
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานน้ำตอน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 12 99.5 เตรียมพรอม 

บานมวงลีบ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 24 100.0 เฝาระวัง 
   

  1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0470 บานสลักเพชรเหนือ เกาะชางใต กิ่งเกาะชาง ตราด 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 06.38 น. 128.0 มม.

บานสลักคอก เกาะชางใต กิ่งเกาะชาง ตราด

2 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 64 06.27 น. 143.5 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

3 STN1000 บานวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 08.33 น. 85.0 มม.

บานหัวชาง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

บานอางไผ วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

บานพราว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

บานจิก วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว

4 STN1659 บานธรรมสถิตย สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 11.32 น. 93.0 มม.

บานเขายายชุม แกลง เมืองระยอง ระยอง

บานเกษตรศิริ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง

5 STN0992 บานหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 27 ส.ค. 64 15.34 น. 3.60 ม.

บานวังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี ระดับน้ํา

บานวุงสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

บานตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

6 STN0985 บานขนงพระใต ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 27 ส.ค. 64 19.22 น. 2.31 ม.

บานขนงพระเหนือ ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา ระดับน้ํา

บานขนงพระกลาง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา

บานบุกระเฉด ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา

บานตะเคียนทอง ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา

7 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 28 ส.ค. 64 12.16 น. 2.54 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

ประจำวันที่ 30 สงิหาคม 2564 



 
 

8 STN1526 บานซับสมบูรณ วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเหลือง 29 ส.ค. 64 05.48 น. 101.0 มม.

บานกระทุงทอง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค

บานระหอกเหียง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค

9 STN0438 บานแมละเมา พะวอ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 10.22 น. 2.88 ม.

บานพะวอ พะวอ แมสอด ตาก (ระดับน้ํา)

บานแมละเมาสามัคคี พะวอ แมสอด ตาก

บานปูแป พะวอ แมสอด ตาก

10 STN1640 บานแมคะเมย แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 17.00 น. 90.0 มม.

บานน้ําทรัพย แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 29 ส.ค. 64 18.53 น. 98.0 มม.

บานพุบอน แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

11 STN1574 บานมวงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 18.01 น. 99.5 มม.

บานคงคาลอม คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

บานหนาเขาลาง ปารอน กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

12 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 20.52 น. 2.26 ม.

บานดง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย (ระดับน้ํา)

บานใต โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานปากคลองเรือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองอีดอน โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานหรายปลากาง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานคุยพยอม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานเหนือ โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

บานลําคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย

บานตะเขขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานสามพวง 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานอานมา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหนองแลง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานปลายนา สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานหัวถนน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

บานนาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

13 STN1135 บานนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 23.02 น. 84.0 มม.

บานโนนนาซอน นครชุม นครไทย พิษณุโลก

บานนาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก

บานนากะบาก นครชุม นครไทย พิษณุโลก

14 STN1036 บานน้ําตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 29 ส.ค. 64 23.07 น. 2.16 ม.

บานรองกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก (ระดับน้ํา)

บานบุงหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ส.ค. 64 01.17 น. 100.0 มม.

บานนาคลาย นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานบุงสีเสียด นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานนาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานนาจาน นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานนาไกเขี่ย นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานน้ําลอม นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานนาคลอ นาบัว นครไทย พิษณุโลก

บานโนน นาบัว นครไทย พิษณุโลก

15 STN1295 บานขุนน้ําคับ บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ส.ค. 64 00.21 น. 83.0 มม.

16 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 30 ส.ค. 64 02.57 น. 3.46 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 30 ส.ค. 64 03.59 น. 4.00 ม.



 

 
 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (30 ส.ค. 64) แจงวา พยากรณอากาศ 
24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เขาสู
หยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใตตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหยังคงมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนท่ีตก
สะสมซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ 

 

 



 

 


