
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานมวงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 12 107.0 เตรียมพรอม 

บานมวงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 24 107.0 เตรียมพรอม 
   

  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 3 ก.ย. 64 08.25 น. 101.5 มม.

บานสลักคอก เกาะชางใต กิ่งเกาะชาง ตราด

2 STN1083 บานบอโพธิ์ บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ย. 64 21.45 น. 85.5 มม.

3 STN0563 บานปารวก บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 3 ก.ย. 64 22.49 น. 83 มม.

บานใหมไทยเจริญ บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก

บานแกงทุง บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก

4 STN1521 บานพราว บานพราว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ก.ย. 64 23.28 น. 91.0 มม.

บานฟากน้ํา บานพราว นครไทย พิษณุโลก

5 STN1036 บานน้ําตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 4 ก.ย. 64 23.52 น. 94.5 มม.

บานรองกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 64 00.32 น. 97.5 มม.

บานบุงหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก

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

ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 



 

 
 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เม่ือเวลา 05.00 น. วันนี้ (6 ก.ย. 64) แจงวา รองมรสุมพาดผาน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาสูหยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาว และเวียดนาม
ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 
และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทำใหบริเวณประเทศไทย มีฝน ฟาคะนองเกิดขึ้น โดยมีฝนตกหนักบาง
แหงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขอใหประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ี
เสี่ยงภัยในบริเวณดังกลาว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวม
ฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี ้

 

 

6 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 4 ก.ย. 64 23.54 น. 4.03 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก ระดับน้ํา

7 STN1554 บานหลังเขา หนองกะทาว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 5 ก.ย. 64 00.02 น. 98.5 มม.

8 STN0299 บานโปงสามขา ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 5 ก.ย. 64 02.11 น. 85.0 มม.

บานโคกใหม ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ

บานโคกสวาง ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ

บานหนองเขียว ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ

9 STN1246 บานหวยสะแตง งอบ ทุงชาง นาน 1. เตือนภัยสีเหลือง 6 ก.ย. 64 06.00 น. 106.5 มม.



 

 


