
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านปางส้าน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 12 185.0 เฝ้าระวัง 
บ้านปางส้าน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 24 185.0 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
 

 
 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1269 บ้ำนห้วยก้อด ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ค. 65 07.14 น. 98.5 มม.

บ้ำนห้วยน  ำ ร่องเคำะ วังเหนือ ล ำปำง
2 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ค. 65 11.14 น. 101.0 มม.

บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด
3 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ค. 65 21.25 น. 115.5 มม.

บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 2. เตือนภัยสีเหลือง 19 ก.ค. 65 21.52 น. 136.0 มม.
4 STN1592 บ้ำน กม.80 บุพรำหมณ์ นำดี ปรำจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ค. 65 22.08 น. 90.5 มม.
5 STN1358 บ้ำนปลำบ่ำ ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ค. 65 22.47 น. 115.5 มม.

บ้ำนตำดสำน ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 02.08 น. 136.0 มม.
6 STN1411 บ้ำนซับปลำกั ง ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 19 ก.ค. 65 23.05 น. 85.0 มม.

บ้ำนซับตะกอง ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี
7 STN0178 บ้ำนวังหิน บุพรำหมณ์ นำดี ปรำจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 00.14 น. 83.0 มม.
8 STN0320 บ้ำนโป่งป่ำติ ว กกดู่ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 00.37 น. 105.5 มม.

บ้ำนท่ำเปิป กกดู่ เมอืงเลย เลย
บ้ำนลำดค้อ กกดู่ เมอืงเลย เลย

9 STN0151 บ้ำนห้วยมว่ง นำดินด ำ เมอืงเลย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 00.37 น. 82.5 มม.
10 STN0464 บ้ำนห้วยติ ว ลำดค่ำง ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 00.53 น. 110.0 มม.
11 STN0148 บ้ำนร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่ำล่ี เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 01.29 น. 100.5 มม.

บ้ำนห้วยด้ำย น  ำแคม ท่ำล่ี เลย
12 STN0461 บ้ำนห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่ำล่ี เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 02.02 น. 83.0 มม.

บ้ำนบวกอ่ำง โคกใหญ่ ท่ำล่ี เลย
13 STN0562 บ้ำนโป่งสอ น  ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 01.59 น. 83.0 มม.

บ้ำนนำแฝก น  ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 02.17 น. 104.0 มม.

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
14 STN0905 บ้ำนขุนห้วย แมพุ่ง วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 01.41 น. 83.0 มม.

บ้ำนค้ำงค ำปัน แมพุ่ง วังชิ น แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 02.25 น. 105.0 มม.
บ้ำนค้ำงปินใจ แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนป่ำไผ่ แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนสลก แมเ่ก๋ิง วังชิ น แพร่
บ้ำนวังกวำงเหนือ แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนวังขอน แมพุ่ง วังชิ น แพร่
บ้ำนแมพุ่ง แมพุ่ง วังชิ น แพร่

15 STN1200 บ้ำนทุง่ตอน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 02.07 น. 83.5 มม.
บ้ำนนำดง วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 06.00 น. 103.5 มม.
บ้ำนต้นน๊อต วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนวังเงิน วังเงิน แมท่ะ ล ำปำง

16 STN1356 บ้ำนนำโพธ์ิ นำแห้ว นำแห้ว เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 02.23 น. 82.5 มม.
บ้ำนนำแห้วเก่ำ นำแห้ว นำแห้ว เลย
บ้ำนนำแห้วใหม่ นำแห้ว นำแห้ว เลย
บ้ำนบุ่ง นำแห้ว นำแห้ว เลย

17 STN0646 บ้ำนทุง่กล้วย บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 02.14 น. 89.0 มม.
บ้ำนห้วยไร่ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนแมต๋่ ำ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนทุง่กล้วยใต้ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนแมต๋่ ำใต้ บ้ำนเอื อม เมอืง ล ำปำง

18 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 02.45 น. 82.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

19 STN0879 บ้ำนสันโป่ง เสริมกลำง เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 03.04 น. 88.5 มม.
บ้ำนเหล่ำยำว เสริมกลำง เสริมงำม ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 03.19 น. 99.5 มม.

20 STN0675 บ้ำนโคกแสมสำร โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 03.17 น. 82.5 มม.
บ้ำนใหมศ่รีอุบล โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี
บ้ำนเขำสำมยอด โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี

21 STN1072 บ้ำนแก่งลำด ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 03.17 น. 96.0 มม.
บ้ำนลำดคื อ ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 03.32 น. 109.0 มม.
บ้ำนทรัพย์โสภำ ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก

22 STN1124 บ้ำนห้วยน  ำไซ เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 03.43 น. 85.5 มม.
บ้ำนห้วยตีนต่ัง เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ก.ค. 65 04.00 น. 98.5 มม.

23 STN0052 บ้ำนนำพูน นำพูน วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 04.14 น. 84.0 มม.
บ้ำนนำพูนพัฒนำ นำพูน วังชิ น แพร่
บ้ำนนำปลำกั ง นำพูน วังชิ น แพร่

24 STN1219 บ้ำนแมก๊ึ่ด ทุง่งำม เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 05.11 น. 84.5 มม.
25 STN1036 บ้ำนน  ำตอน นำบัว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ก.ค. 65 05.53 น. 3.79 ม.

บ้ำนร้องกอก นำบัว นครไทย พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบุ่งหอย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำคล้ำย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนบุ่งสีเสียด นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำบัว นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำจำน นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำไก่เข่ีย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนน  ำลอม นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำคล้อ นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนโนน นำบัว นครไทย พิษณุโลก



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (20 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมาก
บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยเริ่มมีกำลัง
แรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


