
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานโปงเกตุ ตำบลขุนซอง อำเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 12 51.5 ปกติ 

บานโปงเกตุ ตำบลขุนซอง อำเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 24 142.5 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 
 
 

 
 
 
 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1280 บานไทยสามัคคี แมกาษา แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ค. 64 21.35 น. 83.0 มม.

บานแมกื้ดหลวง แมกาษา แมสอด ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ก.ค. 64 23.46 น. 99.5 มม.

บานแมกื้ดใหม แมกาษา แมสอด ตาก

บานใหมริมเมย แมกาษา แมสอด ตาก

2 STN1282 บานปากหวยแมปะ แมปะ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ค. 64 23.24 น. 85.0 มม.

บานหวยกะโหลก แมปะ แมสอด ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ก.ค. 64 02.25 น. 100.0 มม.

3 STN0924 บานแมกาษาใหมไหลทา แมกาษา แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ก.ค. 64 23.48 น. 83.5 มม.

บานแมกาษาโพธิ์เงิน แมกาษา แมสอด ตาก 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 ก.ค. 64 01.37 น. 98.5 มม.

บานแมกาษา แมกาษา แมสอด ตาก

บานแมกึดสามทาใหม แมกาษา แมสอด ตาก

บานแมกึดสามทา แมกาษา แมสอด ตาก

บานโพธิ์ทอง แมกาษา แมสอด ตาก

บานแมกาษานุสรณ แมกาษา แมสอด ตาก

4 STN1273 บานหวยบงใหม แมจะเรา แมระมาด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 64 01.14 น. 83.5 มม.

บานหวยบง แมจะเรา แมระมาด ตาก

บานหวยบง แมกาษา แมสอด ตาก

5 STN0438 บานแมละเมา พะวอ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 64 02.34 น. 85.0 มม.

บานพะวอ พะวอ แมสอด ตาก

บานแมละเมาสามัคคี พะวอ แมสอด ตาก

บานปูแป พะวอ แมสอด ตาก

6 STN1275 บานหวยหินฝน แมปะ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 64 02.35 น. 82.5 มม.

บานแมปะบานสัน แมปะ แมสอด ตาก

ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 



 

 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (29 ก.ค. 64) แจงวา รองมรสุมพาด
ผานประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทยยังคงมีกำลังแรง ลักษณะเชนนี้
ทำใหประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแหงในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตฝ ง
ตะวันตก ขอใหประชาชนบริเวณดังกลาวระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำให
เกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

7 STN1625 บานวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 64 10.52 น. 85.0 มม.

บานทาดินแดง ปรังผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 28 ก.ค. 64 14.39 น. 99.0 มม.

8 STN0993 บานโปงเกตุ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ก.ค. 64 19.28 น. 108.0 มม.

บานวังสัมพันธ ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี

บานขุนซอง ขุนซอง แกงหางแมว จันทบุรี



  


