
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานแมฮู ตำบลแมสิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 12 185.5 เตรียมพรอม 

บานแมฮู ตำบลแมสิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 24 185.5 เตรียมพรอม 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 

 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.ค. 64 22.09 น. 2.55 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

2 STN0721 บานตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.ค. 64 22.09 น. 87.5 มม.

บานหนองบัวดํา ทต.ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง15 ก.ค. 64 22.36 น. 99.0 มม.

บานตลิ่งชันใต ทต.ตลิ่งชัน บานดานลานหอย สุโขทัย

3 STN0722 บานแมทุเลาใน กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.ค. 64 23.09 น. 93.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง15 ก.ค. 64 23.22 น. 105.5 มม.

4 STN0099 บานเชิงผา กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 15 ก.ค. 64 23.54 น. 84.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 00.35 น. 122.0 มม.

5 STN1226 บานแมฮู แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 00.40 น. 91.0 มม.

บานหาดแค แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 00.50 น. 112.0 มม.

บานโปงลําปาง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

6 STN0904 บานแมเทินเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 01.16 น. 101.0 มม.

บานแมเทินใต แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานหวยเดื่อ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

7 STN1553 บานหนองขาหยาง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 01.40 น. 87.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 02.21 น. 100.0 มม.

8 STN1085 บานนาลอม ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 02.01 น. 92.5 มม.

บานหวยทาเนื้อ ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 02.19 น. 105.5 มม.

9 STN1503 บานวังขอนงุน แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 02.03 น. 83.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 04.38 น. 100.5 มม.

10 STN0222 บานมอนหัวฝาย ดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 02.18 น. 88.0 มม.

บานดานนาขาม บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 02.46 น. 109.5 มม.

บานแมเฉย บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 



 

 
 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (16 ก.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกตอเนื่องและมีฝนตกหนักบางแหงในบริเวณภาค
กลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอาวไทย ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง ขอให
ประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสมไวดวย 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

11 STN0260 บานหวยเกียงพา บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 02.32 น. 90.0 มม.

บานปางตนผึ้ง บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 2. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 03.17 น. 109.0 มม.

12 STN0188 บานขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 03.19 น. 83.0 มม.

13 STN0902 บานน้ําพรา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 04.29 น. 89.5 มม.

บานตนแดง นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ

บานหวยพญา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ

บานนาปาคา นางพญา ทาปลา อุตรดิตถ

14 STN1492 บานแมสิน นาพูน วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเหลือง16 ก.ค. 64 04.37 น. 120.5 มม.

บานไรหลวง นาพูน วังชิ้น แพร

บานดอนเพชร แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

15 STN1236 บานสุเมนเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 04.39 น. 82.5 มม.

บานสุเมน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

16 STN0247 บานปางฮาง สบเปง แมแตง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 16 ก.ค. 64 05.18 น. 97.5 มม.

บานปางมวง สบเปง แมแตง เชียงใหม

บานแมหลอด สบเปง แมแตง เชียงใหม

บานสบเปง สบเปง แมแตง เชียงใหม

บานตนงุน สบเปง แมแตง เชียงใหม



 

 


