
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านห้วยกลาง ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 25.0 ปกติ 
บ้านท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 24 22.0 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 12 ก.ค. 65 11.18 น. 127.5 มม.

บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีแดง 12 ก.ค. 65 19.21 น. 138.0 มม.
2 STN1807 บ้ำนเขำวง* บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 12 ก.ค. 65 23.53 น. 5.58 ม.

บ้ำนนำงแก้ว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนย่ำนยำว บ้ำนยำง คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหินดำน ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำชะอม ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนหำดพอ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนนำใหม่ ท่ำกระดำน คีรีรัฐนิคม สุรำษฎร์ธำนี

3 STN1485 บ้ำนเกษนำค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ค. 65 00.09 น. 98.0 มม.
บ้ำนคลองล ำเจียก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

4 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 01.30 น. 94.0 มม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ค. 65 03.37 น. 104.5 มม.
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

5 STN1105 บ้ำนน  ำพริก ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 06.06 น. 83.5 มม.
บ้ำนกกมะโมง ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนยำงโกลน ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก

6 STN1169 บ้ำนโมคลำ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ค. 65 06.13 น. 3.35 ม.
บ้ำนน  ำร้อนเหนือ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระดับน  ำ
บ้ำนน  ำร้อนใต้ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนทุง่หินปูน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองตำวงศ์ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนบ่อน  ำร้อน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

7 STN1095 บ้ำนน  ำยำง บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 07.07 น. 83.0 มม.

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
8 STN1135 บ้ำนนำฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 07.41 น. 82.5 มม.

บ้ำนโนนนำซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำกะบำก นครชุม นครไทย พิษณุโลก

9 STN1418 บ้ำนห้วยหินลับ วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 08.29 น. 82.5 มม.
บ้ำนวังกวำง วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์
บ้ำนวังกวำง วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์
บ้ำนโป่งนกแก้ว วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์

10 STN1413 บ้ำนเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 10.44 น. 85.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ค. 65 11.05 น. 107.5 มม.

11 STN1510 บ้ำนเทอดชำติ บ่อภำค ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 14.43 น. 82.5 มม.
12 STN1390 บ้ำนวังเวินพัฒนำ ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 13 ก.ค. 65 19.20 น. 97.5 มม.

บ้ำนตำดกลอยเหนือ ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนตำดกลอยใต้ ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

13 STN1423 บ้ำนวังขอน ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีแดง 13 ก.ค. 65 19.24 น. 120.0 มม.
บ้ำนห้วยอีจีน ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนวังมว่ง ตำดกลอย หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

14 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 23.54 น. 5.08 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

15 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 13 ก.ค. 65 23.52 น. 3.58 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

16 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 05.55 น. 5.23 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ

17 STN1535 บ้ำนทำทุง่ไผ่ ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 08.51 น. 2.54 ม.
บ้ำนทำชมภู ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน ระดับน  ำ
บ้ำนทำปลำดุก ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน
บ้ำนศรีทรำยมลู ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน
บ้ำนหน้ำสถำนี ทำปลำดุก แมท่ำ ล ำพูน
บ้ำนศำลำแมท่ำ ทำสบเส้ำ แมท่ำ ล ำพูน
บ้ำนดอยแก้ว ทำสบเส้ำ แมท่ำ ล ำพูน

18 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ค. 65 14.18 น. 4.10 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

19 STN0646 บ้ำนทุง่กล้วย บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 15.52 น. 84.5 มม.
บ้ำนห้วยไร่ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนแมต่  ำ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนทุง่กล้วยใต้ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนแมต่  ำใต้ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง

20 STN0072 บ้ำนน  ำสอด และ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 18.43 น. 85.5 มม.
บ้ำนน  ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ค. 65 19.08 น. 108.0 มม.



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (18 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย
มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ส่วนมาก
บริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
21 STN0351 บ้ำนปำงแก ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 19.24 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 14 ก.ค. 65 21.24 น. 97.5 มม.
22 STN1542 บ้ำนสลี ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 22.05 น. 82.5 มม.

บ้ำนทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนทุง่ผึ ง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนแพะกลำง ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนดอนชัย และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนสันกลำง และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนมอญ และ ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนเฟือยลุง และ ทุง่ช้ำง น่ำน

23 STN0374 บ้ำนหนองปลำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 14 ก.ค. 65 22.18 น. 83.0 มม.
บ้ำนกอก เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนปำงแก ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนอง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนชี เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน

24 STN1200 บ้ำนทุง่ตอน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 15 ก.ค. 65 06.29 น. 138.5 มม.
บ้ำนนำดง วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนต้นน๊อต วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนวังเงิน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง

25 STN0288 บ้ำนบำงหวำน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 65 06.46 น. 69.0 มม.
บ้ำนโคกยำง กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนเหนือ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหัวควน กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนนำคำ กมลำ กะทู้ ภูเก็ต
บ้ำนหำดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำ เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต
บ้ำนบำงเทำนอก เชิงทะเล ถลำง ภูเก็ต

26 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 18 ก.ค. 65 02.51 น. 5.10 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


