
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านน้ำยาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 12 148.0 เตรียมพร้อม 
บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 24 211.5 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN0425 บ้ำนเปียงกอก โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ส.ค. 65 00.50 น. 88.5 มม.
บ้ำนต้นผึ งใต้ โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนท่ำหัด โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหมหั่วฝำย โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนหนองพนัง โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนดอน โป่งน  ำร้อน ฝำง เชียงใหม่

2 STN0180 บ้ำนลำน มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ส.ค. 65 00.56 น. 91.0 มม.
บ้ำนมว่งชุม มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ส.ค. 65 01.27 น. 97.5 มม.
บ้ำนหนองไผ่ มอ่นป่ิน ฝำง เชียงใหม่

3 STN0618 บ้ำนห้วยชมภู (บ้ำนป่ำคำหลวง)ท่ำก๊อ แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ส.ค. 65 01.15 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมต่  ำน้อยล่ำง ท่ำก๊อ แมส่รวย เชียงรำย

4 STN1296 บ้ำนปำงส้ำน ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ส.ค. 65 01.23 น. 83.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 6 ส.ค. 65 02.11 น. 99.5 มม.
3. เตือนภัยแดง 6 ส.ค. 65 07.45 น. 154.5 มม.

5 STN1670 บ้ำนดอยปุย สุเทพ เมอืงเชียงใหมเ่ชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ส.ค. 65 20.10 น. 85.0 มม.
บ้ำนดอยสุเทพ สุเทพ เมอืงเชียงใหมเ่ชียงใหม่
บ้ำนภูพิงค์ สุเทพ เมอืงเชียงใหมเ่ชียงใหม่

6 STN0278 บ้ำนตำบำด บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 02.48 น. 101.0 มม.
บ้ำนปะอำ บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด
บ้ำนหมืน่ด่ำน บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด

7 STN0456 บ้ำนผึ ง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 02.57 น. 95.5 มม.
บ้ำนวังยำว วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย 2. เตือนภัยแดง 7 ส.ค. 65 03.12 น. 123.0 มม.
บ้ำนนำกวย วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนสว่ำง วังยำว ด่ำนซ้ำย เลย

8 STN0322 บ้ำนนำลำนข้ำว โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 03.47 น. 84.3 มม.
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9 STN0467 บ้ำนคลองกะพง เขำบำยศรี ท่ำใหม่ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 04.31 น. 100.5 มม.
บ้ำนวังพอก เขำวัว ท่ำใหม่ จันทบุรี 2. เตือนภัยเหลือง 7 ส.ค. 65 04.41 น. 125.5 มม.
บ้ำนเขำตำนก แสลง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

10 STN0469 บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่6) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 05.03 น. 100.0 มม.
บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่5) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนบ่อเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนซึ งบน (หมู ่4) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนอิมั ง (หมู ่9) ซึ ง ขลุง จันทบุรี

11 STN0279 บ้ำนเขำอ่ำง มำบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 06.09 น. 104.0 มม.
บ้ำนมะกอก หมู ่5 มำบไพ ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 09.22 น. 124.5 มม.
บ้ำนมะกอก หมู ่3 มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนเนินหวำน มำบไพ ขลุง จันทบุรี
บ้ำนมำบไพ มำบไพ ขลุง จันทบุรี

12 STN1666 บ้ำนมะมว่ง นนทรีย์ บ่อไร่ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 08.11 น. 99.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 09.37 น. 120 มม.

13 STN0468 บ้ำนสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 09.51 น. 101.0 มม.
บ้ำนตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

14 STN0469 บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่6) ซึ ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 10.05 น. 118.0 มม.
บ้ำนกงษีไร่ (หมู ่5) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนบ่อเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
บ้ำนซึ งบน (หมู ่4) ซึ ง ขลุง จันทบุรี
บ้ำนอิมั ง (หมู ่9) ซึ ง ขลุง จันทบุรี

15 STN0322 บ้ำนนำลำนข้ำว โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 11.25 น. 104.5 มม.
16 STN0994 บ้ำนทุง่กรำด สะตอ เขำสมงิ ตรำด 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 12.27 น. 6.90 ม.

