
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 12 100.5 ปกติ 
บ้านคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 24 100.5 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 
 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 08.16 น. 1.90 ม.

ระดับน  ำ
2 STN1345 บ้ำนนำโม้ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 08.29 น. 85.0 มม.

บ้ำนหำดคัมภีร์ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย
บ้ำนปำกมัง่ หำดคัมภีร์ ปำกชม เลย
บ้ำนห้วยทับช้ำง ห้วยพิชัย ปำกชม เลย

3 STN1789 บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 10.50 น. 3.67 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง ระดับน  ำ
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

4 STN1048 บ้ำนบำงหยด อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 14.15 น. 5.00 ม.
บ้ำนโพธ์ิบำย อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ อิปัน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนบำงไผ่ สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนมหำชัย สินปุน พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

5 STN1490 บ้ำนห้วยมุน่ ห้วยมุน่ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 20.42 น. 86.5 มม.
6 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 21.41 น. 3.06 ม.

บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

7 STN1354 บ้ำนดอนมลู นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ค. 65 22.43 น. 88.0 มม.
บ้ำนหัวทุง่ นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนค้ำงอ้อย นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนนำตอง นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน
บ้ำนห้วยฮ้อ นำทะนุง นำหมืน่ น่ำน

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 



 

 

 
 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
8 STN0902 บ้ำนน  ำพร้ำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 02.13 น. 110.5 มม.

บ้ำนต้นแดง นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยพญำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์
บ้ำนนำป่ำคำ นำงพญำ ท่ำปลำ อุตรดิตถ์

9 STN0848 บ้ำนป่ำกล้วย สถำน นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 03.55 น. 2.29 ม.
บ้ำนศำลำ สถำน นำน้อย น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนสถำน สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนใหม่ สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนนำ สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนหมำก สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนหล่ำยหนอง สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนนำดอย สถำน นำน้อย น่ำน
บ้ำนทุง่เจริญ สถำน นำน้อย น่ำน

10 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 04.02 น. 111.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

11 STN1039 บ้ำนฝำงแล้ง ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 04.18 น. 88.5 มม.
บ้ำนเหล่ำป่ำสำนอก ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนเหล่ำป่ำสำใน ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนห้วยภูนก ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงวัว ขุนฝำง เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

12 STN0899 บ้ำนทุง่นำดี วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 05.22 น. 99.5 มม.
บ้ำนคลองตะเคียน วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนไทรดงยั ง วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนห้วยบ่อทอง บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนวังกระทะ วังโพรง เนินมะปรำง พิษณุโลก

13 STN0391 บ้ำนจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 06.03 น. 83.0 มม.
14 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 07.43 น. 4.05 ม.

บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

15 STN0516 บ้ำนดอยชมภู โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 10.44 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยส้ำนพลับพลำโป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 11.17 น. 105.0 มม.
บ้ำนใหมสั่นอุดม โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนดงมะเฟือง จอมหมอกแก้ว แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนหนองผักเฮือด จอมหมอกแก้ว แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนป่ำซำงใต้ โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนดอยน้อย โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนห้วยส้ำน โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย
บ้ำนเหมอืงลึก โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
16 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 11.32 น. 4.08 ม.

บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน  ำ
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

17 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 11.53 น. 6.10 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์

18 STN0196 บ้ำนแมม่อญ ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 11.58 น. 85.5 มม.
บ้ำนปำงขอน ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยส้ำน ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยส้ำนอำข่ำ โป่งแพร่ แมล่ำว เชียงรำย

19 STN0270 บ้ำนโป่งสำมสิบ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 19.19 น. 91.5 มม.
บ้ำนคีรีวงค์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ค. 65 19.35 น. 97.5 มม.
บ้ำนเขำหินเทิน ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนห้วยรัง ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี

20 STN1209 บ้ำนบึงหล่ม หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 19.33 น. 86.5 มม.
บ้ำนหนองกะหนำก หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี
บ้ำนหนองโกเอน หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี
บ้ำนเด่นคนงำม หนองปลิง เลำขวัญ กำญจนบุรี

21 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 23.10 น. 3.53 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

22 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ค. 65 23.18 น. 3.02 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน

23 STN1630 บ้ำนเขำน้อย วังด้ง เมอืงกำญจนบุรี กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 65 01.26 น. 96.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ค. 65 02.24 น. 115.0 มม.

24 STN0475 บ้ำนพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ค. 65 02.15 น. 104.5 มม.
บ้ำนสลอบ หนองกุ่ม บ่อพลอย กำญจนบุรี

25 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 65 04.18 น. 6.20 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 
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ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชัว่โมง
26 STN0099 บ้ำนเชิงผำ กลำงดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ค. 65 05.42 น. 99.0 มม.
27 STN0722 บ้ำนแมทุ่เลำใน กลำงดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ค. 65 06.50 น. 88.0 มม.
28 STN1785 บ้ำนคลองพระยำ ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ค. 65 00.17 น. 99.5 มม.

บ้ำนโคกเจียก ปลำยพระยำ ปลำยพระยำ กระบ่ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


