
 

 

 
 

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

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 12 232.5 อพยพ 
บ้านห้วยสลัก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 24 145.0 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

1 STN0207 บ้ำนโก๊ะไมห้ลู่ ป่ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ส.ค. 65 22.06 น. 107.5 มม.
บ้ำนแมอุ่มป๊อก ป่ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีแดง 20 ส.ค. 65 22.45 น. 159.5 มม.
บ้ำนแมปุ๋่น ป่ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยเด่ือ ป่ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน

2 STN0126 บ้ำนฮำกไมเ้หนือ ป๋ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ส.ค. 65 22.13 น. 83.5 มม.
บ้ำนฮำกไมใ้ต้ ป๋ำแป๋ แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ส.ค. 65 22.49 น. 109.0 มม.
บ้ำนห้วยผ้ึง ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 3. เตือนภัยสีแดง 20 ส.ค. 65 23.32 น. 128.5 มม.
บ้ำนแมส่ะก๊ึด ท่ำผำปุ้ม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

3 STN0112 บ้ำนแมสุ่ริน ขุนยวม ขุนยวม แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ส.ค. 65 23.12 น. 84.0 มม.
4 STN0357 บ้ำนน้ ำพุ พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ส.ค. 65 23.20 น. 84.0 มม.

บ้ำนโค้งผักชี พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์
5 STN0119 บ้ำนแมโ่ถใต้ แมโ่ถ แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ส.ค. 65 23.33 น. 95.0 มม.

บ้ำนห้วยไมซ้ำง แมโ่ถ แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 2. เตือนภัยสีเหลือง 20 ส.ค. 65 23.46 น. 107.5 มม.
6 STN0527 บ้ำนผำแดงหลวง แมโ่ถ แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเหลือง 20 ส.ค. 65 23.38 น. 98.5 มม.

บ้ำนแมอุ่มพำย แมโ่ถ แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนหัวแมโ่ถ แมโ่ถ แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

7 STN1135 บ้ำนนำฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 20 ส.ค. 65 23.46 น. 87.0 มม.
บ้ำนโนนนำซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 00.04 น. 106.0 มม.
บ้ำนนำขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 3. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 01.24 น. 160.5 มม.
บ้ำนนำกะบำก นครชุม นครไทย พิษณุโลก

8 STN0123 บ้ำนดง ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 00.15 น. 90.0 มม.
บ้ำนละอูม ห้วยห้อม แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

ประจำวันที่ 22 สงิหาคม 2565 
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บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ชั่วโมง

9 STN1545 บ้ำนร่องกล้ำ เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 00.39 น. 84.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 01.48 น. 116.5 มม.

10 STN1072 บ้ำนแก่งลำด ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 01.09 น. 84.0 มม.
บ้ำนลำดค้ือ ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนทรัพย์โสภำ ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก

11 STN1413 บ้ำนเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 01.47 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 03.01 น. 97.5 มม.

12 STN0104 บ้ำนน้ ำกุ่ม น้ ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 02.06 น. 86.0 มม.
บ้ำนนำทุง่ใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 03.09 น. 97.5 มม.
บ้ำนนำวงฆ้อง น้ ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนโป่งเบ้ีย น้ ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก

13 STN0901 บ้ำนห้วยคอม น้ ำไผ่ น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 02.20 น. 118.0 มม.
บ้ำนห้วยเนียม น้ ำไผ่ น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 02.32 น. 149.0 มม.
บ้ำนกกหมอ่นแก้ว น้ ำไผ่ น้ ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนปำงขำมป้อม น้ ำไผ่ น้ ำปำด อุตรดิตถ์

14 STN0418 บ้ำนอมลำน กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 02.02 น. 83.0 มม.
บ้ำนแมค่งคำ กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนโมง่หลวง กองแขก แมแ่จ่ม เชียงใหม่

15 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 02.21 น. 4.72 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 02.53 น. 5.22 ม.

ระดับน้ ำ
16 STN1521 บ้ำนพร้ำว บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 03.06 น. 86.0 มม.

บ้ำนฟำกน้ ำ บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 04.14 น. 98.0 มม.
17 STN1414 บ้ำนโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 03.14 น. 83.0 มม.

บ้ำนไร่สุขสันต์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
บ้ำนห้วยส้มป่อย เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย

18 STN0261 บ้ำนห้วยฮ่อมพัฒนำ บ้ำนเวียง ร้องกวำง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 03.07 น. 88.5 มม.
บ้ำนปำกห้วยอ้อย บ้ำนเวียง ร้องกวำง แพร่ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 03.53 น. 117.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 04.04 น. 141.5 มม.
19 STN0417 บ้ำนสำมสบ ท่ำผำ แมแ่จ่ม เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 03.27 น. 84.0 มม.

