
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 12 97.0 เฝ้าระวัง 
บ้านซับมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 24 135.5 เฝ้าระวัง 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN0868 บ้ำนศรีดอนชัย ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 06.23 น. 86.0 มม.
บ้ำนป่ำเส้ำ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนสันเจริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย
บ้ำนใหมเ่จริญ ป่ำแงะ ป่ำแดด เชียงรำย

2 STN1556 บ้ำนศรีวังมลู* บัวสลี แมล่ำว เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 06.24 น. 4.10 ม.
บ้ำนสันทรำยหลวง สันทรำย เมอืงเชียงรำย เชียงรำย ระดับน  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

3 STN0029 บ้ำนแมส่ำย (บ้ำนถ  ำผำจม)เวียงพำงค ำ แมส่ำย เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 09.40 น. 2.20 ม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 65 10.25 น. 2.55 ม.
3. เตือนภัยสีแดง 23 ก.ย. 65 11.33 น. 2.93 ม.

ระดับน  ำ
4 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 09.57 น. 5.08 ม.

บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ
5 STN0088 บ้ำนน  ำปำน ชนแดน สองแคว น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 11.18 น. 84.0 มม.

บ้ำนน  ำหลุ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนปำงกอม ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนวังเสำ ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนสบพำง ชนแดน สองแคว น่ำน
บ้ำนห้วยมอย ชนแดน สองแคว น่ำน

ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

6 STN1169 บ้ำนโมคลำ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 65 18.38 น. 2.51 ม.
บ้ำนน  ำร้อนเหนือ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 65 21.44 น. 3.06 ม.
บ้ำนน  ำร้อนใต้ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ระดับน  ำ
บ้ำนทุง่หินปูน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองตำวงศ์ น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนบ่อน  ำร้อน น  ำร้อน เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

7 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 65 21.46 น. 5.37 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้องชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก

8 STN1534 บ้ำนท่ำฟ้ำเหนือ สระ เชียงมว่น พะเยำ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 09.58 น. 5.04 ม.
บ้ำนท่ำฟ้ำใต้ สระ เชียงมว่น พะเยำ ระดับน  ำ

9 STN1243 บ้ำนห้วยรวก หนองฝ้ำย เลำขวัญ กำญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 18.16 น. 88.5 มม.
10 STN0945 บ้ำนโนนโก บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 20.02 น. 90.5 มม.

บ้ำนพนำนิคม บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ย. 65 20.17 น. 108.5 มม.
บ้ำนโตกเหนือ บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนโตกกลำง บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนหัวนำ บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนโตกใต้ บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนพี บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนสะแกงำม บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนพี บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
บ้ำนพันธ์ุมำ้ บ้ำนโตก เมอืงเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

11 STN0667 บ้ำนเจดีย์โคะ มหำวัน แมส่อด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 20.22 น. 83.5 มม.
บ้ำนมอ่นหินเหล็กไฟ มหำวัน แมส่อด ตำก
บ้ำนเจดีย์โคะใหม่ มหำวัน แมส่อด ตำก
บ้ำนเจดีย์โคะเหนือ มหำวัน แมส่อด ตำก
บ้ำนทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตำก

12 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 23.05 น. 3.10 ม.
บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมอืงนครนำยก นครนำยก ระดับน  ำ

13 STN1277 บ้ำนตลุกป่ำตำล โป่งแดง เมอืงตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 65 23.33 น. 82.5 มม.
บ้ำนลำนห้วยเด่ือ โป่งแดง เมอืงตำก ตำก
บ้ำนตลุกแขม โป่งแดง เมอืงตำก ตำก



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

14 STN0666 บ้ำนชัยมงคล สมอโคน บ้ำนตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 01.25 น. 88.0 มม.
บ้ำนน  ำดิบ สมอโคน บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนสระทอง สมอโคน บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนสำมไร่ ไมง้ำม เมอืงตำก ตำก

15 STN1590 บ้ำนบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 01.36 น. 85.0 มม.
บ้ำนมำบโสม ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนกะเหร่ียงคอมำ้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนบึงทองหลำง ชะอม แก่งคอย สระบุรี
บ้ำนหินตั ง ชะอม แก่งคอย สระบุรี

16 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมอืงตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 01.39 น. 3.12 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมอืงตำก ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 03.52 น. 3.83 ม.
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมอืงตำก ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร

17 STN0372 บ้ำนแมแ่สลม เวียงมอก เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 02.20 น. 84.0 มม.
บ้ำนชัยชมภู เวียงมอก เถิน ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 09.12 น. 100.0 มม.

