเกิน  
บ้ำนริมกวง  
บ้ำนศรยี้อย  
บ้ำนสันต้นธง  
บ้ำนสันมหำพน  
บ้ำนใหม่ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    บ้ำนแป้น บ้ำนบูชำ  

บ้ำนแป้น  
บ้ำนม่วง  
บ้ำนสันมะกรูด 
บ้ำนสันมะโก 

ประตูป่ำ บ้ำนท่ำกว้ำง 

บ้ำนร่องเช่ียว  

บ้ำนวังมุย  

บ้ำนศรสีุพรรณ 

ริมปิง บ้ำนกลำงทุ่ง 

บ้ำนป่ำยำง  

บ้ำนร่องกำศ  

บ้ำนหนองผ้ำ  

บ้ำนฮ่องแล้ง 

เวียงยอง บ้ำนพระยืน 

บ้ำนแม่สำรบ้ำนตอง  

บ้ำนวังไฮ  

บ้ำนเวียงยอง  

บ้ำนศรีบุญชู 

หนองหนำม บ้ำนทุ่ง (รั ว) 

เหมืองง่ำ บ้ำนทุ่ง 

บ้ำนวังทอง  

บ้ำนศรีบุญยืน  

บ้ำนศรีสองเมือง  

บ้ำนเหมืองง่ำ 

เหมืองจี  บ้ำนป่ำตอง 

บ้ำนป่ำตองหลวง  

บ้ำนป่ำตัน  

บ้ำนฝั่งหม่ิน  

บ้ำนฝำยแป้น  

บ้ำนหมูเปิ้ง  

บ้ำนห้วยส้ม  

บ้ำนเหมืองจี   

บ้ำนเหมืองจี ใหม่ 

อุโมงค์ บ้ำนกอม่วง 
บ้ำนชัยสถำน  
บ้ำนเชตวัน  
บ้ำนป่ำลำน  
บ้ำนป่ำเส้ำ  
บ้ำนป่ำเห็ว  
บ้ำนแม่ร่องน้อย  
บ้ำนไร่ 
บ้ำนสันกับตอง  
บ้ำนอุโมงค ์ 
บ้ำนฮ่องกอก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   แม่ทำ ทำกำศ บ้ำนเกำะทรำย  

บ้ำนดอยแช่  
บ้ำนทำกำศ  
บ้ำนนำห้ำ  
บ้ำนหนองผึ ง 
บ้ำนหม่ืนข้ำว 

ทำขุมเงิน บ้ำนแพะริมน ้ำ 

บ้ำนสบเมย 

ทำทุ่งหลวง บ้ำนท้องฝำย (ท้องฝำย) 

ทำปลำดุก บ้ำนปงอ้อ 

บ้ำนแม่ป่ำข่ำ 

ทำสบเส้ำ บ้ำนดง 
บ้ำนดอยแก้ว  
บ้ำนผำตั ง  
บ้ำนร้องเรือ 

บ้ำนสบเส้ำ (เกำะสบชัย) 

เวียงหนองล่อง(ก่ิงอ.) หนองยวง บ้ำนรอ้งเครือกวำว 

บ้ำนหัวห้วย 

หนองล่อง บ้ำนวังสะแกง 

บ้ำนหนองล่อง 

อมก๋อย ม่อนจอง บ้ำนอมแพน 

แม่ตื่น บ้ำนห้วยไกป่่ำ 

บ้ำนห้วยดินหม้อ 

สุโขทัย กงไกรลำศ กกแรต บ้ำนแก่นหลวง 

บ้ำนคลองตะเข ้ 

บ้ำนท่ำพำย  

บ้ำนในดง  

บ้ำนบ่อเพลำ  

บ้ำนปรักทอง  

บ้ำนปรักรัก  

บ้ำนป่ำรัง 

ไกรกลำง บ้ำนกลำง 

บ้ำนคลองวังทอง  

บ้ำนดอนสัก  

บ้ำนใน  

บ้ำนป่ำตำล  

บ้ำนแป้ง 

ไกรนอก บ้ำนไกรนอก 

บ้ำนคุ้งยำง  

บ้ำนป่ำยำง  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนวังไผ่สูง  

บ้ำนวัดโบสถ ์

ไกรใน บ้ำนไกรใน 
บ้ำนโฉงต้นเหงำ้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนป่ำมะม่วง  

บ้ำนแปลงกุ  
บ้ำนวังขวัญ  
บ้ำนหนองกำสลัก  
บ้ำนหนองตะแบก  
บ้ำนหนองเทโพ  
บ้ำนหนองบัว  
บ้ำนหนองมะเกลือ 
บ้ำนหนองเสำเถียร 

ดงเดือย บ้ำนดงเดือย 

บ้ำนดงยำง  

บ้ำนดอนส้ำโรง 

บ้ำนโพธิ์หอม  

บ้ำนยำงแดน  

บ้ำนยำงมวน  

บ้ำนวังศรีไพร  

บ้ำนวังสะตือ 

ท่ำฉนวน บ้ำนคลองยำง 

บ้ำนน ้ำเรื่อง  

บ้ำนวังอ้ำยขวำก  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหล่ำยปอแดง  

บ้ำนหำงตลำด 

บ้ำนกร่ำง บ้ำนกร่ำง 

บ้ำนหนองเงิน  

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 

บ้ำนใหม่สุขเกษม บ้ำนจกิเอน 

บ้ำนนำแถว  

บ้ำนใหม่โพธิ์ทอง  

บ้ำนใหม่สุขเกษม 

ป่ำแฝก บ้ำนข่อยสองนำง 

บ้ำนดงม่วง  

บ้ำนนำมะเกลือ  

บ้ำนป่ำแฝก  

บ้ำนไผ่หนองฆ้อง  

บ้ำนวัดเต่ำทอง  

บ้ำนเสำหิน  

บ้ำนหนองเต่ำ 

หนองตูม บ้ำนเกำะนอก 

บ้ำนหนองตูม 

คีรีมำศ โตนด บ้ำนทรำยทอง 

บ้ำนป่ำตะแบก  

บ้ำนหนองกก  

บ้ำนเหนือ 

ทุ่งยำงเมือง บ้ำนทุ่งยำงเมือง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวังกร่ำง 

บ้ำนสงกระสำ 

ทุ่งหลวง บ้ำนวัดบึง 2 

นำเชิงคีร ี บ้ำนขุนนำวัง 

บ้ำนนำสระลอย 

บ้ำนป้อม บ้ำนโคกกระเชียง 

บ้ำนเด่นสำมัคคี  

บ้ำนตะพังมะพลับ  

บ้ำนเนินยำง 

ศรีคีรีมำศ บ้ำนกงเสลียง 

บ้ำนโนนใหญ ่ 

บ้ำนโนนใหญท่่ำดินแดง  

บ้ำนหนองหญ้ำไซ  

บ้ำนหลุมแห้ว 

สำมพวง บ้ำนตะเขข้ำน 

หนองกระดิ่ง บ้ำนล้ำคลองยำง 

หนองจิก บ้ำนหนองกระทุ่ม 

บ้ำนหนองจิก 

ทุ่งเสลี่ยม เขำแก้วศรีสมบูรณ์ บ้ำนสำมหลัง 

บ้ำนใหม่ 

ไทยชนะศึก บ้ำนคลองส้ำรำญ 

บ้ำนท่ำต้นธง  

บ้ำนฝั่งหม่ิน  

บ้ำนแม่ทุเลำ 

บ้ำนด่ำนลำนหอย วังน ้ำขำว บ้ำนลำนดู่ 

บ้ำนวังพง 

เมืองสุโขทัย บ้ำนกล้วย บ้ำนกล้วย 

บ้ำนขวำง  

บ้ำนตระพังมะกอก 

บ้ำนนำโพธิ์  

บ้ำนในดอน  

บ้ำนเพชรไฝ  

บ้ำนหำงคลอง  

บ้ำนเหนือวัด 

บ้ำนสวน บ้ำนคลองปลำยนำ 

บ้ำนป่ำ  

บ้ำนโป่ง  

บ้ำนไผ่ขวำง  

บ้ำนสวนเหนือ  

บ้ำนหนองโครง  

บ้ำนหนองทอง 

บ้ำนหลุม บ้ำนกระชงค์ 

บ้ำนคลองกง  

บ้ำนคลองระหัน  

บ้ำนเนินยำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวังครก - วังแดง  

บ้ำนหลุม  
บ้ำนหำงคลอง 

บ้ำนเหนือ 

ปำกแคว บ้ำนท่ำพระ 

บ้ำนวังหิน 

ปำกพระ บ้ำนปำกพระ 

บ้ำนลัดทรำยมูล  

บ้ำนวังขวำก  

บ้ำนหนองพยอม 

เมืองเก่ำ บ้ำนนำ 

บ้ำนปำกคลอง  

บ้ำนเพชรไฝ  

บ้ำนรำวต้นเกลือ 

ยำงซ้ำย บ้ำนกระชงค์ 

บ้ำนบำงกระบำน  

บ้ำนบำงกระบำนใหญ ่ 

บ้ำนบำงหว่ำน  

บ้ำนยำงซ้ำย  

บ้ำนยำงซ้ำยสำมัคคี  

บ้ำนวังขวัญ  

บ้ำนวังโพธิ์  

บ้ำนหรรษำ  

บ้ำนใหม่บำงหว่ำน 

วังทองแดง บ้ำนคลองยอ 

บ้ำนตระพังโพธิ์ศรี  

บ้ำนวังทองแดง  

บ้ำนส้ำนัก  

บ้ำนไสยำศน์ 

บ้ำนหนองยำว 

ศรีนคร คลองมะพลับ บ้ำนนิคมสหกรณ ์

บ้ำนบึงพระยอด  

บ้ำนโรตำรี่ 

นครเดิฐ บ้ำนนิคมพัฒนำ 

ศรีนคร บ้ำนรำษฎร์อุดมสุข 

บ้ำนศรีนคร  

บ้ำนสวนพลู  

บ้ำนเหมือง 

ศรีสัชนำลัย ท่ำชัย บ้ำนศำลำไกฟุ่บ 

บ้ำนแก่ง บ้ำนแก่งเหนือ 

บ้ำนศรสีวรรค ์

สำรจิตร บ้ำนคุก 

ศรีส้ำโรง เกำะตำเลียง บ้ำนคลองน ้ำออก 

บ้ำนปำกแก่ง  

บ้ำนวัดทุ่ง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหนองกระดี่ 

บ้ำนหนองยำว 

ทับผึ ง บ้ำนเกำะวงษเ์กียรติ์ 

บ้ำนเตว็ดนอก  

บ้ำนท่ำช้ำง 

นำขุนไกร บ้ำนนำขุนไกร 

บ้ำนวังสมบูรณ์  

บ้ำนสันติสุข 

บ้ำนซ่ำน บ้ำนซ่ำน 

บ้ำนทุ่งรวงทอง  

บ้ำนปำกคลองแดน 

บ้ำนนำ บ้ำนไกลใหม่ 

บ้ำนไร่ บ้ำนนำพง 

บ้ำนบุ่งสัก 

รำวต้นจันทร ์ บ้ำนคลองป่ำไผ่ 

บ้ำนรำวต้นจันทร์ 

วังใหญ ่ บ้ำนเตว็ดใน 

บ้ำนวังใหญ ่ 

บ้ำนสระบัว 

วัดเกำะ บ้ำนใต้วัด 

บ้ำนวัดเกำะ  

บ้ำนหนองทอง 

สวรรคโลก นำทุ่ง บ้ำนดงไทย 

ป่ำกุมเกำะ บ้ำนคลองแค 

บ้ำนดงมะพูด 

ย่ำนยำว บ้ำนปัน้จั่น 

วังไม้ขอน บ้ำนไร่ 

หนองกลับ บ้ำนหนองแขม 

อุตรดติถ ์ ตรอน ข่อยสูง ข่อยสูง 

บ้ำนข่อยสูง  

บ้ำนข่อยสูงใต้  

บ้ำนดงจันทน์  

บ้ำนดงจันทร ์ 

บ้ำนไผ่ลูกช้ำง  

บ้ำนแหลมถ่อน  

บ้ำนแหลมทอง 

น ้ำอ่ำง บ้ำนคลองเรียงงำม 

บ้ำนนำ  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนไร่เจรญิ  

บ้ำนไร่น้อย  

บ้ำนเหล่ำ  

บ้ำนใหญ ่

บ้ำนแก่ง บ้ำนแก่ง 
บ้ำนช้ำทอง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพงสะตือ  

บ้ำนร้องประตู่  
บ้ำนหนองบัวแดง  
บ้ำนหมู่สี่พัฒนำ  
บ้ำนหมู่ห้ำสำมัคคี 
บ้ำนหำดสองแคว 

วังแดง ตรอน 

บ้ำนวังหิน  

บ้ำนเสำหิน  

บ้ำนใหม่พัฒนำ  

บ้ำนใหม่โพธเ์ย็น  

บ้ำนใหม่เยำวชน 

หำดสองแคว บ้ำนบึงพำด 

บ้ำนหำดสองแคว  

หำดสองแคว 

ทองแสนขัน บ่อทอง บ่อทอง 

ป่ำคำย บ้ำนไร่ห้วยพี  

ผักขวง ผักขวง 

ท่ำปลำ ผำเลือด บ้ำนผำเลือดใต้ 

พิชัย คอรุม คอรุม 

บ้ำนกองโค  

บ้ำนปำกคลอง  

บ้ำนม่วงตำล 

ท่ำมะเฟือง ท่ำมะเฟือง 

บ้ำนโคกหม้อ  

บ้ำนท่ำมะเฟือง  

บ้ำนน ้ำใสใต้  

บ้ำนหัวบึง  

บ้ำนหำดกรวด  

บ้ำนหำดทับยำ 

ท่ำสัก ท่ำสัก 

บ้ำนช้ำตก  

บ้ำนช้ำสอง  

บ้ำนช้ำหน่ึง  

บ้ำนเต่ำไห  

บ้ำนเต่ำไหเหนือ  

บ้ำนท่ำสัก  

บ้ำนนิคมบึงพำด 

ในเมือง ในเมือง 
บ้ำนคลองกะชี (ห้วยซึ ง) 
บ้ำนท่ำเดื่อ  
บ้ำนในเมือง  
บ้ำนหน้ำพระธำตุ  
บ้ำนหัวค่ำยพิชัย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    บ้ำนโคน บ้ำนกำศ 

 บ้ำนกำศเหนือ 
 บ้ำนคลองกะพั ว 
 บ้ำนโคน 
 บ้ำนไชยมำตย์ 
 บ้ำนตอนิมิตร 
 บ้ำนท้ำยคุ้ง 
 บ้ำนทุ่งเลน 
 บ้ำนน ้ำบ่อ 
 บ้ำนปงพร้ำว 
 บ้ำนผำสุก 
 บ้ำนร่องกำศ 
 บ้ำนหำดก้ำแพง 
 บ้ำนหำดสำยบัว 
 บ้ำนเหล่ำป่ำผึ ง 
 ร่องกำศ 

บ้ำนดำรำ บ้ำนเกำะ 
 บ้ำนเกำะตะวันตก (ดำรำ) 
 บ้ำนคลองละมุง 
 บ้ำนดำรำ 
 บ้ำนเด่นประดู่ 
 บ้ำนร่องกำศใต้ 
 บ้ำนวังพะเนียด 
 บ้ำนวังสะโม 
 บ้ำนวังส้ำโม 
บ้ำนหม้อ บ้ำนดอนโพธิ ์
 บ้ำนดอนโพเหนือ 
 บ้ำนท้ำยน ้ำ 
 บ้ำนโรงหม้อ 
 บ้ำนสบสำย 
 บ้ำนหม้อ 
 บ้ำนหำดลี่ 
 บ้ำนหำดสำแล 
พญำแมน บ้ำนโคน 
 บ้ำนดง 
 บ้ำนท่ำมะปรำง 

