
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 

บานกลอทอ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก 12 68.5 ปกติ 

บานดอกแดง ตำบลบางไทร อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา 24 182.5 อพยพ 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0905 บานขุนหวย แมพุง วังชิ้น แพร 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 06.29 น. 84.5 มม.

บานคางคําปน แมพุง วังชิ้น แพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 06.48 น. 100.0 มม.

บานคางปนใจ แมพุง วังชิ้น แพร

บานปาไผ แมพุง วังชิ้น แพร

บานสลก แมเกิ๋ง วังชิ้น แพร

บานวังกวางเหนือ แมพุง วังชิ้น แพร

บานวังขอน แมพุง วังชิ้น แพร

บานแมพุง แมพุง วังชิ้น แพร

2 STN1550 บานหวยโป แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 07.06 น. 4.04 ม.

บานปากสิน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 08.42 น. 4.52 ม.

บานพงเสลียง แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ระดับน้ํา

3 STN0841 บานแมหาด ปาพลู บานโฮง ลําพูน 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 08.42 น. 3.03 ม.

บานแมอีไฮ ทต.ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน ระดับน้ํา

4 STN1503 บานวังขอนงุน แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 08.07 น. 88.0 มม.

5 STN1558 บานแมรากกลาง บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 08.02 น. 83.0 มม.

6 STN1236 บานสุเมนเหนือ แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีแดง 23 ก.ย. 64 08.13 น. 129.0 มม.

บานสุเมน แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

7 STN0030 บานหวยตม บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 08.42 น. 86.5 มม.

บานดงยาปา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

8 STN0722 บานแมทุเลาใน กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 08.42 น. 93.0 มม.

9 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 23 ก.ย. 64 08.51 น. 7.06 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
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10 STN0938 บานเกาะทุงมาน ปาพลู บานโฮง ลําพูน 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 11.18 น. 3.36 ม.

บานหวยหละ ปาพลู บานโฮง ลําพูน ระดับน้ํา

บานหวยกาน บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานดอยกอม บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยปางคา บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยแทงใต บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยน้ําดิบ บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานโฮง บานโฮง บานโฮง ลําพูน

บานหวยหา บานโฮง บานโฮง ลําพูน

11 STN1502 บานปากคะยาง บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 ก.ย. 64 13.22 น. 98.5 มม.

บานศรีสวรรค บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

12 STN0110 บานหวยหยวก บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 14.00 น. 84.0 มม.

13 STN0252 บานขุนกลาง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 14.26 น. 83.0 มม.

บานผาหมอน บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานอางกานอย บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานหนองหลม บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

บานแมกลางหลวง บานหลวง จอมทอง เชียงใหม

14 STN0949 บานโปงมะคา ระบํา ลานสัก อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 18.31 น. 82.5 มม.

บานเพชรเจริญ ระบํา ลานสัก อุทัยธานี

บานอางหวยดง ระบํา ลานสัก อุทัยธานี

15 STN1038 บานฟากทา แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 18.33 น. 7.58 ม.

บานหนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ระดับน้ํา

บานหาดสูง หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานใหม หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานแมสําใต แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานแมสําเหนือ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานทาโพธิ์ แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานปางิ้ว ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานวังคา ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานทาดาน ปางิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานคลองปากราว หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานหนองออ หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

16 STN1001 บานซับแม็ก หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 18.43 น. 91.0 มม.

บานหนองน้ําใส หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว

บานซับนกแกว หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว

17 STN0974 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 20.18 น. 9.01 ม.

บานหนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ ระดับน้ํา

18 STN0941 บานเขาแหลม แมเปน แมเปน นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 22.07 น. 80.5 มม.

บานตลุกตาสาม แมเปน แมเปน นครสวรรค

19 STN0229 บานนาตนจั่น บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 23 ก.ย. 64 22.08 น. 3.01 ม.

บานแมรากใต บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ระดับน้ํา

บานแมรากเหนือ บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานปลายนา บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานหมอนสูง บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