18 STN1219 บ้ำนแมก๊ึ่ด ทุง่งำม เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 02.09 น. 84.0 มม.
19 STN0969 บ้ำนนำแปน ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 03.00 น. 4.22 ม.

บ้ำนศรีฐำน ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 04.24 น. 5.04 ม.
บ้ำนหนองอีเลิง ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 65 08.21 น. 6.09 ม.
บ้ำนนำแปนใต้ ศรีฐำน ภูกระดึง เลย ระดับน  ำ

20 STN1320 บ้ำนนำริน ผำปัง แมพ่ริก ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 04.00 น. 83.0 มม.
บ้ำนผำปังหลวง ผำปัง แมพ่ริก ล ำปำง

21 STN0107 บ้ำนโป่งเจ็ดหัว พุทธบำท ชนแดน เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 04.16 น. 82.5 มม.
22 STN1273 บ้ำนห้วยบงใหม่ แมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 04.38 น. 82.5 มม.

บ้ำนห้วยบง แมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนห้วยบง แมก่ำษำ แมส่อด ตำก

23 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 05.32 น. 5.24 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 07.04 น. 6.13 ม.
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ 3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 65 08.51 น. 7.01 ม.
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำมำ่น ขอนแก่น ระดับน  ำ
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

24 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 05.33 น. 3.08 ม.
บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร
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25 STN1398 บ้ำนฟองใต้ วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 06.46 น. 105.0 มม.
บ้ำนไร่ใต้ วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์

26 STN0960 บ้ำนน  ำทบ เขำหลวง วังสะพุง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 07.01 น. 90.5 มม.
บ้ำนกกซ้อ ทรำยขำว วังสะพุง เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 07.20 น. 99.0 มม.

27 STN1670 บ้ำนดอยปุย สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 07.25 น. 84.0 มม.
บ้ำนดอยสุเทพ สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่
บ้ำนภูพิงค์ สุเทพ เมอืงเชียงใหม่ เชียงใหม่

28 STN0326 บ้ำนกลำง ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 07.32 น. 86.5 มม.
บ้ำนสองคอน ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 17.01 น. 101.5 มม.
บ้ำนน  ำทบ ปลำบ่ำ ภูเรือ เลย

29 STN0671 บ้ำนซ ำบุ่น ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 07.41 น. 82.5 มม.
30 STN1069 บ้ำนหำงนำ โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 08.19 น. 90.5 มม.

บ้ำนหัวฝำย โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 09.14 น. 99.5 มม.
บ้ำนหนองอุมลัว โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย

31 STN1422 บ้ำนซ ำมว่ง วังกวำง น  ำหนำว เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 08.24 น. 82.5 มม.
32 STN0968 บ้ำนวังยำง ศรีฐำน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 08.38 น. 82.5 มม.

บ้ำนอีเลิศ ศรีฐำน ภูกระดึง เลย
33 STN0322 บ้ำนนำลำนข้ำว โพนสูง ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 09.31 น. 84.5 มม.
34 STN0650 บ้ำนดงหนองจอก ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 09.21 น. 82.5 มม.

บ้ำนสบแมท่ ำ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 10.30 น. 103.0 มม.
บ้ำนนำจะลำ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำไผ่ ทต.เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง

35 STN0842 บ้ำนบุ่งกุ่ม นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 10.20 น. 4.50 ม.
บ้ำนำหอ นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย ระดับน  ำ
บ้ำนหนองผือ นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนนำน  ำท่วม นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนนำเบี ย นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนโพนหนอง นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย
บ้ำนหัวนำแหลม นำหอ ด่ำนซ้ำย เลย

36 STN0149 บ้ำนขำมป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 12.06 น. 84.0 มม.
บ้ำนลำดค่ำง ลำดค่ำง ภูเรือ เลย
บ้ำนโนนสว่ำง ท่ำศำลำ ภูเรือ เลย
บ้ำนแก่งแล่น ร่องจิก ภูเรือ เลย
บ้ำนหนองสนุ่น โคกงำม ด่ำนซ้ำย เลย