บ้ำนแมย่ำงส้ำน ท่ำผำ แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนผำนัง ท่ำผำ แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนเหล่ำ ท่ำผำ แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนยำงหลวง ท่ำผำ แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนดอยสันเก๋ียง ช่ำงเค่ิง แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนใหมป่่ำตึง ช่ำงเค่ิง แมแ่จ่ม เชียงใหม่
บ้ำนห้วยริน ช่ำงเค่ิง แมแ่จ่ม เชียงใหม่

20 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 03.55 น. 87.0 มม.
บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 04.11 น. 114.5 มม.



 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝน
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21 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 04.41 น. 5.10 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ ระดับน้ ำ
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์

22 STN0340 บ้ำนน้ ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 04.51 น. 89.0 มม.
บ้ำนน้ ำเพำะ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 05.23 น. 97.5 มม.
บ้ำนห้วยพ่ำน เปือ ทุง่ช้ำง น่ำน

23 STN1555 บ้ำนห้วยทรำยเหนือ ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 04.53 น. 82.5 มม.
24 STN1504 บ้ำนขุนน้ ำพริก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 05.03 น. 83.5 มม.
25 STN0185 บ้ำนน้ ำมดี เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 06.06 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 07.20 น. 99.0 มม.
26 STN0341 บ้ำนขุนสถำน สันทะ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 06.06 น. 85.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 07.20 น. 98.0 มม.
27 STN1673 บ้ำนน้ ำเคิม ปิงหลวง นำหมืน่ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 06.25 น. 85.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 08.51 น. 98.0 มม.
28 STN0896 บ้ำนท่ำล้อ แงง ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 06.25 น. 87.0 มม.

บ้ำนศำลำ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 09.30 น. 106.5 มม.
บ้ำนสบปัว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนดอนแก้ว เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนวังมว่ง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนนำวงศ์ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่กวำง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหนองเหงือก แงง ปัว น่ำน
บ้ำนพำน แงง ปัว น่ำน
บ้ำนหัวเมอืง แงง ปัว น่ำน
บ้ำนดอนมลู แงง ปัว น่ำน
บ้ำนนำก้อ เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนปง เจดีย์ชัย ปัว น่ำน
บ้ำนทุง่ชัย เจดีย์ชัย ปัว น่ำน

29 STN0532 บ้ำนแมสุ่ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 06.43 น. 2.88 ม.
บ้ำนสุขใจ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน (ระดับน้ ำ)
บ้ำนทุง่ป่ำคำ แมล่ำหลวง แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

30 STN0340 บ้ำนน้ ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 06.47 น. 128.5 มม.
บ้ำนน้ ำเพำะ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนห้วยพ่ำน เปือ ทุง่ช้ำง น่ำน

31 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 07.07 น. 6.14 ม.
บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์ (ระดับน้ ำ)
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น้ ำปำด อุตรดิตถ์
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32 STN1504 บ้ำนขุนน้ ำพริก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 06.53 น. 97.5 มม.
33 STN0072 บ้ำนน้ ำสอด และ ทุง่ช้ำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 07.03 น. 97.5 มม.

บ้ำนน้ ำพิ ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 07.54 น. 97.5 มม.
34 STN0932 บ้ำนสบขำม ขุนควร ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 07.37 น. 4.10 ม.

บ้ำนสบเก๋ียง ขุนควร ปง พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 09.35 น. 4.51 ม.
บ้ำนนำอ้อม ขุนควร ปง พะเยำ (ระดับน้ ำ)
บ้ำนห้วยขุ่น ควร ปง พะเยำ
บ้ำนวังบง ควร ปง พะเยำ

35 STN0170 บ้ำนน้ ำลี น้ ำหมนั ท่ำปลำ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 08.15 น. 89.5 มม.
36 STN0089 บ้ำนวังไผ่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 08.16 น. 83.0 มม.
37 STN0378 บ้ำนฮำกฮำน ยำบหัวนำ เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 08.55 น. 82.5 มม.
38 STN0931 บ้ำนกลำง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 08.46 น. 4.24 ม.

บ้ำนหลวง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ (ระดับน้ ำ)
บ้ำนปิน เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนท่ำมำ่น เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนสบทรำย เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนป่ำซำงค ำ เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนมำง บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนแพทย์ บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ
บ้ำนหนองกลำง บ้ำนมำง เชียงมว่น พะเยำ

39 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 09.07 น. 5.14 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 07.54 น. 6.17 ม.

