
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันจนัทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก และปริมาณฝน
สะสมในช่วง 1-2 วันนี ้ 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

ตั้งแต่ จังหวัดภูเกต็ขึ้นไป มเีมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร  
ตั้งแต่ จังหวัดกระบีล่งมา มเีมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณคาบสมุทรสทิงพระ อ าเภอรตัภูมิ ควนเนยีง  
บางกล่ า หาดใหญ่  และสะเดา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว  
15-35 กม./ชม.  ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร   

34 26 18.39 06.09 
05.56
และ

17.55 

11.32
และ

23.46 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  34 23 18.39 06.10 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  34 24 18.39 06.11 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่   
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์  
ตะโหมด กงหรา และป่าบอน ลมตะวันตกเฉยีงใต้ ความเร็ว  
15-35  กม./ชม. ทะเลสาบสงขลาคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

34 24 18.41 06.10 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมฝีนหนักถึงหนักบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 80.3 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันจนัทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก และปริมาณฝน
สะสมในช่วง 1-2 วันนี ้ 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

ตั้งแต่ จังหวัดภูเกต็ขึ้นไป มเีมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร  
ตั้งแต่ จังหวัดกระบีล่งมา มเีมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดเพชรบุรี 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 18.50 06.02 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ 
และมฝีนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 18.50 06.03 
12.48
และ

22.47 

06.09
และ

15.39 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

28 24 18.49 06.05 21.37 08.02 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

30 23 18.50 06.10 01.42 18.58 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมฝีนหนักถึงหนักบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 80.3 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันจนัทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก และปริมาณฝน
สะสมในช่วง 1-2 วันนี ้ 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

ตั้งแต่ จังหวัดภูเกต็ขึ้นไป มเีมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร  
ตั้งแต่ จังหวัดกระบีล่งมา มเีมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่งบรเิวณอ าเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง 
วิภาวดี คีรรีัฐนิคม พนม บ้านตาขนุ พุนพิน เมือง และเกาะสมุย  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

34 25 18.47 06.12 
03.25
และ

18.46 
10.27 

อ.เกาะสมุย 

   

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
และมฝีนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 18.44 06.08 
03.27
และ

18.29 
10.46 

นครศรีธรรมราช 

   

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอถ้ าพรรณรา ฉวาง ช้างกลาง พิปูน ทุ่งใหญ่ 
นาบอน บางขัน ลานสกา และทุ่งสง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2  เมตร 

34 25 18.43 06.10 
06.43
และ

20.45 
13.11 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมฝีนหนักถึงหนักบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 80.3 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันจนัทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก และปริมาณฝน
สะสมในช่วง 1-2 วันนี ้ 
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก าลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

ตั้งแต่ จังหวัดภูเกต็ขึ้นไป มเีมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 3 เมตร  
ตั้งแต่ จังหวัดกระบีล่งมา มเีมฆเปน็ส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที ่

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง หนองจิก โคกโพธ์ิ ยะรัง และแม่ลาน  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

34 24 18.36 06.08 
04.47
และ

16.00 

10.32
และ

23.02 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง เบตง กาบัง  
ยะหา บันนังสตา และธารโต  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  

33 23 18.34 06.08 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอรือเสาะ สุคริิน ศรีสาคร  
ระแงะ จะแนะ และแว้ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

34 23 18.32 06.05 13.38 21.09 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและมฝีนหนักถึงหนักบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 80.3 มม. ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ ซ ท่ี อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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