
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 12 129.0 อพยพ 
บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 24 188.5 อพยพ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ

ปริมำณ
ฝน

ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 06.52 น. 107.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 09.04 น. 141.0 มม.

2 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 06.56 น. 6.41 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ (ระดับน  ำ)

3 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.03 น. 3.01 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน (ระดับน  ำ)
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน

4 STN1312 บ้ำนผำสิงห์ ผำสิงห์ เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 07.05 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยย่ืน บ่อ เมอืงน่ำน น่ำน

5 STN0586 บ้ำนแมสู่นน้อย แมสู่น ฝำง เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.07 น. 82.5 มม.
บ้ำนสันป่ำแดง แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนต้นส้ำน แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนเพชรไพฑูรย์ แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนสันมะมว่ง แมสู่น ฝำง เชียงใหม่
บ้ำนใหมโ่ป่งผำ แมสู่น ฝำง เชียงใหม่

6 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.07น. 101.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 09.09 น. 129.5 มม.

7 STN0468 บ้ำนสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.06 น. 99.0 มม.
บ้ำนตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565 
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8 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.10 น. 4.02 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 19.38 น. 4.78 ม.
บ้ำนสันทรำยน้อย สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย (ระดับน  ำ)
บ้ำนโป่งสลี สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนร่องก้อ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำย้ำง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนป่ำกล้วยเหนือ สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนท่ำสำย ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยบง ท่ำสำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย

9 STN0715 บ้ำนถ  ำเวียงแก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.20 น. 85.5 มม.
บ้ำนผำหมี นำไร่หลวง สองแคว น่ำน

10 STN0337 บ้ำนผำน  ำย้อย พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.29 น. 82.5 มม.
บ้ำนดู่ พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพญำแก้ว พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนมว่ง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนพูล พญำแก้ว เชียงกลำง น่ำน

11 STN1241 บ้ำนห้วยตลำด ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 07.40 น. 82.5 มม.
บ้ำนเฉลียงทอง ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

12 STN1245 บ้ำนห้วยเลำ ชนแดน สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 08.36 น. 105.0 มม.
บ้ำนห้วยแกลบ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนใหมช่ำยแดน ชนแดน สองแคว น่ำน

13 STN0089 บ้ำนวังไผ่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 08.41 น. 97.5 มม.
14 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 10.30 น. 138.5 มม.

บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด
15 STN0352 บ้ำนนำหนุน 3 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 11.50 น. 3.50 ม.

บ้ำนนำหนุน 2 ผำตอ ท่ำวังผำ น่ำน (ระดับน  ำ)
บ้ำนนำหนุน 1 แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนนำทรำย แสนทอง ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนปูคำ ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 1 ริม ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนเชียงแล 2 ริม ท่ำวังผำ น่ำน

16 STN1442 บ้ำนวังว้ำ ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 13.06 น. 4.03 ม.
บ้ำนอำฮำม ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 19.53 น. 4.65 ม.
บ้ำนสบยำว ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน (ระดับน  ำ)
บ้ำนท่ำวังผำ 2 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนท่ำวังผำ 3 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนสบย่ำง ป่ำคำ ท่ำวังผำ น่ำน
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17 STN1169 บ้ำนโมคลำ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 14.52 น. 2.29 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

18 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 19.15 น. 3.31 ม.
บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก (ระดับน  ำ)
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

19 STN1014 บ้ำนสวนใหญ่พัฒนำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 19.25 น. 2.51 ม.
บ้ำนร่วมใจพัฒนำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี (ระดับน  ำ)
บ้ำนป่ำแดง ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี
บ้ำนเสำร์ห้ำ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี
บ้ำนป่ำเด็งใต้ ป่ำเด็ง แก่งกระจำน เพชรบุรี

20 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 19.23 น. 2.66 ม.
(ระดับน  ำ)

21 STN1707 บ้ำนมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นรำธิวำส 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 19.52 น. 100.5 มม.
22 STN1590 บ้ำนบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 20.08 น. 84.5 มม.

บ้ำนมำบโสม ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนกะเหร่ียงคอมำ้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนบึงทองหลำง ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนหินตั ง ชะอม แก่งคอย สระบุรี

23 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 20.57 น. 94.5 มม.
บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก

24 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 22.19 น. 5.06 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ (ระดับน  ำ)
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์

25 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 22.20 น. 93.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ส.ค. 65 22.30 น. 118.0 มม.
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

26 STN0409 บ้ำนห้วยบง บ้ำนจันทร์ กัลยำณิวัฒนำ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ส.ค. 65 22.27 น. 84.0 มม.
บ้ำนเด่น บ้ำนจันทร์ กัลยำณิวัฒนำ เชียงใหม่



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (9 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชน
ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 
ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย เข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย 
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27 STN1158 บ้ำนดงขนุน ธำรทอง พำน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ส.ค. 65 00.10 น. 86.5 มม.
28 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีแดง 9 ส.ค. 65 02.41 น. 7.28 ม.

บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก (ระดับน  ำ)
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

29 STN1584 บ้ำนท่ำมะปรำง นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ส.ค. 65 03.04 น. 83.5 มม.
บ้ำนเนินต้นโพธ์ิ นำหินลำด ปำกพลี นครนำยก
บ้ำนนอก-น้อย-ซ ำเมยนำหินลำด ปำกพลี นครนำยก

30 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีแดง 9 ส.ค. 65 03.23 น. 5.26 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก (ระดับน  ำ)

31 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ส.ค. 65 05.27 น. 5.67 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ (ระดับน  ำ)



 

 

 


