
กําแพงเพชร โกสัมพนีคร โกสัมพี - 401 3,706 4,107         
เพชรชมภู - - 1,922 1,922         
ลานดอกไม้ตก - - 2,196 2,196         

โกสัมพนีคร ผลรวม - 401 7,824 8,225         
ขาณุวรลักษบรีุ เกาะตาล - 467 16,671 17,138        

โค้งไผ่ - - 28,279 28,279        
ดอนแตง - 273 18,154 18,427        
บอ่ถ้ํา - - 14,788 14,788        
ปางมะค่า - - 2,107 2,107         
ปา่พทุรา - 223 11,985 12,208        
ยางสูง - 65 6,522 6,587         
วงัชะพลู - - 7,405 7,405         
วงัหามแห - - 3,266 3,266         
สลกบาตร - 5,965 22,731 28,696        
แสนตอ - 3,649 18,358 22,007        

ขาณุวรลักษบรีุ ผลรวม - 10,642 150,266               160,908      
คลองขลุง คลองขลุง - 1,773 41,530 43,303        

คลองสมบรูณ์ - - 1,188 1,188         
ทา่พทุรา - 4,732 8,038 12,770        
ทา่มะเขือ - 82 15,931 16,013        
แม่ลาด - 1,615 11,421 13,036        
วงัแขม - 2,285 29,397 31,682        
วงัไทร - 2,337 30,602 32,939        
วงับวั - 180 21,481 21,661        
วงัยาง - 247 13,054 13,301        
หวัถนน - 1,409 20,606 22,015        

คลองขลุง ผลรวม - 14,660 193,248               207,908      
คลองลาน คลองน้ําไหล - - 6,440 6,440         

คลองลานพฒันา - - 7,564 7,564         
สักงาม - - 374 374            

คลองลาน ผลรวม - - 14,378 14,378        
ทรายทองวฒันา ถาวรวฒันา - 477 7,169 7,646         

ทุ่งทราย - 436 24,992 25,428        

จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

พื้นที่นํ้าทวมซํ้าซาก ระดับตําบลภาคเหนือ
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทุ่งทอง - 1,499                      3,270                   4,769         
ทรายทองวฒันา ผลรวม - 2,412                      35,431                 37,843        
ไทรงาม ไทรงาม - 154                        20,871                 21,025        

พานทอง - - 15,777                 15,777        
มหาชัย - 1,278                      13,586                 14,864        
หนองคล้า - 1,566                      12,252                 13,818        
หนองทอง - 221                        14,365                 14,586        
หนองแม่แตง - 446                        13,639                 14,085        
หนองไม้กอง - 823                        25,313                 26,136        

ไทรงาม ผลรวม - 4,488                      115,803               120,291      
บงึสามัคคี เทพนมิิต - 203                        18,181                 18,384        

บงึสามัคคี - - 8,755                   8,755         
ระหาน - 74                          13,919                 13,993        
วงัชะโอน - 1,722                      23,989                 25,711        

บงึสามัคคี ผลรวม - 1,999                      64,844                 66,843        
ปางศิลาทอง ปางตาไว - - 408                     408            

โพธิท์อง - 89                          23,136                 23,225        
หนิดาต - - 7,479                   7,479         

ปางศิลาทอง ผลรวม - 89                          31,023                 31,112        
พรานกระต่าย เขาคีริส - 2,733                      24,224                 26,957        

คลองพไิกร - - 537                     537            
คุยบา้นโอง - 2,602                      19,097                 21,699        
ถ้ํากระต่ายทอง - - 27,279                 27,279        
ทา่ไม้ - 294                        4,026                   4,320         
พรานกระต่าย - - 1,083                   1,083         
วงัควง - 804                        780                     1,584         
วงัตะแบก - 1,284                      15,267                 16,551        
หนองหวัววั - - 2,139                   2,139         
หว้ยยั้ง - - 4,521                   4,521         

พรานกระต่าย ผลรวม - 7,717                      98,953                 106,670      
เมืองกําแพงเพชร คณฑี - 318                        20,783                 21,101        

คลองแม่ลาย - - 838                     838            
ไตรตรึงษ์ - 668                        14,313                 14,981        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทรงธรรม - 100                        2,868                   2,968         
ทา่ขุนราม - 233                        4,171                   4,404         
เทพนคร - 2,709                      36,311                 39,020        
ธาํมรงค์ - 655                        15,032                 15,687        
นครชุม - 776                        7,164                   7,940         
นาบอ่คํา - - 144                     144            
นคิมทุ่งโพธิท์ะเล - 1,099                      3,632                   4,731         
ในเมือง - - 529                     529            
ลานดอกไม้ - 1,331                      6,246                   7,577         
วงัทอง - - 995                     995            
สระแก้ว - 221                        10,960                 11,181        
หนองปลิง - 587                        3,332                   3,919         
อ่างทอง - - 6,618                   6,618         

เมืองกําแพงเพชร ผลรวม - 8,697                      133,936               142,633      
ลานกระบอื จันทมิา - 542                        8,194                   8,736         

ช่องลม - 217                        13,444                 13,661        
โนนพลวง - 1,745                      13,416                 15,161        
บงึทบัแรต - 1,910                      10,032                 11,942        
ประชาสุขสันต์ - - 10,616                 10,616        
ลานกระบอื - 52                          8,066                   8,118         
หนองหลวง - 3,786                      19,640                 23,426        

ลานกระบอื ผลรวม - 8,252                      83,408                 91,660        
ก าแพงเพชร ผลรวม - 59,357                   929,114              988,471     
เชียงราย ขุนตาล ต้า - - 15,541                 15,541        

ปา่ตาล - - 10,376                 10,376        
ยางฮอม - 1,496                      25,628                 27,124        

ขุนตาล ผลรวม - 1,496                      51,545                 53,041        
เชียงของ คร่ึง - - 9,925                   9,925         

บญุเรือง - - 6,016                   6,016         
เวยีง - - 552                     552            
ศรีดอนชัย - 215                        27,253                 27,468        
สถาน - - 5,927                   5,927         
หว้ยซ้อ - - 43,287                 43,287        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

เชียงของ ผลรวม - 215                        92,960                 93,175        
เชียงแสน บา้นแซว - - 2,708                   2,708         

ปา่สัก - - 1,793                   1,793         
โยนก - - 6,935                   6,935         
เวยีง - - 2,870                   2,870         
ศรีดอนมูล - - 10,194                 10,194        

เชียงแสน ผลรวม - - 24,500                 24,500        
ดอยหลวง โชคชัย - - 2,750                   2,750         

ปงนอ้ย - - 6,806                   6,806         
หนองปา่ก่อ - - 2,832                   2,832         

ดอยหลวง ผลรวม - - 12,388                 12,388        
เทงิ ง้ิว - - 10,189                 10,189        

เชียงเค่ียน - - 1,981                   1,981         
ปล้อง - - 11,100                 11,100        
แม่ลอย - - 1,884                   1,884         
เวยีง - - 26,647                 26,647        
ศรีดอนไชย - - 4,500                   4,500         
สันทรายงาม - 207                        12,605                 12,812        
หงาว - - 3,212                   3,212         
หนองแรด - - 14,447                 14,447        

เทงิ ผลรวม - 207                        86,565                 86,772        
ปา่แดด ปา่แงะ - - 3,156                   3,156         

ปา่แดด - - 3,362                   3,362         
โรงช้าง - - 1,539                   1,539         
ศรีโพธิเ์งิน - - 3,678                   3,678         
สันมะค่า - - 6,164                   6,164         

ปา่แดด ผลรวม - - 17,899                 17,899        
พญาเม็งราย ตาดควนั - - 723                     723            

เม็งราย - 522                        13,970                 14,492        
แม่ตํ๋า - 54                          3,485                   3,539         
แม่เปา - - 1,128                   1,128         
ไม้ยา - 2,998                      12,018                 15,016        

พญาเม็งราย ผลรวม - 3,574                      31,324                 34,898        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

พาน เจริญเมือง - - 3,109                   3,109         
ดอยงาม - - 2,651                   2,651         
ทรายขาว - - 1,945                   1,945         
ทานตะวนั - - 11,922                 11,922        
ธารทอง - - 2,606                   2,606         
ปา่หุ่ง - - 56                       56              
ม่วงคํา - - 1,622                   1,622         
เมืองพาน - - 320                     320            
แม่เย็น - - 1,004                   1,004         
แม่อ้อ - - 7,001                   7,001         
เวยีงหา้ว - - 3,749                   3,749         
สันกลาง - - 573                     573            
สันติสุข - - 1,720                   1,720         
สันมะเค็ด - - 10,980                 10,980        
หวังม - - 5,467                   5,467         

พาน ผลรวม - - 54,725                 54,725        
เมืองเชียงราย ดอยลาน - - 6,681                   6,681         

ทา่สาย - - 5,035                   5,035         
นางแล - - 1,973                   1,973         
บา้นดู่ - - 2,600                   2,600         
ปา่อ้อดอนชัย - 105                        2,271                   2,376         
แม่ข้าวต้ม - 247                        3,043                   3,290         
แม่ยาว - - 174                     174            
รอบเวยีง - - 3,386                   3,386         
ริมกก - 179                        21,910                 22,089        
สันทราย - 342                        8,272                   8,614         
หว้ยสัก - - 3,492                   3,492         

เมืองเชียงราย ผลรวม - 873                        58,837                 59,710        
แม่จัน จอมสวรรค์ - - 2,536                   2,536         

