
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 12 214.5 อพยพ 

บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 24 204.5 อพยพ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 
 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0299 บ้ำนโป่งสำมขำ ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 06.58 น. 82.5 มม.

บ้ำนโคกใหม่ ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนโคกสว่ำง ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนหนองเขียว ศิลำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

2 STN1537 บ้ำนแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.02 น. 5.16 ม.
บ้ำนเนินชัย บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 08.32 น. 5.56 ม.

(ระดับน  ำ)
3 STN1722 บ้ำนหนองจิก เขำครำม เมอืงกระบ่ี กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.08 น. 110.5 มม.

บ้ำนทุง่ เขำครำม เมอืงกระบ่ี กระบ่ี
บ้ำนไหนหนัง เขำครำม เมอืงกระบ่ี กระบ่ี

4 STN1789 บ้ำนหนองน  ำเย็น* ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.22 น. 4.00 ม.
บ้ำนเนินเขำดิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง (ระดับน  ำ)
บ้ำนทุง่ควำยกิน ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง
บ้ำนในไร่ ทุง่ควำยกิน แกลง ระยอง

5 STN1770 บ้ำนบำงติบ บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.29 น. 104.0 มม.
บ้ำนคุรอด บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 08.21 น. 133.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 9 ก.ย. 64 09.55 น. 169.0 มม.

ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 



 

 

 

 

6 STN1036 บ้ำนน  ำตอน นำบัว นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.26 น. 94.5 มม.
บ้ำนร้องกอก นำบัว นครไทย พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.46 น. 102.0 มม.
บ้ำนบุ่งหอย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำคล้ำย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนบุ่งสีเสียด นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำบัว นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำจำน นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำไก่เข่ีย นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนน  ำลอม นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนนำคล้อ นำบัว นครไทย พิษณุโลก
บ้ำนโนน นำบัว นครไทย พิษณุโลก

7 STN1769 บ้ำนบำงใหญ่ บำงนำยสี ตะก่ัวป่ำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.48 น. 125.0 มม.
2. เตือนภัยสีแดง 9 ก.ย. 64 08.46 น. 146.0 มม.

8 STN1735 บ้ำนย่ำนอุดม ล ำทับ ล ำทับ กระบ่ี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.51 น. 109.0 มม.
บ้ำนควนทรำย ล ำทับ ล ำทับ กระบ่ี 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 12.04 น. 118.5 มม.

9 STN1758 บ้ำนหินลำด คุระ คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.51 น. 101.5 มม.
บ้ำนบำงหละ คุระ คุระบุรี พังงำ

10 STN1488 บ้ำนนำกล่ ำ น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.51 น. 106.5 มม.
บ้ำนวังผำชัน น  ำไคร้ น  ำปำด อุตรดิตถ์

11 STN0942 บ้ำนอีเลิศใหม่ นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.57 น. 103.5 มม.
บ้ำนอีเลิศ นำซ ำ หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์
บ้ำนกุดแข้ หินฮำว หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์

12 STN0167 บ้ำนด่ำนห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.58 น. 99.0 มม.
บ้ำนน  ำท่วม ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนทุง่เอี ยง ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนท้องลับแล ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
บ้ำนวัดป่ำ ฝำยหลวง ลับแล อุตรดิตถ์

13 STN0341 บ้ำนขุนสถำน สันทะ นำน้อย น่ำน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.55 น. 83.0 มม.
14 STN0937 บ้ำนหลุกใต้ นำครัว แมท่ะ ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.46 น. 84.0 มม.

บ้ำนน  ำโท้ง นำครัว แมท่ะ ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 08.26 น. 97.5 มม.
บ้ำนหนองถ้อย นำครัว แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนฮ่อม นำครัว แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนนำกว้ำว (ก่ิว) บ้ำนก่ิว แมท่ะ ล ำปำง
บ้ำนก่ิวหลวง บ้ำนก่ิว แมท่ะ ล ำปำง

15 STN1031 บ้ำนวังนำใน น  ำผุด ละงู สตูล 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 08.13 น. 97.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 09.58 น. 117.5 มม.

16 STN1219 บ้ำนแมก๊ึ่ด ทุง่งำม เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 07.55 น. 82.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 12.03 น. 100.5 มม.

