
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านผาใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 12 137.5 เฝ้าระวัง 
บ้านผาใต้ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 24 137.5 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง
1 STN0456 บ้ำนผ้ึง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 มิ.ย. 65 16.36 น. 102.5 มม.

บ้ำนวังยำว วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 มิ.ย. 65 00.49 น. 107.0 มม.
บ้ำนนำกวย วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนสว่ำง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย

2 STN0905 บ้ำนขุนห้วย แม่พุง วังช้ิน แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 มิ.ย. 65 00.24 น. 99.5 มม.
บ้ำนค้ำงค ำปัน แม่พุง วังช้ิน แพร่
บ้ำนค้ำงปินใจ แม่พุง วังช้ิน แพร่
บ้ำนป่ำไผ่ แม่พุง วังช้ิน แพร่
บ้ำนสลก แม่เก๋ิง วังช้ิน แพร่
บ้ำนวังกวำงเหนือแม่พุง วังช้ิน แพร่
บ้ำนวังขอน แม่พุง วังช้ิน แพร่
บ้ำนแม่พุง แม่พุง วังช้ิน แพร่

3 STN0034 บ้ำนผำใต้ ท่ำตอน แม่อำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 มิ.ย. 65 00.37 น. 93.0 มม.
บ้ำนจะคือ ห้วยชมภู เมืองเชียงรำยเชียงรำย

4 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 มิ.ย. 65 00.57 น. 121.0 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ

5 STN1458 บ้ำนหัวดง หงำว เทิง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 มิ.ย. 65 03.56 น. 83.0 มม.
บ้ำนม่วง หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนบุญนำค หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนหงำว หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนศำลำวำส หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนดอนไชย หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำจ้ี หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนป่ำถ่อน หงำว เทิง เชียงรำย
บ้ำนเอียน หงำว เทิง เชียงรำย

ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565 



 

 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (24 มิ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝน
ฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ช่ัวโมง

6 STN0615 บ้ำนนำงแลใน (บ้ำนลิไข่)ทต.นำงแล เมืองเชียงรำยเชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 มิ.ย. 65 04.44 น. 84.5 มม.
7 STN0232 บ้ำนผำหมี เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 มิ.ย. 65 04.50 น. 82.5 มม.

บ้ำนดอยงำม เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำยำงผำแตกเวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยน้ ำริน เวียงพำงค ำ แม่สำย เชียงรำย



  