ไร่อ้อย บ้ำนคลองวัดไพร 
 บ้ำนโคน 
 บ้ำนท่ำข้ำม 
 บ้ำนท่ำดินแดง 
 บ้ำนฟ้ำเรือง 
 บ้ำนไร่อ้อย 
 บ้ำนวังตอ 
 บ้ำนวังผักรุง 
 พญำแมน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     ไร่อ้อย 

เมืองอุตรดิตถ ์ ขุนฝำง บ้ำนห้วยพนูก 
  บ้ำนเหล่ำป่ำสำ 
 คุ้งตะเภำ คุ้งตะเภำ 
  บ้ำนคุ้งตะเภำ 
  บ้ำนงิ วงำม 
  บ้ำนป่ำกล้วย 
  บ้ำนป่ำขนุน 
  บ้ำนหัวหำด 
  บ้ำนหำดเสือเต้น 
 งิ วงำม งิ วงำม 
  บ้ำนงิ วงำม 
  บ้ำนปำกฝำง 
  บ้ำนไร่กล้วย 
  บ้ำนวังขอน 
  บ้ำนวังสีสูบ 
 ท่ำเสำ บ้ำนเนินตำตุ้ม 
  บ้ำนหนองค้ำฮ้อย 
  บ้ำนหนองบัว 
 ท่ำอิฐ ท่ำเสำ 
  ท่ำอิฐ 
  บ้ำนเกำะกลำง 
  บ้ำนดงตะขบ 
  บ้ำนบนดง 
  บ้ำนหนองผำ (นำโป่ง) 
  บ้ำนห้วยไผ่ 
  เมืองอุตรดิตถ ์
 น ้ำริด น ้ำริด 
  บ้ำนน ้ำริดใต้ 
 บ้ำนเกำะ บ้ำนเกำะ 
  บ้ำนป่ำเซ่ำ 
  บ้ำนป่ำยำง 
  บ้ำนแม่พร่อง 
  บ้ำนหนองคัน 
  บ้ำนหมอนไม้ 
  ป่ำเซ่ำ 
 บ้ำนด่ำน บ้ำนคุ้งยำง 
  บ้ำนปำกสรวง 
  บ้ำนไร่ 
  บ้ำนหำดสำรส้ม 
 ป่ำเซ่ำ บ้ำนเกำะไทย 
  บ้ำนบุ่งวังงิ ว 
  บ้ำนปำกคลอง 
  บ้ำนหนองกลำย 
 ผำจุก บ้ำนคลองนำพง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนผำจักร 

บ้ำนผำจุก 

บ้ำนพระฝำง 

บ้ำนวังเบน 

บ้ำนวังยำง 

บ้ำนหมอนไม้ 

ผำจุก 
วังกะพี  บ้ำนคอวัง 
 บ้ำนท่ำทอง 
 บ้ำนท้ำยเตย 
 บ้ำนป่ำถ่อน 
 บ้ำนวังกะพี  
 บ้ำนวังโป่ง 
 วังกะพี  
หำดกรวด บ้ำนทับใหม่ 
 บ้ำนท่ำ 
 บ้ำนบุ่งจิก 
 บ้ำนปำงหม่ิน 
 บ้ำนวังหมู 
หำดงิ ว บ้ำนนำน้อย 
 บ้ำนน ้ำหมีน้อย 
 บ้ำนหนองป่ำไร่ 
 หำดงิ ว 

ลับแล ทุ่งยั ง บ้ำนซ้ำป่ำหวำย 
  บ้ำนตำล 
  บ้ำนเนินซ่ำน 
 ไผ่ล้อม บ้ำนเกำะตำเพชร 
  บ้ำนไผ่เขียว 
  บ้ำนไผล่้อม 
  ไผ่ล้อม 

อุทัยธำนี เมืองอุทัยธำนี ท่ำซุง บ้ำนดงยำงใต้ 
   บ้ำนท่ำซุง 
   บ้ำนท่ำตำโปย 
   บ้ำนบึงทับแต้ 
   บ้ำนโรงน ้ำแข็ง 
   บ้ำนหนองปลำมัน 
  ทุ่งใหญ ่ บ้ำนตำกแดด 
   บ้ำนโพธิส์้ม 
   บ้ำนวังปลำกด 
   บ้ำนหำดสูง 
  น ้ำซึม บ้ำนพันตุ่น 
  สะแกกรัง บ้ำนบำงกุ้ง 
   บ้ำนบำงใหญ่ 
  หนองพังค่ำ บ้ำนเนื อร้อน 
   บ้ำนหนองหอย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    หำดทนง บ้ำนหัวแหลม 

หนองขำหย่ำง ดงขวำง บ้ำนทุ่งปำจำน 

บ้ำนลำนคำ  

บ้ำนใหม่ 

หมกแถว บ้ำนหนองเขำขัน 

5 กำฬสินธุ กมลำไสย กมลำไสย บ้ำนดอนยำง 

บ้ำนน ้ำจั น  

บ้ำนปำกน ้ำ 

เจ้ำท่ำ บ้ำนเก่ำน้อย 

บ้ำนแจ้งจม  

บ้ำนโจด  

บ้ำนดงลิง  

บ้ำนท่ำกลำง  

บ้ำนท่ำสำมัคคี  

บ้ำนท่ำใหม่  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหนองมะเกลือ  

บ้ำนเหมือดแอ่ 

ดงลิง บ้ำนโคกส ี

บ้ำนดอนสวรรค์  

บ้ำนตำแอก  

บ้ำนตำฮะ  

บ้ำนโนนเมือง  

บ้ำนเมย  

บ้ำนศรลี้ำดวน  

บ้ำนสวนโคก  

บ้ำนสีถำน 

ธัญญำ บ้ำนแก 

บ้ำนส้มโฮง  

บ้ำนสะอำดสมศรี  

บ้ำนหัวแฮด 

หลักเมือง บ้ำนโนนสวำง 

บ้ำนลำด  

บ้ำนสว่ำง 

เมืองกำฬสินธุ์ กำฬสินธุ์ บ้ำนกุดอ้อ 

ล้ำพำน บ้ำนดงเมือง 

หลุบ บ้ำนดอนนำแก 

บ้ำนดอนสนวน  

บ้ำนสุขสวัสดิ์  

บ้ำนหนองคอนชัย 

ห้วยโพธิ์ บ้ำนดอนม่วง 

ยำงตลำด ดอนสมบูรณ์ บ้ำนดอนยำนำง 

นำด ี บ้ำนขมิ น 

บ้ำนชัยศร ี

บัวบำน บ้ำนเชียงงำม 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนโนนแดง 

ยำงตลำด บ้ำนเปลือย 

อุ่มเม่ำ บ้ำนอุ่มเม่ำ 

บ้ำนอุ่มเม่ำเหนือ 

ขอนแก่น โคกโพธิ์(กิ่งอ.) นำแพง บ้ำนโนนสะอำด 

บ้ำนโคก บ้ำนนำยำว 

ชนบท ชนบท บ้ำนท่ำข่อย 

บ้ำนท่ำข่อยใต้ 

โนนพะยอม บ้ำนโนนพะยอม 

บ้ำนโนนพะยอมน้อย 

ศรีบุญเรือง บ้ำนดอนดู่ 

บ้ำนดอนดู่น้อย  

บ้ำนท่ำม่วง  

บ้ำนท่ำม่วงน้อย  

บ้ำนหนองหวำย  

บ้ำนใหม่ศิวิไล 

ชุมแพ ชุมแพ บ้ำนเชิญ 

นำเพียง บ้ำนนำเพียง 

บ้ำนโนนลำน 

บ้ำนหนองผือ 

น ้ำพอง กุดน ้ำใส บ้ำนกุดกว้ำง 

บ้ำนโนนพยอม 

ท่ำกระเสริม บ้ำนกุดพังเครือ 

บ้ำนท่ำกระเสริม  

บ้ำนท่ำโพธิ์  

บ้ำนท่ำมะเดื่อ  

บ้ำนท่ำมะเดื่อน้อย  

บ้ำนบึงเป่ง 

น ้ำพอง บ้ำนด้วง 

บ้ำนขำม บ้ำนขำม 

บ้ำนหัวดง 

วังชัย บ้ำนโคกกลำง 

หนองกุง บ้ำนนำยม 

บ้ำนบึงกลำง 

บ้ำนไผ่ เมืองเพีย บ้ำนชีกกค้อ 

บ้ำนแฮด(ก่ิงอ.) โคกส้ำรำญ บ้ำนโนนพันชำติ 

บ้ำนป่ำม่วง 

มัญจำคีร ี กุดเค้ำ บ้ำนหัน 

สวนหม่อน บ้ำนชีวังแคน 

หนองแปน บ้ำนโนนแสนสุข 

บ้ำนหนองแปน 

เมืองขอนแก่น ส้ำรำญ บ้ำนนำงำม 

แวงน้อย ท่ำวัด บ้ำนโนนไท 

หนองนำ(ก่ิงอ.) บ้ำนโคก บ้ำนโคกเจริญ (บ้ำนตั งใหม่) 
บ้ำนนำคูณ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   หนองเรือ กุดกว้ำง บ้ำนโคกสูง 

บ้ำนสร้ำงเสี่ยน 

โนนทอง บ้ำนไผ่ 

บ้ำนหนองกุงธนสำร 

หนองเรือ บ้ำนเปือย 

ชัยภูม ิ เกษตรสมบูรณ์ บ้ำนเป้ำ บ้ำนโนนโก สข. 

สระโพนทอง บ้ำนโนนพะเยำ 

บ้ำนส้มกบ 

แก้งคร้อ ช่องสำมหมอ บ้ำนหนองแสง 

หนองไผ่ บ้ำนโปร่ง 

บ้ำนหนองนำ 

หลุบคำ บ้ำนดอนแฝก 

บ้ำนมะรุม 

คอนสวรรค ์ โนนสะอำด บ้ำนกุดโดน 

บ้ำนโนนพันชำติ 

บ้ำนล้ำชี 

ศรีส้ำรำญ บ้ำนหนองปลำปึง่ 

คอนสำร ทุ่งพระ บ้ำนทุ่งพระ 

บ้ำนห้วยแก้ว 

โนนคูณ บ้ำนโคกมะตูม 

บ้ำนโนนโจด  

บ้ำนโนนสะอำด  

บ้ำนโสกมะตูม  

บ้ำนหนองหล่ม 

จัตุรัส กุดน ้ำใส บ้ำนกุดน ้ำใส 

บ้ำนตลำด  

บ้ำนวังเสมำ 

บ้ำนกอก บ้ำนกอก สข. 

บ้ำนส้ำโรงทุ่ง 

บ้ำนขำม บ้ำนงิ ว 

ละหำน บ้ำนท่ำศำลำ 

ส้มป่อย บ้ำนกุดตูม 

บ้ำนชำด  

บ้ำนโนนเชือก  

บ้ำนโนนม่วง  

บ้ำนโนนหว้ำนไพล  

บ้ำนบุตำมี  

บ้ำนส้มป่อย 

หนองบัวใหญ ่ บ้ำนจำนทุ่ง 

เนินสง่ำ กะฮำด บ้ำนท่ำหว้ำ 

บ้ำนเขว้ำ ชีบน บ้ำนหนองกระทุ่ม 

บ้ำนหนองอ้อ  

บ้ำนหินลำด 

ตลำดแร้ง บ้ำนกุดไผ่ 
บ้ำนกุดยำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนกุดเหม่ง  

บ้ำนคลองไผ่งำม  
บ้ำนดอนไฮ  
บ้ำนตลำดแร้ง  
บ้ำนโนนโก  
บ้ำนม่วง สข.  
บ้ำนห้วย 
บ้ำนหัวสะพำน 

บ้ำนเขว้ำ บ้ำนกุดไขนุ่่น 

บ้ำนกุดฉนวน  

บ้ำนต้อน  

บ้ำนโนนตำด  

บ้ำนโนนหมำว้อ  

บ้ำนหนองโสมง  

บ้ำนอุดมผล 

ภูแลนคำ บ้ำนชีบน 

บ้ำนห้วยน ้ำค้ำ 

ลุ่มล้ำชี บ้ำนท่ำแก 

บ้ำนท่ำแกง้  

บ้ำนน้อยพัฒนำ  

บ้ำนโนนน้อย  

บ้ำนโนนโพธิ์  

บ้ำนป่ำไม้แดง  

บ้ำนป่ำยำง  

บ้ำนป่ำสะแกรำช  

บ้ำนแผ่นดินทอง  

บ้ำนไร่ 

บ้ำนวังปลำฝำ  

บ้ำนวังโพธิ์ทอง  

บ้ำนหนองโลโพ  

บ้ำนห้วยหวำย  

บ้ำนหำงเรียง 

บ้ำนแท่น บ้ำนเต่ำ บ้ำนวังหิน 

บ้ำเหน็จณรงค์ บ้ำนชวน บ้ำนเสลำ 

บ้ำนตำล บ้ำนกระทุ่มพระ 

บ้ำนตำล  

บ้ำนท่ำศำลำ  

บ้ำนวังกะอำม 

บ้ำนเพชร บ้ำนกลอย 

บ้ำนโนนทองหลำง 

หัวทะเล บ้ำนกุ่ม 
บ้ำนโนนสังข์  
บ้ำนบ้ำนเก่ำ  
บ้ำนหัวสระ  
บ้ำนหัวสะพำน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   ภูเขียว กุดยม บ้ำนกุดยม  

บ้ำนกุดศรีภูมิ  
บ้ำนโนนข่ำ  
บ้ำนโนนสำทอน  
บ้ำนม่วง 
บ้ำนเรือ 

โคกสะอำด บ้ำนกุดจอกน้อย 

บ้ำนหนองไรไก่ 

บ้ำนแก้ง บ้ำนแก้ง 

บ้ำนหนองเซียงชำ  

บ้ำนหนองแซงน้อย  

บ้ำนหนองดินด้ำ 

บ้ำนดอน บ้ำนดอนไกเ่ถื่อน 

บ้ำนโนนโกศล  

บ้ำนหนองข่ำ 

ผักปัง บ้ำนโนนกลำง 

บ้ำนโนนงำม  

บ้ำนโนนเจริญ  

บ้ำนโนนทรำยค้ำ  

บ้ำนผักปัง  

บ้ำนพรมใต้ 

หนองคอนไทย บ้ำนกุดหัวช้ำง 

บ้ำนโนนข่ำ  

บ้ำนมูลกระบือ  

บ้ำนสีปลำด  

บ้ำนหนองคอนไทย 

บ้ำนหนองบัวพรม  

บ้ำนหนองเบน 

หนองตูม บ้ำนแดง 

บ้ำนโนนทัน บ้ำนโนนเสลำ  

บ้ำนสว่ำง  

บ้ำนหนองหญ้ำข้ำวนก  

บ้ำนโอโล 

โอโล บ้ำนโนนตุ่น 

บ้ำนหนองบัวทอง  

บ้ำนห้วยพลวง 

เมืองชัยภูมิ ชีลอง บ้ำนโปร่งเกตุ 

บ้ำนหนองคล้ำ  

บ้ำนหนองหว้ำ  

บ้ำนใหม่พัฒนำ 

โนนส้ำรำญ บ้ำนกระพี  

บ้ำนแก้งจิก  

บ้ำนโค้งยำงพัฒนำ  

บ้ำนดอนขวำง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนโนน 

บ้ำนโนนส้ำรำญ  

บ้ำนเสี ยวน้อย 

บ้ำนค่ำย บ้ำนค่ำยเจริญ 

บ้ำนค่ำยหม่ืนแผ้ว  

บ้ำนท่ำหว้ำ  

บ้ำนวังก้ำนเหลือง 

บุ่งคล้ำ บ้ำนกุดโง้ง 

บ้ำนซับม่วง  

บ้ำนโนนแดง  

บ้ำนโนนหัวนำ  

บ้ำนบุ่งคล้ำ  

บ้ำนสัมพันธ์  

บ้ำนหนองโง้ง  

บ้ำนหนองฉิม  

บ้ำนหนองไผ่น้อย  

บ้ำนหัวนำ 

ลำดใหญ ่ บ้ำนกุดเวียน 

บ้ำนหัวสระ 

หนองนำแซง บ้ำนโนนสมบูรณ์ 

บ้ำนโนนอดน้อย  

บ้ำนปึกคงคำ  

บ้ำนหนองนำแซง  

บ้ำนห้วยหลัว 

หนองไผ่ บ้ำนกุดเชือก 

บ้ำนโคกก่อง  

บ้ำนงิ ว  

บ้ำนดอนกู่  

บ้ำนดอนหัน  

บ้ำนโนนหญ้ำคำ  

บ้ำนศรีษะกระบือ  

บ้ำนหนองกระทุ่ม  

บ้ำนหนองขำม  

บ้ำนหนองไขนุ่่น 

บ้ำนหนองไผ่  

บ้ำนหนองสระ  

บ้ำนหนองแหน 

หนองบัวระเหว โคกสะอำด บ้ำนหนองม่วง 

หนองบัวระเหว บ้ำนพนังเสื่อ สข. 

