รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ของ กปภ.
ประจาวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ไม่มี กปภ.สาขาที่มีปัญหาหยุดการผลิตนาชั่วคราว
กปภ.สาขาที่มีปัญหาจ่ายนาเป็นเวลา จานวน 8 สาขา
1. กปภ.สาขาท่าตะโก (น.ไพศาลี) จ.นครสวรรค์
2. กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (ม.วิเชียรบุรี,น.พุเตย) จ.เพชรบูรณ์ *
3. กปภ.สาขาแก้งคร้อ (ม.แก้งคร้อ,น.คอนสวรรค์) จ.ชัยภูมิ
4. กปภ.สาขาหนองบัวแดง (ม.หนองบัวแดง) จ.ชัยภูมิ **
5. กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ (น.ลืออ้านาจ) จ.อ้านาจเจริญ
6. กปภ.สาขาปักธงชัย (น.วังน้าเขียว) จ.นครราชสีมา
7. กปภ.สาขาพิมาย (น.ห้วยแถลง, น.เมืองคง) จ.นครราชสีมา
8. กปภ.สาขาเกาะพะงัน (ม.เกาะพะงัน) จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเหตุ : * ไม่ได้รายงานผ่านระบบ Data Center , ** ใช้ข้อมูลจากระบบอื่น
กปภ.สาขาที่มีปัญหาลดอัตราการจ่ายนา จานวน 12 สาขา
1. กปภ.สาขาจุน (น.เชียงค้า) จ.พะเยา
2. กปภ.สาขาหนองบัวล้าภู (ม.หนองบัวล้าภู,น.นากลาง,น.หนองวัวซอ) จ.หนองบัวล้าภู
3. กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (น.ปทุมรัตต์) จ.มหาสารคาม
4. กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) จ.บุรีรัมย์
5. กปภ.สาขาพิมาย (ม.พิมาย,น.รังกาใหญ่) จ.นครราชสีมา
6. กปภ.สาขาอรัญประเทศ (ม.อรัญประเทศ) จ.สระแก้ว
7. กปภ.สาขาพนัสนิคม (ม.พนัสนิคม) จ.ชลบุรี
8. กปภ.สาขามวกเหล็ก (ม.มวกเหล็ก,น.กลางดง,น.ทับกวาง) จ.สระบุรี
9. กปภ.สาขาลพบุรี (ม.ลพบุรี) จ.ลพบุรี
10. กปภ.สาขาบ้านหมี่ (น.หนองม่วง) จ.ลพบุรี
11. กปภ.สาขาชัยบาดาล (ม.ชัยบาดาล,น.โคกเจริญ) จ.ลพบุรี
12. กปภ.สาขาศรีประจันต์ (น.ดอนเจดีย์) จ.สุพรรณบุรี
หมายเหตุ : * ไม่ได้รายงานผ่านระบบ Data Center , ** ใช้ข้อมูลจากระบบอื่น
กปภ.สาขาที่มีปัญหานาดิบลดลง จานวน 36 สาขา
1. กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ม.เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
2. กปภ.สาขาเถิน (ม.เถิน,น.แม่พริก) จ.ล้าปาง
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3. กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (ม.ศรีสัชนาลัย,น.ท่าชัย) จ.สุโขทัย
4. กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ) จ.พิจิตร
5. กปภ.สาขาจัตุรัส (ม.จัตุรัส,น.หนองบัวบาน) จ.ชัยภูมิ
6. กปภ.สาขาภูเขียว (ม.ภูเขียว) จ.ชัยภูมิ
7. กปภ.สาขาหนองเรือ (ม.หนองเรือ,น.ภูเวียง) จ.ขอนแก่น
8. กปภ.สาขาเลย (ม.เลย) จ.เลย
9. กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (ม.พยัคฆภูมิพิสัย) จ.มหาสารคาม
10. กปภ.สาขาเลิงนกทา (น.กุดชุมพัฒนา) จ.ยโสธร
11. กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ (ม.อ้านาจเจริญ,น.พนา) จ.อ้านาจเจริญ
12. กปภ.สาขาเดชอุดม (น.น้ายืน) จ.อุบลราชธานี
13. กปภ.สาขาเขมราฐ (น.ปทุมราชวงศา,น.ตระการพืชผล) จ.อุบลราชธานี
14. กปภ.สาขาสุรินทร์ (ม.สุรินทร์,น.จอมพระ) จ.สุรินทร์
15. กปภ.สาขารัตนบุรี (ม.รัตนบุรี,น.ท่าตูม) จ.สุรินทร์
16. กปภ.สาขาสังขะ (ม.สังขะ) จ.สุรินทร์
17. กปภ.สาขาล้าปลายมาศ (ม.ล้าปลายมาศ) จ.บุรีรัมย์
18. กปภ.สาขานางรอง (ม.นางรอง) จ.บุรีรัมย์
19. กปภ.สาขาด่านขุนทด (ม.ด่านขุนทด) จ.นครราชสีมา
20. กปภ.สาขาบ้านบึง (น.หนองใหญ่) จ.ชลบุรี
21. กปภ.สาขาพัทยา (ม.พัทยา) จ.ชลบุรี
22. กปภ.สาขาปราจีนบุรี (ม.ปราจีนบุรี) จ.ปราจีนบุรี
23. กปภ.สาขาบ้านนา (ม.บ้านนา,น.องครักษ์) จ.นครนายก
24. กปภ.สาขาหนองแค (ม.หนองแค) จ.สระบุรี
25. กปภ.สาขาบ้านหมอ (ม.บ้านหมอ) จ.สระบุรี
26. กปภ.สาขาชัยนาท (ม.ชัยนาท) จ.ชัยนาท
27. กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ (ม.วิเศษชัยชาญ) จ.อ่างทอง
28. กปภ.สาขาท่าเรือ (ม.ท่าเรือ,น.ภาชี) จ.พระนครศรีอยุธยา
29. กปภ.สาขาธัญบุรี (ม.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี
30. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (ม.สุพรรณบุรี,น.สวนแตง จ.สุพรรณบุรี
31. กปภ.สาขาเลาขวัญ (ม.เลาขวัญ,น.หนองฝ้าย,น.หนองรี,น.บ่อพลอย) จ.กาญจนบุรี
32. กปภ.สาขาท่าแซะ (น.ปะทิว) จ.ชุมพร
33. กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ (ม.กาญจนดิษฐ์,น.ดอนสัก) จ.สุราษฎ์ธานี
34. กปภ.สาขาเกาะสมุย (ม.เกาะสมุย) จ.สุราษฎ์ธานี
35. กปภ.สาขากระบี่ (น.หนองทะเล) จ.กระบี่
36. กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (น.ร่อนพิบูลย์) จ.นครศรีธรรมราช
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กปภ.สาขาที่มีปัญหานาเค็มรุกลา จานวน 3 สาขา
1. กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
2. กปภ.สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
3. กปภ.สาขาบางคล้า (น.เทพราช) จ.ฉะเชิงเทรา
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