
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 12 170.5 อพยพ 
บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 24 128.0 อพยพ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

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

1 STN1030 บ้ำนโกตำ ก ำแพง ละงู สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 09.20 น. 5.20 ม.
บ้ำนเกำะยวน ละงู ละงู สตูล
บ้ำนคลองขุด ละงู ละงู สตูล

2 STN1593 บ้ำนวังรี เขำพระ เมืองนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 09.28 น. 87.5 มม.
บ้ำนเนินมะค่ำ เขำพระ เมืองนครนำยก นครนำยก
บ้ำนเขำล ำดวน เขำพระ เมืองนครนำยก นครนำยก
บ้ำนวังทิพย์ เขำพระ เมืองนครนำยก นครนำยก

3 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 10.00 น. 3.31 ม.
บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 2. เตือนภัยสีแดง 29 ก.ย. 65 17.19 น. 4.68 ม.
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

4 STN1790 บ้ำนดง* สำริกำ เมืองนครนำยก นครนำยก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 10.53 น. 3.25 ม.
บ้ำนสวนหงษ์ สำริกำ เมืองนครนำยก นครนำยก 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 11.16 น. 3.58 ม.

5 STN1549 บ้ำนปำกรอง ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 10.45 ม. 4.00 ม.
บ้ำนนำจำน ชำติตระกำร ชำติตระกำร พิษณุโลก

6 STN1582 บ้ำนหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 13.27 น. 84.5 มม.
บ้ำนบ่อแร่ เนินหอม เมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี
บ้ำนธำรเลำ เนินหอม เมืองปรำจีนบุรี ปรำจีนบุรี

7 STN0947 บ้ำนหนองเอ่ียวใน ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 13.58 น. 82.5 มม.
บ้ำนหนองเอ่ียว ล ำพญำกลำง มวกเหล็ก สระบุรี
บ้ำนซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
บ้ำนซับตะเคียน ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี

ประจำวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 STN0675 บ้ำนโคกแสมสำร โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 17.06 น. 84.0 มม.
บ้ำนใหม่ศรีอุบล โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี
บ้ำนเขำสำมยอด โคกแสมสำร โคกเจริญ ลพบุรี

9 STN1191 บ้ำนซับเจริญ ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 19.20 น. 84.0 มม.
บ้ำนซับกระโซ่ ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 19.55 น. 104.0 มม.

10 STN0979 บ้ำนซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 19.31 น. 93.0 มม.
บ้ำนน  ำตกนำงค ำ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 19.49 น. 100.5 มม.

11 STN1471 บ้ำนเทพพนำ บ้ำนไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 20.04 น. 88.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 20.15 น. 102.5 มม.
3. เตือนภัยสีแดง 29 ก.ย. 65 20.59 น. 123.0 มม.

12 STN1192 บ้ำนซับชมพู่ ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 20.46 น. 83.0 น.
บ้ำนไทรงำม ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
บ้ำนท่ำด้วง ท่ำด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

13 STN1366 บ้ำนโนนเขวำ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 21.36 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ก.ย. 65 01.47 น. 100.0 มม.

14 STN1238 บ้ำนหนองปล้อง กุดตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 29 ก.ย. 65 22.45 น. 84.0 มม.
บ้ำนหินลำว กุดตำเพชร ล ำสนธิ ลพบุรี

15 STN1360 บ้ำนระหัด กุดเลำะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ก.ย. 65 23.01 น. 83.0 มม.
บ้ำนศำลำ กุดเลำะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

16 STN1365 บ้ำนกุดจิก หนองข่ำ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 01.48 น. 84.5 มม.
บ้ำนโจด หนองข่ำ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

17 STN0781 บ้ำนลำดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 01.59 น. 90.0 มม.
18 STN1193 บ้ำนซับตะแบก ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 03.39 น. 83.5 มม.

บ้ำนวังวัด ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บ้ำนโคกกรวด ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บ้ำนตะเคียนพง ยำงสำว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

19 STN0978 บ้ำนไร่พัฒนำ บ้ำนไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 03.34 น. 84.0 มม.
บ้ำนหนองหิน วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
บ้ำนยำงเตี ย ห้วยยำยจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ

20 STN0973 บ้ำนท่ำเริงรมย์ ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 04.25 น. 5.40 ม.
บ้ำนห้วยไห ทุง่พระ คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนนำอ้อม คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ
บ้ำนโนนคอม โนนคอม ภูผำม่ำน ขอนแก่น
บ้ำนเซินใต้ คอนสำร คอนสำร ชัยภูมิ

21 STN1470 บ้ำนวังอ้ำยโพธ์ิ บ้ำนไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ก.ย. 65 04.08 น. 85.5 มม.



 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้  (30 ก.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาค
กลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตก
สะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ไหลผ่านและพ้ืนที่ลุ่มในระยะนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