จันจวา้ - - 7,749                   7,749         
จันจวา้ใต้ - - 5,353                   5,353         
ทา่ข้าวเปลือก - - 13,453                 13,453        
ปา่ซาง - - 454                     454            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ปา่ตึง - - 96                       96              
แม่คํา - - 2,814                   2,814         
แม่จัน - - 751                     751            
ศรีคํ้า - - 566                     566            
สันทราย - - 2,091                   2,091         

แม่จัน ผลรวม - - 35,863                 35,863        
แม่ลาว จอมหมอกแก้ว - - 4,869                   4,869         

ดงมะดะ - - 11,763                 11,763        
บวัสลี - - 4,583                   4,583         
ปา่ก่อดํา - - 4,598                   4,598         

แม่ลาว ผลรวม - - 25,813                 25,813        
แม่สรวย เจดีย์หลวง - - 247                     247            

ทา่ก๊อ - - 168                     168            
ปา่แดด - - 978                     978            
แม่พริก - - 2,091                   2,091         
แม่สรวย - - 2,315                   2,315         
ศรีถ้อย - - 633                     633            

แม่สรวย ผลรวม - - 6,432                   6,432         
แม่สาย เกาะช้าง - 75                          6,370                   6,445         

บา้นด้าย - 172                        8,072                   8,244         
โปง่งาม - 126                        3,307                   3,433         
โปง่ผา - 56                          4,362                   4,418         
แม่สาย - - 337                     337            
เวยีงพางคํา - - 498                     498            
ศรีเมืองชุม - 1,581                      10,495                 12,076        
หว้ยไคร้ - 173                        2,807                   2,980         

แม่สาย ผลรวม - 2,183                      36,248                 38,431        
เวยีงชัย ดอนศิลา - - 2,002                   2,002         

เมืองชุม - - 2,013                   2,013         
เวยีงชัย - - 4,795                   4,795         
เวยีงเหนอื - - 21,391                 21,391        

เวยีงชัย ผลรวม - - 30,201                 30,201        
เวยีงเชียงรุ้ง ดงมหาวนั - - 15,804                 15,804        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทุ่งก่อ - - 3,651                   3,651         
ปา่ซาง - - 845                     845            

เวยีงเชียงรุ้ง ผลรวม - - 20,300                 20,300        
เวยีงปา่เปา้ บา้นโปง่ - - 155                     155            

ปา่ง้ิว - - 975                     975            
แม่เจดีย์ - - 259                     259            
เวยีง - - 440                     440            
เวยีงกาหลง - - 1,025                   1,025         
สันสลี - - 338                     338            

เวยีงปา่เปา้ ผลรวม - - 3,192                   3,192         
เชยีงราย ผลรวม - 8,548                     588,792              597,340     
เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา - 191                        948                     1,139         

ดอยแก้ว - - 450                     450            
บา้นแปะ - 144                        250                     394            
บา้นหลวง - 400                        268                     668            
แม่สอย - - 335                     335            

จอมทอง ผลรวม - 735                        2,251                   2,986         
เชียงดาว เชียงดาว - 661                        - 661            

เมืองงาย - - 143                     143            
เมืองนะ - - 123                     123            

เชียงดาว ผลรวม - 661                        266                     927            
ไชยปราการ ปงตํา - - 147                     147            

ศรีดงเย็น - - 135                     135            
ไชยปราการ ผลรวม - - 282                     282            
ดอยเต่า ดอยเต่า - - 166                     166            
ดอยเต่า ผลรวม - - 166                     166            
ดอยสะเก็ด เชิงดอย - - 2,336                   2,336         

ตลาดขวญั - - 329                     329            
ตลาดใหญ่ - - 461                     461            
ปา่ปอ้ง - - 1,188                   1,188         
ปา่ลาน - - 982                     982            
แม่คือ - 83                          718                     801            
แม่โปง่ - - 468                     468            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

แม่ฮ้อยเงิน - - 1,135                   1,135         
ลวงเหนอื - - 951                     951            
สง่าบา้น - 242                        1,083                   1,325         
สันปเูลย - 162                        2,022                   2,184         
สําราญราษฎร์ - 184                        352                     536            

ดอยสะเก็ด ผลรวม - 671                        12,025                 12,696        
ดอยหล่อ ดอยหล่อ - - 276                     276            

ยางคราม - - 198                     198            
สองแคว - - 265                     265            
สันติสุข - - 1,107                   1,107         

ดอยหล่อ ผลรวม - - 1,846                   1,846         
ฝาง แม่ข่า - 389                        127                     516            

แม่คะ - 1,168                      63                       1,231         
แม่สูน - 110                        - 110            
เวยีง - 831                        154                     985            
สันทราย - 215                        72                       287            

ฝาง ผลรวม - 2,713                      416                     3,129         
พร้าว เขื่อนผาก - 160                        481                     641            

ทุ่งหลวง - - 207                     207            
น้ําแพร่ - - 68                       68              
ปา่ตุ้ม - 107                        993                     1,100         
ปา่ไหน่ - - 1,386                   1,386         
เวยีง - - 1,063                   1,063         
สันทราย - - 222                     222            

พร้าว ผลรวม - 267                        4,420                   4,687         
เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก - - 344                     344            

แม่เหยีะ - - 203                     203            
เมืองเชียงใหม่ ผลรวม - - 547                     547            
แม่แตง ช่อแล - 919                        - 919            

บา้นเปา้ - 72                          129                     201            
แม่หอพระ - 136                        - 136            
สบเปงิ - 127                        76                       203            
สันปา่ยาง - 57                          - 57              
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

อินทขิล - - 97                       97              
แม่แตง ผลรวม - 1,311                      302                     1,613         
แม่ริม ขี้เหล็ก - 201                        735                     936            

ดอนแก้ว - - 1,244                   1,244         
แม่สา - - 233                     233            
ริมใต้ - - 155                     155            
ริมเหนอื - - 860                     860            
สะลวง - 434                        146                     580            
สันโปง่ - 777                        3,185                   3,962         
เหมืองแก้ว - - 902                     902            

แม่ริม ผลรวม - 1,412                      7,460                   8,872         
แม่วาง ทุ่งรวงทอง - 74                          - 74              
แม่วาง ผลรวม - 74                          - 74              
แม่ออน ออนกลาง - - 167                     167            
แม่ออน ผลรวม - - 167                     167            
แม่อาย ทา่ตอน - 84                          - 84              

แม่นาวาง - 96                          129                     225            
แม่อาย - 723                        - 723            
สันต้นหมื้อ - - 235                     235            

แม่อาย ผลรวม - 903                        364                     1,267         
สันกําแพง แช่ช้าง - 52                          1,937                   1,989         

ต้นเปา - 648                        - 648            
บวกค้าง - 270                        3,053                   3,323         
แม่ปคูา - 249                        4,506                   4,755         
ร้องววัแดง - - 379                     379            
สันกําแพง - 617                        2,044                   2,661         
หว้ยทราย - - 1,511                   1,511         
ออนใต้ - - 269                     269            

สันกําแพง ผลรวม - 1,836                      13,699                 15,535        
สันทราย ปา่ไผ่ - - 1,619                   1,619         

เมืองเล็น - - 592                     592            
แม่แฝก - 528                        1,405                   1,933         
แม่แฝกใหม่ - - 209                     209            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

สันทรายหลวง - - 474                     474            
สันนาเม็ง - - 485                     485            
สันปา่เปา - - 232                     232            
หนองจ๊อม - 75                          415                     490            
หนองหาร - - 145                     145            
หนองแหย่ง - - 588                     588            

สันทราย ผลรวม - 603                        6,164                   6,767         
สันปา่ตอง ทา่วงัพร้าว - - 430                     430            

ทุ่งต้อม - - 804                     804            
ทุ่งสะโตก - 118                        - 118            
น้ําบอ่หลวง - - 335                     335            
บา้นกลาง - - 144                     144            
บา้นแม - 73                          402                     475            
มะขามหลวง - 117                        63                       180            
มะขุนหวาน - - 583                     583            
แม่ก๊า - 87                          279                     366            
ยุหวา่ - - 603                     603            
สันกลาง - - 1,363                   1,363         

สันปา่ตอง ผลรวม - 395                        5,006                   5,401         
สารภี ปา่บง - - 77                       77              

หนองผ้ึง - - 179                     179            
สารภ ีผลรวม - - 256                     256            
หางดง ขุนคง - - 1,517                   1,517         

น้ําแพร่ - - 191                     191            
บา้นแหวน - 59                          450                     509            
สันผักหวาน - - 291                     291            
หนองแก๋ว - - 796                     796            
หนองตอง - 58                          - 58              
หางดง - - 498                     498            
หารแก้ว - - 618                     618            

หางดง ผลรวม - 117                        4,361                   4,478         
ฮอด บา้นตาล - - 532                     532            

หางดง - - 1,024                   1,024         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ฮอด ผลรวม - - 1,556                   1,556         
เชยีงใหม ่ผลรวม - 11,698                   61,554                73,252       
ตาก บา้นตาก เกาะตะเภา - - 792                     792            

ตากตก - - 912                     912            
ตากออก - 389                        3,000                   3,389         
ทอ้งฟา้ - - 58                       58              
แม่สลิด - 1,601                      988                     2,589         

บา้นตาก ผลรวม - 1,990                      5,750                   7,740         
เมืองตาก ตลุกกลางทุ่ง - - 2,202                   2,202         