ห้วยแย ้ บ้ำนห้วยยำงกลำง 

บ้ำนห้วยแย้ 

นครพนม ท่ำอุเทน ไชยบุรี บ้ำนตำลปำกน ้ำ 

บ้ำนหนองบัวหลวง 

บ้ำนหำดกวน 

ท่ำจ้ำปำ บ้ำนนำดอกไม้ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    โนนตำล บ้ำนกลำง 

บ้ำนทุ่งน้อย  

บ้ำนน้อยทวย 

รำมรำช บ้ำนรำมรำช 

หนองเทำ บ้ำนหำดทรำยเพ 

ธำตุพนม กุดฉิม บ้ำนนำทำม 

บ้ำนสร้ำงแหทุ่่ง 

ดอนนำงหงส์ บ้ำนนำแก 

บ้ำนบึงเหล็ก  

บ้ำนบูรพำ 

ธำตุพนม บ้ำนดอนกลำงเหนือ 

บ้ำนธำตุพนมกลำง  

บ้ำนธำตุพนมสำมัคคี  

บ้ำนธำตุพนมเหนือ  

บ้ำนหัวดอน  

บ้ำนหัวดอนน้อย 

ธำตุพนมเหนือ บ้ำนโคกสว่ำงพัฒนำ 

บ้ำนดอนแดง 

นำถ่อน บ้ำนนำถ่อน 

บ้ำนนำถ่อนทุ่ง 

นำหนำด บ้ำนขอนกอง 

บ้ำนโพนทอง 

น ้ำก้่ำ บ้ำนแก่งโพธิ์ 

บ้ำนโคกน้อย  

บ้ำนทู้ 

บ้ำนโนนสงัข์  

บ้ำนสระพังทอง 

ฝั่งแดง บ้ำนฝั่งแดงเก่ำ 

บ้ำนฝั่งแดงพัฒนำ  

บ้ำนฝั่งแดงใหม่  

บ้ำนโพนสว่ำง 

พระกลำงทุ่ง บ้ำนพระกลำงใต้ 

บ้ำนโพนแพง  

บ้ำนเหล่ำกกตำล 

โพนแพง บ้ำนโพนแพงเหนือ 

บ้ำนศรีบุญเรือง 

แสนพัน บ้ำนดงขวำงทุ่ง 

นำแก นำแก บ้ำนนำแก 

นำคู่ บ้ำนแขนนำง 

พระซอง บ้ำนท่ำจ้ำปำ 

บ้ำนท่ำวัด 

พิมำน บ้ำนพิมำนท่ำ 

บ้ำนสุขเกษม  

บ้ำนแสงสว่ำง 

พุ่มแก บ้ำนน้อยเจริญ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพุ่มแก 

บ้ำนหนองกุง 

สีชมพู บ้ำนขัวสูง (สะพำนสูง) 
บ้ำนขัวสูงใต้ (สะพำนสูงใต้) 

บ้ำนพิมำน  

บ้ำนโพนสนุก  

บ้ำนสีชมพู  

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง  

บ้ำนเหล่ำทุ่ง  

บ้ำนเหล่ำทุ่งใต้ 

หนองบ่อ บ้ำนโนนดู่ (ดงขวำงน้อย) 

บ้ำนยำงค้ำ 

หนองสังข์ บ้ำนหนองโพธิ์ 

นำทม ดอนเตย บ้ำนดอนเตย 

บ้ำนดอนหลวง  

บ้ำนดอนแฮด 

บ้ำนแพง นำงัว บ้ำนนำเรียง 

บ้ำนพืชผล  

บ้ำนพืชมงคล  

บ้ำนแพงโคก 

บ้ำนแพง บ้ำนแพงใต้ 

หนองแวง บ้ำนดอนกลำง 

ปลำปำก กุตำไก ้ บ้ำนขอนแก่น 

บ้ำนค้ำเชียงสำ 

โคกสูง บ้ำนนกเหำะ 

นำมะเขือ บ้ำนนำมะเขือ 

บ้ำนโพนสว่ำง  

บ้ำนแหลมทอง 

ปลำปำก บ้ำนนำขำม 

โพนสวรรค ์ นำขมิ น บ้ำนขำมเตี ยใหญ ่

บ้ำนโคกนำดี  

บ้ำนดอนยำง  

บ้ำนนำน ้ำค้ำ  

บ้ำนโพนพัฒนำ 

นำหัวบ่อ บ้ำนนำหัวบ่อ 

บ้ำนหนองบัวแดง  

บ้ำนหนองผักตบ 

บ้ำนค้อ บ้ำนงิ ว 

โพนจำน บ้ำนต้ำย 

บ้ำนทรำยค้ำ  

บ้ำนทรำยทอง  

บ้ำนนำซอ  

บ้ำนหนองท่ม 

โพนบก บ้ำนทุ่งโพธิ์ 
บ้ำนแมด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    โพนสวรรค ์ บ้ำนโพนสวรรค ์

บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 

เมืองนครพนม กุรุคุ บ้ำนนำโป่ง 

ขำมเฒ่ำ บ้ำนชะโงม 

ดงขวำง บ้ำนดงขวำง 

บ้ำนดงต้อง  

บ้ำนดอนสระพัง  

บ้ำนนำคอกควำย  

บ้ำนโพนท่ำ 

ท่ำค้อ บ้ำนดงหมู 

บ้ำนท่ำค้อ  

บ้ำนหนองเซำ 

นำทรำย บ้ำนหัวโพน 

นำรำชควำย บ้ำนซอง 

บ้ำนนำคู 

บ้ำนกลำง บ้ำนดอนนำงหงส์ท่ำ 

หนองญำติ บ้ำนดงโชค 

บ้ำนดอนโมง  

บ้ำนนำจอก  

บ้ำนภูเขำทอง 

อำจสำมำรถ บ้ำนส้ำรำญใต้ 

บ้ำนห้อม  

บ้ำนอำจสำมำรถ 

เรณูนคร โคกหินแฮ ่ บ้ำนโพนสำวเอ้ 

นำงำม บ้ำนดอนสวัสดิ ์

บ้ำนน้อยพัฒนำ  

บ้ำนนำยอใหญ่ 

เรณใูต้ บ้ำนทุ่งสว่ำง 

บ้ำนทุ่งสว่ำงใหม่  

บ้ำนโนนสำมัคคี (โนนพัฒนำ)  

บ้ำนหนองมะแปบน้อย 

หนองย่ำงชิ น บ้ำนหนองย่ำงชิ น 

บ้ำนหัวขัวใต้ 

วังยำง(กิ่งอ.) วังยำง บ้ำนสำมแยก้ 

ศรีสงครำม ท่ำบ่อสงครำม บ้ำนดอนแดง 

บ้ำนดอนมะจ่ำง  

บ้ำนดอนสมอ  

บ้ำนนำเพียง 

นำเดื่อ บ้ำนนำคอย 

บ้ำนนำอินทร์ 

บ้ำนข่ำ บ้ำนท่ำโขง่ 

ศรีสงครำม บ้ำนปำกอูน 

บ้ำนยำงงอย 

สำมผง บ้ำนสำมผง 

หำดแพง บ้ำนหำดแพง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนอว้น 

นครรำชสีมำ แก้งสนำมนำง แก้งสนำมนำง บ้ำนสี่เหลี่ยม 

บึงส้ำโรง บ้ำนบึงสำมัคคี 

บ้ำนหนองบึง  

บ้ำนหัวโสก 

ขำมทะเลสอ ขำมทะเลสอ บ้ำนโคกกรวด 

บ้ำนน้อยพัฒนำ  

บ้ำนพวงพยอม 

โป่งแดง บ้ำนโนน 

คง ตำจั่น บ้ำนตะโกทุ่ง 

บ้ำนโนนทรำย  

บ้ำนโนนพลกรัง 

จักรำช ทองหลำง บ้ำนเหมต่้ำ 

หนองพลวง บ้ำนโคกพระ 

บ้ำนโนนคอย 

เฉลิมพระเกียรติ ท่ำช้ำง บ้ำนกันผม 

บ้ำนขำม  

บ้ำนด่ำนท่ำแดง  

บ้ำนตะกุดขอน  

บ้ำนฝั่งตะคอง  

บ้ำนส้ม  

บ้ำนสำมแคว  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหนองบัวรี  

บ้ำนใหม่ 

หนองงูเหลือม บ้ำนพระวังหำร 

บ้ำนสลักได 

หนองยำง บ้ำนโคกวังวล 

ชุมพวง ชุมพวง บ้ำนตำทุ่ง 

บ้ำนตูมน้อย  

บ้ำนท่ำ  

บ้ำนยำง 

โนนยอ บ้ำนโคกสระ 

บ้ำนหนองขำม 

บ้ำนหนองเม็ก 

ประสุข บ้ำนขำมขุนร่ม 

บ้ำนขำมใหม่  

บ้ำนหนองจอก 

โชคชัย กระโทก บ้ำนโบสถ ์

บ้ำนหนองคล้ำ 

โชคชัย บ้ำนป่ำหมำก 

บ้ำนโพธิ์เงิน  

บ้ำนโพธิ์ทอง 

ด่ำนเกวียน บ้ำนหนองบอน 

ท่ำจะหลุง บ้ำนขี ตุ่น 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนโคกลอย  

บ้ำนโคกสง่ำ  
บ้ำนโคกสูง  
บ้ำนงิ ว  
บ้ำนโนนสวรรค์ 
บ้ำนส้ำโรง 

ด่ำนขุนทด บ้ำนเก่ำ บ้ำนหนองพังโพด 

โนนแดง โนนแดง บ้ำนตะเภำหนุน 

โนนไทย มะค่ำ บ้ำนคู 

โนนสูง ดอนชมพู บ้ำนดอนรี 

บ้ำนแสนสุข 

ธำรปรำสำท บ้ำนงิ วตะแบก 

บ้ำนตะขบ  

บ้ำนปรำสำทใต้  

บ้ำนปรำสำทเหนือ  

บ้ำนหญ้ำคำใต้  

บ้ำนหนองแหน  

บ้ำนใหม่เกษมใต้  

บ้ำนใหม่เกษมเหนือ 

บิง บ้ำนขยำยดี 

บ้ำนโนนทอง  

บ้ำนหญ้ำปลอก 

ล้ำคอหงษ ์ บ้ำนโนนกลำง 

บ้ำนโนนสูง  

บ้ำนเบำน้อย  

บ้ำนแพ  

บ้ำนวังปลัด  

บ้ำนส้ำโรง  

บ้ำนหูลิง 

ล้ำมูล บ้ำนโคกพระ 

บ้ำนนำรำดพัฒนำ  

บ้ำนนำลำด  

บ้ำนโนนมันเทศ  

บ้ำนป่ำรัง  

บ้ำนมะค่ำ  

บ้ำนหนองโจด 

หลุมข้ำว บ้ำนกอก 
บ้ำนขำคีม  
บ้ำนท่ำกระทุ่ม  
บ้ำนท่ำกระสัง  
บ้ำนไพล  
บ้ำนไพลพัฒนำ  
บ้ำนสระจันทร ์ 
บ้ำนหลุมข้ำว  
บ้ำนหลุมข้ำวพัฒนำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนห้วยน้อย 

ประทำย ตลำดไทร บ้ำนโนนงิ ว 

พิมำย ชีวำน บ้ำนหนองหญ้ำป้อง 

ธำรละหลอด บ้ำนเมืองไผ่ 

ในเมือง บ้ำนปะค้ำดง 

เมือง จอหอ บ้ำนช่องอู่ 

บ้ำนส้ำโรง 

ในเมือง บ้ำนต่ำงตำ 

บ้ำนหนองโพธิ์ 

บ้ำนเกำะ บ้ำนเกำะ 

บ้ำนโพธิ ์ บ้ำนโพธิ ์

บ้ำนวังหิน 

บ้ำนใหม่ บ้ำนก้ำทวด 

บ้ำนมะขำมเฒ่ำ  

บ้ำนหัวสิบ  

บ้ำนใหม่ 

ปรใุหญ ่ บ้ำนกรีน 

บ้ำนคอกวัว  

บ้ำนตะคลองเก่ำ 

พะเนำ บ้ำนพดุซำ 

บ้ำนมะเริงน้อย  

บ้ำนยองแยง้ 

พดุซำ บ้ำนกล้วย 

บ้ำนคนชุม  

บ้ำนดอนกระทิง  

บ้ำนดอนพัฒนำ  

บ้ำนตะโก  

บ้ำนน้อย  

บ้ำนพดุซำริมบึง  

บ้ำนละลมโพธิ์  

บ้ำนละลมเหนือ 

มะเริง บ้ำนกระทอน 

บ้ำนพระ 

สีมุม บ้ำนแปะ 

บ้ำนมะกอก 

หนองกระทุ่ม บ้ำนช่องลม 

บ้ำนนำตม  

บ้ำนพระ  

บ้ำนส้มป่อย  

บ้ำนหนองกระทุ่ม  

บ้ำนหนองหญ้ำงำม 

หนองระเวียง บ้ำนขำมสระเพล้ำ 

บ้ำนโคกสมบูรณ์  

บ้ำนสินพัฒนำ  

บ้ำนหนองพังศรี 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    หม่ืนไวย บ้ำนคลองบริบูรณ์  