(ระดับน้ ำ)
40 STN0020 บ้ำนห้วยละเบ้ำยำ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีแดง 21 ส.ค. 65 09.30 น. 165.0 มม.

บ้ำนห้วยเฮือ สะเนียน เมอืงน่ำน น่ำน
41 STN1405 บ้ำนสะเลียม ยำบหัวนำ เวียงสำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 09.48 น. 1.69 ม.

บ้ำนป่ำหุ่ง ยำบหัวนำ เวียงสำ น่ำน (ระดับน้ ำ)
42 STN0846 บ้ำนสองแคว นำไร่หลวง สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 10.03 น. 2.51 ม.

บ้ำนปำงปุก นำไร่หลวง สองแคว น่ำน (ระดับน้ ำ)
บ้ำนหำงทุง่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนใหม่ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงไฮ นำไร่หลวง สองแคว น่ำน
บ้ำนสบเป็ด ผำตอ สองแคว น่ำน

43 STN1034 บ้ำนเข่ือนแก้ว ถืมตอง เมอืงน่ำน น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 10.05 น. 3.01 ม.
บ้ำนไชยสถำน ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน (ระดับน้ ำ)
บ้ำนศรีเกิด ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนฝำง ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนตำแก้ว ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
บ้ำนทุง่ขำม ไชยสถำน เมอืงน่ำน น่ำน
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44 STN1150 บ้ำนดงเจริญ ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 10.05 น. 91.0 มม.
บ้ำนปุยค ำ ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำย เชียงรำย
บ้ำนห้วยทรำย ป่ำอ้อดอนชัยเมอืงเชียงรำย เชียงรำย

45 STN1371 บ้ำนถ้ ำจอมศีล บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 11.22 น. 82.5 มม.
บ้ำนสันต้นศรี บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันต้นเปำ บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำยเงิน บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำใน บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำสันหัวหมน่ บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำอนำมยั บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำรำษฎร์บ ำรุง บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำย บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำเจริญรำษฎร์ บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนถ้ ำมงคล บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ
บ้ำนสันทรำยทอง บ้ำนถ้ ำ ดอกค ำใต้ พะเยำ

46 STN0374 บ้ำนหนองปลำ พระธำตุ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 11.13 น. 82.5 มม.
บ้ำนกอก เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนปำงแก ทุง่ช้ำง ทุง่ช้ำง น่ำน
บ้ำนหนอง เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน
บ้ำนชี เชียงกลำง เชียงกลำง น่ำน

47 STN0853 บ้ำนปำงผักหม งิม ปง พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 12.19 น. 90.0 มม.
บ้ำนใหมน่้ ำเงิน งิม ปง พะเยำ

48 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 12.49 น. 4.31 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 16.47 น. 5.56 ม.

3. เตือนภัยสีแดง 20.24 น. 6.40 ม.
49 STN1442 บ้ำนวังว้ำ ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 13.53 น. 4.65 ม.

บ้ำนอำฮำม ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 16.47 น. 5.04 ม.
บ้ำนสบยำว ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน (ระดับน้ ำ)
บ้ำนท่ำวังผำ 2 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนท่ำวังผำ 3 ท่ำวังผำ ท่ำวังผำ น่ำน
บ้ำนสบย่ำง ป่ำคำ ท่ำวังผำ น่ำน

50 STN0530 บ้ำนห้วยมะกอก สันติคีรี แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 21.27 น. 84.5 มม.
บ้ำนแมฮุ่ สันติคีรี แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนหัวดอย สันติคีรี แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน
บ้ำนหัวตำด สันติคีรี แมล่ำน้อย แมฮ่่องสอน

51 STN0034 บ้ำนผำใต้ ท่ำตอน แมอ่ำย เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 21.32 น. 87.0 มม.
บ้ำนจะคือ ห้วยชมภู เมอืงเชียงรำย เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 22.11 น. 99.5 มม.
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52 STN0934 บ้ำนหนองป่ำแขม แมค่ง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 21.26 น. 2.36 ม.
บ้ำนหนองผักหนำม แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน (ระดับน้ ำ)
บ้ำนน้ ำดิบ แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยวอก แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนคะปวง แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนห้วยทรำย แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนทุง่แพมเหนือ แมย่วม แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนทุง่พร้ำว แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนไร่ แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน
บ้ำนดงสงัด แมส่ะเรียง แมส่ะเรียง แมฮ่่องสอน

53 STN1178 บ้ำนมงุเหนือ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 21.40 น. 99.5 มม.
บ้ำนมงุใต้ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนทุง่พระ บ้ำนมงุ เนินมะปรำง พิษณุโลก

54 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 22.14 น. 99.5 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 01.40 น. 127.5 มม.

