
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานหวยบอน ตำบลบานโหนด อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 12 110.5 เฝาระวัง 

บานโฉลกบานเกา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 24 181.5 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN0224 บานแมทะบน ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 07.41 น. 121.5 มม.

บานแมทะลาง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานคลองสริง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานยวนผึ้ง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนาลคลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานทาไทบน คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

2 STN0067 บานน้ํารอน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 09.33 น. 124.0 มม.

บานเขาใหญ เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

บานเขาพับผา สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

บานยอดน้ํา เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

3 STN0744 บานน้ําฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 11.12 น. 99.0 มม.

บานตนเนียง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานสระยูง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานสวนหัวแหวนเทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานคลองคุด เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช

บานคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช

4 STN1740 บานตาเงาะ สองพี่นอทาแซะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 12.43 น. 100.0 มม.

บานหินกูบ สลุย ทาแซะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 14.34 น. 120.0 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 64 16.10 น. 145.0 มม.

5 STN0829 บานโฉลกบานเกาเกาะพะงัเกาะพะงัน สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 13.30 น. 100.0 มม.

บานวกตุม เกาะพะงัเกาะพะงัน สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 13.40 น. 118.0 มม.

บานหินกอง เกาะพะงัเกาะพะงัน สุราษฎรธานี 3. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 64 18.40 น. 141.0 มม.

บานโฉลกหลํา เกาะพะงัเกาะพะงัน สุราษฎรธานี

บานศรีธนู เกาะพะงัเกาะพะงัน สุราษฎรธานี

ประจำวันที่ 24 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

6 STN1048 บานบางหยด อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 64 14.32 น. 6.40 ม.

บานโพธิ์บาย อิปน พระแสง สุราษฎรธานี ระดับน้ํา

บานใหม อิปน พระแสง สุราษฎรธานี

บานบางไผ สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

บานควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษฎรธานี

7 STN0480 บานหวยตะวาย ทาไมรวกทายาง เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 16.01 น. 97.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 16.17 น. 97.5 มม.

8 STN1645 บานหวยไผ หวยแมเพแกงกระจานเพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 16.46 น. 83.0 มม.

9 STN1644 บานพุไทร หวยแมเพแกงกระจานเพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 17.20 น. 88.0 มม.

10 STN0282 บานหวยตะเคียนชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 18.24 น. 84.0 มม.

บานหวยไกตอ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

บานเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

11 STN1643 บานหนองน้ําดํา หวยแมเพแกงกระจานเพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 18.38 น. 86.5 มม.

บานดานโง หวยแมเพแกงกระจานเพชรบุรี

12 STN1641 บานหนองเกตุ แกงกระจแกงกระจานเพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 18.41 น. 87.0 มม.

บานเขากลิ้ง แกงกระจแกงกระจานเพชรบุรี 2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 19.22 น. 115.5 มม.

บานตนเกตุ แกงกระจแกงกระจานเพชรบุรี 3. เตือนภัยสีแดง 23 พ.ย. 64 19.55 น. 127.5 มม.

13 STN1649 บานปาละอู หวยสัตวใหัวหิน ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 18.43 น. 83.0 มม.

บานฟาประทาน หวยสัตวใหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

บานหวยผึ้ง หวยสัตวใหัวหิน ประจวบคีรีขันธ

14 STN1603 บานลูโบะปนยัง กาบัง กาบัง ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 20.22 น. 102.5 มม.

15 STN0154 บานหวยบอน บานโหนดสะบายอย สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 21.17 น. 112.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 21.43 น. 119.5 มม.

16 STN1642 บานลําตะเคียน แกงกระจแกงกระจานเพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 21.29 น. 84.5 มม.

17 STN1753 บานบูโละสะนีแยบานแหรธารโต ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 21.37 น. 99.5 มม.

บานวังศิลา บานแหรธารโต ยะลา

18 STN0790 บานหัวตาลแถว สามรอยยสามรอยยอ ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 22.03 น. 90.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 23 พ.ย. 64 23.02 น. 97.5 มม.

19 STN0038 บานใหมหัวนา หนองแกหัวหิน ประจวบคีรีขันธ 1. เตือนภัยสีเขียว 23 พ.ย. 64 22.46 น. 82.5 มม.

บานหนองแก หนองแกหัวหิน ประจวบคีรีขันธ 2. เตือนภัยสีเหลือง 24 พ.ย. 64 00.13 น. 100.0 มม.

20 STN1026 บานโฮะ ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 24 พ.ย. 64 00.13 น. 2.05 ม.

บานนายสี ทุงตําเสาหาดใหญ สงขลา ระดับน้ํา

21 STN1012 บานวังไคร วังไคร ทายาง เพชรบุรี 1. เตือนภัยสีเขียว 24 พ.ย. 64 05.46 น. 3.01 ม.

บานหวยเสือ วังไคร ทายาง เพชรบุรี ระดับน้ํา

บานแมประจันต วังไคร ทายาง เพชรบุรี

บานฝงทา วังไคร ทายาง เพชรบุรี



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (24 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลัง
แรงข้ึน ทำใหภาคใตมีฝนเพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักบางพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