บ้ำนฝ้ำย  
บ้ำนโพนสูง  
บ้ำนหนองนำลุ่ม 
บ้ำนหม่ืนไวย 

หัวทะเล บ้ำนคลองข่อยงำม 

บ้ำนท่ำกระสัง  

บ้ำนหวัช้ำง  

บ้ำนหัวถนน 

เมืองยำง(ก่ิงอ.) กระเบื องนอก บ้ำนโนนบ้ำนเก่ำ 

โนนอุดม บ้ำนโนนอุดม 

ล้ำทะเมนชัย(ก่ิงอ.) ขุย บ้ำนตลำดหนองบัววง 

บ้ำนหนองบัวใหญ่ 

ไพล บ้ำนกุดน ้ำใส 

บ้ำนทะเมนไชย 

สีคิ ว กุดน้อย บ้ำนกุดน้อย 

บ้ำนถนนนำดี  

บ้ำนบ่อทอง  

บ้ำนปรำงคเ์ก่ำ 

มิตรภำพ บ้ำนไร่ 

ลำดบัวขำว บ้ำนดอนวัว 

บ้ำนโนนสว่ำง  

บ้ำนหนองน ้ำขุ่น  

บ้ำนหนองบัว 

สีคิ ว บ้ำนถนนคต 

บ้ำนทับม้ำ 

สูงเนิน โค้งยำง บ้ำนกุดโคลน 

โครำช บ้ำนวังวน 

บ้ำนหัวนำ 

นำกลำง บ้ำนห้วยตะคล้อ 

โนนค่ำ บ้ำนขอนไทร 

บ้ำนคลองพดุซำ  

บ้ำนเหมืองลี่ 

บุ่งขี เหล็ก บ้ำนกุดเวียน 

บ้ำนตำกแดด  

บ้ำนทัดทำ  

บ้ำนบุ่งขี เหล็ก  

บ้ำนพลับ  

บ้ำนหนองกระดี่  

บ้ำนหนองเอื อง  

บ้ำนใหญก่กลำน 

เสมำ บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนทะเล 

บุรีรัมย คูเมือง ปะเคียบ บ้ำนคูเมือง 
บ้ำนตะโก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนโนนเกษตร 

บ้ำนโนนต้ำหนัก 

แคนดง(ก่ิงอ.) แคนดง บ้ำนโคกเก่ำ 

บ้ำนดงพลองสอง 

ดงพลอง บ้ำนพิมำย 

บ้ำนสันติสุข  

บ้ำนสำมขำพัฒนำ  

บ้ำนสำยโท 9 ซอย 3 

บ้ำนใหม่ไชยพจน์ กู่สวนแตง บ้ำนโนนไฮ 

พลับพลำชัย ป่ำชัน บ้ำนโคกส้ำโรง 

พทุไธสง บ้ำนจำน บ้ำนบุ่งเบำ 

บ้ำนยำง บ้ำนเมืองทอง 

บ้ำนหนองเกำะ 

มะเฟือง บ้ำนส้มกบ 

สตึก นิคม บ้ำนชัยมงคล 

บ้ำนนิคม  

บ้ำนนิคมสมบูรณ์  

บ้ำนประชำบูรณะ  

บ้ำนประชำพัฒนำ  

บ้ำนโรงเลื่อย  

บ้ำนสนำมม้ำ 

สตึก บ้ำนชำวประมง 

บ้ำนวังกรูด  

บ้ำนสตึก  

บ้ำนสตึกบูรพำ 

มหำสำรคำม กันทรวิชัย ขำมเรียง บ้ำนดอนมัน 

เขวำใหญ่ บ้ำนขี 

บ้ำนขใีต้  

บ้ำนขีเหนือ  

บ้ำนเขวำกลำง  

บ้ำนโนนเสียว 

นำสีนวน บ้ำนคันธำร์พัฒนำ 

บ้ำนหวำย  

บ้ำนหวำยค้ำ 

ศรีสุข บ้ำนหนองหว้ำ 

บ้ำนฮ่องฮ ี

แกด้ำ แกด้ำ บ้ำนเหล่ำจั่น 

โกสุมพิสัย เขวำไร่ บ้ำนหนองแวงเหนือ 

เขื่อน บ้ำนลำนเต 

ยำงท่ำแจ้ง บ้ำนดอนคง 

บ้ำนเดียม  

บ้ำนโนนเมือง  

บ้ำนยำงท่ำแจ้ง  

บ้ำนสว่ำง 

ยำงน้อย บ้ำนเขื่อน 



รายชื่อหมู่บ้านในพืน้ที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนดอนกลำง  

บ้ำนดอนสุริเยศ  
บ้ำนโนนนกหอ  
บ้ำนโนนสุวรรณ  
บ้ำนป่ำเป้ำ  
บ้ำนผักหนอก  
บ้ำนยำงน้อย  
บ้ำนยำงเหนือ  
บ้ำนยำงใหญ่ 

บ้ำนหัวช้ำง 

แห่ใต้ บ้ำนคันจ้อง 

บ้ำนเหล่ำแดง  

บ้ำนแห่ใต้  

บ้ำนแหศ่รีวิลัย 

ช่ืนชม(ก่ิงอ.) หนองกุง บ้ำนกุดจอก 

เชียงยืน นำทอง บ้ำนน ้ำเที่ยง 

เสือเฒ่ำ บ้ำนท่ำกระเสริม 

เหล่ำบัวบำน บ้ำนหนองล่ำมใต้ 

นำเชือก ปอพำน บ้ำนเก่ำค้อ 

หนองกุง บ้ำนหนองแสง 

หนองเม็ก บ้ำนหนองมะเขือ 

นำดูน ดงบัง บ้ำนโนนเขวำ 

บรบือ ก้ำพี  บ้ำนเจริญศิลป์ 

บัวมำศ บ้ำนทุ่งสว่ำง 

บ้ำนหนองตุ 

บ้ำนอุทัยทิศ 

หนองม่วง บ้ำนยำนำง 

พยัคฆภูมิพิสัย นำสีนวล บ้ำนน ้ำสร้ำง 

เม็กด้ำ บ้ำนหำรฮ ี

เมืองเสือ บ้ำนศรสีว่ำงเหนือ 

บ้ำนหนองเมย 

ลำนสะแก บ้ำนดอนบ่อ 

บ้ำนดอนแฮด 

บ้ำนหนองบั่ว 

เวียงชัย บ้ำนนกเหำะ 

บ้ำนหนองสระ 

หนองบัว บ้ำนหนองสมบูรณ์ 

เมืองมหำสำรคำม แก่งเลิงจำน บ้ำนดอนโด 

บ้ำนดอนตูม  

บ้ำนดอนตูมสำมัคคี  

บ้ำนโนนหัวฝำย 

เขวำ บ้ำนดอนดู่ 

บ้ำนติ ว  

บ้ำนสันติสุข 

ท่ำตูม บ้ำนดอนเรือ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนท่ำตูม  

บ้ำนท่ำตูมวำรินทร ์ 
บ้ำนหนองข่ำ 

บ้ำนหนองคู 

ลำดพัฒนำ บ้ำนเลิงบ่อ 

ห้วยแอ่ง บ้ำนดอนไฮ 

ยำงสีสุรำช ดงเมือง บ้ำนกุดหลด 

บ้ำนค้ำบ่อ  

บ้ำนโคกสว่ำง  

บ้ำนดอนมะหรี่ 

นำภู บ้ำนโนนทองพัฒนำ 

แวงดง บ้ำนหนองแหน 

วำปีปทุม นำข่ำ บ้ำนวังเหนือ 

หัวเรือ บ้ำนหนองเม็ก 

มุกดำหำร ค้ำชะอี บ้ำนค้อ บ้ำนโคก 

บ้ำนดงยำง 

หนองเอี่ยน บ้ำนทุ่งนำงหนำย 

บ้ำนหนองเอี่ยน 

นิคมค้ำสร้อย นำกอก บ้ำนเกษตรสมบูรณ ์

บ้ำนห้วยกอก 

เมืองมุกดำหำร กุดแข้ บ้ำนกุดแข้ 

ค้ำป่ำหลำย บ้ำนนำสองห้อง 

บำงทรำยใหญ่ บ้ำนค้ำผักหนอก 

บ้ำนสงเปือย 

บ้ำนโคก บ้ำนซ่ง 

บ้ำนหนองโจด 

ผึ่งแดด บ้ำนกกบก 

บ้ำนค้ำผึ ง  

บ้ำนค้ำผึ งน้อย  

บ้ำนจอมมณใีต้  

บ้ำนโนนตูม  

บ้ำนผึ่งแดด 

โพนทรำย บ้ำนแก่นเต่ำ 

บ้ำนนันทวัน  

บ้ำนโพนทรำย 

ว่ำนใหญ่ ชะโนด บ้ำนแก้ง 

บ้ำนชะโนดใต้  

บ้ำนนำทุ่งม่ัง 

บำงทรำยน้อย บ้ำนดอน 

บ้ำนนำมน  

บ้ำนผักขะย่ำ 

ป่งขำม บ้ำนจอมศรี 

บ้ำนนำแกน้อย  

บ้ำนป่งขำมใต้  

บ้ำนปำกบัง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    หว้ำนใหญ ่ บ้ำนนำหนองบก 

บ้ำนสมสะอำด 

หนองสูง ภูวง บ้ำนบุ่ง 

หนองสูง บ้ำนคันแท 

บ้ำนดงมะแหน่ง  

บ้ำนหนองแต้ 

หนองสูงเหนือ บ้ำนหนองสูง 

ยโสธร ค้อวัง ค้อวัง บ้ำนหนองขำม 

ค้ำเขื่อนแก้ว กุดกุง บ้ำนทรำยงำม 

บ้ำนใหม่มงคล 

สงเปือย บ้ำนดอนขะยอม 

ป่ำติ ว ศรีฐำน บ้ำนค้ำเกิด 

บ้ำนเตำไห 

มหำชนะชัย ม่วง บ้ำนบัวขำว 

บ้ำนเหมือดขำว 

เมืองยโสธร เขื่องค้ำ บ้ำนโนนเกษตร 

บ้ำนสันติสุข 

เลิงนกทำ สำมัคค ี บ้ำนธำตเุทิง 

บ้ำนนำเซ 

ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ ่ บ้ำนโพนม่วง 

เมืองบัว บ้ำนโพนเงิน 

สิงหโ์คก บ้ำนดอนแตง 

จังหำร จังหำร บ้ำนม่วงน ้ำ 

บ้ำนเหล่ำงิ ว 

ดงสิงห ์ บ้ำนหนองเข็ง 

ดินด้ำ บ้ำนขมิ น 

บ้ำนคุยค้อ  

บ้ำนคุยค้อน้อย  

บ้ำนงูเหลือม  

บ้ำนจำนทุ่ง  

บ้ำนดอนแคน  

บ้ำนพยอม  

บ้ำนเลิงคำ  

บ้ำนสะแบง  

บ้ำนหนองบัวรอง 

ปำฝำ บ้ำนดู่น ้ำ 

บ้ำนม่วงน ้ำ  

บ้ำนเหล่ำกล้วย 

ผักแว่น บ้ำนไขนุ่่น 

บ้ำนคำงฮุง  

บ้ำนดอนสวรรค์  

บ้ำนบำก  

บ้ำนหำด 

ม่วงลำด บ้ำนแจ้ง 
บ้ำนแจ้งข่ำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนท่ำลำด 

บ้ำนม่วงลำด  

บ้ำนหนองแค 

ยำงใหญ ่ บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนน ้ำเค็ม  

บ้ำนปำฝำ  

บ้ำนยำงใหญ ่ 

บ้ำนหัวนำยำง 

แสนชำติ บ้ำนเขวำชี 

บ้ำนดงยำง  

บ้ำนดินแดง  

บ้ำนบึงโดน  

บ้ำนแสนชำติ  

บ้ำนหัวดง 

เชียงขวัญ(กิ่งอ.) พระเจ้ำ บ้ำนดงบัง 

บ้ำนดงพิกุล  

บ้ำนดงพิกุลใต้  

บ้ำนดอนขี  

บ้ำนหนองปิง  

บ้ำนหนองลุมพกุ 

พระธำตุ บ้ำนแก้งข่ำ 

บ้ำนดอนวิเวก  

บ้ำนดอนส้ำรำญใต้  

บ้ำนดอนส้ำรำญเหนือ  

บ้ำนโนนก้ำนเหลือง  

บ้ำนปำกบุ่ง 

พลับพลำ บ้ำนเกษมสุข 

บ้ำนงิ วเหนือ  

บ้ำนพลับพลำ  

บ้ำนโพธิ์ศรี  

บ้ำนวังเจริญ  

บ้ำนหงษท์อง  

บ้ำนหนองก้่ำ  

บ้ำนหนองเต่ำ 

ทุ่งเขำหลวง(ก่ิงอ.) เทอดไทย บ้ำนอีโกม่ 

บึงงำม บ้ำนค้อชำ 
บ้ำนดอนกอก  
บ้ำนดอนแก้ว  
บ้ำนท่ำค้อ  
บ้ำนนำงำม  
บ้ำนนำแพง  
บ้ำนโนนยำง  
บ้ำนโนนรำษี  
บ้ำนมะบ้ำ  
บ้ำนมะแว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนวังทอง 

บ้ำนหนองไชยวำน 

ธวัชบุรี เชียงขวัญ บ้ำนคุยขนวน 

บ้ำนไผ่ล้อม 

ทุ่งเขำหลวง บ้ำนจันทรส์ว่ำง 
บ้ำนจำน  
บ้ำนจำนใต้  
บ้ำนจำนเหนือ  
บ้ำนท่ำโพธิ์  
บ้ำนผักก้ำม 
บ้ำนหนองหญ้ำหวำย  
บ้ำนหวำยน้อย 
บ้ำนอุดมสุข 

ธงธำนี บ้ำนงิ วใต้ 

บ้ำนงิ วเหนือ  

บ้ำนธวัชบุรี 

ธวัชบุรี บ้ำนคำงฮุง 

บ้ำนดู่  

บ้ำนพูลสวัสดิ ์ 

บ้ำนร่วมมิตร  

บ้ำนสุขโนนดู่  

บ้ำนหัวโนน 

บ้ำนเขือง บ้ำนเขืองน้อย 

บ้ำนเขืองใหญ ่ 

บ้ำนดงเย็น  

บ้ำนดอนสวรรค์  

บ้ำนทุ่งสว่ำงสำมัคคี  

บ้ำนน้อยศรีจันทร ์ 

บ้ำนโนนข่ำ  

บ้ำนพยอมน้อย  

บ้ำนโพธิ์ศรี  

บ้ำนศรจีันทร ์ 

บ้ำนหวำยหลึม  

บ้ำนหัวดง 

บึงนคร บ้ำนขำม 

บ้ำนไผ่  

บ้ำนสองพี่น้อง  

บ้ำนสังข์ 

มะบ้ำ บ้ำนขว้ำง 
บ้ำนขว้ำงใหญ ่ 
บ้ำนเขวำน้อย  
บ้ำนท่ำไคร้  
บ้ำนท่ำไคร้กลำง  
บ้ำนธำรสวรรค์ 
บ้ำนธำรสวรรค์ (ท่ำสะแบง) 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนหวำยน้อย (หวำยหลืม) 

