
 

 

 
 
1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

 

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. 

สถานีเตือนภัย 
ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ระดับสถานการณ์

การเตือนภัย เวลาสะสม 
(ชม.) 

ปริมาณฝน 
(มม.) 

บ้านเขาโร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 12 64.0 ปกติ 
บ้านแก่งไฮ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 24 75.0 ปกติ 

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

1 STN1804 บ้ำนสำมพัน* ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีแดง 25 พ.ย. 65 09.29 น. 7.12 ม.
บ้ำนขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนหำดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

2 STN1803 บ้ำนย่ำนตะเคียน* ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 65 10.17 น. 5.57 ม.
บ้ำนบำงพำ ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี ระดับน  ำ
บ้ำนประตูพริก ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนโชคชัย ไทรโสภำ พระแสง สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนควนสว่ำงวัฒนำ ไทรขึง พระแสง สุรำษฎร์ธำนี

3 STN1679 บ้ำนโพธ์ิพนำ ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 1. เตือนภัยสีเขียว 25 พ.ย. 65 19.43 น. 99.0 มม.
บ้ำนไร่ยำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี 2. เตือนภัยสีเหลือง 25 พ.ย. 65 21.28 น. 117.5 มม.
บ้ำนแก่นมะพร้ำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนปำกหลำว ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี
บ้ำนโพธ์ิน้อย ตะกุกใต้ วิภำวดี สุรำษฎร์ธำนี

4 STN1536 บ้ำนสำมพวง 1 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย 1. เตือนภัยสีเขียว 26 พ.ย. 65 09.03 น. 2.59 ม.
บ้ำนดง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย ระดับน  ำ
บ้ำนใต้ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปำกคลองเรือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองอีด่อน โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหร่ำยปลำก้ำง โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนคุยพยอม โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนเหนือ โตนด คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนล ำคลองยำง หนองกระด่ิง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนตะเข้ขำน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนสำมพวง 2 สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองสีดำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนอำนม้ำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหนองแล้ง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนปลำยนำ สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนหัวถนน สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย
บ้ำนนำดง สำมพวง คีรีมำศ สุโขทัย

    ประจำวันจันทร์ ที ่28 พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 

หน่วยงาน ข้อมูลที่รายงาน 

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ ( 28 พ.ย. 65) พยากรณ์
อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเล
จีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศ
ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมี
ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั ่งตะวันออกตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง 
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่
ลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ
สถำนี

รหัส
สถำนี

บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ระดับกำรเตือนภัย วันท่ี เวลำ
ปริมำณฝน
ย้อนหลัง
12 ช่ัวโมง

5 STN1730 บ้ำนห้วยไทรงำม ล ำเลียง กระบุรี ระนอง 1. เตือนภัยสีเขียว 26 พ.ย. 65 00.27 น. 101.0 มม.
บ้ำนสองแพรก ล ำเลียง กระบุรี ระนอง
บ้ำนล ำเลียงใน ล ำเลียง กระบุรี ระนอง



 

 

 

 

 

 

 


