
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 12 118.0 เฝ้าระวัง 

บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 24 189.0 เตรียมพร้อม 
   

 1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN1680 บ้ำนตะเคียนงำม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 64 09.46 น. 111.0 มม.

บ้ำนบำงหิน บำงหิน กะเปอร์ ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 64 11.06 น. 119.0 มม.
บ้ำนวังกุ่ม บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนชำคลี บำงหิน กะเปอร์ ระนอง
บ้ำนคลองทรำย บำงหิน กะเปอร์ ระนอง

2 STN1003 บ้ำนด่ำน บ้ำนด่ำน อรัญประเทศ สระแก้ว 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 64 19.21 น. 2.58 ม.
บ้ำนโรงเรียน บ้ำนด่ำน อรัญประเทศ สระแก้ว ระดับน  ำ
บ้ำนฟำกห้วย ฟำกห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
บ้ำนฟำกห้วย ฟำกห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว
บ้ำนหนองเทำ บ้ำนใหมห่นองไทรอรัญประเทศ สระแก้ว
บ้ำนใหมไ่ทรทอง บ้ำนใหมห่นองไทรอรัญประเทศ สระแก้ว
บ้ำนนำห้วยไผ่ บ้ำนใหมห่นองไทรอรัญประเทศ สระแก้ว

3 STN1721 บ้ำนหำดตุ่น ปำกจ่ัน กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 64 19.32 น. 109.0 มม.
2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 64 22.22 น. 118.5 มม.

4 STN1734 บ้ำนปลำยคลองวัน ปำกจ่ัน กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 7 ต.ค. 64 19.33 น. 108.5 มม.
บ้ำนหนองผักบุ้ง ปำกจ่ัน กระบุรี ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 7 ต.ค. 64 22.21 น. 119.5 มม.
บ้ำนหนองจิก ปำกจ่ัน กระบุรี ระนอง
บ้ำนปำกจ่ัน ปำกจ่ัน กระบุรี ระนอง

5 STN1745 บ้ำนหินใหญ่ น  ำจืด กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 64 01.34 น. 105.0 มม.
บ้ำนปลำยคลอง น  ำจืด กระบุรี ระนอง
บ้ำนน  ำจืด น  ำจืด กระบุรี ระนอง
บ้ำนบกกรำย น  ำจืด กระบุรี ระนอง

6 STN0758 บ้ำนห้วยน  ำใส ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 64 04.57 น. 109.0 มม.
บ้ำนล่ำง ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง
บ้ำนรำชกรูด ทต.รำชกรูด เมอืงระนอง ระนอง

ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (8 ต.ค. 64) พยากรณ์อากาศ 24 
ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบาง
แห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ 

 

7 STN0283 บ้ำนหำดส้มแป้น หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 64 05.04 น. 112.0 มม.
บ้ำนบำงสังข์ตี หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง 2. เตือนภัยสีเหลือง 8 ต.ค. 64 05.42 น. 120.5 มม.
บ้ำนทุง่คำ หำดส้มแป้น เมอืงระนอง ระนอง

8 STN1746 บ้ำนปำกแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 8 ต.ค. 64 05.19 น. 104.5 มม.
บ้ำนบำงญวน ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
บ้ำนบำงสังโต้ง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
บ้ำนวังลุ่ม ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง



 
 