บ้ำนหวำยหลืม  

บ้ำนเหนือ  

บ้ำนเหล่ำไพรงำม  

บ้ำนอุดมสุข 

มะอึ บ้ำนดอนแคน 

พนมไพร โพธิใ์หญ ่ บ้ำนค้ำไฮ 

บ้ำนท่ำโพธิ์  

บ้ำนบัวงำม  

บ้ำนหนองกุงน้อย  

บ้ำนหนองกุงใหญ่ 

แสนสุข บ้ำนประชำศึกษำ 

โพธิ์ชัย สะอำด บ้ำนคุยจัน่ 

บ้ำนดอนควำย  

บ้ำนดอนสำมัคคี  

บ้ำนบ่อแก้ว  

บ้ำนปำกบุ่ง 

โพนทรำย ท่ำหำดยำว บ้ำนดอนโมง 

บ้ำนปลำคูณ  

บ้ำนศรีโพนทอง  

บ้ำนหนองพลับ 

โพนทรำย บ้ำนดอนน ้ำสร้ำง 

บ้ำนดอนหมวย  

บ้ำนทรำยเงิน  

บ้ำนท่ำบ่อ  

บ้ำนหนองบัวทอง 

ยำงค้ำ บ้ำนค้ำแวง 

บ้ำนดอนจิก  

บ้ำนดอนไร่ 

บ้ำนดอนส้ำรำญ  

บ้ำนท่ำงำม  

บ้ำนโพนเงิน  

บ้ำนเหล่ำข้ำว 

ศรีสว่ำง บ้ำนดงหมำกไฟ 
บ้ำนต้ำแย ้ 
บ้ำนทุ่งสระแก  
บ้ำนโนนเจริญ  
บ้ำนโนนสะอำด  
บ้ำนบ่อแก้ว  
บ้ำนโพนนำงำม  
บ้ำนศรสีว่ำง  
บ้ำนหนองจำน  
บ้ำนหนองมะดุม  
บ้ำนหนองมะเหียะ  
บ้ำนหัวดง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    สำมขำ บ้ำนกุดหลวง  

บ้ำนดวนส้ำรำญ  
บ้ำนโนนยำง  
บ้ำนบะเค  
บ้ำนสำมขำ  
บ้ำนส้ำโรง 
บ้ำนหงษแ์ก้วกระดิ่งทอง  
บ้ำนหนองเขื่อน  
บ้ำนหนองทุ่มสำมัคคี 

บ้ำนหมำกยำง 

เมืองร้อยเอ็ด สแีก้ว บ้ำนสังข์ 

สุวรรณภูมิ ทุ่งกุลำ บ้ำนเตย 

บ้ำนสังข์น้อย  

บ้ำนสังข์ใหญ ่

ทุ่งหลวง บ้ำนคูดินทรำย 

บ้ำนโพนเดื่อ 

นำใหญ ่ บ้ำนโพนยำนำง 

สระค ู บ้ำนดอนพิมำน 

บ้ำนโพนครกน้อย  

บ้ำนหนองม่ัง 

หินกอง บ้ำนสองชั น 

เสลภูมิ กลำง บ้ำนคุ้มใต้ 

บ้ำนโคกสะอำด  

บ้ำนสร้ำงกกพอก 

เกำะแก้ว บ้ำนวังยำว 

ขวัญเมือง บ้ำนขว้ำง 

บ้ำนโคกก่อง  

บ้ำนโคกก่องน้อย 

ขวำว บ้ำนขวำว 

บ้ำนดอนแก้ว  

บ้ำนทรำยมูล  

บ้ำนโนนแพง  

บ้ำนโนนยำง  

บ้ำนหน่อง  

บ้ำนหัน 

ท่ำม่วง บ้ำนเหล่ำแขม 

นำงำม บ้ำนกุดแข้ 

บ้ำนนำเรียง  

บ้ำนน ้ำเที่ยง  

บ้ำนหนองจอก 

นำเมือง บ้ำนนำสีนวน 
บ้ำนนิคมพัฒนำ  
บ้ำนป่ำขี  
บ้ำนยำง  
บ้ำนหนองเม็ก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    นำเลิง บ้ำนคุ้งสะอำด  

บ้ำนไชยวำน  
บ้ำนนำเลิง  
บ้ำนผักกำดหญ้ำ  
บ้ำนหนองไผ่ล้อม  
บ้ำนแห ่ 
บ้ำนแห่ใต้  
บ้ำนแหน้่อย 
บ้ำนแหเ่หนือ 

บึงเกลือ บ้ำนโนนสวรรค์ 

เมืองไพร บ้ำนตำลมเหนือ 

บ้ำนโนนค้ำ 

วังหลวง บ้ำนท่ำงำม 

บ้ำนโนนสูง  

บ้ำนบำก  

บ้ำนหนองขุ่น  

บ้ำนหนองเทำ  

บ้ำนหนองแป้น  

บ้ำนหนองผักตบ 

อำจสำมำรถ หนองขำม บ้ำนหนองส้ำรำญ 

เลย เชียงคำน เขำแก้ว บ้ำนนำเบน 

บ้ำนวังอำบช้ำง  

บ้ำนโสกใหม่ 

จอมศรี บ้ำนนำสี 

บ้ำนหินตั ง 

เชียงคำน บ้ำนแก่งหิน 

บ้ำนโนนสว่ำง 

นำซ่ำว บ้ำนคกมำด 

บ้ำนนำซ่ำว  

บ้ำนนำบอน  

บ้ำนโพน  

บ้ำนศรีโพนแท่น  

บ้ำนโสกเก่ำ  

บ้ำนหนองขอนทอง  

บ้ำนหนองสะพงุ  

บ้ำนใหม่ตำแสง 

วังสะพงุ ปำกปวน บ้ำนปำกปวน 

ผำน้อย บ้ำนป่ำเป้ำ 

ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ บ้ำนหำดใหม่พัฒนำ 

รำษีไศล ด่ำน บ้ำนดอนม่วย 

บัวหุ่ง บ้ำนบัวหุ่งน้อย 
บ้ำนยำง  
บ้ำนวังพระ 
บ้ำนวังไฮ  
บ้ำนอีหนำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซากประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    หนองแค บ้ำนท่ำลำด  

บ้ำนโนนค้อ  
บ้ำนยำงนกหอ  
บ้ำนวังแก้ว 
บ้ำนหนองเป็ด (ท่ำลำดเหนือ) 
บ้ำนหนองแวงห้วยทรำย 

หนองอึ่ง บ้ำนกุดก่ัว 

บ้ำนนำค้ำน้อย  

บ้ำนเมืองคง 

ศิลำลำด(ก่ิงอ.) กุง บ้ำนโนนสว่ำง 

หนองบัวดง บ้ำนท่ำเมือง 

บ้ำนท่ำเมืองเหนือ 

สกลนคร ค้ำตำกล้ำ ค้ำตำกล้ำ บ้ำนหนองหอย 

บ้ำนม่วง โนนสะอำด บ้ำนโนนสวรรค์ 

สว่ำงแดนดิน โพนสูง บ้ำนดอนเจริญ 

อำกำศอ้ำนวย ท่ำก้อน บ้ำนท่ำก้อน 

โพนงำม บ้ำนดงมะกุ้ม 

บ้ำนท่ำแร่ 

วำใหญ ่ บ้ำนกุดจอกใหญ ่

สำมัคคีพัฒนำ บ้ำนดอนทอย 

บ้ำนหนองสนุก  

บ้ำนหนองสำมขำ 

สุรินทร์ ชุมพลบุรี นำหนองไผ่ บ้ำนกระเบื อง 

บ้ำนโนนตำล้ำน 

เมืองบัว บ้ำนโคกใหญ ่

บ้ำนผึ ง  

บ้ำนเมืองไผ่ 

ยะวึก บ้ำนโนนจำน 

หนองเรือ บ้ำนตลุง 

ท่ำตูม ท่ำตูม บ้ำนกระสัง 

บ้ำนแข้ด่อน

บ้ำนปรำสำท  

บ้ำนสระทลำ 

ทุ่งกุลำ บ้ำนตำเสือ 

บะ บ้ำนเปือยปรำสำท 

พรมเทพ บ้ำนตำโต 

โพนครก บ้ำนกุดมะโน 

บ้ำนหนองอิโล 

รัตนบุร ี กุดขำคีม บ้ำนดง 

บ้ำนบัวหลวง  

บ้ำนบึงค้ำ 

แก บ้ำนโคกหนองบัว 

บ้ำนบัวค้ำใต้  

บ้ำนบัวทอง  

บ้ำนหนองไฮ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ดอนแรด บ้ำนกลำง  

บ้ำนเกษตร  
บ้ำนดงเค็ง  
บ้ำนเดื่อ  
บ้ำนแดง 
บ้ำนนำสนวนพัฒนำ  
บ้ำนนำหมอม้ำ  
บ้ำนโนนสมบูรณ์  
บ้ำนโนนสวรรค์  
บ้ำนไร่สีสุก  
บ้ำนแวงใต้  
บ้ำนแวงเหนือ  
บ้ำนศรีดอนมดแดง 

บ้ำนเหล่ำแดง 

ทับใหญ ่ บ้ำนโคกก่อง 

บ้ำนดอนยำนำง  

บ้ำนนำอุ่ม  

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนหนองแวงน้อย 

หนองบัวทอง บ้ำนโพธิ์งำม 

บ้ำนโพธิร์้อยต้น  

บ้ำนโพนทองน้อย  

บ้ำนโพนทองหลำง  

บ้ำนโสกแดง 

หนองคำย เซกำ ซำง บ้ำนนำทมเหนือ 

ป่งไฮ บ้ำนท่ำสวรรค์ 

หนองทุ่ม บ้ำนดงตอกแป้น 

บ้ำนเหล่ำสวนกล้วย 

โซ่พิสัย ค้ำแก้ว บ้ำนท่ำกระดัน 

โซ่ บ้ำนหนองเอี่ยน 

ท่ำบ่อ กองนำง บ้ำนกองนำง 

บ้ำนดอนหมี  

บ้ำนนำบง  

บ้ำนปำกมำง  

บ้ำนป่ำสัก  

บ้ำนป่ำสักใต้  

บ้ำนหงษท์อง 

ท่ำบ่อ บ้ำนแก้วพิจิตร สข. 

บ้ำนท่ำบ่อ  

บ้ำนท่ำบ่อ สข.  

บ้ำนท่ำเสด็จ สข.  

บ้ำนป่ำงิ ว สข. 

น ้ำโมง บ้ำนท่ำส้ำรำญ 

บ้ำนน ้ำโมง สข.  

บ้ำนโนนสวำท 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนศรีชมภู  

บ้ำนสว่ำง  
บ้ำนสำมขำ 

บ้ำนอุ่มเย็น 

โพนสำ บ้ำนดอนน้อย 
บ้ำนท่ำมะเฟือง  
บ้ำนเทพมงคล (ศิลำเลข) สข. 
บ้ำนโพนสำ 
บ้ำนโพนสำ สข.  
บ้ำนศรีวไิล สข. 

บ้ำนศิลำเลข 

บึงกำฬ โคกก่อง บ้ำนห้วยลึกอินทรนิ์มิตร 

บึงกำฬ บ้ำนดงหมำกยำง 

บ้ำนท่ำไคร้  

บ้ำนนำโนน 

วิศิษฐ์ บ้ำนนำเหนือ 

หนองเข็ง บ้ำนชัยบำดำล 

บ้ำนดอนปอ  

บ้ำนโนนดู่  

บ้ำนหนองไฮ 

หอค้ำ บ้ำนไทยเจริญ 

บ้ำนสะง้อ  

บ้ำนหนองบัวทอง  

บ้ำนหนองแสง 

บุ่งคล้ำ บุ่งคล้ำ บ้ำนขำมเปีย้ 

บ้ำนดอนแพง  

บ้ำนบุ่งคล้ำกลำง  

บ้ำนบุ่งคล้ำทุ่ง 

หนองเดิ่น บ้ำนหนองคังคำ 

บ้ำนห้วยเล็บมือ 

ปำกคำด นำกั ง บ้ำนต้ำย 

นำดง บ้ำนโสกบง 

ปำกคำด บ้ำนดอนเมืองใหม่ 

บ้ำนนำดงน้อย  

บ้ำนปำกคำด  

บ้ำนหนองมุม  

บ้ำนห้วยก้ำนเหลือง 

พรเจริญ ดอนหญ้ำนำง บ้ำนรำษฎร์ส้ำรำญ 

โพนพิสัย กุดบง บ้ำนโนนฤำษี 

จุมพล บ้ำนจุมพล 
บ้ำนซ้ำป่ำรัง  
บ้ำนดอนโพธิ์  
บ้ำนเมืองคลัง  
บ้ำนเวิน  
บ้ำนอยูด่ีมีสุข 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ชุมช้ำง บ้ำนขอ้งไก่ 

บ้ำนทุ่งธำตุ 

นำหนัง บ้ำนกุดแกลบ 

บ้ำนดงบัง 

วัดหลวง บ้ำนชุมช้ำง 

บ้ำนดอนคง  

บ้ำนแดนเมือง  

บ้ำนถิ่นดุง 

สร้ำงนำงขำว บ้ำนดอนสนุก 

เมืองหนองคำย กวนวัน บ้ำนกวนวันน้อย 

บ้ำนกวนวันใหญ ่ 

บ้ำนดอนกลำง  

บ้ำนเมืองหมีน้อย  

บ้ำนเสงียว  

บ้ำนหนองบัว  

บ้ำนหนองบัวทอง  

บ้ำนเหล่ำ 

ค่ำยบกหวำน บ้ำนบกหวำน 

บ้ำนโพนตำล  

บ้ำนหนองหม่ืน 

ในเมือง บ้ำนคุยนำงขำว 

บ้ำนมีชัย 

บ้ำนเดื่อ บ้ำนเดื่อใต้ 

บ้ำนเดื่อเหนือ  

บ้ำนทุ่งสว่ำง  

บ้ำนปำกสวย  

บ้ำนพวกกลำง  

บ้ำนพวกใต้  

บ้ำนพวกเหนือ  

บ้ำนหมำกก่อง  

บ้ำนหัวหำดใต้  

บ้ำนหัวหำดเหนือ  

บ้ำนหำดเจริญ 

บ้ำนหำดศรีทอง 

ปะโค บ้ำนไกแ่ก้ว 

บ้ำนโคกป่ำฝำง  

บ้ำนปะโค 

โพธิ์ชัย บ้ำนกุดแห ่

บ้ำนนำคลอง  

บ้ำนโพนงำม  

บ้ำนหนำด 

มีชัย บ้ำนโคกแมงเงำ 

บ้ำนจอมมณี  

บ้ำนดอนแดงใต้  

บ้ำนดอนแดงเหนือ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนสำมัคคี 

บ้ำนหนองเติด 

เมืองหมี บ้ำนท่ำดอกค้ำ 

บ้ำนบุ่งเล  

บ้ำนบุ่งเลใหญ ่ 

บ้ำนเมืองหมีใหญ ่ 

บ้ำนศรีชมช่ืน  

บ้ำนหนองแจ้ง 

วัดธำต ุ บ้ำนเดื่อ 

บ้ำนนำฮี  

บ้ำนบุญเพียง 

บ้ำนโพธิ์งำม  

บ้ำนเม็ก  

บ้ำนวังยำง 

เวียงคุก บ้ำนนำเหล่ำ 

บ้ำนโนนสมบูรณ์  

บ้ำนเวียงคุกกลำง  

บ้ำนเวียงคุกใต้  

บ้ำนหนองบ่อ 

สองห้อง บ้ำนสมสะอำด 

บ้ำนสวยหลง 

สีกำย บ้ำนจอมแจ้ง 

บ้ำนฝำยแตก  

บ้ำนสันติสุข  

บ้ำนสีกำยใต้  

บ้ำนสีกำยเหนือ 

หำดค้ำ บ้ำนจอมเสด็จ 
บ้ำนดอนสวรรค์  
บ้ำนบอน  
บ้ำนฝ้ำย  
บ้ำนวัดธำตุ  
บ้ำนหำดค้ำ 
บ้ำนหำดทรำยทอง 

บ้ำนเหล่ำ 

หินโงม บ้ำนท่ำจำน 

บ้ำนพร้ำว  

บ้ำนหินโงมใต้ 

รัตนวำปี(กิ่งอ.) บ้ำนต้อน บ้ำนดงมดแดง 

บ้ำนดงสำน  

บ้ำนดอนบก  

บ้ำนดอนเหมือด  

บ้ำนต้อนใหญ ่ 

บ้ำนเปงจำน  

บ้ำนหนองติ ว 

พระบำทนำสิงห์ บ้ำนวำรีภิมุข 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    โพนแพง บ้ำนเจริญไชย 

บ้ำนดงตำล 

ศรีเชียงใหม่ บ้ำนหม้อ บ้ำนยอยไฮ 

พำนพร้ำว บ้ำนเจียมปรำงค์ สข. 