น้ํารึม - - 780                     780            
โปง่แดง - - 54                       54              
วงัประจบ - 1,597                      4,665                   6,262         
วงัหนิ - 304                        662                     966            

เมืองตาก ผลรวม - 1,901                      8,363                   10,264        
แม่สอด ทา่สายลวด - 92                          206                     298            
แม่สอด ผลรวม - 92                          206                     298            
สามเงา ยกกระบตัร - 1,415                      1,967                   3,382         

ย่านรี - - 97                       97              
วงัจันทร์ - 2,703                      2,261                   4,964         
วงัหมัน 66                           2,031                      4,716                   6,813         
สามเงา - 803                        2,182                   2,985         

สามเงา ผลรวม 66                           6,952                      11,223                 18,241        
ตาก ผลรวม 66                          10,935                   25,542                36,543       
นครสวรรค์ เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว - 2,422                      486                     2,908         

เขาดิน 1,626                       8,519                      4,026                   14,171        
มหาโพธิ์ 738                         3,049                      2,037                   5,824         
หนองเต่า 7,920                       39,176                    7,191                   54,287        
หวัดง 6,637                       13,193                    13,898                 33,728        

เก้าเล้ียว ผลรวม 16,921                     66,359                    27,638                 110,918      
โกรกพระ โกรกพระ 2,187                       10,954                    2,788                   15,929        

นากลาง 1,459                       5,208                      3,384                   10,051        
เนนิกวา้ว 86                           12,819                    5,369                   18,274        
เนนิศาลา - 600                        1,880                   2,480         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

บางประมุง 169                         2,886                      5,225                   8,280         
บางมะฝ่อ 864                         3,702                      1,584                   6,150         
ยางตาล 843                         7,418                      1,747                   10,008        
ศาลาแดง 1,475                       8,875                      4,686                   15,036        
หาดสูง - 4,087                      1,980                   6,067         

โกรกพระ ผลรวม 7,083                       56,549                    28,643                 92,275        
ชุมตาบง ชุมตาบง - 7,821                      - 7,821         

ปางสวรรค์ - 3,857                      - 3,857         
ชุมตาบง ผลรวม - 11,678                    - 11,678        
ชุมแสง เกยไชย 11,211                     2,956                      4,430                   18,597        

โคกหม้อ 5,839                       4,499                      2,529                   12,867        
ฆะมัง 7,339                       3,732                      4,779                   15,850        
ชุมแสง - 199                        938                     1,137         
ทบักฤช 44,458                     3,940                      10,557                 58,955        
ทบักฤชใต้ 5,015                       5,946                      4,983                   15,944        
ทา่ไม้ 3,154                       20,856                    351                     24,361        
บางเคียน 34,624                     13,501                    4,387                   52,512        
ไผ่สิงห์ 12,892                     13,393                    7,354                   33,639        
พนัลาน 10,034                     2,331                      1,924                   14,289        
พกิุล 18,747                     972                        2,021                   21,740        
หนองกระเจา 6,641                       13,997                    30,073                 50,711        

ชุมแสง ผลรวม 159,954                    86,322                    74,326                 320,602      
ตาคลี จันเสน 192                         24,381                    2,637                   27,210        

ช่องแค - 5,414                      196                     5,610         
ตาคลี - 7,161                      5,570                   12,731        
พรหมนมิิต - 5,471                      1,531                   7,002         
ลาดทพิรส - 11,434                    2,065                   13,499        
สร้อยทอง 10,811                     28,629                    929                     40,369        
หนองโพ - 613                        4,962                   5,575         
หนองหม้อ 97                           20,172                    15,411                 35,680        
หว้ยหอม - 5,980                      698                     6,678         

ตาคลี ผลรวม 11,100                     109,255                   33,999                 154,354      
ทา่ตะโก ดอนคา 2,491                       18,877                    432                     21,800        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทา่ตะโก 10,009                     11,942                    905                     22,856        
ทํานบ 1,896                       23,940                    - 25,836        
พนมรอก 7,464                       42,257                    2,707                   52,428        
พนมเศษ 7,835                       17,064                    13,025                 37,924        
วงัมหากร 13,354                     17,989                    22,096                 53,439        
วงัใหญ่ 104                         22,824                    15,223                 38,151        
สายลําโพง - 34,024                    268                     34,292        
หนองหลวง - 4,099                      - 4,099         
หวัถนน 6,591                       8,665                      2,142                   17,398        

ทา่ตะโก ผลรวม 49,744                     201,681                   56,798                 308,223      
บรรพตพสัิย เจริญผล 1,549                       8,891                      5,916                   16,356        

ด่านช้าง - 15,889                    5,931                   21,820        
ตาขีด 791                         12,322                    7,076                   20,189        
ตาสัง 2,752                       13,264                    2,437                   18,453        
ทา่ง้ิว - 11,161                    4,866                   16,027        
บางแก้ว 398                         12,283                    5,874                   18,555        
บางตาหงาย - 6,501                      6,918                   13,419        
บา้นแดน 180                         14,796                    11,777                 26,753        
บงึปลาทู - 8,923                      3,017                   11,940        
หนองกรด 2,683                       40,888                    17,814                 61,385        
หนองตางู - 15,451                    4,579                   20,030        
หกูวาง 1,138                       9,345                      5,521                   16,004        
อ่างทอง 229                         7,031                      5,789                   13,049        

บรรพตพสัิย ผลรวม 9,720                       176,745                   87,515                 273,980      
พยุหะคีรี เขากะลา - 77                          - 77              

ทา่น้ําอ้อย - 1,372                      8,272                   9,644         
น้ําทรง 69                           21,721                    14,123                 35,913        
เนนิมะกอก - 3,060                      4,443                   7,503         
พยุหะ 77                           2,162                      2,658                   4,897         
ม่วงหกั - 1,580                      11,356                 12,936        
ยางขาว 2,041                       16,983                    2,771                   21,795        
ย่านมัทรี 1,426                       4,993                      3,981                   10,400        

พยุหะคีรี ผลรวม 3,613                       51,948                    47,604                 103,165      
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ไพศาลี โคกเด่ือ - 6,511                      69                       6,580         
ตะคร้อ - 5,295                      - 5,295         
นาขอม - 1,939                      - 1,939         
ไพศาลี - 475                        - 475            
วงัน้ําลัด - 10,860                    - 10,860        
สําโรงชัย 81                           20,069                    - 20,150        

ไพศาลี ผลรวม 81                           45,149                    69                       45,299        
เมืองนครสวรรค์ กลางแดด - 1,664                      1,147                   2,811         

เกรียงไกร 8,448                       3,237                      5,090                   16,775        
แควใหญ่ 798                         1,629                      1,695                   4,122         
ตะเคียนเล่ือน - 4,119                      824                     4,943         
นครสวรรค์ตก 1,058                       6,160                      3,397                   10,615        
นครสวรรค์ออก 185                         1,458                      1,332                   2,975         
บางพระหลวง 7,610                       2,884                      1,480                   11,974        
บางม่วง 2,133                       6,003                      1,848                   9,984         
บา้นแก่ง 1,628                       9,883                      1,043                   12,554        
บา้นมะเกลือ 4,171                       3,695                      3,917                   11,783        
บงึเสนาท - 2,273                      1,388                   3,661         
ปากน้ําโพ - 379                        2,505                   2,884         
พระนอน 2,847                       3,905                      8,338                   15,090        
วดัไทร - 6,190                      5,499                   11,689        
หนองกรด - 11,663                    9,494                   21,157        
หนองกระโดน 298                         20,060                    13,713                 34,071        
หนองปลิง - 565                        1,728                   2,293         

เมืองนครสวรรค์ ผลรวม 29,176                     85,767                    64,438                 179,381      
แม่วงก์ เขาชนกัน - 1,732                      589                     2,321         

แม่วงก์ - 3,146                      - 3,146         
วงัซ่าน - 24,953                    3,078                   28,031        

แม่วงก์ ผลรวม - 29,831                    3,667                   33,498        
ลาดยาว เนนิขี้เหล็ก - 1,165                      4,433                   5,598         

บา้นไร่ - 5,059                      4,795                   9,854         
มาบแก - 7,029                      5,533                   12,562        
ลาดยาว - 10,110                    9,814                   19,924        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

วงัม้า - 8,826                      4,738                   13,564        
วงัเมือง - 5,047                      7,534                   12,581        
ศาลเจ้าไก่ต่อ - 12,156                    2,425                   14,581        
สร้อยละคร - 2,849                      6,930                   9,779         
สระแก้ว - 632                        4,585                   5,217         
หนองนมววั - 4,670                      11,818                 16,488        
หนองยาว - 12,732                    1,834                   14,566        
หว้ยน้ําหอม - 19,307                    227                     19,534        

ลาดยาว ผลรวม - 89,582                    64,666                 154,248      
หนองบวั ทุ่งทอง - 1,519                      68                       1,587         

ธารทหาร - 12,000                    - 12,000        
วงับอ่ - 2,564                      - 2,564         
หนองกลับ - 7,951                      287                     8,238         
หนองบวั - 13,455                    83                       13,538        
หว้ยถั่วใต้ - 16,690                    - 16,690        
หว้ยถั่วเหนอื - 10,202                    - 10,202        
หว้ยร่วม - 14,282                    1,752                   16,034        
หว้ยใหญ่ - 11,338                    1,739                   13,077        

