
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท้าให้ในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (141/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ นไป มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ้าเภอเมือง  
จะนะ และสะบ้าย้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 24 06.21 18.03 
00.47 
และ 

13.00 

06.45 
และ

19.40 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  31 23 06.20 18.04 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  29 23 06.20 18.04 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอเมือง เขาชัยสน บางแก้ว  
และปากพะยูน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

30 24 06.23 18.04 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต้่าสุด วัดได้ 22.8  ้ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 60.5 มม. ท่ี อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ้ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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 าวัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท้าให้ในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (141/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ นไป มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 

  

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอท่ายาง และชะอ้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

29 23 06.33 17.55 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

29 23 06.32 17.56 10.07 01.43 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอบางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 23 06.32 17.58 12.33 01.03 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอเมือง สวี ทุ่งตะโก หลังสวน และละแม  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 24 06.32 18.03 13.37 - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต้่าสุด วัดได้ 22.8  ้ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 60.5 มม. ท่ี อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ้ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
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 าวัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท้าให้ในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (141/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ นไป มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอท่าชนะ ไชยา เมือง กาญจนดิษฐ์ 
ดอนสัก บ้านนาสาร เวียงสระ พระแสง เกาะพะงัน และเกาะสมุย  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 24 06.29 18.05 14.15 23.16 

อ.เกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 25 06.26 18.01 14.05 23.27 

นครศรธีรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ้าเภอเมือง ปากพนัง เชียรใหญ่ ชะอวด และหัวไทร  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

31 24 06.25 18.03 16.31 08.48 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต้่าสุด วัดได้ 22.8  ้ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 60.5 มม. ท่ี อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ้ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น ้าท่วมฉับพลัน และน ้าป่าไหลหลาก ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก้าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  
ท้าให้ในช่วงวันท่ี 13-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (141/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ นไป มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 ของพื นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

32 24 06.17 18.01 
00.45 
และ 

13.11 

07.05
และ

18.25 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35  กม./ชม.  

31 23 06.16 18.02 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร 

32 24 06.13 17.59 - 
16.07
และ

15.43 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต้่าสุด วัดได้ 22.8  ้ซ ท่ี ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 60.5 มม. ท่ี อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ้ซ ท่ี อ.เมือง จ.ระนอง 

นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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