37 STN0453 บ้ำนกลำง ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 13.53 น. 4.17 ม.
บ้ำนหินโง่น ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ ระดับน  ำ
บ้ำนวังก้นหวด ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

38 STN0355 บ้ำนน  ำจันทร์ หนองงิ ว วังสะพุง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 15.39 น. 85.0 มม.



 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

39 STN0930 บ้ำนป่ำไร่เหนือ พระธำตุ แมร่ะมำด ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 18.41 น. 92.5 มม.
บ้ำนสันป่ำไร่เหนือ พระธำตุ แมร่ะมำด ตำก 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 22.25 น. 119.0 มม.
บ้ำนแมจ่ะเรำสองแควแมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนทุง่หลวง แมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนแมจ่ะเรำบ้ำนทุง่แมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนต้นผึ ง แมร่ะมำด แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนใหม่ แมจ่ะเรำ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนทุง่มะขำมป้อม พระธำตุ แมร่ะมำด ตำก
บ้ำนห้วยสลุง พระธำตุ แมร่ะมำด ตำก

40 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 18.46 น. 3.36 ม.
บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ ระดับน  ำ
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

41 STN0941 บ้ำนเขำแหลม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 65 19.19 น. 83.0 มม.
บ้ำนตลุกตำสำม แมเ่ปิน แมเ่ปิน นครสวรรค์

42 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 20.00 น. 4.02 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก ระดับน  ำ

43 STN0975 บ้ำนซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 65 22.08 น. 100.5 มม.
บ้ำนศิลำทอง โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
บ้ำนสะพำนยำว โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
บ้ำนไทรงำม โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ

44 STN0294 บ้ำนท่ำข้ำม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 02.39 น. 3.05 ม.
บ้ำนใหมล่ ำกระโดน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก ระดับน  ำ
บ้ำนบ่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนแก่งจูงนำง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
บ้ำนวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก

45 STN0555 บ้ำนคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขำค้อ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 02.41 น. 83.5 มม.
บ้ำนสันติสุข เข็กน้อย เขำค้อ เพชรบูรณ์

46 STN1552 บ้ำนแก่งหิน วังประจบ เมอืงตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 65 02.23 น. 4.37 ม.
บ้ำนวังประจบ วังประจบ เมอืงตำก ตำก 2. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 65 04.37 น. 4.55 ม.
บ้ำนสะแกเครือ วังประจบ เมอืงตำก ตำก ระดับน  ำ
บ้ำนลำนสอ วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนหนองร่ม วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนเต็ง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนยำง วังประจบ เมอืงตำก ตำก
บ้ำนลำนกระทิง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร
บ้ำนลำนทอง วังควง พรำนกระต่ำย ก ำแพงเพชร



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (26 ก.ย. 65) พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง
ข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย  ทั้งนี้
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลความกดอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลง
มาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง อนึ่ง 
พายุไต้ฝุ่น “โนรู” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันท่ี 
28 กันยายน น้ี 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

47 STN0669 บ้ำนหนองบัวสำมคัคี โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 02.49 น. 83.0 มม.
บ้ำนคลองเป้ำ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก ำแพงเพชร
บ้ำนดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้ำ ตำก
บ้ำนใหมเ่สรีธรรม เชียงทอง วังเจ้ำ ตำก

48 STN0442 บ้ำนโป่งน  ำร้อน โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 03.11 น. 3.12 ม.
บ้ำนท่ำกระบำก โป่งน  ำร้อน คลองลำน ก ำแพงเพชร ระดับน  ำ
บ้ำนท่ำระแนะ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร
บ้ำนใหมน่ำบ่อค ำ นำบ่อค ำ เมอืงก ำแพงเพชรก ำแพงเพชร

49 STN1536 บ้ำนสำมพวง 1 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 03.29 น. 2.50 ม.
บ้ำนดง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนใต้ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปำกคลองเรือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองอีด่อน โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนคุยพยอม โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนเหนือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนล ำคลองยำง หนองกระด่ิง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนตะเข้ขำน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนสำมพวง 2 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองสีดำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนอำนมำ้ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองแล้ง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหัวถนน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนนำดง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย

50 STN1072 บ้ำนแก่งลำด ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 65 03.37 น. 83.5 มม.
บ้ำนลำดคื อ ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนทรัพย์โสภำ ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก



 

 

 

 

 

 

 

 

 