หนองบวั ผลรวม - 90,001                    3,929                   93,930        
นครสวรรค์ ผลรวม 287,392                  1,100,867               493,292              1,881,551   
นา่น ทา่วงัผา ตาลชุม - - 437                     437            

ทา่วงัผา - - 120                     120            
ริม - - 115                     115            

ทา่วงัผา ผลรวม - - 672                     672            
ปวั ปวั - - 304                     304            
ปวั ผลรวม - - 304                     304            
ภเูพยีง ทา่นา้ว - - 237                     237            

นาปงั - - 601                     601            
ฝายแก้ว - - 1,806                   1,806         
ม่วงต๊ึด - - 671                     671            

ภเูพยีง ผลรวม - - 3,315                   3,315         
เมืองนา่น กองควาย - - 541                     541            
เมืองนา่น ผลรวม - - 541                     541            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

เวยีงสา กลางเวยีง - - 2,420                   2,420         
ตาลชุม - 260                        360                     620            
นาเหลือง - 58                          - 58              
แม่สา - - 360                     360            
ส้าน - 660                        1,095                   1,755         
ไหล่นา่น - - 101                     101            
อ่ายนาไลย - - 85                       85              

เวยีงสา ผลรวม - 978                        4,421                   5,399         
น่าน ผลรวม - 978                       9,253                  10,231       
พะเยา จุน จุน - - 4,530                   4,530         

ทุ่งรวงทอง - 91                          5,161                   5,252         
พระธาตุขิงแกง - 125                        3,702                   3,827         
ลอ - 1,543                      9,217                   10,760        
หงส์หนิ - 2,083                      5,789                   7,872         
หว้ยข้าวก่ํา - - 3,326                   3,326         
หว้ยยางขาม - - 4,824                   4,824         

จุน ผลรวม - 3,842                      36,549                 40,391        
เชียงคํา เจดีย์คํา - 54                          7,309                   7,363         

เชียงบาน - - 1,663                   1,663         
ทุ่งผาสุข - - 286                     286            
น้ําแวน - 718                        3,602                   4,320         
ฝายกวาง - - 620                     620            
ร่มเย็น - - 1,554                   1,554         
เวยีง - 186                        1,151                   1,337         
หย่วน - - 1,622                   1,622         
อ่างทอง - 5,545                      18,354                 23,899        

เชียงคํา ผลรวม - 6,503                      36,161                 42,664        
ดอกคําใต้ คือเวยีง - 2,600                      7,679                   10,279        

ดงสุวรรณ - 4,401                      11,993                 16,394        
ดอกคําใต้ - 2,071                      13,884                 15,955        
ดอนศรีชุม - 3,724                      10,974                 14,698        
บา้นถ้ํา - 2,752                      12,106                 14,858        
บา้นปนิ - 612                        6,563                   7,175         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

บญุเกิด - 860                        5,512                   6,372         
ปา่ซาง - 1,888                      3,017                   4,905         
สวา่งอารมณ์ - 5,959                      9,954                   15,913        
สันโค้ง - 1,571                      21,539                 23,110        
หนองหล่ม - - 1,046                   1,046         
หว้ยลาน - 13,703                    15,754                 29,457        

ดอกคําใต้ ผลรวม - 40,141                    120,021               160,162      
ปง ขุนควร - - 885                     885            

ควร - - 2,222                   2,222         
งิม - - 368                     368            
นาปรัง - - 959                     959            
ปง - - 1,705                   1,705         
ออย - - 1,250                   1,250         

ปง ผลรวม - - 7,389                   7,389         
ภกูามยาว ดงเจน - 167                        7,546                   7,713         

แม่อิง - 3,481                      6,180                   9,661         
หว้ยแก้ว - 7,055                      9,359                   16,414        

ภกูามยาว ผลรวม - 10,703                    23,085                 33,788        
ภซูาง เชียงแรง - - 741                     741            

ทุ่งกล้วย - - 1,184                   1,184         
ปา่สัก - - 751                     751            
ภซูาง - - 167                     167            
สบบง - 79                          2,409                   2,488         

ภซูาง ผลรวม - 79                          5,252                   5,331         
เมืองพะเยา จําปา่หวาย - 1,786                      11,703                 13,489        

ทา่จําปี - - 387                     387            
ทา่วงัทอง - 1,697                      2,936                   4,633         
บา้นต๋อม - - 425                     425            
บา้นตํ๊า - - 3,520                   3,520         
บา้นตุ่น - - 1,859                   1,859         
บา้นสาง - - 458                     458            
บา้นใหม่ - 923                        2,016                   2,939         
แม่กา - 734                        2,874                   3,608         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

แม่ตํ๋า - - 1,922                   1,922         
แม่นาเรือ - - 7,486                   7,486         
แม่ปมื - 4,597                      2,798                   7,395         
แม่ใส - 755                        4,657                   5,412         
เวยีง - - 445                     445            

เมืองพะเยา ผลรวม - 10,492                    43,486                 53,978        
แม่ใจ เจริญราษฎร์ - - 126                     126            

บา้นเหล่า - 332                        2,838                   3,170         
ปา่แฝก - 2,444                      1,609                   4,053         
แม่ใจ - 1,196                      3,706                   4,902         
แม่สุก - 285                        4,471                   4,756         
ศรีถ้อย - - 3,335                   3,335         

แม่ใจ ผลรวม - 4,257                      16,085                 20,342        
พะเยา ผลรวม - 76,017                   288,028              364,045     
พจิิตร ดงเจริญ วงัง้ิว - 882                        376                     1,258         

วงัง้ิวใต้ - 5,298                      - 5,298         
สํานกัขุนเณร - 9,709                      - 9,709         
หว้ยพกุ - 4,035                      - 4,035         
หว้ยร่วม - 10,656                    - 10,656        

ดงเจริญ ผลรวม - 30,580                    376                     30,956        
ตะพานหนิ คลองคูณ - 11,322                    6,829                   18,151        

ง้ิวราย - 10,292                    15,032                 25,324        
ดงตะขบ - 12,339                    5,119                   17,458        
ทบัหมัน - 16,687                    5,333                   22,020        
ทุ่งโพธิ์ - 8,071                      598                     8,669         
เทศบาลตะพานหนิ - 173                        741                     914            
ไทรโรงโขน - 3,441                      2,464                   5,905         
ไผ่หลวง 189                         4,271                      1,267                   5,727         
วงัสําโรง - 15,658                    6,244                   21,902        
วงัหลุม - 8,699                      3,221                   11,920        
วงัหวา้ - 7,814                      4,053                   11,867        
หนองพยอม - 10,623                    7,308                   17,931        
หว้ยเกตุ - 9,212                      2,794                   12,006        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ตะพานหนิ ผลรวม 189                         118,602                   61,003                 179,794      
ทบัคล้อ เขาเจ็ดลูก - 4,914                      8,832                   13,746        

เขาทราย - 11,264                    4,744                   16,008        
ทบัคล้อ - 8,179                      1,896                   10,075        
ทา้ยทุ่ง - 13,556                    395                     13,951        

ทบัคล้อ ผลรวม - 37,913                    15,867                 53,780        
บางมูลนาก เนนิมะกอก 19,202                     15,435                    8,164                   42,801        

บางไผ่ 15,158                     11,244                    5,134                   31,536        
ภมูิ 1,619                       7,802                      9,248                   18,669        
ลําประดา 363                         12,633                    4,275                   17,271        
วงักรด - 9,276                      3,372                   12,648        
วงัตะกู - 4,015                      205                     4,220         
วงัสําโรง 653                         5,882                      31,210                 37,745        
หว้ยเขน - 688                        1,529                   2,217         
หอไกร 12,548                     13,201                    508                     26,257        

บางมูลนาก ผลรวม 49,543                     80,176                    63,645                 193,364      
บงึนาราง บางลาย - 19,124                    7,447                   26,571        

บงึนาราง - 13,646                    12,427                 26,073        
โพธิไ์ทรงาม - 8,343                      4,432                   12,775        
หว้ยแก้ว - 9,604                      2,796                   12,400        
แหลมรัง - 7,878                      7,340                   15,218        

บงึนาราง ผลรวม - 58,595                    34,442                 93,037        
โพทะเล ทะนง 573                         22,196                    11,269                 34,038        

ทา่ขมิ้น 291                         31,007                    12,762                 44,060        
ทา่นั่ง 98                           12,393                    2,210                   14,701        
ทา่บวั 2,490                       20,316                    5,466                   28,272        
ทา้ยน้ํา 2,058                       17,596                    7,843                   27,497        
ทา่เสา 5,237                       21,267                    6,479                   32,983        
ทุ่งนอ้ย 2,238                       11,312                    1,148                   14,698        
บางคลาน 1,872                       12,191                    2,326                   16,389        
บา้นนอ้ย 1,892                       16,536                    2,833                   21,261        
โพทะเล 1,249                       15,919                    2,304                   19,472        
วดัขวาง 174                         13,363                    1,785                   15,322        
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

โพทะเล ผลรวม 18,172                     194,096                   56,425                 268,693      
โพธิป์ระทบัช้าง ดงเสือเหลือง - 18,423                    4,309                   22,732        

ทุ่งใหญ่ - 11,838                    9,199                   21,037        
เนนิสวา่ง 176                         13,947                    4,324                   18,447        
ไผ่ทา่โพ 6,044                       15,577                    6,571                   28,192        
ไผ่รอบ 4,235                       18,594                    5,327                   28,156        
โพธิป์ระทบัช้าง - 10,166                    1,288                   11,454        
วงัจิก 13,754                     10,866                    1,016                   25,636        

