รายงานระดับน้ำจากกลอง CCTV
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สรุปสถานการณน้ำในลำน้ำสายหลัก
สะพานพระแมยา – อ.เมือง จ.สุโขทัย (ลุมน้ำยม) สถานการณน้ำปกติ
แมน้ำเลย อ.เมือง จ.เลย (ลุมน้ำโขง) สถานการณน้ำปกติ
บานทายดง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (ลุมน้ำเจาพระยา) สถานการณน้ำปกติ
สะพานบุญรัตนประชานุวัฒน อ.สามพราน จ.นครปฐม (ลุมน้ำทาจีน) สถานการณนำ้ ปกติ
สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา) สถานการณน้ำปกติ
สถานีบานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค (ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก) สถานการณน้ำปกติ

สะพานบานปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน (ลุมน้ำสาละวิน) สถานการณน้ำปกติ
สะพานแควใหญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ลุมน้ำแมกลอง) สถานการณน้ำปกติ

สะพานพระแมยา - อ.เมือง จ.สุโขทัย
(ลุมน้ำยม)

สะพานบางระกำ - อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
(ลุม น้ำยม)

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ ง

นํ้าแล้ง

47.94 ม.รทก.
48.59 ม.รทก.
- ม.รทก.

บานทับกฤช - อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค (ทับกฤชใต)
(ลุมน้ำนาน)

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
31.73 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.
สถานีแมน้ำเลย - อ.เมือง จ.เลย
(ลุมน้ำโขง)

นํ้าท่ วม

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
22.28 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
13.28 ม.รทก.
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เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ ง

ระดับน้ำปจจุบนั ต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ
-

ม.รทก.
ม.รทก.

วัดศรีชมพูองคตื้อ - อ.ทาบอ จ.หนองคาย
(หวยโมง/โขงอีสาน)

บานเหลานกชุม - อ.เมือง จ.ขอนแกน
(ลุมน้ำชี)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง
เมื่อวาน
วันนี้

วันนี้
เมือ่ วาน
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

165.90 ม.รทก.
167.09 ม.รทก.
156.60 ม.รทก.

สะพานเดชาติวงศ - อ.เมือง จ.นครสวรรค
(ลุมน้ำเจาพระยา)

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

146.40 ม.รทก.
149.71 ม.รทก.
141.00 ม.รทก.

วัดโคกจันทร - อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
(ลุมน้ำเจาพระยา)

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ ง

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
23.22 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ
11.15 ม.รทก.

ระดับน้ำปจจุบนั ต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.

บานปอม - อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา (ลุมน้ำเจาพระยา)

บานทายดง - อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
(ลุมน้ำเจาพระยา)

นํ้าท่ วม

นํ้าแล้ง

นํ้าท่วม
เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง
เมือ่ วาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.
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เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.

สะพานปรีดีย - อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
(ลุมน้ำเจาพระยา)

อุทัยใหม - อ.เมือง จ.อุทัยธานี
(ลุมน้ำสะแกกรัง)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

เมือ่ วาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ ง

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.
ศาลากลางสมุทรปราการ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ (ลุม น้ำเจาพระยา)

เมื่อวาน
วันนี้

16.60 ม.รทก.
ม.รทก.
- ม.รทก.

สะพานบุญรัตนประชานุวตั น – อ.สามพราน
จ.นครปฐม (ลุม น้ำทาจีน)

นํ้าท่ วม
เฝ้าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมือ่ วาน
เฝ้าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบัน 0.43 ม.รทก.
ระดับตลิ่งต่ำสุด 1.46 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
-7.22 ม.รทก.

ระดับน้ำปจจุบันต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
- ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.
สะพานสามงาม-ทาโบสถ
อ.หันคา จ.ชัยนาท (ลุมน้ำทาจีน)

เมื่อวาน
วันนี้

เชิงสะพานฉะเชิงเทรา - อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
(ลุม น้ำบางปะกง)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ำปจจุบัน 12.52
ระดับตลิ่งต่ำสุด 5.70
ระดับทองน้ำ
0.46
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ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบันระดับน้ำต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ำสุด
1.90 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
- ม.รทก.

เทศบาลเมืองเพชรบุรี - อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(ลุม น้ำเพชรบุร)ี

สถานีอูตะเภาตอนลาง – อ.หาดใหญ จ.สงขลา
(ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา)

นํ้าท่วม

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิง่ ต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

2.10 ม.รทก.
4.33 ม.รทก.
0.01 ม.รทก.

สถานีวัดแมน้ำโขง (MRC) - อ.เชียงคาน จ.เลย
(ลุมน้ำโขง)

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

2.86 ม.รทก
8.93 ม.รทก.
-1.93 ม.รทก.

สถานีบานบางแกว - อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

4.84 ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สถานีบานปากรองหวยจี้ - อ.บานตาก จ.ตาก
(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

36.57
44.95
35.06

ม.รทก
ม.รทก.
ม.รทก.

สถานีบานจางวาง - อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
(ลุมน้ำปง-วัง-สะแกกรัง-ปาสัก)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

วันนี้
เมื่อวาน

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

117.67 ม.รทก.
120.45 ม.รทก.
114.47 ม.รทก.
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เมื่อวาน
วันนี้

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

130.50
135.46
127.24

ม.รทก.
ม.รทก.
ม.รทก.

สะพานประวัติศาสตรฯ - อ.ปาย จ.แมฮอ งสอน
(ลุมน้ำสาละวิน)

สะพานบานหนองปรือ - อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ำแมกลอง)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้
เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบนั ต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิง่ ต่ำสุด
147.06 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
140.73 ม.รทก.

ระดับน้ำปจจุบนั ต่ำกวาสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
483.06 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
475.77 ม.รทก.
สะพานแควใหญ - อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ำแมกลอง)

เมื่อวาน
วันนี้

สะพานบานทาเรือ - อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
(ลุมน้ำแมกลอง)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง
วันนี้
เมื่อวาน

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

24.32 ม.รทก
28.28 ม.รทก.
20.86 ม.รทก.

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
อ.บานโปง จ.ราชบุรี (ลุมน้ำแมกลอง)

ระดับน้ำปจจุบนั ตนไมบังสตาฟ
ระดับตลิ่งต่ำสุด
14.82 ม.รทก.
ระดับทองน้ำ
2.90 ม.รทก.

สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ลุมน้ำแมกลอง)

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

นํ้าท่วม
เฝ้ าระวัง

เมื่อวาน
วันนี้

ระดับน้ำปจจุบัน
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

7.74 ม.รทก.
17.63 ม.รทก.
5.68 ม.รทก.
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วันนี้
เมื่อวาน

เฝ้ าระวัง

เฝ้ าระวัง

นํ้าแล้ง

นํ้าแล้ง

ระดับน้ำปจจุบนั
ระดับตลิ่งต่ำสุด
ระดับทองน้ำ

0.60 ม.รทก
2.52 ม.รทก.
-14.58 ม.รทก.

