
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกยงัคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมฝีนหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ตอนล่าง  ลักษณะ

เช่นน้ีท่าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น้้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน้้าฝนสะสม และน้้าป่าไหลหลาก ส้าหรับคลื่นลมใน
อ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

เหนือจังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 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 

  

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

ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูง
มากกว่า 2 เมตร 

30 25 17.56 06.07 
01.32
และ

14.17 

07.31  
และ  

20.44 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที และมีฝน
หนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

30 23 17.57 06.07 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที  และมีฝน
หนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

31 24 17.57 06.07 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที และมีฝน
หนักบางแห่ง  ส่วนมากบริเวณอ่าเภอป่าพะยอม เมือง ศรีนครินทร์ 
เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลาคลื นสูง 1-2 เมตร  

30 24 17.57 06.09 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบทั วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.0   ่ซ ที  ท่าอากาศยานกระบี  อ.เหนือคลอง จ.กระบี  
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 158.3 มม. ที  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ่ซ ที  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันพฤหัสบด ีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกยงัคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมฝีนหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ตอนล่าง  ลักษณะ

เช่นน้ีท่าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น้้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน้้าฝนสะสม และน้้าป่าไหลหลาก ส้าหรับคลื่นลมใน
อ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

เหนือจังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้ 

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุร ี

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอท่ายาง และชะอ่า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเรว็ 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 
1-2 เมตร   

32 25 17.51 06.16 - - 

อ.หัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 
1-2 เมตร  

31 25 17.52 06.16 11.00 02.22 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35  กม./ชม. ทะเลมคีลื นสูง 
1-2 เมตร   

31 24 17.53 06.16 13.18 01.56 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกบัมีฝนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 60 ของพื้นที   
บริเวณอ่าเภอเมือง สว ีทุ่งตะโก หลังสวน และพะโต๊ะ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  

30 24 17.58 06.17 14.12 01.47 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบทั วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.0   ่ซ ที  ท่าอากาศยานกระบี  อ.เหนือคลอง จ.กระบี  
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 158.3 มม. ที  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ่ซ ที  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกยงัคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมฝีนหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ตอนล่าง  ลักษณะ

เช่นน้ีท่าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น้้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน้้าฝนสะสม และน้้าป่าไหลหลาก ส้าหรับคลื่นลมใน
อ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

เหนือจังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 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 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที   
และมฝีนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

29 23 17.59 06.15 15.17 - 

อ.เกาะสมุย 

   

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที   
และมฝีนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมคีลื นสูง ประมาณ 2 เมตร  
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

30 24 17.55 06.12 14.50 00.03 

นครศรีธรรมราช 

   

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที   
และมฝีนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

29 25 17.57 06.11 17.30 09.24 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบทั วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.0   ่ซ ที  ท่าอากาศยานกระบี  อ.เหนือคลอง จ.กระบี  
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 158.3 มม. ที  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ่ซ ที  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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 าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใตฝ้ั่งตะวันออกยงัคงมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมฝีนหนักบางแห่ง บริเวณ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ตอนล่าง  ลักษณะ

เช่นน้ีท่าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนัก น้้าท่วมฉับพลัน ปริมาณน้้าฝนสะสม และน้้าป่าไหลหลาก ส้าหรับคลื่นลมใน
อ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

เหนือจังหวัดสรุาษฎร์ธานีขึ้นไป มเีมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
ตั้งแต่จังหวัดสรุาษฎร์ธานีลงมา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 1-2 เมตร  บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 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 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที   
และมฝีนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

30 24 17.54 06.04 
01.24
และ

14.29 

08.00
และ

19.02 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที และมีฝน
หนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ่าเภอบันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

31 24 17.55 06.03 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที   
และมฝีนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 
เมตร 

29 22 17.52 06.01 00.07 17.25 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบทั วไปและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.0   ่ซ ที  ท่าอากาศยานกระบี  อ.เหนือคลอง จ.กระบี  
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 158.3 มม. ที  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.0   ่ซ ที  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
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/

