
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านห้วยหยวก ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 12 101.5 เฝ้าระวัง 
บ้านห้วยหยวก ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 117.5 เฝ้าระวัง   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN1105 บ้ำนน  ำพริก ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 65 08.43 น. 98.0 มม.
บ้ำนกกมะโมง ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนยำงโกลน ยำงโกลน นครไทย พิษณุโลก

2 STN0901 บ้ำนห้วยคอม น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 08.45 น. 86.0 มม.
บ้ำนห้วยเนียม น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 65 10.46 น. 101.0 มม.
บ้ำนกกหม่อนแก้ว น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงขำมป้อม น  ำไผ่ น  ำปำด อุตรดิตถ์

3 STN1219 บ้ำนแม่ก๊ึด ทุ่งงำม เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 09.08 น. 83.5 มม.
4 STN0839 บ้ำนไหล่ท่ำ แม่ระมำด แม่ระมำด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 09.32 น. 2.60 ม.

บ้ำนสันป่ำตึง แม่ระมำด แม่ระมำด ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนห้วยนกแล แม่ระมำด แม่ระมำด ตำก
บ้ำนแม่ระมำด แม่ระมำด แม่ระมำด ตำก
บ้ำนแม่ปุ้ม แม่ระมำด แม่ระมำด ตำก

5 STN1320 บ้ำนนำริน ผำปัง แม่พริก ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเหลือง 16 ส.ค. 65 09.42 น. 133.5 มม.
บ้ำนผำปังหลวง ผำปัง แม่พริก ล ำปำง

6 STN0333 บ้ำนปำงเคำะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 09.56 น. 87.0 มม.
บ้ำนปำกปำน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
บ้ำนไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่

7 STN0997 บ้ำนนำคันหัก พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 12.35 น. 7.00 ม.
บ้ำนพระเพลิง พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว ระดับน  ำ
บ้ำนซับมูล พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนเขำนันทำ พระเพลิง เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนท่ำนำ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนลำนไผ่ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
บ้ำนโปร่งเกตุ หนองหว้ำ เขำฉกรรจ์ สระแก้ว
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8 STN1558 บ้ำนแม่รำกกลำง บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 13.47 น. 3.52 ม.
ระดับน  ำ

9 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 21.30 น. 5.03 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุ่งพระ คอนสำร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ส.ค. 65 02.03 น. 6.03 ม.
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำม่ำน ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

10 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 22.17 น. 5.06 น.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน  ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์

11 STN1493 บ้ำนแม่กระต๋อม ป่ำสัก วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ส.ค. 65 23.00 น. 84.0 มม.
บ้ำนปำงไม้ ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนป่ำสัก ป่ำสัก วังชิ น แพร่
บ้ำนปำงไม้พัฒนำ ป่ำสัก วังชิ น แพร่

12 STN1164 บ้ำนนำน้อย ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 00.11 น. 95.5 มม.
บ้ำนนำโก ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง
บ้ำนห้วยเด่ือ ศรีฐำน ภูกระดึง เลย
บ้ำนทำนตะวัน ศรีฐำน ภูกระดึง เลย

13 STN1422 บ้ำนซ ำม่วง วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 00.16 น. 84.0 มม.
14 STN0110 บ้ำนห้วยหยวก บ้ำนแก่ง ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 01.40 น. 86.5 มม.
15 STN0174 บ้ำนแพะดอนมูล สรอย วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 01.45 น. 90.0 มม.
16 STN1550 บ้ำนห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 01.42 น. 2.51 ม.

บ้ำนปำกสิน แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนพงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

17 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมืองตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 01.53 น. 3.12 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมืองตำก ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมืองตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร

18 STN0554 บ้ำนทับเบิก วังบำล หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ส.ค. 65 02.08 น. 82.5 มม.
บ้ำนเหมืองแบ่ง วังบำล หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนวังบำล วังบำล หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนนำทรำย วังบำล หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนป่ำแขม วังบำล หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (17 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าว
ไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมา ลักษณะ
เช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือด้านตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
และพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 



  