โพธิป์ระทบัช้าง ผลรวม 24,209                     99,411                    32,034                 155,654      
เมืองพจิิตร คลองคะเชนทร์ 309                         8,594                      927                     9,830         

ฆะมัง 1,376                       8,457                      3,185                   13,018        
ดงกลาง 332                         8,447                      1,003                   9,782         
ดงปา่คํา - 19,058                    2,777                   21,835        
ทา่หลวง 3,431                       4,545                      1,612                   9,588         
ทา่ฬ่อ 5,044                       7,379                      2,534                   14,957        
ในเมือง - 470                        713                     1,183         
บา้นบุ่ง 14,979                     13,459                    2,978                   31,416        
ปากทาง 2,966                       6,424                      653                     10,043        
ปา่มะคาบ 9,420                       23,199                    2,522                   35,141        
ไผ่ขวาง 1,284                       6,060                      2,148                   9,492         
เมืองเก่า 1,299                       10,292                    1,348                   12,939        
ย่านยาว - 4,913                      456                     5,369         
โรงช้าง 3,747                       9,866                      833                     14,446        
สายคําโห้ - 5,894                      932                     6,826         
หวัดง 9,857                       10,686                    6,797                   27,340        

เมืองพจิิตร ผลรวม 54,044                     147,743                   31,418                 233,205      
วชิรบารมี บา้นนา 173                         21,593                    11,282                 33,048        

บงึบวั - 13,219                    9,138                   22,357        
วงัโมกข์ - 18,897                    4,249                   23,146        
หนองหลุม - 9,024                      9,668                   18,692        

วชิรบารมี ผลรวม 173                         62,733                    34,337                 97,243        
วงัทรายพนู วงัทรายพนู - 10,145                    448                     10,593        

หนองปล้อง - 4,933                      2,361                   7,294         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

หนองปลาไหล 991                         11,586                    2,053                   14,630        
หนองพระ - 6,954                      1,049                   8,003         

วงัทรายพนู ผลรวม 991                         33,618                    5,911                   40,520        
สากเหล็ก คลองทราย - 73                          - 73              

ทา่เยี่ยม - 1,424                      155                     1,579         
วงัทบัไทร - 554                        625                     1,179         
สากเหล็ก 1,249                       23,912                    5,294                   30,455        
หนองหญ้าไทร - 2,757                      596                     3,353         

สากเหล็ก ผลรวม 1,249                       28,720                    6,670                   36,639        
สามง่าม กําแพงดิน 18,181                     12,814                    1,186                   32,181        

เนนิปอ 6,692                       14,929                    8,497                   30,118        
รังนก 17,866                     7,443                      1,966                   27,275        
สามง่าม 13,937                     21,121                    2,380                   37,438        
หนองโสน - 13,545                    7,934                   21,479        

สามง่าม ผลรวม 56,676                     69,852                    21,963                 148,491      
พิจิตร ผลรวม 205,246                  962,039                 364,091              1,531,376   
พษิณุโลก ชาติตระการ ทา่สะแก - 1,502                      70                       1,572         

ปา่แดง - 604                        269                     873            
ชาติตระการ ผลรวม - 2,106                      339                     2,445         
นครไทย นครไทย - 912                        61                       973            

เนนิเพิ่ม - 647                        - 647            
บา้นนาบวั - - 258                     258            
บา้นพร้าว - 2,788                      1,879                   4,667         
หนองกะทา้ว - 2,162                      1,621                   3,783         

นครไทย ผลรวม - 6,509                      3,819                   10,328        
เนนิมะปราง ชมพู - 817                        1,267                   2,084         

ไทรย้อย - 1,633                      376                     2,009         
บา้นนอ้ยซุ้มขี้เหล็ก - 656                        58                       714            
วงัโพรง - 1,284                      1,909                   3,193         

เนนิมะปราง ผลรวม - 4,390                      3,610                   8,000         
บางกระทุ่ม โคกสลุด 591                         7,162                      691                     8,444         

ทา่ตาล 3,436                       16,968                    4,202                   24,606        
นครปา่หมาก 726                         19,862                    3,981                   24,569        

กล
ุ่มว
างแ

ผน
กา
รจั
ดก
ารท

ี่ดิน
ในพ

ื้นท่ี
เสี่ย

งภ
ัยท

างก
ารเ

กษ
ตร

 

กอ
งน
โยบ

าย
แล
ะแ
ผน

กา
รใช

้ท่ีด
ิน ก

รม
พัฒ

นา
ที่ด

ิน



จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

เนนิกุ่ม 124                         15,121                    4,344                   19,589        
บางกระทุ่ม 5,113                       11,334                    787                     17,234        
บา้นไร่ 2,952                       9,509                      648                     13,109        
ไผ่ล้อม 4,755                       18,238                    983                     23,976        
วดัตายม - 6,800                      5,098                   11,898        
สนามคลี 3,050                       8,080                      53                       11,183        

บางกระทุ่ม ผลรวม 20,747                     113,074                   20,787                 154,608      
บางระกํา คุยม่วง 18,953                     19,830                    467                     39,250        

ชุมแสงสงคราม 45,053                     25,501                    207                     70,761        
ทา่นางงาม 33,579                     16,623                    138                     50,340        
นคิมพฒันา - 12,129                    1,832                   13,961        
บอ่ทอง 5,592                       12,326                    8,212                   26,130        
บางระกํา 20,666                     37,640                    2,765                   61,071        
บงึกอก 639                         17,067                    4,687                   22,393        
ปลักแรด 4,625                       16,767                    4,183                   25,575        
พนัเสา 57                           17,333                    7,929                   25,319        
วงัอิทก 11,849                     9,240                      3,700                   24,789        
หนองกุลา - 12,675                    8,336                   21,011        

บางระกํา ผลรวม 141,013                    197,131                   42,456                 380,600      
พรหมพริาม ดงประคํา - 18,504                    408                     18,912        

ตลุกเทยีม - 34,161                    1,332                   35,493        
ทบัยายเชียง - 39,990                    794                     40,784        
ทา่ช้าง 2,584                       26,907                    253                     29,744        
พรหมพริาม - 39,000                    460                     39,460        
มะต้อง - 23,700                    355                     24,055        
มะตูม 890                         7,040                      157                     8,087         
วงฆอ้ง - 22,661                    470                     23,131        
วงัวน - 34,571                    59                       34,630        
ศรีภริมย์ - 45,500                    1,013                   46,513        
หนองแขม - 24,608                    51                       24,659        
หอกลอง 562                         28,024                    95                       28,681        

พรหมพริาม ผลรวม 4,036                       344,666                   5,447                   354,149      
เมืองพษิณุโลก ง้ิวงาม 167                         7,879                      1,334                   9,380         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

จอมทอง - 3,067                      85                       3,152         
ดอนทอง 1,085                       16,904                    1,772                   19,761        
ทา่ทอง 3,292                       6,331                      734                     10,357        
ทา่โพธิ์ 1,414                       11,374                    560                     13,348        
ในเมือง - - 145                     145            
บา้นกร่าง 11,530                     15,147                    708                     27,385        
บา้นคลอง 199                         1,732                      - 1,931         
บา้นปา่ 260                         9,159                      - 9,419         
บงึพระ 2,247                       10,810                    535                     13,592        
ปากโทก 565                         4,294                      86                       4,945         
ไผ่ขอดอน 6,022                       15,314                    169                     21,505        
พลายชุมพล 75                           2,688                      378                     3,141         
มะขามสูง 3,453                       5,540                      115                     9,108         
วงัน้ําคู้ 1,980                       7,790                      2,316                   12,086        
วดัจันทร์ 1,113                       3,266                      121                     4,500         
วดัพริก 4,877                       17,247                    635                     22,759        
สมอแข 3,162                       17,314                    1,272                   21,748        
หวัรอ 879                         10,508                    632                     12,019        
อรัญญิก 455                         8,530                      3,663                   12,648        

เมืองพษิณุโลก ผลรวม 42,775                     174,894                   15,260                 232,929      
วงัทอง ชัยนาม 139                         1,436                      783                     2,358         

ดินทอง 198                         3,213                      1,755                   5,166         
ทา่หมื่นราม - 7,458                      5,964                   13,422        
พนัชาลี - 8,769                      4,163                   12,932        
แม่ระกา 4,741                       13,312                    17,308                 35,361        
วงัทอง 516                         13,373                    5,538                   19,427        
วงัพกิุล 13,604                     20,510                    5,653                   39,767        
หนองพระ - 564                        9,589                   10,153        

วงัทอง ผลรวม 19,198                     68,635                    50,753                 138,586      
วดัโบสถ์ คันโช้ง - 213                        93                       306            

ทอ้แท้ - 11,768                    293                     12,061        
ทา่งาม - 5,838                      886                     6,724         
บา้นยาง - 3,144                      537                     3,681         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

วดัโบสถ์ - 11,007                    - 11,007        
หนิลาด - 1,403                      89                       1,492         

วดัโบสถ์ ผลรวม - 33,373                    1,898                   35,271        
พิษณโุลก ผลรวม 227,769                  944,778                 144,369              1,316,916   
เพชรบรูณ์ ชนแดน ดงขุย - 8,534                      325                     8,859         

