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จ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ต.จองคํา อ.เมือง 0.1

แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่
สะเรียง

0.8

จ.แพร่ แพร่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 11.6

จ.น่าน ท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 8.6

ทุ่งช้าง ต.และ อ.ทุ่งช้าง 43.8

จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 2.3

จ.พิษณุโลก อ.วังทอง 6.6

อ.นครไทย 9.8

อ.บางกระทุ่ม  20.2

สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง 2.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.เลย อ.นาแห้ว 2.5

อ.ปากชม 10.7

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 40.0

อุทยานแห่งชาติภูเรือ 2.0

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  
อ.ภูหลวง

0.3

จ.อุดรธานี อุดรธานี ต.หมากแข้ง  อ.เมือง "ฝ"

จ.สกลนคร สกลนคร สกษ. ต.ห้วยยาง อ
.เมือง

0.3

จ.นครพนม นครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง "ฝ"

อ.ธาตุพนม 18.1

อ.ท่าอุเทน 6.0

อ.ศรีสงคราม  8.5

ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขนา
แก

29.0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.นาทม 7.2

อ.วังยาง 4.3

นครพนม สกษ. ต.ขามเฒ่า อ
.เมือง 

7.6

จ.บึงกาฬ บึงกาฬ ต.ไคสี อ.เมือง 32.5

จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง 6.6

จ.อํานาจเจริญ อํานาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง 
อ.เมือง

20.8

จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง 33.9

จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง 0.5

ร้อยเอ็ด สกษ. ต.เหนือเมือง อ
.เมือง

1.9

จ.ยโสธร ยโสธร ต.ตาดทอง อ.เมือง 2.2

จ.นครราชสีมา ปากช่อง สกษ. ต.กลางดง อ
.ปากช่อง

"ฝ"

โชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย 0.2

จ.สุรินทร์ สุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง "ฝ"

สุรินทร์ สกษ. ต.คอโค อ.เมือง 3.3

จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก 41.1

นางรอง ต.หนองโบสถ์ อ
.นางรอง

6.4

ภาคกลาง
จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี 7.2

อ.หนองขาหย่าง 10.5

อ.หนองฉาง 9.5

อ.ทัพทัน "ฝ"

อ.ลานสัก "ฝ"
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อุทัยธานี อ. 5.8

จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา 10.7

จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์  ต.นครสวรรค์
ออก อ.เมือง

"ฝ"

อ.พยุหคีรี "ฝ"

อ.แม่วงก์ 8.0

ตากฟา สกษ. ต.สุขสําราญ อ
.ตากฟา

10.9

จ.ปทุมธานี ปทุมธานี สกษ. ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง

2.7

จ.สุพรรณบุรี อู่ทอง สกษ. ต.จรเข้สามพัน อ
.อู่ทอง

5.3

จ.ลพบุรี บัวชุม   ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล 0.2

จ.สมุทรปราการ สนามบินสุวรรณภูมิ ต.ราชาเท
วะ อ.บางพลี

10.6

จ.นครปฐม นครปฐม ต.กําแพงแสน อ
.กําแพงแสน

36.9

กรุงเทพมหานคร สนามบินดอนเมือง เขต
ดอนเมือง

1.2

ภาคตะวันออก
จ.นครนายก นครนายก ต.เขาหินตั้ง อ.เมือง 1.0

จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ต.ลาดกระทิง อ
.สนามชัยเขต

0.4

จ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง "ฝ"

กบินทร์บุรี ต.กบินทร์ อ
.กบินทร์บุรี

9.9

จ.สระแก้ว อรัญประเทศ ต.อรัญญประ
เทศ อ.อรัญประเทศ

"ฝ"

ภาคตะวันออก
อ.วัฒนานคร 3.2

อ.ตาพระยา 3.1

อ.คลองหาด 10.6

บ้านไทรเดี่ยว 1 ม.4  ต.ไทร
ทอง  อ.วัฒนานคร

4.3

บ้านห้วยซัน 1 ม.3  ต.ช่องกุ่ม  
อ.วัฒนานคร

0.8

สระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมือง 8.1

จ.ชลบุรี ชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง 9.6

แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุฃลา อ
.ศรีราชา

1.0

จ.ระยอง ระยอง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 0.9

ห้วยโป่ง สกษ. ต.ห้วยโป่ง อ
.เมือง

2.4

จ.จันทบุรี จันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง 47.0

พลิ้ว สกษ. ต.ตะปอน อ.ขลุง 61.1

จ.ตราด ตราด ต.คลองใหญ่ อ.คลอง
ใหญ่

18.1

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
จ.ประจวบ
คีรีขันธ์

หัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน 1.4

หนองพลับ สกษ. ต.หนอง
พลับ อ.หัวหิน

30.3

จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สกษ. ต.ท่าอุแท 
อ.กาญจนดิษฐ์

2.7

พระแสง สอท. ต.อิปัน อ.พระ
แสง

0.5
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จ.นครศรี
ธรรมราช

ฉวาง ต.ฉวาง อ.ฉวาง 3.2

จ.นราธิวาส อ.ยี่งอ 0.8

อ.รือเสาะ 1.0

อ.แว้ง 0.2

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
จ.ระนอง ระนอง ต.บางริ้น อ.เมือง 5.1

จ.พังงา ตะกั่วป่า ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 10.9

อ.กะปง "ฝ"

นิคทสร้างตนเองท้ายเหมือง  
อ.ท้ายเหมือง

2.0

จ.ภูเก็ต ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 0.2

ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) ต.ไม้ขาว อ
.ถลาง

0.8

จ.ตรัง ตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง "ฝ"

ภาคเหนือ
จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร 13.0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.หนองคาย อ.สังคม 1.5

อ.รัตนวาปี 15.0

จ.ขอนแก่น อ.พล  2.4

อ.เปือยน้อย "ฝ"

อ.แวงใหญ่ "ฝ"

และได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าในระยะ 24 ชม.ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 07.00 น
. วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ถึง 07.00 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 
มีฝนตกที่.-

ปริมาณน้ําฝนตัวหนา คือ ฝนหนัก (มากกว่า 35 มิลลิเมตร)

หมาย
เหตุ

ปริมาณน้ําฝนตัวหนาและขีดเส้นใต้ คือ ฝนหนักมาก (มากกว่า 
90 มิลลิเมตร)

"ฝ" คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ํากว่า 0.1 มิลลิเมตร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีทดลองข้าว  อ.เมือง "ฝ"

อ.โคกโพธิ์ชัย 25.0

จ.ยโสธร อ.คําเขื่อนแก้ว 15.5

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
จ.สตูล อ.เมืองสตูล 0.8
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