บ้ำนตำพลำย สะตอ เขำสมงิ ตรำด (ระดับน  ำ)
บ้ำนปงชี ตกพรม ขลุง จันทบุรี
บ้ำนวันทอง ตกพรม ขลุง จันทบุรี

17 STN1069 บ้ำนหำงนำ โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 13.58 น. 83.5 มม.
บ้ำนหัวฝำย โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนหนองอุมลัว โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย

18 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 16.16 น. 108.5 มม.
19 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 16.05 น. 99.5 มม.

บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด
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20 STN0036 บ้ำนปำงต้นฆ้อง มะลิกำ แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 20.50 น. 86.5 มม.
บ้ำนแมแ่หลง แมอ่ำย แมอ่ำย เชียงใหม่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 22.54 น. 101.5 มม.
บ้ำนใหมปู่่แช่ แมอ่ำย แมอ่ำย เชียงใหม่
บ้ำนปำงต้นฆ้อง แมอ่ำย แมอ่ำย เชียงใหม่
บ้ำนตำดหมอก แมอ่ำย แมอ่ำย เชียงใหม่
บ้ำนดอยแหลม แมอ่ำย แมอ่ำย เชียงใหม่

21 STN0342 บ้ำนผำหลัก ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 22.00 น. 91.5 มม.
บ้ำนผำสิงห์ ยอด สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 22.21 น. 98.0 มม.

22 STN0357 บ้ำนน  ำพุ พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 22.33 น. 83.5 มม.
บ้ำนโค้งผักชี พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 23.37 น. 99.5 มม.

23 STN1095 บ้ำนน  ำยำง บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.01 น. 83.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 00.35 น. 97.5 มม.

24 STN0089 บ้ำนวังไผ่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.00 น. 89.5 มม.
25 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.04 น. 4.19 ม.

บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 23.48 น. 5.24 ม.
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

26 STN0233 บ้ำนห้วยยำโน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.16 น. 84.5 มม.
บ้ำนโป่งน  ำร้อน ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนป่ำกุ่ม ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนป่ำตึง ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนทุง่ต่ำง ป่ำตึง แมจั่น เชียงรำย
บ้ำนเย้ำเลำสิบ แมส่ลองนอกแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

27 STN1107 บ้ำนถ  ำพริก บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.22 น. 92.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ส.ค. 65 23.58 น. 104.0 มม.

30 STN1296 บ้ำนปำงส้ำน ยอด สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ส.ค. 65 23.41 น. 88.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 00.25 น. 115.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 8 ส.ค. 65 01.38 น. 120.5 มม.

31 STN1198 บ้ำนท่อสมำน เตำปูน สอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 00.19 น. 83.0 มม.
บ้ำนป่ำแดง เตำปูน สอง แพร่
บ้ำนเตำปูน เตำปูน สอง แพร่
บ้ำนธำตุพระลอ บ้ำนกลำง สอง แพร่
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32 STN0341 บ้ำนขุนสถำน สันทะ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 00.35 น. 84.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 03.33 น. 98.0 มม.

33 STN0899 บ้ำนทุง่นำดี วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 00.36 น. 83.5 มม.
บ้ำนคลองตะเคียน วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 01.21 น. 97.5 มม.
บ้ำนไทรดงยั ง วังยำง เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนห้วยบ่อทอง บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนวังกระทะ วังโพรง เนินมะปรำง พิษณุโลก

34 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 00.46 น. 91.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 01.01 น. 99.5 มม.
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

35 STN0010 บ้ำนมเูซอป่ำกล้วย แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 01.15 น. 83.5 มม..
บ้ำนส่ีหลัง แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำ แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนปำงพระรำชทำนแมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนสวนป่ำ แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนห้วยไร่สำมคัคี แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย
บ้ำนลิเช แมฟ้่ำหลวงแมฟ้่ำหลวง เชียงรำย

36 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 01.23 น. 82.5 มม.
บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

37 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำรชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 01.57 น. 4.30 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำรชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

38 STN1245 บ้ำนห้วยเลำ ชนแดน สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 02.05 น. 82.5 มม.
บ้ำนห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนใหมช่ำยแดน ชนแดน สองแคว น่ำน