บ้ำนโนนสง่ำ  

บ้ำนโนนสง่ำใต้  

บ้ำนพำนพร้ำว  

บ้ำนศรีเชียงใหม่ สข.  

บ้ำนหัวทรำย 

หนองปลำปำก บ้ำนดงบัง 

บ้ำนไทยสำมัคคี  

บ้ำนโนนสวรรค์  

บ้ำนหนองแวง 

ศรีวไิล นำสะแบง บ้ำนทรำยงำม 

สระใคร(ก่ิงอ.) สระใคร บ้ำนโพนสวรรค ์

หนองบัวล้ำภู เมืองหนองบัวล้ำภู ป่ำไม้งำม บ้ำนลำด 

อ้ำนำจเจริญ ชำนุมำน โคกก่ง บ้ำนบุ่งเขียว 

โคกสำร บ้ำนโคกเจริญ 

บ้ำนโคกสำร  

บ้ำนโคกสำรท่ำ  

บ้ำนโคกสำรเทิง 

ปทุมรำชวงศำ ลือ บ้ำนเกษมสุข 

พนำ จำนลำน บ้ำนผึ ง 

บ้ำนสร้อย  

บ้ำนหนองศำลำ 

พนำ บ้ำนดอนขวัญ 

บ้ำนดอนคึมใหญ่  

บ้ำนม่วงสวำสดิ์  

บ้ำนหนองข่ำ 

พระเหลำ บ้ำนสว่ำงนำฝำย 

บ้ำนเสำรีก 

เมืองอ้ำนำจเจริญ นำยม บ้ำนหนองเห่ 

บุ่ง บ้ำนดอนแดง 

บ้ำนทำงโค้ง  

บ้ำนอ่ำงใหญ่ 

ลืออ้ำนำจ ไร่ขี บ้ำนนำอุดม 

อ้ำนำจ บ้ำนอ้ำนำจ สข. 

หัวตะพำน สร้ำงถ่อน้อย บ้ำนนำถ่ม 

อุดรธำนี กุมภวำปี กุมภวำป ี บ้ำนดงแสนสุข 

บ้ำนอำกำศอ้ำนวย 

ท่ำลี่ บ้ำนสมดี 

โนนสะอำด โคกกลำง บ้ำนโนนน ้ำเกลี ยง 

โนนสะอำด บ้ำนโนนหยำด 

พิบูลย์รักษ ์ นำทรำย บ้ำนคลองเจริญ 
บ้ำนคลองเจริญสอง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบุญทัน 

เพ็ญ จอมศรี บ้ำนจอมศรี 

บ้ำนเหล่ำ บ้ำนโนนสูง 

สุมเส้ำ บ้ำนดงปอ 

บ้ำนโนนทับช้ำง 

ศรีธำต ุ บ้ำนโปร่ง บ้ำนโนนสะอำด 

บ้ำนหนองหิน  

บ้ำนหนองหินน้อย 

สร้ำงคอม สร้ำงคอม บ้ำนถ่อนนำลับ 

อุบลรำชธำนี เขื่องใน บ้ำนไทย บ้ำนไทย 

ตระกำรพืชผล ตระกำร บ้ำนแก้งหอไตร 

ม่วงสำมสิบ เหล่ำบก บ้ำนหลักชัย 

เมืองอุบลรำชธำนี กุดลำด บ้ำนแดง 

บ้ำนห่อง 

แจระแม บ้ำนทับไทย 

วำรินช้ำรำบ ค้ำขวำง บ้ำนหนองแคนใหญ่ 

คูเมือง บ้ำนคูเมืองกลำง 

บ้ำนศีรษะกระบือ 

ท่ำลำด บ้ำนถ่อน 

โนนผึ ง บ้ำนทุ่งเกษม 

บ้ำนผึ งตก 

โนนโหนน บ้ำนโนนโหนน 

บุ่งหวำย บ้ำนโนนสว่ำง 

บ้ำนห่องซัน 

โพธิใ์หญ ่ บ้ำนโคก 

บ้ำนไผ่  

บ้ำนโพธิ์ตก  

บ้ำนร่องก่อ  

บ้ำนสร้ำงขุนศรี  

บ้ำนหนองไขน่ก 

เมืองศรีไค บ้ำนบุ้งม่ัง 

บ้ำนแมด 

หนองกินเพล บ้ำนกุดชุม 

บ้ำนคูสว่ำง 

สว่ำงวีระวงศ์(ก่ิงอ.) ท่ำช้ำง บ้ำนค้ำโพธิ ์

บุ่งมะแลง บ้ำนดอนดู่ 

บ้ำนดอนพอก 

สว่ำง บ้ำนสว่ำงออก 

ส้ำโรง โคกก่อง บ้ำนโคกก่อง 

โนนกลำง บ้ำนหว้ำน 

ใต้ ตรัง 61403 ทุ่งยำว บ้ำนต้ำเสำ 

กันตัง กันตังใต้ บ้ำนเกำะเคี่ยม 

คลองชีล้อม บ้ำนหนองเสม็ด 

คลองล ุ บ้ำนท่ำด่ำน 
บ้ำนนำเหนือ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำงเตำ 

โคกยำง บ้ำนโคกยำง 

บ้ำนหนองยำว 

บ่อน ้ำร้อน บ้ำนท่ำปำบ 

บ้ำนนำบ่อ  

บ้ำนสิเหร่ 

บำงเป้ำ บ้ำนควนทองสีห์ 

บำงหมำก บ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ 

บ้ำนพรุใหญ ่ 

บ้ำนไร่ใหญ่ 

ย่ำนซื่อ บ้ำนตก 

บ้ำนทุ่งอิฐ  

บ้ำนย่ำนซื่อ  

บ้ำนริมคลอง 

นำโยง นำข้ำวเสีย บ้ำนเกำะปุด 

บ้ำนตกวัดนำปด  

บ้ำนหนองคล้ำ 

นำโยงเหนือ บ้ำนนำเหม่ 

บ้ำนหนองไทร 

นำหม่ืนศรี บ้ำนหัวเขำ 

ปะเหลียน ท่ำข้ำม บ้ำนทอนหำน 

ทุ่งยำว บ้ำนทุ่งยำว 

บ้ำนหนองหว้ำ 

บ้ำนนำ บ้ำนท่ำนำ 

บ้ำนหนองโต๊ะ  

บ้ำนหัวควน 

ลิพัง บ้ำนคลองแร ่

บ้ำนท่ำคลอง  

บ้ำนทุ่งปำหนัน (ทุ่งล้ำเจียก) 

สุโสะ บ้ำนทุ่งกอ 

บ้ำนลุ่มโต๊ะแป้น  

บ้ำนวังยำว  

บ้ำนหนองผักฉีด 

เมือง ควนปริง บ้ำนควนปริง 

โคกหล่อ บ้ำนคลองล้ำเลียง 

บ้ำนโคกพลำ  

บ้ำนโคกยูง  

บ้ำนโคกหล่อ  

บ้ำนไชยมงคล  

บ้ำนนำหม่ืนรำษฎร์  

บ้ำนพรุชี 

ทับเที่ยง บ้ำนโคกยูง 

นำโต๊ะหมิง บ้ำนโคกหว้ำน 

บ้ำนท้ำเล  

บ้ำนนำโต๊ะหมิง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพรุท่อม 

นำท่ำมใต้ บ้ำนนำนอน 

บ้ำนพิกุลลอย  

บ้ำนยำงงำม  

บ้ำนวังหิน  

บ้ำนหนองเกียบ 

นำท่ำมเหนือ บ้ำนคลองเต็ง 

บ้ำนทุ่งครก 

นำบินหลำ บ้ำนคลองเมือง 

บ้ำนควนล้อน  

บ้ำนควนสงค์  

บ้ำนโคกไม้ไผ่  

บ้ำนทุ่งหินผุด  

บ้ำนนำแค 

นำพละ บ้ำนนำงน้อย 

บ้ำนนำพละ  

บ้ำนหนองเรี ย  

บ้ำนหัวถนน 

นำโยงใต้ บ้ำนควนสงฆ ์

บ้ำนโคกขี เหล็ก  

บ้ำนโคกโดน  

บ้ำนท่ำปำบ  

บ้ำนนำโยงใต้  

บ้ำนบนควน  (วัดกลำง)  

บ้ำนหนองคล้ำ  

บ้ำนหนองเอื อง 

บำงรัก บ้ำนท่ำจีน 

บ้ำนท่ำจีนเหนือ 

บ้ำนควน บ้ำนเกำะมะม่วง 

บ้ำนควน  

บ้ำนหนองใหญ่ 

บ้ำนโพธิ ์ บ้ำนนำงำม,ท่ำบำป 

บ้ำนนำทองหลำง  

บ้ำนบ่อมะพร้ำว 

หนองตรุด บ้ำนทุ่งรักษ์ 

บ้ำนนำแขก  

บ้ำนน ้ำฉ่ำ  

บ้ำนสันตัง 

ย่ำนตำขำว เกำะเปียะ บ้ำนคลองทรำยขำว 
บ้ำนโคกม่วง  
บ้ำนต้นปริง  
บ้ำนในไร่(เกำะกลำง)  
บ้ำนพิกุลทอง  
บ้ำนวังตะเคียน  
บ้ำนหนองชวด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ทุ่งกระบือ บ้ำนทับจำก 

บ้ำนทุ่งตะเซ๊ะ 

ทุ่งค่ำย บ้ำนควนยวน 

บ้ำนตกเขำ  

บ้ำนท่ำด่ำน  

บ้ำนทุ่งไหม้  

บ้ำนห้วยไม้แก่น 

นำชุมเห็ด บ้ำนไทรงำม 

โพรงจระเข้ บ้ำนโหละคล้ำ 

ย่ำนตำขำว บ้ำนควนโพธิ ์

บ้ำนสะพำนด่ำน 

รัษฏำ เขำไพร บ้ำนทอนเหรียญ 

คลองปำง บ้ำนโพธิน้์อย 

ควนเมำ บ้ำนกลำงเหนือ 

บ้ำนคลองขำมเหนือ  

บ้ำนควนเมำ  

บ้ำนต้นพิกุล  

บ้ำนทุ่งสมอ  

บ้ำนนำขำม  

บ้ำนไร่ใหญ ่ 

บ้ำนหน้ำวัดควนเมำ 

วังวิเศษ เขำวิเศษ บ้ำนเขำวิเศษ 

บ้ำนหน้ำเขำ  

บ้ำนหลังเขำ 

ท่ำสะบ้ำ บ้ำนทุ่งขมิ น 

ห้วยยอด 6140610 บ้ำนบ่อประดู่ 

บ้ำนพรุจดู 

เขำกอบ บ้ำนเขำกอบ 

บ้ำนท่ำมะพร้ำว  

บ้ำนทุ่งเลียบ  

บ้ำนหนองคล้ำ  

บ้ำนหนองปรือ 

เขำขำว บ้ำนคลองนุ้ย 

ท่ำงวิ  บ้ำนทุ่งควน 

บ้ำนยำงยวน 

นำวง บ้ำนท้ำยทุ่ง 

บ้ำนสะพำนนำคบุตร  

บ้ำนไสบ่อ  

บ้ำนหนองเนียงแตก  

บ้ำนหนองยำยฝ้ำย  

บ้ำนหนองหมอ  

บ้ำนหนองหักทอง  

บ้ำนหัวคำน 

บำงกุ้ง บ้ำนควนเหนียง 
บ้ำนทุ่งศำลำ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนนำวง 

บำงดี บ้ำนควนอำรี 

บ้ำนบ่อหรั่ง 

วังคีร ี บ้ำนเขำนำยพัน 

บ้ำนต้นโพธิ ์

หนองช้ำงแล่น บ้ำนควนเลียบ 

บ้ำนช่องเขำ  

บ้ำนต้นส้มหม้ำว  

บ้ำนยำงยวน  

บ้ำนวังหิน  

บ้ำนหนองสองพี่น้อง  

บ้ำนห้วยขี แรด  

บ้ำนห้วยโขง  

บ้ำนห้วยน ้ำเย็น  

บ้ำนหัวเขำ 

ห้วยนำง บ้ำนควนจ้ำปำ 

บ้ำนควนไสบุก  

บ้ำนวังหลัก  

บ้ำนวัดห้วยนำง  

บ้ำนหนองรำโพธิ์  

บ้ำนห้วยนำง  

บ้ำนห้วยนำงใต้ 

หำดส้ำรำญ(กิ่งอ.) หำดส้ำรำญ บ้ำนบกหัก 

นครศรีธรรมรำช ขนอม ขนอม บ้ำนโพธิ์กรด 

เฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง บ้ำนเหมืองตะก่ัว 

ท่ำศำลำ ดอนตะโก บ้ำนจันพอ 

ท่ำศำลำ บ้ำนปำกน ้ำใหม่ 

โพธิ์ทอง บ้ำนตีนดอนเหนือ 

โมคลำน บ้ำนคลองเกำะ 

บ้ำนดอนกุน  

บ้ำนตลำดหัส  

บ้ำนทุ่งเกรำะล่ำง  

บ้ำนนำงไกร  

บ้ำนป่ำพำยุ  

บ้ำนวัดโหนด  

บ้ำนวัดใหญร่ัตนโพธิ ์

หัวตะพำน บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนคลองดิน 

บ้ำนฉิมพลี  

บ้ำนดอนยำง 

ทุ่งใหญ่ ท่ำยำง บ้ำนปลำยคลอง 

บ้ำนไสมุด 

ทุ่งสัง บ้ำนหน้ำเขำ 

บำงรูป บ้ำนกรุงหยัน 
บ้ำนควนสะตอ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนบำงรูป 

บ้ำนหนองหรั่ง  

บ้ำนห้วยพ้อ 

พรหมคีร ี อินคีร ี บ้ำนกล้วย 

บ้ำนตีนคลอง  

บ้ำนบ่อตำพันธ์ 

พระพรหม ช้ำงซ้ำย บ้ำนท่ำจำม 

บ้ำนมะม่วงตลอด  

บ้ำนสำคู  

บ้ำนใสม่วง  

บ้ำนใสมะนำว 

ท้ำยส้ำเภำ บ้ำนเชิงแตระ 

บ้ำนต้นหำร  

บ้ำนท้ำยส้ำเภำ  

บ้ำนนำ  

บ้ำนเนกข์ 

บ้ำนใสใหญ ่

นำพรุ บ้ำนบำงส้ำน 

บ้ำนใหญ ่

นำสำร บ้ำนพระเพรง 

บ้ำนหนองเข ้ 

บ้ำนหนองลุง 

พิปูน เขำพระ บ้ำนคลองกุยใต้ 

พิปูน บ้ำนตลำดเสำร ์

บ้ำนในไร่ 

บ้ำนหูนบ 

ยำงค้อม บ้ำนหำดเจ็ด 

เมือง ไชยมนตรี บ้ำนนำป่ำ (โพธิ์) 