17 STN0030 บ้ำนห้วยตม บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 08.21 น. 82.5 มม.
บ้ำนดงย่ำปำ บ้ำนตึก ศรีสัชนำลัย สุโขทัย



 

 

 

18 STN1536 บ้ำนสำมพวง 1 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 07.57 น. 121.0 มม.
บ้ำนดง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนใต้ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปำกคลองเรือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองอีด่อน โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนคุยพยอม โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนเหนือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนล ำคลองยำง หนองกระด่ิงคีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนตะเข้ขำน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนสำมพวง 2 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองสีดำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนอำนมำ้ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองแล้ง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหัวถนน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนนำดง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย

19 STN1784 บ้ำนไทรทอง บำงวัน คุระบุรี พังงำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 08.33 น. 110.0 มม.
บ้ำนต ำหนัง บำงวัน คุระบุรี พังงำ 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 09.30 น. 118.5 มม.
บ้ำนบำงคร่ัง บำงวัน คุระบุรี พังงำ

20 STN0904 บ้ำนแมเ่ทินเหนือ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 08.43 น. 89.0 มม.
บ้ำนแมเ่ทินใต้ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนห้วยเด่ือ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

21 STN0335 บ้ำนข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 08.33 น. 81.0 มม.
บ้ำนฮ้ำนน  ำหมอ้ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้ำนน  ำแรม ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้ำนห้วยปำกทอด ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
บ้ำนห้วยลำกปืน ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่

22 STN0650 บ้ำนดงหนองจอก ทต.เสริมซ้ำยเสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.20 น. 84.5 มม.
บ้ำนสบแมท่ ำ ทต.เสริมซ้ำยเสริมงำม ล ำปำง 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 10.05 น. 97.5 มม.
บ้ำนนำจะลำ ทต.เสริมซ้ำยเสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำไผ่ ทต.เสริมซ้ำยเสริมงำม ล ำปำง

23 STN0659 บ้ำนปู ทต.ลี ลี ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.23 น. 95.5 มม.
บ้ำนนำกลำง ทต.ลี ลี ล ำพูน 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 09.48 น. 99.0 มม.
บ้ำนโฮ่ง ทต.ลี ลี ล ำพูน

24 STN0841 บ้ำนแมห่ำด ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.30 น. 2.30 ม.
บ้ำนแมอี่ไฮ ทต.ศรีวิชัย ลี ล ำพูน 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 03.55 น. 3.60 ม.

25 STN0876 บ้ำนหัวน  ำพัฒนำ แมม่อก เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.33 น. 87.5 มม.
บ้ำนหัวน  ำ แมม่อก เถิน ล ำปำง
บ้ำนแมม่อกกลำง แมม่อก เถิน ล ำปำง
บ้ำนสันป่ำมอญ แมม่อก เถิน ล ำปำง
บ้ำนแมม่อกใต้ แมม่อก เถิน ล ำปำง



 

 

 

 

 

 

26 STN1037 บ้ำนแมพ่วก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.22 น. 3.00 ม.
บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่ (ระดับน  ำ)
บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่
บ้ำนแพะโรงสูบ เด่นชัย เด่นชัย แพร่
บ้ำนปำกพวก เด่นชัย เด่นชัย แพร่

27 STN1569 บ้ำนบำงบอน คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.51 น. 113.5 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 10.35 น. 118.0 มม.

28 STN1676 บ้ำนเหนือ ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.52 น. 99.5 มม.
บ้ำนก ำพวน ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง
บ้ำนสุขส ำรำญ ก ำพวน สุขส ำรำญ ระนอง

29 STN1793 บ้ำนไทรห้อย* นำเมอืงเพชรสิเกำ ตรัง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.52 น. 107.0 มม.
บ้ำนโคกหว้ำน นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง
บ้ำนห้วยเหรียง นำโต๊ะหมงิ เมอืงตรัง ตรัง

30 STN0172 บ้ำนโรงกลวง นบปริง เมอืงพังงำ พังงำ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 09.59 น. 119.0 มม.
31 STN1343 บ้ำนแมแ่ก่ง แมถ่อด เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 10.00 น. 83.0 มม.

