
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 141.5 เตรียมพร้อม 
บ้านวังไทรทองเหนือ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 158.5 เตรียมพร้อม   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
 

 
 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0786 บ้ำนคลองกระท้อน บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 09.48 น. 82.5 มม.

บ้ำนชำกเล็ก บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง
บ้ำนมำบสองสลึง บำงบุตร บ้ำนค่ำย ระยอง

2 STN0174 บ้ำนแพะดอนมลู สรอย วังชิ้น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 09.52 น. 82.5 มม.
3 STN1654 บ้ำนนำวัง ตะเคียนเต้ีย บำงละมงุ ชลบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 11.20 น. 85.5 มม.

บ้ำนสังกะเป๋ียว ตะเคียนเต้ีย บำงละมงุ ชลบุรี
บ้ำนตะเคียนเต้ีย ตะเคียนเต้ีย บำงละมงุ ชลบุรี
บ้ำนหนองพลับ ตะเคียนเต้ีย บำงละมงุ ชลบุรี

4 STN1655 บ้ำนหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บำงละมงุ ชลบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 11.40 น. 83.5 มม.
บ้ำนหนองตะเคียน ส ำนักท้อน บ้ำนฉำง ระยอง

5 STN0996 บ้ำนใหมส่ำมคัคี นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 12.50 น. 101.5 มม.
บ้ำนหนองบอน นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง
บ้ำนซำกผักกูด นิคมพัฒนำ นิคมพัฒนำ ระยอง

6 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 18.04 น. 5.22 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน้ ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

7 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 19.28 น. 5.00 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน้ ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

8 STN0443 บ้ำนคลองมดแดง โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 19.30 น. 85.0 มม.
บ้ำนคลองสมบูรณ์ โป่งน้ ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
9 STN1514 บ้ำนเนินพยอม บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 20.13 น. 2.61 ม.

บ้ำนดง บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน้ ำ
บ้ำนนำซำน บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก
บ้ำนท่ำสวนยำ บ้ำนดง ชำติตระกำร พิษณุโลก

10 STN1459 บ้ำนดอยฮำงใน ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 22.44 น. 82.5 มม.
บ้ำนฮ่องอ้อ ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 65 23.32 น. 100.5 มม.
บ้ำนดอยฮำงนอก ดอยฮำง เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

11 STN0979 บ้ำนซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 23.11 น. 82.5 มม.
บ้ำนน้ ำตกนำงค ำ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ

12 STN0672 บ้ำนโนนเสำธง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 23.35 น. 82.5 มม.
บ้ำนวังโค้ง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนห้วยตูม ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนตะเบำะ ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนป่ำบง ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนไร่ยำน ตะเบำะ เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

13 STN0944 บ้ำนวังทอง วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ก.ค. 65 23.37 น. 87.5 มม.
บ้ำนซับข่อย วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ก.ค. 65 23.54 น. 106.5 มม.
บ้ำนกม.2 วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนโนนโรงเลือย วังชมภู เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

14 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 00.37 น. 82.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ค. 65 01.02 น. 103.5 มม.
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

15 STN0899 บ้ำนทุง่นำดี วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 00.50 น. 86.0 มม.
บ้ำนคลองตะเคียน วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ค. 65 02.22 น. 105.0 มม.
บ้ำนไทรดงย้ัง วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนห้วยบ่อทอง บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนวังกระทะ วังโพรง เนินมะปรำง พิษณุโลก

16 STN1302 บ้ำนวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 01.14 น. 82.5 มม.
บ้ำนเนินมะค่ำ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ค. 65 01.48 น. 100.0 มม.

17 STN0992 บ้ำนหินกอง วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 06.04 น. 3.51 ม.
บ้ำนวังหิน วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี ระดับน้ ำ
บ้ำนวุ้งสำริกำ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี
บ้ำนตรอกเสมด็ วังโตนด นำยำยอำม จันทบุรี

18 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 06.09 น. 5.06 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน้ ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (22 ก.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 
ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้
ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


