
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานเหนือคลองระแนะ ตำบลทต.เขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 114.5 เตรียมพรอม 
บานจุฬาภรณพัฒนา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 197.5 ปกติ 

   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1596 บานนาทอน ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 07.11 น. 118.0 มม.

บานสวนจันทร ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

บานหนาเขาวัด ตลิ่งชัน ทาศาลา นครศรีธรรมราช

2 STN0743 บานหนาเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.10 น. 105.0 มม.

บานคลองเหลง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 07.16 น. 118.0 มม.

บานทานอย ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช

บานนาคลอง ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

บานเขาดิน ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

3 STN1577 บานใน ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 07.23 น. 140.0 มม.

บานวัดนอก ไชยครามดอนสัก สุราษฎรธานี 2. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 07.50 น. 150.0 มม.

บานทาตะโก ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี

4 STN0741 บานเขาเหล็ก ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.16 น. 116.0 มม.

บานทาควาย ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 08.03 น. 119.5 มม.

บานทุงไมเรียง ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

บานทุงขันหมาก เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

5 STN1747 บานดอนกระจายวังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.33 น. 112.0 มม.

บานปากป วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

6 STN1578 บานเขาวง ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.33 น. 100.0 มม.

7 STN0225 บานรุงเรือง ละแม ละแม ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.27 น. 109.5 มม.

บานทรัพยทวี ละแม ละแม ชุมพร

บานราชดําเนิน ละแม ละแม ชุมพร

บานสระขาว ละแม ละแม ชุมพร

บานคลองสง ละแม ละแม ชุมพร

บานคลองกลาง ละแม ละแม ชุมพร

ประจำวันที่ 26 พฤศจกิายน 2564 



 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

8 STN0742 บานในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 07.25 น. 123.5 มม.

บานเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

9 STN1561 บานคอกชาง ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.46 น. 100.5 มม.

บานเขาแค ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

บานเหนียก ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี

บานเขาแร ปากแพรดอนสัก สุราษฎรธานี

10 STN0067 บานน้ํารอน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.55 น. 101.0 มม.

บานเขาใหญ เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

บานเขาพับผา สีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

บานยอดน้ํา เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช

11 STN0504 บานเขาเหล็ก นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.44 น. 103.0 มม.

บานเขาโพธิ์ นบพิตํา นบพิตํา นครศรีธรรมราช

12 STN0493 บานเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 07.57 น. 103.5 มม.

บานสะพานสูง นาขา หลังสวน ชุมพร

13 STN1566 บานหนองปลิง คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 08.00 น. 170.0 มม.

บานหลังเขา สมอทองทาชนะ สุราษฎรธานี

14 STN0061 บานปากลง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 08.10 น. 101.0 มม.

15 STN0291 บานเหนือคลอง ทุงโพธิ์ จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 08.06 น. 119.0 มม.

16 STN0217 บานวังลุง ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 08.36 น. 109.5 มม.

บานในเขียว 1 ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 09.34 น. 129.0 มม.

บานในเขียว 2 ทอนหงสพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 3. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 13.26 น. 115.0 มม.

17 STN0062 บานจุฬาภรณพัฒเขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 08.44 น. 101.0 มม.

บานหนาเขา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 09.12 น. 118.5 มม.

บานหวยหมาก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 3. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 10.08 น. 153.0 มม.

บานหวยโก เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยตรีด เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหวยใหม เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

18 STN1598 บานหวยตง กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 08.55 น. 46.0 มม.

19 STN0723 บานโตนดหาตน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 09.28 น. 103.5 มม.

บานทุงใน นาพญา หลังสวน ชุมพร

บานเขาดิน นาพญา หลังสวน ชุมพร

บานน้ําตก 2 บางมะพ หลังสวน ชุมพร

20 STN0751 บานเหนือคลองรทต.เขาพพิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 09.35 น. 100.0 มม.

บานทุงรอน ทต.เขาพพิปูน นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 11.30 น. 125.0 มม.

บานในไร ทต.เขาพพิปูน นครศรีธรรมราช

บานทายสําเภา ทต.พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานในไร พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานเหนือคลอง พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช



 

 

 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

21 STN0160 บานเขาหลัก ปากหมา ไชยา สุราษฎรธานี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 09.48 น. 99.0 มม.

22 STN0843 บานยางคอม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 10.18 น. 2.25 ม.

บานทาแซะ ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 64 13.58 น. 3.00 ม.

บานในใส ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานทุงนาใหม ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

23 STN0582 บานหวยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 10.18 น. 99.0 มม.

บานกะทูนเหนือ กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 12.12 น. 120.5 มม.

บานหวยทรายขากระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานเหนือคลอง หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช

24 STN0066 บานสํานักเนียน เขานอย สิชล นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 11.23 น. 106.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 14.19 น. 118.0 มม.

25 STN0064 บานในทับ พรหมโลกพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 12.16 น. 104.0 มม.

บานเขาปูน พรหมโลกพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

26 STN0752 บานเหนือฟา พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 12.33 น. 106.5 มม.

บานตลาดเสาร พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานหูนบ พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานใหม พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

บานนาเหนือ ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

บานโคกแหมะ ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

บานดอกประดู ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

บานทางหลวง ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

27 STN1018 บานเขาโร เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 13.18 น. 3.84 ม.

บานปากมูด เขาโร ทุงสง นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 19.54 น. 4.57 ม.

บานวังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานหนาวัดควนเควนเมา รัษฎา ตรัง

28 STN1797 บานไมเสียบ* เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 13.42 น. 117.5 มม.

บานทุงใหญ เกาะขันธชะอวด นครศรีธรรมราช

บานทาไทร วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช

29 STN0844 บานดินดอน ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 64 13.42 น. 2.28 ม.

บานไสขิง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 64 14.30 น. 3.50 ม.

บานศาลาสังกะสี ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช ระดับน้ํา

บานสันยูง ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (26 พ.ย. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา รองมรสุมพาดผานภาคใต ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปก
คลุมอาวไทยและภาคใตมีกำลังคอนขางแรง ลักษณะเชนนี้ทำใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นท่ี
บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง 
พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ขอใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใตระวังอันตรายจากฝนที่ตก
หนักและฝนท่ีตกสะสม ซ่ึงอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน และน้ำปาไหลหลากได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


