
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานแมทะบน ตำบลประสงค อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธาน ี 12 134.0 อพยพ 

บานแมทะบน ตำบลประสงค อำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 24 185.0 อพยพ 
   

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 25 พ.ย. 64 00.55 น. 140.0 มม.

บานแมทะลาง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 01.05 น. 154.0 มม.

บานคลองสริง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานยวนผึ้ง ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานขวัญพัฒนาลคลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

บานทาไทบน คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

2 STN1736 บานคลองราง พระรักษ พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 00.55 น. 144.5 มม.

บานหวยขอน พะโตะ พะโตะ ชุมพร 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 01.08 น. 124.0 มม.

บานคลองชาง พะโตะ พะโตะ ชุมพร

บานคลองเหนกซ  พระรักษ พะโตะ ชุมพร

3 STN1800 บานสองพี่นอง* ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 00.53 น. 3.71 ม.

บานทาโพธิ์ตก ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา ระดับน้ํา

4 STN0135 บานสามแยกอินทคลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 01.02 น. 104.5 มม.

บานทับสมิงคลา คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

5 STN0740 บานนบ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 03.36 น. 121.5 มม.

บานหวยพาน กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

บานสองแพรก กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

บานหวายชอ กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

6 STN0798 บานหวยตาสิงห บานควนหลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 03.24 น. 99.5 มม.

บานชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร

บานทับวัง บานควนหลังสวน ชุมพร

7 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 03.49 น. 102.0 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (25 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลัง
คอนขางแรง ทำใหภาคใตมีฝนเพ่ิมข้ึนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

8 STN0810 บานคลองนูน ปงหวาน พะโตะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 05.06 น. 102.5 มม.

บานคลองเหนก ปงหวาน พะโตะ ชุมพร

บานทาแพ ปงหวาน พะโตะ ชุมพร

บานคลองอารักษปงหวาน พะโตะ ชุมพร

9 STN0291 บานเหนือคลอง ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 05.35 น. 107.0 มม.

10 STN1577 บานใน ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 06.12 น. 101.0 มม.

บานวัดนอก ไชยครามดอนสัก สุราษฎรธานี

บานทาตะโก ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี

11 STN1566 บานหนองปลิง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 06.21 น. 119.0 มม.

บานหลังเขา สมอทองทาชนะ สุราษฎรธานี

12 STN1797 บานไมเสียบ* เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 06.31 น. 2.28 ม.

บานทุงใหญ เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช

13 STN0729 บานนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 06.47 น. 102.5 มม.

บานดวด สวนแตง ละแม ชุมพร

บานสวนสมบูรณ สวนแตง ละแม ชุมพร

14 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 06.49 น. 99.5 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช



  


