
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านตากฟ้า ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 12 124.5 เฝ้าระวัง 
บ้านตากฟ้า ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 24 124.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 15.55 น. 2.87 ม.
บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก ระดับน  ำ

2 บ้ำนสระน  ำใส โป่งตำลอง ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 19.28 น. 83.0 มม.
บ้ำนหนองจอก โป่งตำลอง ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนหนองกรวด โป่งตำลอง ปำกช่อง นครรำชสีมำ

3 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 20.34 น. 4.05 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 65 21.36 น. 5.16 ม.
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

4 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 21.52 น. 3.42 ม.
บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 22 ก.ย. 65 23.06 น. 4.27 ม.
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 3. เตือนภัยสีแดง 23 ก.ย. 65 01.03 น. 4.91 ม.
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน  ำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

5 STN0441 บ้ำนตำกฟ้ำ ปำงตำไว ปำงศิลำทอง ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 22.13 น. 90.5 มม.
บ้ำนศรีเกษตร ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บ้ำนทรัพย์เจริญ ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บ้ำนศรีสมบูรณ์พัฒนำปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร
บ้ำนมอสมบูรณ์ ปำงมะค่ำ ขำณุวรลักษบุรี ก ำแพงเพชร

6 STN0270 บ้ำนโป่งสำมสิบ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 23.04 น. 87.5 มม.
บ้ำนคีรีวงค์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนเขำหินเทิน ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนห้วยรัง ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี
บ้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ระบ ำ ลำนสัก อุทัยธำนี

ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565 



 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (23 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่
หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำ
ให ้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่ง
อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
และพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 STN1002 บ้ำนซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 22 ก.ย. 65 22.57 น. 84.5 มม.
บ้ำนเขำพรหมสุวรรณแซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนด่ำนไพร แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนตำพรม แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว
บ้ำนหนองเจริญ แซร์ออ วัฒนำนคร สระแก้ว

8 STN1585 บ้ำนกระบกเตี ย ท่ำกระดำน สนำมชัยเขต ฉะเชิงเทรำ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 01.08 น. 92.0 มม.
บ้ำนหนองเหียง เขำหินซ้อน พนมสำรคำม ฉะเชิงเทรำ

9 STN1261 บ้ำนโป่งคอม ด่ำนช้ำง ด่ำนช้ำง สุพรรณบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 02.10 น. 89.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 65 02.57 น. 101.5 มม.



  