บ้ำนพระเขียน  

บ้ำนโพธิ ์

ท่ำซัก บ้ำนคงคำเลียบ 

บ้ำนฉำงส้ำโรง  

บ้ำนท่ำซัก  

บ้ำนนำวง  

บ้ำนปำกน ้ำปำกพญำ  

บ้ำนปำกพญำ  

บ้ำนศำลำสี่หน้ำ  

บ้ำนสว่ำง 

ท่ำเรือ บ้ำนเกียกกำย 
บ้ำนแคสูง  
บ้ำนจังหูน  
บ้ำนจังหูนใต้  
บ้ำนชะเมำ  
บ้ำนท่ำเรือ  
บ้ำนท้ำวรำช 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนทงุแก้ว  

บ้ำนพังสิงห ์ 
บ้ำนมะม่วงงำม  
บ้ำนไม้เสียบ  
บ้ำนวัดโดน  
บ้ำนหนองหนอน 
บ้ำนหมน 

ท่ำไร่ บ้ำนท่ำไร่ 
บ้ำนบำงกระบือ  
บ้ำนบำงพทุรำ  
บ้ำนบำงหลวง  
บ้ำนบำงใหญ ่(ปลำยอเูลำ)  
บ้ำนปำกน ้ำ 

บ้ำนไร่บน 

นำเคียน บ้ำนดอนทะเล 

บ้ำนหัวทะเล 

นำทรำย บ้ำนห้วยน ้ำเย็น 

บำงจำก บ้ำนกลำง 

บ้ำนคลองน้อย  

บ้ำนเนิน  

บ้ำนบ่อจิก  

บ้ำนบำงจำก  

บ้ำนบำงพดุทรำ  

บ้ำนบำงสะพำน  

บ้ำนบำงใหญ ่ 

บ้ำนปลำยอูเสำ  

บ้ำนปำกโอ  

บ้ำนหนองนก 

ปำกนคร บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนคันธง  

บ้ำนตำกแดด  

บ้ำนนำงพระยำ  

บ้ำนบำงหลวง  

บ้ำนปำกนครบน  

บ้ำนปำกน ้ำ  

บ้ำนปำกพญำ  

บ้ำนม่วงงำม 

ปำกพูน บ้ำนคลองเก่ำ 
บ้ำนตลำดพฤหัส  
บ้ำนท่ำแพ  
บ้ำนบ่อโพธิ์  
บ้ำนปำกพยิง  
บ้ำนปำกพูน  
บ้ำนศำลำบำงปู  
บ้ำนสนำมจันทร ์



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนห้วยไทร 

โพธิ์เสด็จ บ้ำนนอกไร่(ปำกสระ) 

บ้ำนโพธิ์เสด็จ  

บ้ำนไสขนุน (พระมงกุฎ) 

มะม่วงสองต้น บ้ำนคลองลำว 

บ้ำนต้นยำง  

บ้ำนนำส้ำโรง 

บ้ำนในฉำง  

บ้ำนสมอไชย  

บ้ำนสำมดอน 

สิชล ทุ่งปรัง บ้ำนตน้จันทร์ 

บ้ำนท่ำเช่ียว  

บ้ำนนำเหม้ำ 

เทพรำช บ้ำนต่อเรือ 

บ้ำนสงวนเขำคำ  

บ้ำนสวนหัวแหวน 

เปลี่ยน บ้ำนใสพลู 

สิชล บ้ำนจอมทอง 

เสำเภำ บ้ำนน ้ำรำด 

บ้ำนปำกด่ำน  

บ้ำนรำษพฤกษ์ 

เสำวภำ บ้ำนเขำคำ 

บ้ำนบำงดี 

นรำธิวำส เมืองนรำธิวำส มะนังตำยอ บ้ำนโต๊ะนอ 

แว้ง กำยูคละ บ้ำนบำโง 

สุไหงปำดี สำกอ บ้ำนยะลูตง 

บ้ำนสำกอ 

ปัตตำนี กะพ้อ ปล่องหอย บ้ำน บือแนดำแล 

โคกโพธิ ์ ท่ำเรือ บ้ำนควนแตน 

บ้ำนโคกกอ  

บ้ำนท่ำเรือ 

บำงโกระ บ้ำนควนดินออก (ดำลำฆอยำมู) 

บ้ำนหัวควน 

ทุ่งยำงแดง น ้ำด้ำ บ้ำนป่ำมะพร้ำว 

ปะนำเระ ดอน บ้ำนหัวนอน 

มำยอ เกำะจัน บ้ำนเกำะจัน 

บ้ำนแขนท้ำว  

บ้ำนแยร้ะ 

ตรัง บ้ำนบองอ 

ถนน บ้ำนกูแบชำแม 

บ้ำนถนนตก 

ปะโด บ้ำนมะหุด 

มำยอ บ้ำนรำเกำะ 

ลำงำ บ้ำนกระหวะ 
บ้ำนตำแบะ๊ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    สะก้ำ บ้ำนสะก้ำ 

สำคอใต ้ บ้ำนอำฆง 

เมืองปัตตำนี ปะกำฮะรัง บ้ำนกอแลปเิละ 

บ้ำนคลองวัว  

บ้ำนเจะดี  

บ้ำนบำรำเฮำะ  

บ้ำนปะกำฮะรัง 

รูสะมิแล บ้ำนโคกส้ำโรง 

บ้ำนดอนรัก 

แม่ลำน ม่วงเตี ย บ้ำนม่วงเตยี  

แม่ลำน บ้ำนนำงโอ 

ยะรัง กอล้ำ บ้ำนกอล้ำ 

บ้ำนละหำรยำมู 

คลองใหม่ บ้ำนกำแลสะนอ 

บ้ำนคลองช้ำง  

บ้ำนบำตะกูโบ  

บ้ำนบินยำ  

บ้ำนยำบใีต้  

บ้ำนสุงำบำรู 

ประจัน บ้ำนกูนิง 

ปิตูมุด ี บ้ำนซำมู 

บ้ำนระแว้ง 

เมำะมำวี บ้ำนดูชงปำแย้ 

บ้ำนพงสำฆอ 

ยะหริ่ง จะรัง บ้ำนกะด ี

บ้ำนจะรัง  

บ้ำนตูเวำะ  

บ้ำนนำหอม  

บ้ำนปิยำ  

บ้ำนมะปริง  

บ้ำนสะแปนอง 

หนองแรต บ้ำนบือแนลูวำ 

บ้ำนแบรอ  

บ้ำนลำงำ  

บ้ำนวอซำ  

บ้ำนหนองแรต  

บ้ำนแหลม 

สำยบุรี กะดุนง บ้ำนกำแระ 

บ้ำนกูแว  

บ้ำนปำยอ 

ตะบิ ง บ้ำนจ่ำกอง 

บ้ำนลำนช้ำง (สะนงกำเยำะ) 

ตะลุบัน บ้ำนปะเสยะวอ 

เตรำะบอน บ้ำนบำโงมูลง 

ปะเสยะวอ บ้ำนทุ่งเค็จ 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนลุ่ม 

หนองจิก เกำะเปำะ บ้ำนปะกำจินอ 

คอลอตันหยง บ้ำนนัดต้นสะท้อน 

บ้ำนไร่ 

ดอนรัก บ้ำนก้ำปงบำลำ 

บ้ำนเกำะเปำะเหนือ 

บ้ำนคลองขุด  

บ้ำนดอนรัก  

บ้ำนท่ำด่ำน 

ดำโต๊ะ บ้ำนคอเลำะปีแน 

ตุยง บ้ำนแคนำ 

บ้ำนโคกจันทร ์ 

บ้ำนโคกดีปลี  

บ้ำนโคกม่วง  

บ้ำนตุยง  

บ้ำนท่ำยำลอ  

บ้ำนปำกำลือลง 

ท่ำก้ำช้ำ บ้ำนท่ำก้ำช้ำ 

บ้ำนท่ำยำมู  

บ้ำนบำงรำพำ  

บ้ำนปรัง 

บ่อทอง บ้ำนโคกกอดอนยำง 

บ้ำนดอนนำ 

บำงเขำ บ้ำนดอนยำง 

บ้ำนตันหยงเปำว ์ 

บ้ำนบำงทัน  

บ้ำนบำงไร่คลองขุด  

บ้ำนสำยหมอ 

บำงตำวำ บ้ำนบำงตำวำ 

บ้ำนปำกบำงตำวำ 

ปุโละปุโย บ้ำนกำหยี 

บ้ำนท่ำกูโบ 

ยำบ ี บ้ำนคู (โคกวัด) 

บ้ำนบ้ำนใหม่ (ทุ่งโพธิ์) 

บ้ำนยำบีเหนือ  

บ้ำนหนองปู 

ลิปะสะโง บ้ำนกำเดำะ 

บ้ำนทุ่งโพธิ์  

บ้ำนปำกำลียะแนบุ  

บ้ำนแม่โอน  

บ้ำนลูแตบองอ 

พัทลุง เขำชัยสน เขำชัยสน บ้ำนควนเทพรำช 

บ้ำนโคกขำม (วังหลำม)  

บ้ำนชำยวัดใหม่  

บ้ำนนำงหลง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นท่ีน้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนม่วงงำม (สะทัง) 

บ้ำนวังหลัก  

บ้ำนหัวหรั่ง,ควนนำยช่อง 

จองถนน บ้ำนโคกแค 

บ้ำนจงเก  

บ้ำนเต่ำหำย,ทุ่งแซะ  

บ้ำนแตระ  

บ้ำนพรุกลำง  

บ้ำนแหลมจองถนน  

บ้ำนอำพัด 

หำนโพธิ ์ บ้ำนควนโก (วังหลำม) 
บ้ำนโคกเค็ด  
บ้ำนโคกแค (ท่ำบัวแก้ว) 
บ้ำนจงเก (ชำยเล)  
บ้ำนจองถนน  
บ้ำนต้นโดน 
บ้ำนบำงแก้ว (อำพัด,โคกเมือง) 
บ้ำนป่ำแหลม (จ้ำแรด)  
บ้ำนพลู (ป่ำกัน) 
บ้ำนม่วงงำม  
บ้ำนแหลมดิน 
บ้ำนใหญ่ 

ควนขนุน พนำงตุง บ้ำนชำยคลอง 

มะกอกเหนือ บ้ำนเขำยี 

บ้ำนปำกคลอง 

บำงแก้ว โคกสัก บ้ำนคลองแห้งงำม 

บ้ำนต้นสน (วังหลัง)  

บ้ำนทุ่งโต๊หยะ๊  

บ้ำนนำหยำ (ควนโท)่ 

บ้ำนหลังสถำนีรถไฟ  

บ้ำนห้วยเนียง (ควนจง) 

ท่ำมะเดื่อ บ้ำนเกำะประดู่ 

บ้ำนควนขนุน (ต้นตีนยำง)  

บ้ำนท่ำมะเดื่อ  

บ้ำนนำดอน (หน้ำวัด)  

บ้ำนป่ำเล (เลพระ)  

บ้ำนสังเขย่ำ 

นำปะขอ บ้ำนควนโหมด 
บ้ำนค่ำยไทย  
บ้ำนช่ำงทอง  
บ้ำนทุ่งเศรษฐี  
บ้ำนนำดอน (หน้ำวัด)  
บ้ำนนำปะขอ  
บ้ำนนำหม่อม  
บ้ำนปำกพน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนพน  

บ้ำนวัดโหนด  
บ้ำนหัวปอ  
บ้ำนหำดไขเ่ต่ำ 
บ้ำนใหญ ่(หำนโพธิ์) 

ปำกพะยูน เกำะนำงค้ำ บ้ำนเกำะแกง 

บ้ำนเกำะนำงค้ำใต้  

บ้ำนเกำะนำงค้ำเหนือ  

บ้ำนเกำะนำงทอง  

บ้ำนเกำะยวน  

บ้ำนท่ำเนียน  

บ้ำนบำงตำล (ท่ำโหนด) 

บ้ำนบำงพลอง (ต้นปำบ) 

เกำะหมำก บ้ำนเกำะโคบ 
บ้ำนเกำะเสือ  
บ้ำนเกำะหมำก  
บ้ำนเขำชัน  
บ้ำนช่องฟนื  
บ้ำนท่ำวำ 
บ้ำนน ้ำบ่อหมำก (อ่ำวทุ่งโหนด) 
บ้ำนปำกบำงนำครำช (อ่ำวจำก) 

บ้ำนแหลมกรวด 

ปำกพะยูน บ้ำนท่ำเตียน 

ฝำละมี บ้ำนบำงขวน 
บ้ำนบำงมวง  
บ้ำนปำกเกรียว (ปำกเครียว)  
บ้ำนฝำละมี 
บ้ำนพระเกิด 

บ้ำนแหลมไกผู่้ 

เมือง เขำเจียก บ้ำนหัวยำง 

ควนมะพร้ำว บ้ำนควนกุฎ 
บ้ำนควนมะพร้ำว (โพธิใ์หญ)่  
บ้ำนควนมะพร้ำว (โรงช้ำง)  
บ้ำนฉำง 
บ้ำนดอนกล่้ำ (เพิง)  
บ้ำนท่ำโพธิ์ออก  
บ้ำนนอก (ใสม่วง) 
บ้ำนแร่ 
บ้ำนแร ่(บนควน) 

บ้ำนสวน (ท่ำโพธิ์) 

โคกชะงำย บ้ำนโคกชะงำย 

ชัยบุร ี บ้ำนท่ำส้ำเภำเหนือ 

ท่ำมิหร้ำ บ้ำนคอกวัว 

บ้ำนน ้ำเลือด 

นำท่อม บ้ำนนำกวด 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
     บ้ำนนำท่อม 

บ้ำนหนองปริง  

บ้ำนหัวยำง 

พญำขัน บ้ำนควนถบ 

บ้ำนพญำขัน  

บ้ำนม่วง 

ร่มเมือง บ้ำนนำภู่ 

บ้ำนนำโอ  

บ้ำนนำโอ ่ 

บ้ำนหแูร ่

ล้ำป ำ บ้ำนโคกลุ้ง (สื อเมือง) 
บ้ำนชำยคลอง  
บ้ำนเตำปูน  
บ้ำนนอกทุ่ง (โรงพระ)  
บ้ำนปำกประ  
บ้ำนปำกหวะ 
บ้ำนไร่ 

บ้ำนวัดป่ำลไิลย์ (วัดป่ำ)  

บ้ำนวัดโพเด็ด (แขก)  

บ้ำนไสยอม  

บ้ำนหัวควน 

ยะลำ กรงปินัง(ก่ิงอ.) กรงปินัง บ้ำนกีเยำะ 

บ้ำนอุเผะ 

เมืองยะลำ ปันนังสำเรง บ้ำนจะกือเละ 

ยะหำ บำโร๊ะ บ้ำนปูแล 

รำมัน เกะรอ บ้ำนอูแตบำโงย 

ตะโล๊ะหะลอ บ้ำนสะโต 

ท่ำธง บ้ำนจำรังตำดง 

อำซ่อง บ้ำนกำเม็ง 

บ้ำนเกะรอ  

บ้ำนแยะ้ 

สงขลำ เทพำ เกำะสะบ้ำ บ้ำนหัวสวน 

ท่ำม่วง บ้ำนท่ำม่วง 

บ้ำนทุ่งโคน  

บ้ำนห้วยปลิง 

เทพำ บ้ำนท่ำดี 

บ้ำนท่ำพรุ  

บ้ำนทุ่ง  

บ้ำนพระพทุธ 

ปำกบำง บ้ำนเกำะแลหนัง 

บ้ำนบ่อเตย 

ล้ำไพล บ้ำนท่ำไทร 

บ้ำนพระยอด  

บ้ำนล้ำเปำ 

สะกอม บ้ำนพรุโต๊ะคอน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
   เมืองสงขลำ เกำะยอ บ้ำนตีน  

