
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านในแจะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 12 123.0 เตรียมพร้อม 
บ้านในแจะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 24 211.5 เตรียมพร้อม   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0907 บ้ำนสันติสุข เวียงต้ำ ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 65 18.02 น. 84.0 มม.
2 STN0146 บ้ำนขุนตำน ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 65 18.28 น. 94.0 มม.
3 STN1122 บ้ำนแยง บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 65 19.18 น. 106.0 มม.

บ้ำนทัศนำนคร บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก
4 STN0942 บ้ำนอีเลิศใหม่ นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 65 19.08 น. 84.0 มม.

บ้ำนอีเลิศ นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 65 22.09 น. 132.5 มม.
บ้ำนกุดแข้ หินฮำว หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

5 STN0317 บ้ำนซับอีปุก ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ก.ค. 65 20.40 น. 90.0 มม.
บ้ำนคลองกลำง ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ก.ค. 65 20.54 น. 97.5 มม.
บ้ำนซับมำแสน ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนวังไทร ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์
บ้ำนซับเจริญ ซับพุทรำ ชนแดน เพชรบูรณ์

6 STN0633 บ้ำนนำป่ำแปก หมอกจ ำแป๋ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ค. 65 05.13 น. 99.5 มม.
บ้ำนห้วยขำน หมอกจ ำแป๋ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยมะเขือส้ม หมอกจ ำแป่ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน

7 STN0630 บ้ำนห้วยผ้ึง ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 65 05.16 น. 83.0 มม.
บ้ำนนำปลำจำด ห้วยผำ เมอืงแมฮ่่องสอน แมฮ่่องสอน

8 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 65 21.25 น. 85.0 มม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 65 02.04 น. 98.0 มม.
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

9 STN0466 บ้ำนตำดรินทอง ธำตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 65 31.36 น. 85.0 มม.
บ้ำนท่ำทำงเกวียน ท่ำมะไฟหวำนแก้งคร้อ ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ค. 65 23.40 น. 97.0 มม.
บ้ำนท่ำเว่อ ท่ำมะไฟหวำนแก้งคร้อ ชัยภูมิ

10 STN1421 บ้ำนคลองห้วยนำ ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 65 22.39 น. 90.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ค. 65 23.34 น. 97.0 มม.

ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (11 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และ
อ ่าวไทย ประกอบกับร ่องมรส ุมพาดผ ่านประเทศเม ียนมา ตอนบนของภาคเหน ือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
จากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากใน
ระยะนี้ 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
11 STN0556 บ้ำนซับฟำน ยำงงำม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ค. 65 23.01 น. 84.0 มม.
12 STN0168 บ้ำนก่ิวเคียน จริม ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 00.17 น. 91.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 65 00.34 น. 105.5 มม.
13 STN0903 บ้ำนงอมถ้ ำ ท่ำแฝก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 65 01.35 น. 97.5 มม.

บ้ำนงอมสัก ท่ำแฝก ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
14 STN1468 บ้ำนโคกสะอำด นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 01.24 น. 93.0 มม.

บ้ำนนำยำงกลัก นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 65 01.56 น. 100.0 มม.
บ้ำนคลองไทร นำยำงกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ

15 STN1471 บ้ำนเทพพนำ บ้ำนไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 02.06 น. 82.5 มม.
16 STN0781 บ้ำนลำดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 02.50 น. 86.0 มม.
17 STN1555 บ้ำนห้วยทรำยเหนือ ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 04.00 น. 85.5 มม.
18 STN1521 บ้ำนพร้ำว บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 04.21 น. 84.0 มม.

บ้ำนฟำกน้ ำ บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก
19 STN1507 บ้ำนจ ำวำย ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 07.19 น. 87.5 มม.

บ้ำนวังป้ึง ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่
บ้ำนทุง่ค๊ัวะ ไผ่โทน ร้องกวำง แพร่

20 STN0614 บ้ำนห้วยแมเ่ล่ียม ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 11.29 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยแก้ว ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

21 STN0543 บ้ำนนำหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ค. 65 11.23 น. 99.0 มม.
บ้ำนนำฝำย สะเอียบ สอง แพร่
บ้ำนแมเ่ต้น สะเอียบ สอง แพร่

22 STN1199 บ้ำนทุง่ สบปรำบ สบปรำบ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 16.31 น. 82.5 มม.
บ้ำนทุง่พัฒนำ สบปรำบ สบปรำบ ล ำปำง

23 STN1043 บ้ำนในแจะ ปำกทรง พะโต๊ะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ค. 65 22.45 น. 113.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 11 ก.ค. 65 04.42 น. 129.5 มม.

24 STN1555 บ้ำนห้วยทรำยเหนือ ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 11 ก.ค. 65 00.51 น. 90.0 มม.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