ตะกุดไร - 401                        244                     645            
บา้นกล้วย - 6,847                      217                     7,064         
ลาดแค - - 136                     136            
ศาลาลาย - 349                        173                     522            

ชนแดน ผลรวม - 16,131                    1,095                   17,226        
บงึสามพนั กันจุ - 15,317                    4,441                   19,758        

ซับสมอทอด - - 52                       52              
บงึสามพนั - 10,398                    1,102                   11,500        
วงัพกิุล - 191                        - 191            
หนองแจง - 8,333                      1,324                   9,657         

บงึสามพนั ผลรวม - 34,239                    6,919                   41,158        
เมืองเพชรบรูณ์ ชอนไพร - 9,294                      3,306                   12,600        

ดงมูลเหล็ก - 7,928                      3,248                   11,176        
ตะเบาะ - - 393                     393            
ทา่พล - 6,278                      588                     6,866         
นาง่ัว - 2,396                      1,451                   3,847         
นาปา่ - 3,023                      1,178                   4,201         
นายม - 7,018                      4,053                   11,071        
น้ําร้อน - 1,740                      4,086                   5,826         
ในเมือง - - 65                       65              
บา้นโคก - 977                        958                     1,935         
บา้นโตก - 1,439                      501                     1,940         
ปา่เลา - - 152                     152            
ระวงิ - 10,004                    3,898                   13,902        
วงัชมภู - - 90                       90              
สะเดียง - 6,798                      2,408                   9,206         
หว้ยสะแก - 9,287                      8,717                   18,004        

เมืองเพชรบรูณ์ ผลรวม - 66,182                    35,092                 101,274      
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

วงัโปง่ ทา้ยดง - 212                        7,054                   7,266         
วงัศาล - 205                        3,144                   3,349         
วงัหนิ - - 409                     409            

วงัโปง่ ผลรวม - 417                        10,607                 11,024        
วเิชียรบรีุ โคกปรง - 2,867                      51                       2,918         

ซับนอ้ย - 63                          - 63              
ซับสมบรูณ์ - - 61                       61              
ทา่โรง - 10,360                    633                     10,993        
น้ําร้อน - 583                        - 583            
บอ่รัง - 7,231                      266                     7,497         
บงึกระจับ - 15,039                    1,197                   16,236        
พขุาม - 8,824                      1,553                   10,377        
พเุตย - 6,026                      846                     6,872         
ยางสาว - 56                          - 56              
วงัใหญ่ - - 216                     216            
สระประดู่ - 12,016                    1,262                   13,278        
สามแยก - 10,176                    1,436                   11,612        

วเิชียรบรีุ ผลรวม - 73,241                    7,521                   80,762        
ศรีเทพ คลองกระจัง - 12,013                    8,400                   20,413        

โคกสะอาด - 5,705                      350                     6,055         
นาสนุ่น - 12,825                    2,444                   15,269        
ศรีเทพ - 18,597                    3,598                   22,195        
สระกรวด - 3,838                      411                     4,249         
หนองย่างทอย - 2,896                      1,504                   4,400         

ศรีเทพ ผลรวม - 55,874                    16,707                 72,581        
หนองไผ่ กองทลู - 16,670                    2,548                   19,218        

ทา่แดง - 6,650                      9,809                   16,459        
นาเฉลียง - 15,277                    3,895                   19,172        
บอ่ไทย - 185                        1,063                   1,248         
บวัวฒันา - 2,462                      1,567                   4,029         
บา้นโภชน์ - 5,082                      1,810                   6,892         
เพชรละคร - 10,909                    705                     11,614        
วงัทา่ดี - 593                        2,156                   2,749         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

วงัโบสถ์ - 11,503                    4,137                   15,640        
หนองไผ่ - 549                        647                     1,196         
หว้ยโปง่ - 2,640                      430                     3,070         

หนองไผ่ ผลรวม - 72,520                    28,767                 101,287      
หล่มเก่า นาเกาะ - 73                          - 73              

หล่มเก่า - 52                          - 52              
หล่มเก่า ผลรวม - 125                        - 125            
หล่มสัก ช้างตะลูด - 2,863                      189                     3,052         

ตาลเด่ียว - 246                        - 246            
น้ําเฮ้ีย - - 111                     111            
บา้นกลาง - 903                        702                     1,605         
บา้นไร่ - 4,733                      294                     5,027         
บา้นโสก - 68                          252                     320            
บา้นหวาย - - 686                     686            
บุ่งคล้า - 2,389                      1,791                   4,180         
ปากช่อง - - 659                     659            
ปากดุก - 478                        1,760                   2,238         
ฝายนาแซง - 875                        - 875            
ลานบา่ - 4,443                      2,328                   6,771         
วดัปา่ - 83                          647                     730            
สักหลง - 435                        925                     1,360         
หนองไขว่ - 1,030                      1,520                   2,550         

หล่มสัก ผลรวม - 18,546                    11,864                 30,410        
เพชรบรูณ ์ผลรวม - 337,275                 118,572              455,847     
แพร่ เด่นชัย เด่นชัย - - 411                     411            

ปงปา่หวาย - - 811                     811            
แม่จั๊วะ - 175                        4,629                   4,804         

เด่นชัย ผลรวม - 175                        5,851                   6,026         
เมืองแพร่ กาญจนา - 265                        2,623                   2,888         

ช่อแฮ - 53                          - 53              
ทา่ข้าม - - 1,878                   1,878         
ทุ่งกวาว - 109                        1,541                   1,650         
ทุ่งโฮ้ง - 674                        3,638                   4,312         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

นาจักร - 639                        1,893                   2,532         
น้ําชํา - - 1,733                   1,733         
บา้นถิ่น - 834                        1,114                   1,948         
ปา่แดง - - 1,158                   1,158         
ปา่แมต - 1,941                      6,669                   8,610         
แม่คํามี - 173                        2,002                   2,175         
แม่ยม - 649                        2,165                   2,814         
แม่หล่าย - 619                        1,325                   1,944         
ร่องฟอง - 458                        453                     911            
วงัธง - 1,057                      2,921                   3,978         
วงัหงษ์ - 79                          2,874                   2,953         
สวนเขื่อน - - 507                     507            
หว้ยม้า - 244                        2,849                   3,093         
เหมืองหม้อ - 98                          730                     828            

เมืองแพร่ ผลรวม - 7,892                      38,073                 45,965        
ร้องกวาง ทุ่งศรี - - 934                     934            

น้ําเลา - - 711                     711            
บา้นเวยีง - - 1,442                   1,442         
แม่ทราย - - 834                     834            
แม่ยางตาล - - 682                     682            
แม่ยางร้อง - - 53                       53              
แม่ยางฮ่อ - - 250                     250            
ร้องกวาง - - 1,096                   1,096         
ร้องเข็ม - - 1,044                   1,044         

ร้องกวาง ผลรวม - - 7,046                   7,046         
ลอง บอ่เหล็กลอง - - 145                     145            

บา้นปนิ - - 372                     372            
ปากกาง - - 402                     402            
หว้ยอ้อ - - 1,970                   1,970         
หวัทุ่ง - - 1,322                   1,322         

ลอง ผลรวม - - 4,211                   4,211         
วงัชิ้น สรอย - - 180                     180            
วงัชิ้น ผลรวม - - 180                     180            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

สอง แดนชุมพล - - 627                     627            
เตาปนู - - 52                       52              
ทุ่งนา้ว - - 58                       58              
บา้นกลาง - - 770                     770            
บา้นหนนุ - - 474                     474            
หว้ยหม้าย - - 1,476                   1,476         
หวัเมือง - - 1,150                   1,150         

สอง ผลรวม - - 4,607                   4,607         
สูงเม่น ดอนมูล - - 1,307                   1,307         

น้ําชํา - - 3,092                   3,092         
บา้นกวาง - - 113                     113            
บา้นกาศ - 55                          - 55              
บา้นปง - - 209                     209            
บา้นเหล่า - - 773                     773            
พระหลวง - - 2,720                   2,720         
ร่องกาศ - - 3,145                   3,145         
เวยีงทอง - - 2,202                   2,202         
สบสาย - - 57                       57              
สูงเม่น - 163                        1,217                   1,380         
หวัฝาย - 104                        3,533                   3,637         

สูงเม่น ผลรวม - 322                        18,368                 18,690        
หนองม่วงไข่ ตําหนกัธรรม - - 1,654                   1,654         

น้ํารัด - - 952                     952            
แม่คํามี - - 1,216                   1,216         
วงัหลวง - - 166                     166            
หนองม่วงไข่ - - 294                     294            

หนองม่วงไข่ ผลรวม - - 4,282                   4,282         
แพร ่ผลรวม - 8,389                     82,618                91,007       
แม่ฮ่องสอน ปาย ทุ่งยาว - 262                        - 262            

ปาย ผลรวม - 262                        - 262            
สบเมย แม่คะตวน - - 82                       82              

แม่สวด - - 129                     129            
สบเมย - - 219                     219            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

สบเมย ผลรวม - - 430                     430            
แมฮ่่องสอน ผลรวม - 262                       430                    692           
ลําปาง เกาะคา เกาะคา - - 1,639                   1,639         

ทา่ผา - - 1,343                   1,343         
นาแก้ว - 240                        3,576                   3,816         
นาแส่ง - - 328                     328            
ลําปางหลวง - - 3,492                   3,492         
วงัพร้าว - 74                          3,185                   3,259         
ศาลา - - 597                     597            
ใหม่พฒันา - - 1,361                   1,361         
ไหล่หนิ - 71                          1,284                   1,355         

