
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 12 231.5 เตรียมพร้อม       
บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 24 247.0 เตรียมพร้อม                    

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 06.36 น. 5.01 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ ระดับน  ำ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

2 STN1657 บ้ำนมำบตอง หนองละลอก บ้ำนค่ำย ระยอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ย. 65 14.12 น. 102.5 มม.
บ้ำนกระเฉท มำบข่ำ นิคมพัฒนำ ระยอง

3 STN0995 บ้ำนหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 17.21 น. 90.5 มม.
บ้ำนตรอกเกษตร หนองบอน บ่อไร่ ตรำด
บ้ำนคอแล หนองบอน บ่อไร่ ตรำด

4 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 20.15 น. 4.06 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

5 STN1668 บ้ำนคลองสน เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 6 ก.ย. 65 21.57 น. 106.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 05.34 น. 160.0 มม.

6 STN0941 บ้ำนเขำแหลม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 01.34 น. 120.0 มม.
บ้ำนตลุกตำสำม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์

7 STN0559 บ้ำนบ่วงสำมคัคี ปำงสวรรค์ ชุมตำบง นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 02.51 น. 88.0 มม.
บ้ำนปำงพระยำ แมเ่ล่ย์ แมว่งก์ นครสวรรค์

ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (7 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาว 
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมา
พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่ง
ประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ
อ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่
ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

8 STN0931 บ้ำนกลำง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 02.48 น. 2.44 ม.
บ้ำนหลวง เชียงมว่น เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  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

9 STN0470 บ้ำนสลักเพชรเหนือ เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 05.27 น. 106.5 มม.
บ้ำนสลักคอก เกำะช้ำงใต้ ก่ิงเกำะช้ำง ตรำด

10 STN0787 บ้ำนคลองพร้ำว เกำะช้ำง เกำะช้ำง ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 05.27 น. 102.0 มม.
11 STN1659 บ้ำนธรรมสถิตย์ ส ำนักทอง เมอืงระยอง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 05.35 น. 90.5 มม.

บ้ำนเขำยำยชุม แกลง เมอืงระยอง ระยอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ก.ย. 65 06.16 น. 140.0 มม.
บ้ำนเกษตรศิริ ส ำนักทอง เมอืงระยอง ระยอง

12 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ก.ย. 65 05.39 น. 5.31 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ



 

 