บานภูนกใต บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย



 

 

 

 

 

 

20 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 00.12 น. 2.93 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

21 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 02.04 น. 4.02 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

22 STN1557 บานใหมปางเติม บานกาด แมวาง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ย. 64 08.35 น. 3.23 ม.

บานหนองเย็น ทุงป แมวาง เชียงใหม ระดับน้ํา

บานพันตน ทุงป แมวาง เชียงใหม

บานริมวาง ทุงป แมวาง เชียงใหม

บานหัวฝาย บานกาด แมวาง เชียงใหม

บานกิ่วแลปาเปา บานกาด แมวาง เชียงใหม

23 STN1549 บานปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ย. 64 09.03 น. 4.13 ม.

บานนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก ระดับน้ํา

24 STN0899 บานทุงนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 14.15 น. 87.5 มม.

บานคลองตะเคียน วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

บานไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหวยบอทอง บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก

บานวังกระทะ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก

25 STN1589 บานหนองผักแวน ทัพราช ตาพระยา สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 15.54 น. 83.5 มม.

บานทดวงศสมบูรณ ทัพราช ตาพระยา สระแกว

บานเนินขาม ทัพราช ตาพระยา สระแกว

บานคลองยาง ทัพราช ตาพระยา สระแกว

26 STN0294 บานทาขาม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 17.17 น. 3.01 ม.

บานใหมลํากระโดน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานบอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานแกงจูงนาง วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังดินสอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังนกแอน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

27 STN0974 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 24 ก.ย. 64 19.13 น. 10.01 ม.

บานหนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ ระดับน้ํา

28 STN0171 บานบุง เจาวัด บานไร อุทัยธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 19.13 น. 92.0 มม.

29 STN1592 บาน กม.80 บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 20.41 น. 82.5 มม.

30 STN0981 บานอุดมทรัพยพัฒนาอุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา 1. เตือนภัยสีเขียว 24 ก.ย. 64 20.43 น. 4.00 ม.

บานบะดาน อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา ระดับน้ํา

บานโนนเหลื่อม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนสงา อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา

บานโนนศรีทอง อุดมทรัพย วังน้ําเขียว นครราชสีมา



 

 

 

 

 

31 STN0055 บานวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 00.33 น. 99.5 มม.

32 STN1003 บานดาน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 00.33 น. 99.5 มม.

บานโรงเรียน บานดาน อรัญประเทศ สระแกว 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 02.58 น. 2.90 ม.

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว ระดับน้ํา

บานฟากหวย ฟากหวย อรัญประเทศ สระแกว

บานหนองเทา บานใหมหนองไอรัญประเทศ สระแกว

บานใหมไทรทอง บานใหมหนองไอรัญประเทศ สระแกว

บานนาหวยไผ บานใหมหนองไอรัญประเทศ สระแกว

33 STN1472 บานทาหินโงม ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 04.00 น. 83.0 มม.

บานแจงเจริญ ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานหวยหมากแดง ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานวังน้ําเขียว ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานใหมบัวงาม ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

34 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 06.30 น. 6.33 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

35 STN1470 บานวังอายโพธิ์ บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 07.30 น. 83.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 08.58 น. 98.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 10.53 น. 118.0 มม.

36 STN1471 บานเทพพนา บานไร เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 07.49 น. 85.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 08.32 น. 98.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 10.57 น. 119.5 มม.

37 STN0331 บานชมภูเหนือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 08.00 น. 7.03 ม.

บานชมภูใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานเนินคลอ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานหนองหญาปลอง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

บานซํารังใต ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

38 STN1472 บานทาหินโงม ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 07.48 น. 98.0 มม.

บานแจงเจริญ ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานหวยหมากแดง ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานวังน้ําเขียว ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

บานใหมบัวงาม ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

39 STN0294 บานทาขาม วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 09.10 น. 3.53 ม.

บานใหมลํากระโดน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก 2. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 12.20 น. 4.06 ม.

บานบอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานแกงจูงนาง วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังดินสอ วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก

บานวังนกแอน วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก



 

 

 

40 STN1536 บานสามพวง 1 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 09.12 น. 3.67 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

41 STN1468 บานโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 09.38 น. 85.0 มม.

บานนายางกลัก นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 12.59 น. 98.0 มม.

บานคลองไทร นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ

42 STN1514 บานเนินพยอม บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 10.17 น. 2.62 ม.

บานดง บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก ระดับน้ํา

บานนาซาน บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

บานทาสวนยา บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก

43 STN0555 บานคีรีรัตน เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 10.31 น. 86.0 มม.

บานสันติสุข เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ

44 STN1545 บานรองกลา เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 11.34 น. 82.5 มม.

45 STN1238 บานหนองปลอง กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 11.50 น. 125.0 มม.

บานหินลาว กุดตาเพชร ลําสนธิ ลพบุรี

46 STN1185 บานเขาขุยพัฒนา หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 14.07 น. 82.5 มม.

บานบอตะเคียนทอง หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 15.41 น. 102.0 มม.

47 STN1526 บานซับสมบูรณ วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 14.10 น. 85.5 มม.

บานกระทุงทอง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 16.43 น. 132.0 มม.

บานระหอกเหียง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 21.30 น. 148.0 มม.

48 STN0451 บานรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 14.15 น. 83.0 มม.

บานดงหลุม นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 17.15 น. 90.0 มม.

บานเขาหมูมัน นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี

บานดานจันทร นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี

49 STN1247 บานหวยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 15.47 น. 84.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 17.20 น. 102.5 มม.

50 STN1249 บานหัวพุ วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 15.56 น. 83.5 มม.

บานเขาปูน วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 16.36 น. 101.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 21.23 น. 133.0 มม.

51 STN0969 บานนาแปน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 15.59 น. 4.02 ม.

บานศรีฐาน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ระดับน้ํา

บานหนองอีเลิง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย

บานนาแปนใต ศรีฐาน ภูกระดึง เลย



 

 

 

 

 

 

52 STN1217 บานพุฝรั่ง วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 16.15 น. 87.0 มม.

บานวังขอย วังขอย ไพศาลี นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 16.41 น. 93.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 21.14 น. 120.0 มม.

53 STN0963 บานผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 17.27 น. 83.0 มม.

บานสวนหอม ปวนผุ หนองหิน เลย

54 STN1242 บานหวยน้ําลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 17.41 น. 85.5 มม.

บานหวยน้ําลาดเหนือ ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 17.53 น. 104.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 25 ก.ย. 64 21.17 น. 128.5 มม.

55 STN1233 บานวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 21.32 น. 91.0 มม.

บานวังตาอินทร ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 ก.ย. 64 22.19 น. 110.0 มม.

56 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บา   ทม.เขาสามยอดเมืองลพบุรี ลพบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 22.18 น. 85.0 มม.

57 STN1582 บานหัวบุง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 22.55 น. 87.5 มม.

บานบอแร เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

บานธารเลา เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

58 STN1557 บานใหมปางเติม บานกาด แมวาง เชียงใหม 1. เตือนภัยสีเขียว 25 ก.ย. 64 23.40 น. 2.59 ม.

บานหนองเย็น ทุงป แมวาง เชียงใหม ระดับน้ํา

บานพันตน ทุงป แมวาง เชียงใหม

บานริมวาง ทุงป แมวาง เชียงใหม

บานหัวฝาย บานกาด แมวาง เชียงใหม

บานกิ่วแลปาเปา บานกาด แมวาง เชียงใหม

59 STN0558 บานโคงสงา ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 00.04 น. 97.5 มม.

บานหนองใหญ ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค

60 STN0974 บานใหมสามัคคี หวยแย หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 00.19 น. 11.02 ม.

บานหนองออ ชีบน บานเขวา ชัยภูมิ ระดับน้ํา

61 STN0973 บานทาเริงรมย ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ 1. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 00.24 น. 7.28 ม.