เกาะคา ผลรวม - 385                        16,805                 17,190        
งาว บา้นโปง่ - - 106                     106            

บา้นแหง - - 7,039                   7,039         
บา้นอ้อน - - 142                     142            
แม่ตีบ - - 1,012                   1,012         
หลวงใต้ - - 1,463                   1,463         
หลวงเหนอื - - 1,587                   1,587         

งาว ผลรวม - - 11,349                 11,349        
แจ้หม่ แจ้หม่ - - 2,047                   2,047         

ทุ่งผ้ึง - - 54                       54              
บา้นสา - - 664                     664            
ปงดอน - - 1,538                   1,538         
แม่สุก - - 122                     122            
วเิชตนคร - - 1,055                   1,055         

แจ้หม่ ผลรวม - - 5,480                   5,480         
เถิน เถินบรีุ - - 476                     476            

นาโปง่ - - 479                     479            
แม่วะ - - 631                     631            
ล้อมแรด - - 691                     691            

เถิน ผลรวม - - 2,277                   2,277         
เมืองปาน ทุ่งกวา๋ว - - 881                     881            

บา้นขอ - - 353                     353            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

เมืองปาน ผลรวม - - 1,234                   1,234         
เมืองลําปาง กล้วยแพะ - - 376                     376            

ชมพู - - 458                     458            
ต้นธงชัย - - 1,371                   1,371         
ทุ่งฝาย - - 1,135                   1,135         
บอ่แฮ้ว - - 1,812                   1,812         
บา้นค่า - - 573                     573            
บา้นเปา้ - - 3,135                   3,135         
บา้นแลง - - 348                     348            
บา้นเสด็จ - - 1,198                   1,198         
บา้นเอื้อม - - 4,327                   4,327         
ปงแสนทอง - - 5,456                   5,456         
พระบาท - - 726                     726            
พชิัย - - 2,728                   2,728         

เมืองลําปาง ผลรวม - - 23,643                 23,643        
แม่ทะ ดอนไฟ - - 561                     561            

นาครัว - - 6,020                   6,020         
น้ําโจ้ - - 3,934                   3,934         
บา้นกิ่ว - - 2,412                   2,412         
บา้นบอม - - 1,027                   1,027         
ปา่ตัน - - 2,913                   2,913         
แม่ทะ - - 6,196                   6,196         
สันดอนแก้ว - - 157                     157            
หวัเสือ - - 1,006                   1,006         

แม่ทะ ผลรวม - - 24,226                 24,226        
แม่พริก ผาปงั - - 228                     228            

พระบาทวงัตวง - - 254                     254            
แม่ปุ - - 491                     491            
แม่พริก - - 1,054                   1,054         

แม่พริก ผลรวม - - 2,027                   2,027         
แม่เมาะ จางเหนอื - - 226                     226            

บา้นดง - - 240                     240            
แม่เมาะ ผลรวม - - 466                     466            
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

วงัเหนอื ร่องเคาะ - - 1,635                   1,635         
วงัซ้าย - - 762                     762            
วงัทรายคํา - - 170                     170            
วงัเหนอื - - 742                     742            

วงัเหนอื ผลรวม - - 3,309                   3,309         
สบปราบ นายาง - - 439                     439            

แม่กัวะ - - 3,106                   3,106         
สบปราบ - - 797                     797            
สมัย - - 335                     335            

สบปราบ ผลรวม - - 4,677                   4,677         
เสริมงาม ทุ่งงาม - - 656                     656            

เสริมกลาง - - 591                     591            
เสริมซ้าย - - 507                     507            

เสริมงาม ผลรวม - - 1,754                   1,754         
หา้งฉัตร ปงยางคก - - 1,965                   1,965         

เมืองยาว - - 1,200                   1,200         
แม่สัน - - 602                     602            
วอแก้ว - - 1,205                   1,205         
เวยีงตาล - - 1,554                   1,554         
หนองหล่ม - - 2,973                   2,973         
หา้งฉัตร - - 2,845                   2,845         

หา้งฉัตร ผลรวม - - 12,344                 12,344        
ล าปาง ผลรวม - 385                       109,591              109,976     
ลําพนู บา้นธิ บา้นธิ - - 3,146                   3,146         

หว้ยยาบ - 174                        2,934                   3,108         
บา้นธ ิผลรวม - 174                        6,080                   6,254         
ปา่ซาง น้ําดิบ - - 329                     329            
ปา่ซาง ผลรวม - - 329                     329            
เมืองลําพนู ต้นธง - - 329                     329            

บา้นแปน้ - - 197                     197            
เวยีงยอง - - 1,294                   1,294         
หนองหนาม - - 58                       58              

เมืองลําพนู ผลรวม - - 1,878                   1,878         

กล
ุ่มว
างแ

ผน
กา
รจั
ดก
ารท

ี่ดิน
ในพ

ื้นท่ี
เสี่ย

งภ
ัยท

างก
ารเ

กษ
ตร

 

กอ
งน
โยบ

าย
แล
ะแ
ผน

กา
รใช

้ท่ีด
ิน ก

รม
พัฒ

นา
ที่ด

ิน



จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

แม่ทา ทากาศ - - 261                     261            
แม่ทา ผลรวม - - 261                     261            
เวยีงหนองล่อง วงัผาง - - 56                       56              

หนองยวง - - 166                     166            
เวยีงหนองล่อง ผลรวม - - 222                     222            

ล าพูน ผลรวม - 174                       8,770                  8,944         
สุโขทยั กงไกรลาศ กกแรต - 16,371                    1,396                   17,767        

กง 56                           35,216                    96                       35,368        
ไกรกลาง - 12,774                    1,627                   14,401        
ไกรนอก - 21,219                    5,627                   26,846        
ไกรใน - 22,344                    5,550                   27,894        
ดงเดือย - 14,287                    5,360                   19,647        
ทา่ฉนวน - 32,032                    6,481                   38,513        
บา้นกร่าง - 4,830                      1,130                   5,960         
บา้นใหม่สุขเกษม - 13,634                    6,561                   20,195        
ปา่แฝก - 22,393                    3,024                   25,417        
หนองตูม - 14,219                    1,737                   15,956        

กงไกรลาศ ผลรวม 56                           209,319                   38,589                 247,964      
คีรีมาศ โตนด 179                         14,142                    8,640                   22,961        

ทุ่งยางเมือง - - 4,913                   4,913         
ทุ่งหลวง - 9,522                      5,853                   15,375        
นาเชิงคีรี - 252                        1,373                   1,625         
บา้นน้ําพุ - - 1,201                   1,201         
บา้นปอ้ม 1,015                       10,840                    9,423                   21,278        
ศรีคีรีมาศ - 289                        6,715                   7,004         
สามพวง 69                           5,630                      5,103                   10,802        
หนองกระด่ิง - 714                        5,847                   6,561         
หนองจิก - 2,774                      9,964                   12,738        

คีรีมาศ ผลรวม 1,263                       44,163                    59,032                 104,458      
ทุ่งเสล่ียม เขาแก้วศรีสมบรูณ์ - 572                        - 572            

ทุ่งเสล่ียม - 212                        - 212            
ไทยชนะศึก - 54                          - 54              
บา้นใหม่ไชยมงคล - 5,661                      927                     6,588         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทุ่งเสล่ียม ผลรวม - 6,499                      927                     7,426         
บา้นด่านลานหอย ตล่ิงชัน - - 70                       70              

บา้นด่าน - 180                        6,769                   6,949         
ลานหอย - - 949                     949            
วงัตะคร้อ - - 4,308                   4,308         
วงัน้ําขาว - 5,672                      6,749                   12,421        
วงัลึก - - 711                     711            
หนองหญ้าปล้อง - - 602                     602            

บา้นด่านลานหอย ผลรวม - 5,852                      20,158                 26,010        
เมืองสุโขทยั ตาลเต้ีย 1,964                       9,905                      2,217                   14,086        

ธานี - 53                          371                     424            
บา้นกล้วย 20,724                     19,752                    8,191                   48,667        
บา้นสวน 7,526                       22,461                    5,599                   35,586        
บา้นหลุม 6,760                       7,840                      8,994                   23,594        
ปากแคว 2,981                       3,882                      740                     7,603         
ปากพระ 13,197                     6,551                      3,880                   23,628        
เมืองเก่า - 13,580                    5,842                   19,422        
ยางซ้าย 1,599                       6,767                      2,551                   10,917        
วงัทองแดง 111                         17,419                    1,195                   18,725        

เมืองสุโขทยั ผลรวม 54,862                     108,210                   39,580                 202,652      
ศรีนคร คลองมะพลับ - 4,781                      1,099                   5,880         

นครเดิฐ - 3,249                      1,864                   5,113         
น้ําขุม - 6,541                      708                     7,249         
ศรีนคร - 6,225                      1,670                   7,895         
หนองบวั - 4,361                      1,014                   5,375         

ศรีนคร ผลรวม - 25,157                    6,355                   31,512        
ศรีสัชนาลัย ดงคู่ - 10,084                    3,580                   13,664        

ทา่ชัย - 2,159                      1,292                   3,451         
บา้นแก่ง - 190                        - 190            
บา้นตึก - 1,498                      813                     2,311         
ปา่ง้ิว - 8,688                      787                     9,475         
ศรีสัชนาลัย - 2,097                      1,084                   3,181         
สารจิตร - 8,152                      935                     9,087         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

