
 

 

 
 

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 

ระดับสถานการณ์
การเตือนภัย เวลาสะสม 

(ชม.) 
ปริมาณฝน 

(มม.) 
บ้านปางหก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 12 47.5 ปกติ 
บ้านบางหลาโอน ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จงัหวัดพังงา 24 89.0 ปกติ   

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันที่ เวลำ
ปริมำณฝนย้อนหลัง

12 ชั่วโมง
1 STN0213 บ้ำนเผ่ียนบน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 06.49 น. 185.0 มม.

บ้ำนเขำทรำย เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังส้ำน ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

2 STN1596 บ้ำนนำท้อน ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 07.15 น. 141.0 มม.
บ้ำนสวนจันทร์ ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 15.11 น. 180.5 มม.
บ้ำนหน้ำเขำวัด ตล่ิงชัน ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

3 STN0289 บ้ำนหน้ำถ  ำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 07.21 น. 170.5 มม.
บ้ำนท่ำพุด นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนวังเลำ นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองโชน นำเหรง นบพิต ำ นครศรีธรรมรำช

4 STN0744 บ้ำนน  ำฉำ เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 07.16 น. 230.0 มม.
บ้ำนต้นเนียง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสระยูง เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนสวนหัวแหวน เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองคุด เทพรำช สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนคลองไทร ฉลอง สิชล นครศรีธรรมรำช

5 STN1736 บ้ำนคลองรำง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 07.48 น. 104.0 มม.
บ้ำนห้วยขอน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 09.13 น. 118.5 มม.
บ้ำนคลองช้ำง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
บ้ำนคลองเหนกซอย 2พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร

6 STN1796 บ้ำนพระเลียบ* ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 07.55 น. 165.5 มม.
บ้ำนประดู่หอม ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 11.29 น. 165.5 มม.
บ้ำนไร่ ท่ำขึ น ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนโพธ์ิ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนไมม้กุ ไทยบุรี ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 



 

 

 

 

 

7 STN0742 บ้ำนในเพลำ ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 08.02 น. 99.0 มม.
บ้ำนเปร็ต ขนอม ขนอม นครศรีธรรมรำช

8 STN0067 บ้ำนน  ำร้อน ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 08.06 น. 144.0 มม.
บ้ำนเขำใหญ่ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนเขำพับผ้ำ สีขีด สิชล นครศรีธรรมรำช
บ้ำนยอดน  ำ เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช

9 STN0066 บ้ำนส ำนักเนียน เขำน้อย สิชล นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 08.02 น. 146.0 มม.
10 STN0057 บ้ำนคีรีวง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 08.23 น. 71.0 มม.

บ้ำนคีรีทอง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 10.05 น. 151.0 มม.
บ้ำนวังไทร ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนมะมว่งกวำง ก ำโลน ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

11 STN1573 บ้ำนมะขำม ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 09.58 น. 121.0 มม.
บ้ำนคลองนำ ท่ำอุแท กำญจนดิษฐ์ สุรำษฎร์ธำนี

12 STN0723 บ้ำนโตนดห้ำต้น นำพญำ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 09.52 น. 104.0 มม.
บ้ำนทุง่ใน นำพญำ หลังสวน ชุมพร 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 15.58 น. 117.0 มม.
บ้ำนเขำดิน นำพญำ หลังสวน ชุมพร
บ้ำนน  ำตก 2 บำงมะพร้ำวหลังสวน ชุมพร

13 STN0844 บ้ำนดินดอน ท่ำดี ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 09.58 น. 2.29 ม.
บ้ำนไสขิง ท่ำดี ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 12.36 น. 3.50 ม.
บ้ำนศำลำสังกะสี ท่ำดี ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช ระดับน  ำ
บ้ำนสันยูง ท่ำดี ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

14 STN1747 บ้ำนดอนกระจำย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 10.55 น. 100.0 มม.
บ้ำนปำกปิ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

15 STN1623 บ้ำนต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 1.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 12.33 น. 109.0 มม.
บ้ำนโคกยำง ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช

16 STN0290 บ้ำนร่อนนำ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 12.45 น. 86.0 มม.
บ้ำนตลำดร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 13.24 น. 103.0 มม.
บ้ำนทุง่น  ำจำน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 14.56 น. 143.5 มม.

17 STN0747 บ้ำนท่ำงำม ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 13.11 น. 99.0 มม.
บ้ำนป่ำยำง ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช
บ้ำนส ำนักหลุมพอ ท่ำงิ ว เมอืงนครศรีธรรมรำชนครศรีธรรมรำช

18 STN0153 บ้ำนห้วยไมแ้ก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 13.19 น. 107.0 มม.
บ้ำนเถลิง ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 13.41 น. 117.0 มม.

3.เตือนภัยสีแดง 5 เม.ย. 65 14.15 น. 179.5 มม.
19 STN0079 บ้ำนคันเบ็ด เขำแก้ว ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 13.18 น. 71.5 มม.

บ้ำนอ่ำวอ้ำยไทร เขำแก้ว ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช
บ้ำนตรงควน ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช

20 STN0218 บ้ำนขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 13.42 น. 111.0 มม.
2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 14.11 น. 138.5 มม.



 

 

 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (7 เม.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั ่วโมงข้างหน้า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที ่ พัด 
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
ในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้
บางพ้ืนที่ 

 

21 STN1788 บ้ำนแมน่  ำ แมน่  ำ เกำะสมยุ สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 14.02 น. 100.5 มม.
บ้ำนดอนทรำย แมน่  ำ เกำะสมยุ สุรำษฎร์ธำนี

22 STN0083 บ้ำนน  ำรอบ ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 14.37 น. 100.0 มม.
บ้ำนสำยเงิน ลำนสกำ ลำนสกำ นครศรีธรรมรำช 2.เตือนภัยสีเหลือง 5 เม.ย. 65 16.07 น. 119.5 มม.

23 STN0491 บ้ำนห้วยเหมอืง นำขำ หลังสวน ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 15.07 น. 100.0 มม.
24 STN0809 บ้ำนหนองต ำเสำ ถ  ำสิงห์ เมอืงชุมพร ชุมพร 1. เตือนภัยสีเขียว 5 เม.ย. 65 16.24 น. 110.0 มม.

บ้ำนหำดพริก วิสัยใต้ สวี ชุมพร



  



  