บานหวยไห ทุงพระ คอนสาร ชัยภูมิ ระดับน้ํา

บานนาออม คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

บานโนนคอม โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน

บานเซินใต คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

62 STN0783 บานวานเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 00.20 น. 115.0 มม.

63 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 01.02 น. 100.0 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

64 STN1216 บานพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 01.27 น. 86.0 มม.

บานวังปลา พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ

65 STN0469 บานกงษีไร (หมู 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 02.00 น. 107.5 มม.

บานกงษีไร (หมู 5) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 02.44 น. 142.0 มม.

บานแถวคลอง เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานบอเจริญ เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี

บานซึ้งบน (หมู 4) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

บานอิมั้ง (หมู 9) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี



 

 

 

 

 

 

66 STN0055 บานวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 02.38 น. 151.5 มม.

67 STN0178 บานวังหิน บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 02.58 น. 85.5 มม.

68 STN0468 บานสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 03.18 น. 105.5 มม.

บานตรอกโสน ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี

69 STN1189 บานเจ็ดรอยไร แมเลย แมวงก นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 03.32 น. 82.5 มม.

บานปางขนุน แมเลย แมวงก นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 05.54 น. 113.5 มม.

บานหนองไม แมเลย แมวงก นครสวรรค

บานวังใหญ แมเลย แมวงก นครสวรรค

บานยอดหวยแกว แมเลย แมวงก นครสวรรค

70 STN0279 บานเขาอาง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 03.54 น. 100.5 มม.

บานมะกอก หมู 5 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมะกอก หมู 3 มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานเนินหวาน มาบไพ ขลุง จันทบุรี

บานมาบไพ มาบไพ ขลุง จันทบุรี

71 STN0940 บานปางสัก แมเปน แมเปน นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 03.55 น. 89.5 มม.

บานสวนปา แมเปน แมเปน นครสวรรค

72 STN0913 บานกะเหรี่ยงน้ําตก คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 05.14 น. 2.56 ม.

บานคลองลาน คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานใหมธงชัย คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานคลองเตย คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอตะแบก คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอมะรื่น คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

73 STN0786 บานคลองกระทอน บางบุตร บานคาย ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 05.27 น. 88.0 มม.

บานชากเล็ก บางบุตร บานคาย ระยอง

บานมาบสองสลึง บางบุตร บานคาย ระยอง

74 STN0941 บานเขาแหลม แมเปน แมเปน นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 05.31 น. 93.0 มม.

บานตลุกตาสาม แมเปน แมเปน นครสวรรค 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 06.04 น. 96.0 มม.

75 STN0992 บานหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 05.39 น. 103.0 มม.

บานวังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

บานวุงสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

บานตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

76 STN1659 บานธรรมสถิตย สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 05.53 น. 90.5 มม.

บานเขายายชุม แกลง เมืองระยอง ระยอง

บานเกษตรศิริ สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง

77 STN0559 บานบวงสามัคคี ปางสวรรค ชุมตาบง นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 06.03 น. 125.0 มม.

บานปางพระยา แมเลย แมวงก นครสวรรค

78 STN0467 บานคลองกะพง เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 07.02 น. 172.0 มม.

บานวังพอก เขาวัว ทาใหม จันทบุรี

บานเขาตานก แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

79 STN0661 บานอุมเปยม คีรีราษฎร พบพระ ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 06.45 น. 85.5 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.11 น. 107.5 มม.



 

 

 

 

80 STN0913 บานกะเหรี่ยงน้ําตก คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 08.20 น. 3.02 ม.

บานคลองลาน คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานใหมธงชัย คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานคลองเตย คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอตะแบก คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

บานมอมะรื่น คลองลานพัฒนคลองลาน กําแพงเพชร

81 STN0940 บานปางสัก แมเปน แมเปน นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 08.15 น. 135.5 มม.

บานสวนปา แมเปน แมเปน นครสวรรค

82 STN1758 บานหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 08.31 น. 102.0 มม.

บานบางหละ คุระ คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.39 น. 117.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 12.07 น. 145.5 มม.

