
 

 

 
 

1. สถานการณน้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
1.1 สถานการณน้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยลวงหนา ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บานยาง ตำบลทาลี่ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย 12 70.5 ปกติ 

บานยาง ตำบลทาลี่ อำเภอทาลี่ จังหวัดเลย 24 72.5 ปกติ 
   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยลวงหนา 

 

 

ลําดับ

สถานี

รหัส

สถานี
บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับการเตือนภัย วันที่ เวลา

ปริมาณฝนยอนหลัง

12 ชั่วโมง

1 STN1752 บานเงาะกาโป บันนังสตบันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 08.00 น. 101.0 มม.

บานนันนังกุแว บันนังสตบันนังสตา ยะลา

2 STN1749 บานปาไผ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 09.03 น. 101.5 มม.

3 STN1756 บานกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 09.20 น. 100.0 มม.

บานคีรีลาด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

บานตลาดนิคม ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

4 STN1601 บานคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 13.49 น. 110.0 มม.

2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ธ.ค. 64 14.53 น. 119.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 17 ธ.ค. 64 16.52 น. 155.5 มม.

5 STN1697 บานวังไทร แมหวาด ธารโต ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 13.49 น. 105.5 มม.

6 STN1709 บานอูแบ ยะตะ รามัน ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 13.54 น. 101.0 มม.

บานตูกู ยะตะ รามัน ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ธ.ค. 64 14.20 น. 118.5 มม.

บานตะโละ ยะตะ รามัน ยะลา 3. เตือนภัยสีแดง 17 ธ.ค. 64 17.57 น. 150.5 มม.

บานตีบุ ยะตะ รามัน ยะลา

7 STN1754 บานไอรเจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 14.01 น. 105.5 มม.

8 STN1708 บานปูลาตีรี โกตาบารรูามัน ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 14.22 น. 114.5 มม.

บานกําปงบูเกะ โกตาบารรูามัน ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ธ.ค. 64 14.44 น. 129.5 มม.

3. เตือนภัยสีแดง 17 ธ.ค. 64 18.03 น. 150.5 มม.

9 STN1701 บานละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 17.39 น. 99.5 มม.

บานตาเปาะ ละแอ ยะหา ยะลา 2. เตือนภัยสีเหลือง 17 ธ.ค. 64 18.47 น. 119.0 มม.

บานกียา ละแอ ยะหา ยะลา

บานกูแบรายอ ละแอ ยะหา ยะลา

บานซะเมาะ ละแอ ยะหา ยะลา

10 STN1798 บานทาเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1. เตือนภัยสีเขียว 17 ธ.ค. 64 21.20 น. 8.00 ม.

ระดับน้ํา

ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 



 

 

2. สถานการณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หนวยงาน ขอมูลท่ีรายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา สวนการพยากรณอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (20 ธ.ค. 64) พยากรณ
อากาศ 24 ชั่วโมงขางหนา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอาวไทยและภาคใต 
ทำใหภาคใตตอนลางยังคงมีฝนตกหนักบางแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


