
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านวังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 12 65.0 ปกติ 
บ้านวังรี ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 24 65.0 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1016 บ้ำนลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 1. เตือนภัยสีเหลือง 2 ม.ิย. 65 06.35 น. 123.0 มม.

บ้ำนท่ำคลอง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
บ้ำนหินจอก ลิพัง ปะเหลียน ตรัง

2 STN0696 บ้ำนปำกแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 1. เตือนภัยสีแดง 2 ม.ิย. 65 08.50 น. 121.0 มม.
บ้ำนหัวถนน ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
บ้ำนควนไมด้ ำ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
บ้ำนล ำแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
บ้ำนป่ำกอ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
บ้ำนถ  ำสุรินทร์ ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง

3 STN1599 บ้ำนรำวปลำ ทุง่หว้ำ ทุง่หว้ำ สตูล 1. เตือนภัยสีแดง 2 ม.ิย. 65 08.50 น. 130.0 มม.
บ้ำนธำรปลิว ทุง่หว้ำ ทุง่หว้ำ สตูล

4 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ม.ิย. 65 13.44 น. 99.0 มม.
5 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือเกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ม.ิย. 65 15.46 น. 107.0 มม.

บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด
6 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ม.ิย. 65 17.09 น. 102.0 มม.
7 STN0279 บ้ำนเขำอ่ำง มำบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ม.ิย. 65 06.21 น. 102.0 มม.

บ้ำนมะกอก หมู ่5มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมะกอก หมู ่3มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนเนินหวำน มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมำบไพ มำบไพ ขลุง จันทบุรี

8 STN0316 บ้ำนวังลำด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 ม.ิย. 65 23.01 น. 124.0 มม.
บ้ำนโคกเจริญ ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองแดง ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนวังโรง ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์

9 STN0357 บ้ำนน  ำพุ พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ม.ิย. 65 23.11 น. 85.0 มม.
บ้ำนโค้งผักชี พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์

ประจำวันที่ 6 มถิุนายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอ่าวไทย ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย 
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชัว่โมง
10 STN0293 บ้ำนวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ม.ิย. 65 00.00 น. 99.0 มม.

บ้ำนเขำนุ้ย วังประจัน ควนโดน สตูล
11 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยกนครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ม.ิย. 65 06.03 น. 83.5 มม.

บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยกนครนำยก
12 STN1026 บ้ำนโฮ๊ะ ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ม.ิย. 65 09.30 น. 2.15 ม.

บ้ำนนำยสี ทุง่ต ำเสำ หำดใหญ่ สงขลำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ม.ิย. 65 02.15 น. 2.59 ม.
(ระดับน  ำ)



 

 

 

 

 

 