55 STN0181 บ้ำนปำงยำง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 22.32 น. 82.5 มม.
บ้ำนขุนกูน ภูคำ ปัว น่ำน

56 STN0375 บ้ำนเต๋ยก๋ิวเห็น ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 22.45 น. 90.0 มม.
บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 2. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 23.02 น. 101.5 มม.
บ้ำนห้วยงอน ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนตำน้อย ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนน้ ำปัวพัฒนำ ภูคำ ปัว น่ำน
บ้ำนป่ำไร่ ภูคำ ปัว น่ำน

57 STN1204 บ้ำนน้ ำด้ัน ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเหลือง 21 ส.ค. 65 23.01 น. 105.5 มม.
58 STN0185 บ้ำนน้ ำมดี เปือ เชียงกลำง น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 23.33 น. 82.5 มม.
59 STN0169 บ้ำนผำเวียง ภูคำ ปัว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 21 ส.ค. 65 23.49 น. 82.5 มม.
60 STN0396 บ้ำนแมล่ำก ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 01.37 น. 89.0 มม.

บ้ำนแมลั่ว ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 05.34 น. 97.5 มม.
บ้ำนแมห่ะ ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย
บ้ำนป่ำไร่ ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย

61 STN0234 บ้ำนผำแตก ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 02.04 น. 84.0 มม.
บ้ำนแมแ่พง ท่ำข้ำวเปลือกแมจั่น เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 05.32 น. 98.5 มม.
บ้ำนธรรมจำริก แมจั่น แมจั่น เชียงรำย

62 STN0646 บ้ำนทุง่กล้วย บ้ำนเอ้ือม เมอืง ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 02.12 น. 85.0 มม.
บ้ำนห้วยไร่ บ้ำนเอ้ือม เมอืง ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 04.49 น. 98.0 มม.
บ้ำนแมต๋่ ำ บ้ำนเอ้ือม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนทุง่กล้วยใต้ บ้ำนเอ้ือม เมอืง ล ำปำง
บ้ำนแมต๋่ ำใต้ บ้ำนเอ้ือม เมอืง ล ำปำง
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63 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 02.13 น. 4.06 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 04.49 น. 5.14 ม.
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก (ระดับน้ ำ)
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

64 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 03.06 น. 4.02 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย (ระดับน้ 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

65 STN0576 บ้ำนดอกแดง บำงไทร ตะก่ัวป่ำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 03.18 น. 110.0 มม.
บ้ำนบำงมรวน บำงมว่ง ตะก่ัวป่ำ พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 04.22 น. 122.0 มม.

66 STN0994 บ้ำนทุง่กรำด สะตอ เขำสมงิ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 05.06 น. 4.39 ม.
บ้ำนตำพลำย สะตอ เขำสมงิ ตรำด (ระดับน้ ำ)
บ้ำนปงชี ตกพรม ขลุง จันทบุรี
บ้ำนวันทอง ตกพรม ขลุง จันทบุรี

67 STN0013 บ้ำนห้วยสลัก ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 05.02 น. 83.5 มม.
บ้ำนแมต่ำช้ำง ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนจะหำ ป่ำแดด แมส่รวย เชียงรำย

68 STN0608 บ้ำนแมเ่ตำดิน ห้วยแก้ว แมอ่อน เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 04.52 น. 86.5 มม.
บ้ำนปำงกอง ห้วยแก้ว แมอ่อน เชียงใหม่
บ้ำนโป่งกุ่ม ป่ำเมีย่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
บ้ำนปำงจ ำปี ห้วยแก้ว แมอ่อน เชียงใหม่

69 STN1461 บ้ำนขุนสรวย วำวี แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 04.54 น. 86.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ส.ค. 65 05.16 น. 100.5 มม.

70 STN0198 บ้ำนห้วยกล้ำ วำวี แมส่รวย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ส.ค. 65 06.17 น. 82.5 มม.
บ้ำนใหมพั่ฒนำ วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยไคร้ วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนห้วยน้ ำเย็น วำวี แมส่รวย เชียงรำย
บ้ำนแมย่่ำน ำ วำวี แมส่รวย เชียงรำย



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (22 ส.ค. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


