
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจาก
ฝั่งในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 
(144/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป อากาศเย็นในตอนเช้า กับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานลีงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 าเภอเมือง จะนะ 
 และสะบ้าย้อย 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 24 18.03 06.21 
02.03
และ

14.49 

08.17
และ

23.08 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเรว็ 20-35 กม./ชม.  31 23 18.05 06.22 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  31 22 18.05 06.22 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2 เมตร 

30 23 18.05 06.24 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได ้22.1    ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 83.8 มม. ท่ี อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ี อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 34.0    ซ ท่ี อ.เมือง จงภูเก็ต 

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 าวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจาก
ฝั่งในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 
(144/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป อากาศเย็นในตอนเช้า กับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานลีงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 

  

มีเมฆบางส่วน และอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

29 22 17.55 06.34 - - 

อ.หัวหิน 

  

มีเมฆบางส่วน และอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

29 21 17.56 06.33 11.02 02.39 

จ.ประจวบคีรีขันธ ์

  

มีเมฆบางส่วน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 23 17.58 06.33 12.59 01.57 

จ.ชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอสวี หลังสวน และละแม  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 23 18.03 06.33 14.22 00.40 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได ้22.1    ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 83.8 มม. ท่ี อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ี อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 34.0    ซ ท่ี อ.เมือง จงภูเก็ต 

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 าวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจาก
ฝั่งในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 
(144/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป อากาศเย็นในตอนเช้า กับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานลีงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ าเภอท่าชนะ ไชยา เมือง กาญจนดษิฐ์ 
ดอนสัก บ้านนาสาร เวียงสระ พระแสง เกาะพะงัน และเกาะสมยุ  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 22 18.06 06.31 15.00 23.55 

อ.เกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

29 24 18.02 06.28 14.35 23.40 

นครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมีฝน
หนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณอ าเภอขนอม สิชล ท่าศาลา เมือง  
ปากพนัง เชียรใหญ่ และหัวไทร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 23 18.04 06.26 17.30 09.47 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได ้22.1    ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 83.8 มม. ท่ี อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ี อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 34.0    ซ ท่ี อ.เมือง จงภูเก็ต 

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 าวัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนร้อยละ40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจาก
ฝั่งในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบน ท าให้ในช่วงวันท่ี 14-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก าลังค่อนข้างแรง [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับท่ี 4 
(144/2561)] 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป อากาศเย็นในตอนเช้า กับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานลีงมา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีแ่ละมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 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 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง ยะหริง่ หนองจิก และสายบุร ี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 24 18.02 06.18 
02.00
และ

15.45 

08.54
และ

21.10 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอเมือง รามัน กรงปินัง และบันนังสตา 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35  กม./ชม.  

31 23 18.03 06.17 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบรเิวณอ าเภอสไุหงปาดี แว้ง สุคิริน จะแนะ และตากใบ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร 

30 23 18.00 06.15 00.32 09.18 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจายและฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมติ่ าสดุ วัดได ้22.1    ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบครีีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 83.8 มม. ท่ี อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎร์ธาน ี อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 34.0    ซ ท่ี อ.เมือง จงภูเก็ต 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
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