บ้ำนนำบ้ำนไร่ แมถ่อด เถิน ล ำปำง
บ้ำนดงไชย แมถ่อด เถิน ล ำปำง
บ้ำนสุขสวัสด์ิ แมถ่อด เถิน ล ำปำง

32 STN0174 บ้ำนแพะดอนมลู สรอย วังชิ น แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 09.43 น. 21.5 มม.
33 STN1402 บ้ำนนำเดำ เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 10.04 น. 85.0 มม.

บ้ำนท่ำโป่ง เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนน  ำหลง เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำสันติสุข เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนนำงอย เสริมซ้ำย เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนดอนงำม ทุง่งำม เสริมงำม ล ำปำง
บ้ำนทุง่ต  ำ เสริมกลำง เสริมงำม ล ำปำง

34 STN1539 บ้ำนศรีดอนไชย ทุง่แล้ง ลอง แพร่ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 10.36 น. 9.19 ม.
บ้ำนศรีดอนชัย ทุง่แล้ง ลอง แพร่ (ระดับน  ำ)
บ้ำนทุง่แล้ง ทุง่แล้ง ลอง แพร่
บ้ำนปำกจอกตะวันออก ทุง่แล้ง ลอง แพร่
บ้ำนปำกจอกตะวันตก ทุง่แล้ง ลอง แพร่
บ้ำนใหมป่ำกจอก ทุง่แล้ง ลอง แพร่
บ้ำนปำกจอก ทุง่แล้ง ลอง แพร่

35 STN0331 บ้ำนชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 11.10 น. 5.14 ม.
บ้ำนชมภูใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก (ระดับน  ำ)
บ้ำนเนินคล้อ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรัง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนหนองหญ้ำปล้อง ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก
บ้ำนซ ำรังใต้ ชมพู เนินมะปรำง พิษณุโลก



 

 

 

36 STN0938 บ้ำนเกำะทุง่มำ่น ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 11.38 น. 3.31 ม.
บ้ำนห้วยหละ ป่ำพลู บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน (ระดับน  ำ)
บ้ำนห้วยกำน บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนดอยก้อม บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยปำงค่ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยแทงใต้ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยน  ำดิบ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน
บ้ำนห้วยห้ำ บ้ำนโฮ่ง บ้ำนโฮ่ง ล ำพูน

37 STN0885 บ้ำนแมเ่ตินเหนือ แมถ่อด เถิน ล ำปำง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 12.22 น. 91.5 มม.
บ้ำนแมเ่ติน แมถ่อด เถิน ล ำปำง

38 STN1550 บ้ำนห้วยโป้ แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 12.10 น. 4.32 ม.
บ้ำนปำกสิน แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 12.24 น. 4.60 ม.
บ้ำนพงเสลียง แมสิ่น ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 3. เตือนภัยสีแดง 9 ก.ย. 64 14.16 น. 5.10 ม.

39 STN0287 บ้ำนหญ้ำปล้อง คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 12.23 น. 102.0 มม.
บ้ำนบำงปรุ คลองศก พนม สุรำษฎร์ธำนี

40 STN0666 บ้ำนชัยมงคล สมอโคน บ้ำนตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 13.01 น. 88.5 มม.
บ้ำนน  ำดิบ สมอโคน บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนสระทอง สมอโคน บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนสำมไร่ ไมง้ำม เมอืงตำก ตำก

41 STN1808 บ้ำนกลำง* บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 13.47 น. 1.81 ม.
บ้ำนทองหลำง บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง (ระดับน  ำ)
บ้ำนนำเดิม บ้ำนนำ กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนเชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนหล่อใหล เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนเชนนิมติร เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง

42 STN0048 บ้ำนท้องฟ้ำ ท้องฟ้ำ บ้ำนตำก ตำก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 15.22 น. 89.0 มม.
บ้ำนใหม่ ท้องฟ้ำ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนฉลอม ท้องฟ้ำ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนสันพระบำท ท้องฟ้ำ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนล้อง ทุง่กระเชำะ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนดงยำง ทุง่กระเชำะ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนทุง่กระเชำะ ทุง่กระเชำะ บ้ำนตำก ตำก
บ้ำนแพะ ทุง่กระเชำะ บ้ำนตำก ตำก

43 STN0985 บ้ำนขนงพระใต้ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 17.47 น. 3.62 ม.
บ้ำนขนงพระเหนือ ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ (ระดับน  ำ)
บ้ำนขนงพระกลำง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนบุกระเฉด ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ
บ้ำนตะเคียนทอง ขนงพระ ปำกช่อง นครรำชสีมำ

44 STN1078 บ้ำนหินประกำย บ้ำนกลำง วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 17.27 น. 85.0 มม.
45 STN1548 บ้ำนหนองแห้ว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเขียว 9 ก.ย. 64 19.55 น. 4.86 ม.

