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(ส าเนา)   

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย  

และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน 
ฉบับท่ี 9 (165/2565) 

(มีผลกระทบจนถึงวันที ่14 กรกฎาคม 2565) 
------------------------ 

ในช่วงวันที่ 11–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ 
ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต  าก าลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้
ตอนบน ท าให้ประเทศไทยมีฝนเพิ มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้  

จังหวัดที คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 

11 ก.ค. 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง:  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบรุี 
ราชบรุี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี  และตรัง 
 
12 ก.ค. 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก และ

เพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธาน ีหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง:  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 
ราชบรุี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต 

กระบี  ตรัง และสตูล 
 
 
 

หน้า 2/13-14 ก.ค.... 
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13-14 ก.ค. 2565    
ภาคเหนือ:  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร 

พิษณุโลก ตาก และเพชรบูรณ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:   จังหวัดเลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อ านาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง:  จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาคตะวันออก:  จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา 

ภูเก็ต กระบี  ตรัง และสตูล 
 

ส าหรับคลื นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีก าลังแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้า
คะนองมีคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร  บริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้า
คะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี ยงการเดินเรือบริเวณที มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงด
ออกจากฝ่ังในช่วงวันที  11–14 ก.ค. 65 ไว้ด้วย   

            จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา 
http://www.tmd.go.th หรือที  0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั วโมง 

  ประกาศ ณ วันที  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05.00 น. 

    กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.  

 
 (ลงชื อ)    ชมภารี ชมภูรัตน์             

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์) 
  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง    
 
(นางสาวชลาลัย แจ่มผล) 
ผู้อ านวยการกองพยากรณ์อากาศ 