บ้ำนท่ำไทร  
บ้ำนท้ำยเกำะ  
บ้ำนนอก  
บ้ำนนำถิน  
บ้ำนป่ำโหนด  
บ้ำนสวนใหม่  
บ้ำนแหลมพ้อ 
บ้ำนอ่ำวทรำย 

รัตภูม ิ ก้ำแพงเพชร บ้ำนเขำตกน ้ำ 

เขำพระ บ้ำนควนดินแดง 

บ้ำนคู  

บ้ำนนำลึก  

บ้ำนสีสอน 

ท่ำชะมวง บ้ำนตีนคลอง (ท่ำชะมวงเหนือ) 

บ้ำนท่ำชะมวงใต้  

บ้ำนหูนบ 

สะบ้ำย้อย คูหำ บ้ำนคูหำ 

บ้ำนถ ้ำครก  

บ้ำนปลำยนำ 

ทุ่งพอ บ้ำนโคกลิเหรง 

สะบ้ำย้อย บ้ำนท้ำเนียบ 

สรุำษฎร์ธำนี กำญจนดิษฐ์ กรูด บ้ำนนำปรัง 

บ้ำนปำกคู  

บ้ำนไสใน 

กะแดะ บ้ำนดอนยำ 
บ้ำนตลำดกะแดะ  
บ้ำนบ่อแมวตำย 
บ้ำนท่ำตรอก  
บ่ำนปำกกะแดะ  
บ้ำนฝ่ำยคลอง 
บ้ำนพ่วง  
บ้ำนไร่หลวง 
บ้ำนเกตุ 

บ้ำนหนองสวน 
ช้ำงขำว บ้ำนนำดอน 

บ้ำนสะพำนกฐิน 

ตะเคียนทอง บ้ำนกะแดะแจะ 

บ้ำนคลองกะแดะแจะ  

บ้ำนง่ำมยวน  

บ้ำนเฉงอะ  

บ้ำนดอนเค็จ  

บ้ำนดอนยำง  

บ้ำนหนองจิก 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 
    ท่ำทอง บ้ำนดอนยำง 

บ้ำนดอนสน  
บ้ำนถนนขำด 
บ้ำนท่ำโพธิ์  
บ้ำนปำกน ้ำท่ำทอง  
บ้ำนวัดจันทร ์ 
บ้ำนสวนหมี 

บ้ำนสะท้อน 
ท่ำทองใหม่ บ้ำนคลองกระแดะแจะ 

บ้ำนตลำดท่ำทองใหม่  

บ้ำนทุ่งอ่อนใจ  

บ้ำนบำงส้ำโรง-ปำกน ้ำ 

ทุ่งกง บ้ำนดอนรัก 

บ้ำนทบัท้อน  

บ้ำนทุ่งกง  

บ้ำนบ่อโฉลก 

ทุ่งรัง บ้ำนคลองกรูด 

พลำยวำส บ้ำนกลำงนำ 

บ้ำนดอนกำย  

บ้ำนในรำม  

บ้ำนปำกน ้ำก้ำแดะ  

บ้ำนพ่วง  

บ้ำนหนองเปล 

คีรีรัฐนิคม ถ ้ำสิงขร บ้ำนเขำน้อย 

บ้ำนควนไทยเจริญ  

บ้ำนฉมัน  

บ้ำนต้นมะพร้ำว  

บ้ำนถ ้ำสิงขร  

บ้ำนท่ำตื น  

บ้ำนทุง่ดอน 

ท่ำกระดำน บ้ำนเกำะยวน 

บ้ำนนกยำง  

บ้ำนนำชะอม  

บ้ำนนำใหม่  

บ้ำนบนนำ  

บ้ำนโรงกระเบื อง  

บ้ำนหำดพอ 

ย่ำนยำว บ้ำนท่ำไคร 

บ้ำนปำกยัน  

บ้ำนมะเลำะ  

บ้ำนหนองรี  

บ้ำนห้วยกรวด,หำดเกำะ 

เคียนซำ เขำตอก บ้ำนคลองจัน 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

    เคียนซำ บ้ำนเคียนซำ 

บ้ำนปลำยหริก  

บ้ำนห้วยน ้ำเต้ำ  

บ้ำนอุดมรัตน์ 
    พ่วงพรมคร บ้ำนคลองโร 

     บ้ำนพรหมรังสิต 

บ้ำนห้วยลึก 

อรัญคำมวำรี บ้ำนกระซุม 

บ้ำนห้วยมุด  

บ้ำนหำรด้ำ 

ไชยำ ตลำดไชยำ บ้ำนดอนดวด 

บ้ำนตลำดไชยำ  

บ้ำนวังหลุมพี  

บ้ำนเวียง  

บ้ำนสงขลำ 

ตะกรบ บ้ำนตะกรบ 

บ้ำนบ่อคำ  

บ้ำนห้วยพุน  

บ้ำนห้วยพุนบน 

ทุ่ง บ้ำนขนอน 

บ้ำนคลองยวน  

บ้ำนควนเจดีย์  

บ้ำนถิ่นหลวง  

บ้ำนทุ่งนอก  

บ้ำนนำแค  

บ้ำนหนองขี เป็ด  

บ้ำนหวันอน 

ป่ำเว บ้ำนเขำพนมแบก 

บ้ำนป่ำเว 

พุมเรียง บ้ำนล่ำง 

บ้ำนหัวเลน  

บ้ำนเหนือ  

บ้ำนเหนือน ้ำ  

บ้ำนแหลมทรำย 

โมถ่ำย บ้ำนลุ่มกระท่อม 

เลม็ด บ้ำนท่ำใหญ่ 

บ้ำนไทรงำม  

บ้ำนนำหลวง  

บ้ำนปำกด่ำน  

บ้ำนปำกท่อ  

บ้ำนเลม็ด  

บ้ำนวัดแก้ว 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

    เวียง บ้ำนกุน 

บ้ำนเชิงสมอ  

บ้ำนดอนพต  

บ้ำนโพธิ์  

บ้ำนสำมสัก 
   ดอนสัก ชลครำม บ้ำนครำมบน 

บ้ำนครำมล่ำง  

บ้ำนดอนเกลี ยง 
     บ้ำนดอนเนำว์  

บ้ำนพอด 
บ้ำนหำดใหญ ่

ไชยครำม บ้ำนดอนตะเคียน 

บ้ำนน ้ำรอบ  

บ้ำนเลียบ  

บ้ำนศรีชัยครำม 

ดอนสัก บ้ำนทำงข้ำม 

บ้ำนปำกดอนสัก 

ท่ำฉำง เขำถ่ำน บ้ำนไทรใหญ่ 

บ้ำนน ้ำพุ  

บ้ำนบำงน ้ำจืด  

บ้ำนไร่ปรุง  

บ้ำนหนองดูน  

บ้ำนเหมก 

คลองไทร บ้ำนคลองไทร 

บ้ำนเชียรตก  

บ้ำนเชียรออก  

บ้ำนดอนใหญ่  

บ้ำนโตนดสูง  

บ้ำนนำลึก  

บ้ำนหน้ำวัด 

ท่ำเคย บ้ำนเกำะยอ 

บ้ำนคลองขุด  

บ้ำนคลองล้ำใน  

บ้ำนท่ำเคย  

บ้ำนบ่อนนท์  

บ้ำนบำงปอ  

บ้ำนใหญ ่

ท่ำฉำง บ้ำนคลองขุด 

บ้ำนตลำดท่ำฉำง  

บ้ำนท่ำเคย  

บ้ำนท่ำพิกุล 

เสวียด บ้ำนชำยท่ำ 

บ้ำนห้วยเรียน 

ท่ำชนะ วัง บ้ำนเขำชะมวง 

บ้ำนห้วยเสม็ดแดง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

   บ้ำนนำเดิม ทรัพย์ทว ี บ้ำนควรท่ำแร่ 

บ้ำนจันทร์โคตร 
   

 

ท่ำเรือ บ้ำนควนทอง 

บ้ำนท่ำเรือใต้  

บ้ำนท่ำเรือเหนือ  

บ้ำนทุ่งคำยำว  

บ้ำนปำกด่ำน 
   

 

นำใต้ บ้ำนนำใต้ 
    บ้ำนนำ บ้ำนดอนยูง 

บ้ำนนำสำร ควนศรี บ้ำนควนพรุพ ี

บ้ำนควนวัด  

บ้ำนควนศรี  

บ้ำนมอเก็ต  

บ้ำนวังใหญ่ 

ท่ำชี บ้ำนนำใหม่ 

พระแสง ไทรขึง บ้ำนขอนพอ 

บ้ำนควนกอ  

บ้ำนสำมพัน  

บ้ำนไสท้อน 

ไทรโสภำ บ้ำนต้นไทร 

บ้ำนบำงพำ  

บ้ำนประตูพริก  

บ้ำนย่ำนตะเคียน 

บำงสวรรค ์ บ้ำนใต้โตน 

บ้ำนฝ่ำยท่ำ  

บ้ำนหัวหมำก  

บ้ำนอุดมมิตร 

สำค ู บ้ำนน ้ำด้ำ 

บ้ำนสำคู  

บ้ำนสำคูพัฒนำ 

สินเจริญ บ้ำนบำงก้ำยำน 

บ้ำนบำงรูป 

อิปัน บ้ำนนูน 

บ้ำนโพธิ์บำย  

บ้ำนไสนำ 

พุนพิน กรูด บ้ำนทับชัน 

บ้ำนแม่แขก 

เขำหัวควำย บ้ำนบำงอ้อ 

บ้ำนห้วยบอน 

ตะปำน บ้ำนตะปำน 

บ้ำนบำงเบำ 
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โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

    ท่ำข้ำม บ้ำนค้อกลำง 

บ้ำนคุ้งยำง  

บ้ำนท่ำตลิ่งชัน  

บ้ำนท่ำตะเภำ  

บ้ำนบำงท่ำข้ำม  

บ้ำนพุนพิน 
    ท่ำโรงช้ำง บ้ำนท่ำโรงช้ำง,บ้ำนควนไทร 

บ้ำนทุ่งเซียด 

บ้ำนหัวไทร 

บ้ำนหำดผก 
    ท่ำสะท้อน บ้ำนเขำพลู 

บ้ำนท่ำสะท้อน 
     บ้ำนนำค้อ  

บ้ำนบ่อกรัง  
บ้ำนหนองจอก 

บ้ำนห้วยลึก 

น ้ำรอบ บ้ำนเกำะกลำง 

บ้ำนดอนมะตูม  

บ้ำนท่ำผำก  

บ้ำนทุ่งหลวง  

บ้ำนน ้ำรอบ  

บ้ำนวิหำร  

บ้ำนหัววัง 

บำงงอน บ้ำนขนำย 

บ้ำนเงิน  

บ้ำนนำดง  

บ้ำนปึก  

บ้ำนหนองเคียน  

บ้ำนหนองเคียม 

บำงเดือน บ้ำนแท่นแก้ว 

บ้ำนบำงเดือน  

บ้ำนวัดหำด  

บ้ำนหำดมุ่ย  

บ้ำนหินใหญ่ 

บำงมะเดื่อ บ้ำนท่ำม่วง 

บ้ำนบำงบำน  

บ้ำนบำงมะเดื่อ  

บ้ำนศรีประทุมวัลย์  

บ้ำนห้วยมุด  

บ้ำนแหลมเศียร 

พุนพิน บ้ำนดอนเนียง 

บ้ำนทุ่งโพธิ์  

บ้ำนสระพัง 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

    มะลวน บ้ำนกลำง 

บ้ำนคลองสินทอง  

บ้ำนดอนแฝก  

บ้ำนต้นปำบ  

บ้ำนตลำดมะลวน  

บ้ำนไผ่พระ  

บ้ำนหนองพลอง  

บ้ำนห้วยกรวด  

บ้ำนหัวหำญ 
    ลีเล็ด บ้ำนคลองคอ 

บ้ำนคลองรำง  
บ้ำนบำงทึง  
บ้ำนบำงในบ้ำน  
บ้ำนบำงเพลำ 

     บ้ำนบำงใหญ่ฝั่งขวำ 

บ้ำนบำงใหญ่ฝั่งซ้ำย  

บ้ำนห้วยทรัพย์ 

ศรีวิชัย บ้ำนดอนทรำย 

บ้ำนทุ่งอ่ำว  

บ้ำนหัวเขำ 

หนองไทร บ้ำนท่ำโพธิ์ 

บ้ำนนำทรำย 

บ้ำนปำกมะรุ 

บ้ำนหนองขรี 

บ้ำนหนองไทร 

หัวเตย บ้ำนดอนรัก 

บ้ำนดอนรี  

บ้ำนตรอกโนง  

บ้ำนหัวเกำะ  

บ้ำนหัวเตยบน  

บ้ำนหัวเตยล่ำง  

บ้ำนหัวสวน 

เมือง ขุนทะเล บ้ำนนิคมภูธรอุทิศ 

คลองฉนำก บ้ำนคลองฉนำก 

บ้ำนตำกแดด  

บ้ำนทองหลวง  

บ้ำนบำงหมก  

บ้ำนสะบ้ำย้อย 

คลองน้อย บ้ำนคลองน้อย 

บ้ำนค้อบน,หัวแหลม  

บ้ำนค้อล่ำง  

บ้ำนดอนโก,บำงมะพร้ำว  

บ้ำนทอนหญ้ำปล้อง,บำงหมำก  

บ้ำนบำงท้องถ่วง  

บ้ำนบำงแทงแรด  

บ้ำนปำกคลองน้อย 



รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่น้้าท่วมซ้้าซาก ประเทศไทย 

โอกาสเกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ภาค จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน 

    บำงชนะ บ้ำนคลองริ่ว 

บ้ำนคลองสุข  

บ้ำนบำงคลองกรูด  

บ้ำนบำงชนะบน  

บ้ำนบำงชนะล่ำง 
    บำงไทร บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนบำงกล้วย  

บ้ำนบำงท้องถ่วง  

บ้ำนบำงเบิด 
    บำงใบไม้ บ้ำนบำงไผ่ 

บ้ำนบำงยำง  

บ้ำนปลำยคลอง  

บ้ำนปำกคลอง,โรงปูน 
    บำงโพธิ ์ บ้ำนคลองขวำง 

บ้ำนท้องทรำย 
บ้ำนท่ำพลูเถื่อน 
บ้ำนท่ำอิฐ 

บ้ำนบำงโพธิ์ 

มะขำมเตี ย บ้ำนทรำยทอง 

บ้ำนท่ำเพชร  

บ้ำนท่ำสน,ทุ่งใหญ่  

บ้ำนบำงใหญ่ 

วัดประดู ่ บ้ำนคลองสุข 

บ้ำนฉิมหวัง  

บ้ำนบขส.  

บ้ำนบำงชุมโถ  

บ้ำนบำงหมำด  

บ้ำนวัดประดู่  

บ้ำนวัดมะปริง 

เวียงสระ คลองฉนวน บ้ำนปำกหำน 

บ้ำนไสขุนรงค์ 

ทุ่งหลวง บ้ำนควนใหม่ 

บ้ำนโคกกรวด  

บ้ำนตก  

บ้ำนน ้ำรอบ  

บ้ำนปำกน ้ำ  

บ้ำนปำกลัด  

บ้ำนปำกสำย  

บ้ำนลำนเข้  

บ้ำนวังใหญ่  

บ้ำนใสใน  

บ้ำนหำนเพชร 

เวียงสระ บ้ำนควนบก 

บ้ำนทุ่งกรูด  

บ้ำนหนองโสน 
 