บ้ำนฝำย บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์ (ระดับน  ำ)
บ้ำนใหม่ บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์
บ้ำนโคกทรำยขำว บ้ำนฝำย น  ำปำด อุตรดิตถ์



 

 

 

 

46 STN1040 บ้ำนไร่ น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1. เตือนภัยสีเหลือง 9 ก.ย. 64 11.10 น. 3.30 ม.
บ้ำนน  ำริดใต้ น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ (ระดับน  ำ)
บ้ำนน  ำริดเหนือ น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนมอ่นสัมพันธ์ น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนวังสีสูบ งิ วงำม เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนมอ่นดินแดง ท่ำเสำ เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนไร่ น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
บ้ำนไผ่ล้อม-ขอนแก่น น  ำริด เมอืงอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

47 STN0235 บ้ำนก่ิวกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 00.12 น. 83.5 มม.
บ้ำนมว่งกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 04.01 น. 117.0 มม.
บ้ำนห้วยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนเมอืงกำญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงรำย

48 STN1038 บ้ำนฟำกท่ำ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 03.15 น. 7.52 ม.
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย (ระดับน  ำ)
บ้ำนหำดสูง หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนใหม่ หำดเสี ยว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแมส่ ำใต้ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนแมส่ ำเหนือ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำโพธ์ิ แมส่ ำ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนป่ำงิ ว ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนวังค่ำ ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนท่ำด่ำน ป่ำงิ ว ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนคลองปำกร้ำว หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย
บ้ำนหนองอ้อ หนองอ้อ ศรีสัชนำลัย สุโขทัย

49 STN0860 บ้ำนทุง่ทรำย เวียง เชียงของ เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 03.52 น. 95.0 มม.
บ้ำนทุง่ดุก เวียง เชียงของ เชียงรำย
บ้ำนห้วยเมง็ เวียง เชียงของ เชียงรำย

50 STN0467 บ้ำนคลองกะพง เขำบำยศรี ท่ำใหม่ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 03.53 น. 116.5 มม.
บ้ำนวังพอก เขำวัว ท่ำใหม่ จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 04.45 น. 125.5 มม.
บ้ำนเขำตำนก แสลง เมอืงจันทบุรี จันทบุรี

51 STN0389 บ้ำนสันต้นเปำ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 03.54 น. 96.5 มม.
บ้ำนสบยำบ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย
บ้ำนป่ำคำใต้ แมเ่งิน เชียงแสน เชียงรำย

52 STN0302 บ้ำนนำเมอืงทอง โนนทอง นำยูง อุดรธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 04.03 น. 112.5 มม.
บ้ำนปำกเจียง โนนทอง นำยูง อุดรธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 10 ก.ย. 64 05.04 น. 113.5 มม.
บ้ำนโนนทอง หมู ่9 โนนทอง นำยูง อุดรธำนี
บ้ำนโนนทอง หมู ่7 โนนทอง นำยูง อุดรธำนี
บ้ำนโนนทอง หมู ่10 โนนทอง นำยูง อุดรธำนี
บ้ำนสมประสงค์ โนนทอง นำยูง อุดรธำนี

53 STN0278 บ้ำนตำบำด บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด 1. เตือนภัยสีเขียว 10 ก.ย. 64 04.52 น. 99.5 มม.
บ้ำนปะอำ บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด
บ้ำนหมืน่ด่ำน บ่อพลอย บ่อไร่ ตรำด



 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (10 ก.ย. 64) แจ้งว่า บริเวณประเทศ
ไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว 
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้
ด้วย อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง “โกนเซิน” (CONSON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน กำลังเคลื่อนตัว
ไปทางทิศตะวันตก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม
ตอนบนประมาณวันที่ 13 กันยายน 2564 ส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝน
ตกหนักบางแห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