หนองอ้อ - 7,289                      3,938                   11,227        
หาดเส้ียว - 2,449                      1,377                   3,826         

ศรีสัชนาลัย ผลรวม - 42,606                    13,806                 56,412        
ศรีสําโรง เกาะตาเล้ียง 289                         28,105                    13,574                 41,968        

คลองตาล - 401                        61                       462            
ทบัผ้ึง 1,367                       4,375                      417                     6,159         
นาขุนไกร - 5,780                      513                     6,293         
บา้นซ่าน 1,220                       6,836                      972                     9,028         
บา้นนา 77                           5,834                      327                     6,238         
บา้นไร่ 3,452                       9,805                      674                     13,931        
ราวต้นจันทร์ 331                         19,862                    751                     20,944        
วงัทอง 3,900                       4,004                      - 7,904         
วงัลึก - 1,966                      2,700                   4,666         
วงัใหญ่ 8,385                       10,118                    765                     19,268        
วดัเกาะ - 8,317                      957                     9,274         
สามเรือน - 292                        504                     796            

ศรีสําโรง ผลรวม 19,021                     105,695                   22,215                 146,931      
สวรรคโลก คลองกระจง 727                         2,667                      3,522                   6,916         

คลองยาง - 2,410                      - 2,410         
ทา่ทอง 436                         2,556                      1,741                   4,733         
นาทุ่ง - 15,685                    3,871                   19,556        
ในเมือง - 1,380                      2,330                   3,710         
ปากน้ํา - 13,720                    2,341                   16,061        
ปา่กุมเกาะ - 5,481                      4,132                   9,613         
เมืองบางขลัง - 11,857                    9,079                   20,936        
เมืองบางยม - 914                        215                     1,129         
เมืองสวรรคโลก - - 342                     342            
ย่านยาว 312                         5,150                      6,782                   12,244        
วงัพณิพาทย์ - 917                        706                     1,623         
วงัไม้ขอน - 2,431                      3,101                   5,532         
หนองกลับ 2,293                       7,409                      4,292                   13,994        

สวรรคโลก ผลรวม 3,768                       72,577                    42,454                 118,799      
สุโขทยั ผลรวม 78,970                    620,078                 243,116              942,164     
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

อุตรดิตถ์ ตรอน ข่อยสูง 243                         4,054                      153                     4,450         
น้ําอ่าง - 7,740                      75                       7,815         
บา้นแก่ง - 14,499                    62                       14,561        
วงัแดง 7,060                       28,023                    557                     35,640        
หาดสองแคว 2,188                       9,792                      - 11,980        

ตรอน ผลรวม 9,491                       64,108                    847                     74,446        
ทองแสนขัน บอ่ทอง - 7,209                      505                     7,714         

ปา่คาย - 613                        - 613            
ผักขวง - 2,628                      388                     3,016         

ทองแสนขัน ผลรวม - 10,450                    893                     11,343        
ทา่ปลา น้ําหมัน - 55                          - 55              
ทา่ปลา ผลรวม - 55                          - 55              
น้ําปาด เด่นเหล็ก - 620                        298                     918            

น้ําไคร้ - 75                          105                     180            
บา้นฝาย - 694                        - 694            
แสนตอ - 140                        - 140            

น้ําปาด ผลรวม - 1,529                      403                     1,932         
พชิัย คอรุม - 19,589                    181                     19,770        

ทา่มะเฟอืง - 26,231                    608                     26,839        
ทา่สัก - 13,196                    148                     13,344        
นายาง 102                         8,184                      - 8,286         
นาอิน 2,155                       8,193                      285                     10,633        
ในเมือง - 10,105                    272                     10,377        
บา้นโคน 2,719                       21,360                    1,631                   25,710        
บา้นดารา 95                           11,666                    1,315                   13,076        
บา้นหม้อ 5,512                       12,290                    1,742                   19,544        
พญาแมน - 22,642                    128                     22,770        
ไร่อ้อย - 18,025                    65                       18,090        

พชิัย ผลรวม 10,583                     171,481                   6,375                   188,439      
ฟากทา่ บา้นเส้ียว - 71                          - 71              
ฟากทา่ ผลรวม - 71                          - 71              
เมืองอุตรดิตถ์ คุ้งคะเภา - 4,408                      207                     4,615         

ง้ิวงาม - 1,674                      - 1,674         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทา่เสา - 89                          - 89              
ทา่อิฐ - 607                        81                       688            
น้ําริด - 52                          - 52              
บา้นเกาะ - 2,816                      69                       2,885         
ปา่เซ่า - 1,193                      179                     1,372         
ผาจุก - 902                        195                     1,097         
วงักะพี้ - 12,056                    359                     12,415        
หาดกรวด - 5,071                      249                     5,320         

เมืองอุตรดิตถ์ ผลรวม - 28,868                    1,339                   30,207        
ลับแล ชัยจุมพล - 1,373                      342                     1,715         

ด่านแม่คํามัน - 8,589                      962                     9,551         
ทุ่งยั้ง - 15,194                    2,110                   17,304        
ไผ่ล้อม - 33,009                    5,057                   38,066        
ฝายหลวง - 124                        - 124            

ลับแล ผลรวม - 58,289                    8,471                   66,760        
อุตรดติถ์ ผลรวม 20,074                    334,851                 18,328                373,253     
อุทยัธานี ทพัทนั เขาขี้ฝอย - - 195                     195            

โคกหม้อ - 2,064                      741                     2,805         
ตลุกดู่ - 1,654                      - 1,654         
ทพัทนั - - 59                       59              
ทุ่งนาไทย - - 345                     345            
หนองกระทุ่ม - 902                        - 902            
หนองกลางดง - 62                          229                     291            
หนองยายดา - 2,766                      398                     3,164         
หนองสระ - 210                        - 210            
หนองหญ้าปล้อง - 606                        129                     735            

ทพัทนั ผลรวม - 8,264                      2,096                   10,360        
บา้นไร่ วงัหนิ - 111                        - 111            
บา้นไร่ ผลรวม - 111                        - 111            
เมืองอุทยัธานี เกาะเทโพ - 1,676                      2,870                   4,546         

ดอนขวาง - 1,437                      1,815                   3,252         
ทา่ซุง - 12,539                    4,804                   17,343        
ทุ่งใหญ่ - 2,031                      1,232                   3,263         
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

น้ําซึม - 3,958                      4,618                   8,576         
เนนิแจง - 4,297                      1,715                   6,012         
โนนเหล็ก - 871                        287                     1,158         
สะแกกรัง - 5,436                      7,944                   13,380        
หนองแก - - 218                     218            
หนองเต่า - - 63                       63              
หนองไผ่แบน - 4,945                      2,125                   7,070         
หนองพงัค่า - 65                          168                     233            
หาดทนง - 2,621                      3,856                   6,477         
อุทยัใหม่ - - 258                     258            

เมืองอุทยัธาน ีผลรวม - 39,876                    31,973                 71,849        
ลานสัก ทุ่งนางาม - 2,544                      - 2,544         

ประดู่ยืน - 4,637                      - 4,637         
ปา่อ้อ - 488                        - 488            

ลานสัก ผลรวม - 7,669                      - 7,669         
สวา่งอารมณ์ บอ่ยาง - 1,350                      2,056                   3,406         

ไผ่เขียว - 13,910                    2,299                   16,209        
พลวงสองนาง - 2,068                      267                     2,335         
สวา่งอารมณ์ - 3,809                      1,025                   4,834         
หนองหลวง - 2,057                      88                       2,145         

สวา่งอารมณ์ ผลรวม - 23,194                    5,735                   28,929        
หนองขาหย่าง ดงขวาง - 1,253                      226                     1,479         

ดอนกลอย - - 375                     375            
ทา่โพ - - 186                     186            
ทุ่งพึ่ง - - 262                     262            
หนองขาหย่าง - 170                        169                     339            
หนองไผ่ - 326                        170                     496            
หมกแถว - 295                        397                     692            
หลุมเข้า - 5,435                      2,114                   7,549         

หนองขาหย่าง ผลรวม - 7,479                      3,899                   11,378        
หนองฉาง เขากวางทอง - 4,549                      - 4,549         

เขาบางแกรก - 165                        - 165            
ทุ่งพง - 52                          - 52              
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล

ระดบัความรนุแรง (ไร)่
ผลรวม

ทั้งหมด (ไร)่พ้ืนที่น้ าทว่ม 8 -10 ครัง้
 ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม 4 -7 ครัง้ 
ในรอบ 10 ปี

พ้ืนที่น้ าทว่ม≤ 3 ครัง้
ในรอบ 10 ปี

ทุ่งโพ - 1,183                      - 1,183         
บา้นเก่า - 93                          199                     292            
หนองฉาง - 408                        754                     1,162         
หนองนางนวล - 440                        522                     962            
หนองยาง - 128                        149                     277            
หนองสรวง - 183                        - 183            
อุทยัเก่า - 89                          - 89              

หนองฉาง ผลรวม - 7,290                      1,624                   8,914         
หว้ยคต สุขฤทยั - 450                        - 450            
หว้ยคต ผลรวม - 450                        - 450            

อุทยัธานี ผลรวม - 94,333                   45,327                139,660     
ผลรวมทั้งหมด (ไร)่ 819,517                  4,570,964               3,530,787            8,921,268   
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