83 STN0576 บานดอกแดง บางไทร ตะกั่วปา พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 08.32 น. 100.0 มม.

บานบางมรวน บางมวง ตะกั่วปา พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.58 น. 127.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 11.42 น. 164.5 มม.

84 STN0097 บานกะไหล กะไหล ตะกั่วทุง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 08.38 น. 104.5 มม.

บานบางนุ กะไหล ตะกั่วทุง พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.24 น. 123.5 มม.

บานเหนือ กะไหล ตะกั่วทุง พังงา 3. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 11.35 น. 148.5 มม.

บานเชียงใหม กะไหล ตะกั่วทุง พังงา

85 STN1784 บานไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 08.57 น. 85.5 มม.

บานตําหนัง บางวัน คุระบุรี พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.20 น. 119.5 มม.

บานบางครั่ง บางวัน คุระบุรี พังงา

86 STN1728 บานบางทอง บางทอง ทายเหมือง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 10.00 น. 105.5 มม.

บานแร บางทอง ทายเหมือง พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.32 น. 133.0 มม.

บานคาย บางทอง ทายเหมือง พังงา 3. เตือนภัยสีแดง 26 ก.ย. 64 11.24 น. 148.0 มม.

87 STN1766 บานเชือกน้ํา ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 10.32 น. 105.5 มม.

บานบางทราย ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา 2. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 11.56 น. 118.5 มม.

บานขุมมุด ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

บานโตนดินใน ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา

88 STN0560 บานตลิ่งสูง แมเลย แมวงก นครสวรรค 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 10.48 น. 4.70 ม.

บานใหมแมเรวา แมเลย แมวงก นครสวรรค ระดับน้ํา

บานหินดาด แมเลย แมวงก นครสวรรค

89 STN0442 บานโปงน้ํารอน โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 11.12 น. 5.00 ม.

บานทากระบาก โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร ระดับน้ํา

บานทาระแนะ นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

บานใหมนาบอคํา นาบอคํา เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

90 STN1767 บานทางดาน แมนางขาว คุระบุรี พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 11.45 น. 100.0 มม.

บานทุงนา คุระ คุระบุรี พังงา

บานทับชาง แมนางขาว คุระบุรี พังงา

91 STN0101 บานลําภี ลําภี ทายเหมือง พังงา 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 11.35 น. 100.5 มม.

บานชางนอน ลําภี ทายเหมือง พังงา

บานนาใน ทุงมะพราว ทายเหมือง พังงา

92 STN1787 บานทุงหยีเพ็ง ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่ 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 08.15 น. 120.5 มม.

93 STN1771 บานโละดุหยง ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่ 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 13.04 น. 101.0 มม.

บานศาลาดาน ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

บานพระแอะ ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่



 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (27 ก.ย. 64) แจงวา บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใตมีฝนตกหนักบางพื้นท่ี 
ขอใหประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำใหเกิด 
น้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากในระยะนี้ไวดวย ทั้งนี้เนื่องจากรองมรสุมพาดผานภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต และอาวไทย ลักษณะเชนนี้
ทำใหประเทศไทยยังคงมีฝนฟาคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแหง 

 

94 STN0992 บานหินกอง วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 1. เตือนภัยสีเหลือง 26 ก.ย. 64 14.30 น. 3.95 ม.

บานวังหิน วังโตนด นายายอาม จันทบุรี ระดับน้ํา

บานวุงสาริกา วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

บานตรอกเสม็ด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี

95 STN0475 บานพุพรหม หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 17.54 น. 97.0 มม.

บานสลอบ หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี

96 STN0438 บานแมละเมา พะวอ แมสอด ตาก 1. เตือนภัยสีเขียว 26 ก.ย. 64 17.54 น. 3.00 ม.

บานพะวอ พะวอ แมสอด ตาก ระดับน้ํา

บานแมละเมาสามัคคี พะวอ แมสอด ตาก

บานปูแป พะวอ แมสอด ตาก



  



  



  



  