39 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 02.08 น. 2.61 ม.
บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 04.57 น. 3.00 ม.
บ้ำนหำงทุง่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงไฮ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนสบเป็ด ผำตอ สองแคว น่ำน
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40 STN1420 บ้ำนต้ำม บ่อสวก เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 02.06 น. 84.0 มม.
บ้ำนซำวหลวง บ่อสวก เมอืงน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 03.04 น. 103.5 มม.
บ้ำนนำมน บ่อสวก เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนนำปงพัฒนำ บ่อสวก เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนสะไมย์ นำซำว เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนนำหิน นำซำว เมอืงน่ำน น่ำน

41 STN1082 บ้ำนซ ำทองพัฒนำ บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 02.07 น. 83.5 มม.
บ้ำนใหมช่ัยเจริญ บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก

42 STN1098 บ้ำนแก่งไฮ หนองกะท้ำวนครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 02.39 น. 82.5 มม.
บ้ำนแก่งหว้ำ หนองกะท้ำวนครไทย พิษณุโลก
บ้ำนห้วยแก้ว หนองกะท้ำวนครไทย พิษณุโลก

43 STN1080 บ้ำนซ ำรู้ ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.01 น. 82.5 มม.
บ้ำนป่ำคำย ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนตะเคียนทอง ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก

44 STN0377 บ้ำนยำบนำเลิม แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.05 น. 83.5 มม.
บ้ำนหัวนำ แมข่ะนิง เวียงสำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 04.06 น. 101.5 มม.

45 STN0330 บ้ำนด่ำนดู่ โป่ง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.18 น. 85.0 มม.
บ้ำนแก่งโตน ม.2 นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนแก่งโตนใหม ่ม.10นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองใหญ่ นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

46 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.41 น. 86.5 มม.
บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 04.14 น. 97.5 มม.

47 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.51 น. 1.97 ม.
(ระดับน  ำ)

48 STN0840 บ้ำนใหมรุ่่งเจริญ บ้ำนค่ำ เมอืงล ำปำง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 03.36 น. 2.27 ม.
บ้ำนฮ่อง บ้ำนเอื อม เมอืงล ำปำง ล ำปำง (ระดับน  ำ)
บ้ำนผึ ง บ้ำนเอื อม เมอืงล ำปำง ล ำปำง
บ้ำนเอื อม บ้ำนเอื อม เมอืงล ำปำง ล ำปำง

49 STN1078 บ้ำนหินประกำย บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 04.34 น. 82.5 มม.
50 STN0072 บ้ำนน  ำสอด และ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 04.38 น. 83.0 มม.

บ้ำนน  ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
51 STN1312 บ้ำนผำสิงห์ ผำสิงห์ เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 04.38 น. 86.0 มม.

บ้ำนห้วยย่ืน บ่อ เมอืงน่ำน น่ำน



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (8 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม 
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและ
พ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
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52 STN1316 บ้ำนแมวั่งช้ำง พระธำตุขิงแกงจุน พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 04.49 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 05.53 น. 101.0 มม.

53 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 04.59 น. 5.09 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ (ระดับน  ำ)

54 STN1246 บ้ำนห้วยสะแตง งอบ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 05.09 น. 82.5 มม.
55 STN1311 บ้ำนผำตูบ ผำสิงห์ เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 05.16 น. 85.0 มม.

บ้ำนห้วยส้มป่อย ผำสิงห์ เมอืงน่ำน น่ำน
56 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 05.41 น. 4.52 ม.

บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ (ระดับน  ำ)
57 STN0853 บ้ำนปำงผักหม งิม ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 05.51 น. 84.0 มม.

บ้ำนใหมน่  ำเงิน งิม ปง พะเยำ
58 STN0917 บ้ำนแมส่รวย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 06.01 น. 3.48 ม.

บ้ำนสันปูเลย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย (ระดับน  ำ)
บ้ำนจอมแจ้ง แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนตีนดอย แมส่รวย แมส่รวย เชียงรำย

59 STN1150 บ้ำนดงเจริญ ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำยเชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 06.04 น. 82.5 มม.
บ้ำนปุยค ำ ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำยเชียงรำย
บ้ำนห้วยทรำย ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำยเชียงรำย

60 STN0231 บ้ำนผำฮี  (อำข่ำ) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 06.09 น. 82.5 มม.
บ้ำนผำฮี  (ลำหู่) โป่งงำม แมส่ำย เชียงรำย



 

 

 

 

 


