
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝน และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีก าลังแรง ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนท่ี
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออก
จากฝั่งในช่วงวันท่ี 14-15 มกราคม 2561 และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  [รายละเอียดตาม
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 19 (19/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า   
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ส่วนตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 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 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ าเภอเมือง หาดใหญ่ 
จะนะ สะเดา และสะบ้าย้อย  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

28 23 06.34 18.19 
09.43
และ

21.36 

02.37
และ

16.05 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

28 22 06.34 18.20 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 

30 22 06.34 18.20 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ าเภอเมือง กงหรา ศรีนครินทร์  
ปากพะยูน เขาชัยสน ป่าบอน บางแก้ว และตะโหมด  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลาคลื่นสูง 1-2 เมตร   

29 23 06.37 18.20 - - 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 16.9    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 146.5 มม. ท่ี  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 31.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นายบวร อสัมภินวัฒน์ 
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 าวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝน และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีก าลังแรง ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนท่ี
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออก
จากฝั่งในช่วงวันท่ี 14-15 มกราคม 2561 และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  [รายละเอียดตาม
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 19 (19/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า   
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ส่วนตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 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 

  

มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

28 20 06.46 18.12 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

28 21 06.45 18.13 06.57 21.41 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  

29 20 06.45 18.15 08.56 21.07 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

28 21 06.45 18.19 09.24 21.15 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 16.9    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 146.5 มม. ท่ี  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 31.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นายบวร อสัมภินวัฒน์ 
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 าวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝน และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีก าลังแรง ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนท่ี
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออก
จากฝั่งในช่วงวันท่ี 14-15 มกราคม 2561 และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  [รายละเอียดตาม
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 19 (19/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า   
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ส่วนตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 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 

  

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ าเภอเคียนซา ชัยบุรี พระแสง และเกาะสมุย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

29 22 06.43 18.22 10.13 22.02 

อ.เกาะสมุย 

   

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

29 24 06.40 18.17 09.46 20.27 

นครศรธีรรมราช 

   

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 
ส่วนมากบริเวณอ าเภอเชียรใหญ่ หัวไทร และชะอวด  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

29 23 06.39 18.19 11.42 02.57 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 16.9    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 146.5 มม. ท่ี  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 31.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นายบวร อสัมภินวัฒน์ 
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 าวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 00.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝน และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีก าลังแรง ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนท่ี
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงท่ีซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออก
จากฝั่งในช่วงวันท่ี 14-15 มกราคม 2561 และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด  [รายละเอียดตาม
ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 19 (19/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 01.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 01.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไป มีเมฆบางส่วนกับอากาศเย็นในตอนเช้า   
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ส่วนตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 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 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

29 22 06.31 18.17 
07.53
และ

20.22 

02.10
และ

12.52 

จังหวัดยะลา 

 

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

29 22 06.30 18.18 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

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

27 22 06.28 18.15 19.20 11.15 

รายงานอากาศบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยกระจายและฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 16.9    ซ ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 146.5 มม. ท่ี  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 31.9    ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นายบวร อสัมภินวัฒน์ 
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/

