
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
            ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นน้ี ท่าให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น่้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน่้าฝนสะสม และน่้าป่าไหลหลาก 
ส่าหรับคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ  

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

เหนือ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี   
ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ขึ้นเวลา 
วันนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบาง
แห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

28 24 06.07 17.56 
00.46
และ

13.07 

06.38   
และ   

19.26 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบาง
แห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

29 23 06.07 17.57 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบาง
แห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

28 22 06.07 17.57 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบาง
แห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลาคลื่นสูง 1-2 เมตร  

28 24 06.09 17.57 - - 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไปและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด วัดได้ 21.0   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 136.0 มม. ท่ี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.5   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
            ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นน้ี ท่าให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น่้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน่้าฝนสะสม และน่้าป่าไหลหลาก 
ส่าหรับคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ  

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

เหนือ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี   
ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ขึ้นเวลา 
วันนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร   

30 23 06.16 17.51 - - 

อ.หัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

31 24 06.16 17.52 09.59 01.36 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี ส่วนมาก
บริเวณ อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย และทับสะแก 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร  

31 22 06.16 17.54 12.33 01.56 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  

30 22 06.16 17.58 13.31 00.52 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไปและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด วัดได้ 21.0   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 136.0 มม. ท่ี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.5   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
            ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นน้ี ท่าให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น่้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน่้าฝนสะสม และน่้าป่าไหลหลาก 
ส่าหรับคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ  

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

เหนือ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี   
ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ขึ้นเวลา 
วันนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

29 23 06.15 17.59 14.38 - 

อ.เกาะสมุย 

   

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

27 21 06.12 17.55 14.10 - 

นครศรธีรรมราช 

   

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

29 22 06.11 17.57 16.37 08.48 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไปและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด วัดได้ 21.0   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 136.0 มม. ท่ี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.5   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

นายโชคชัย  ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

http://www.songkhla.tmd.go.th/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี  ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
            ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ  ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นน้ี ท่าให้ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น่้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน่้าฝนสะสม และน่้าป่าไหลหลาก 
ส่าหรับคลื่นลมในอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง มากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ  

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

เหนือ จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นไป มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี   
ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ  2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ขึ้นเวลา 
วันนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

29 24 06.04 17.54 
00.35
และ

12.52 

07.04
และ

18.09 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  

29 23 06.03 17.55 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีและมีฝน
หนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

28 23 06.01 17.52 10.47 
17.06
และ

16.47 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไปและหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่่าสุด วัดได้ 21.0   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 136.0 มม. ท่ี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.5   ่ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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