
  

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนหรือฝนฟ้า

คะนองหลายพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้า
คะนองหลายพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยยังคงมีกำลัง
แรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังต่อเน่ืองไปอีก 1-2 วัน ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 [รายละเอียดตามประกาศศูนย์ ฯ 
ฉบับที่ 13 (24/2566)] 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

ตอนบนของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นท่ี 
ตอนล่างของภาค มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทว ี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

27 24 06.36 18.25 18.50 - 

อำเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 28 23 06.37 18.26 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 29 22 06.37 18.27 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี 
และมีฝนหนักบางแห่ง 
บริเวณอำเภอเมือง ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

28 24 06.39 18.27 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 17.8 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 52.5 มม. ท่ี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 32.0 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจนัทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมฝีน

หรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน
หรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นท่ีและมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนท่ีตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณ
อ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังต่อเนื่องไปอีก 1-2 วัน ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 
[รายละเอียดตามประกาศศูนย์ ฯ ฉบับท่ี 13 (24/2566)] 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 18.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

ตอนบนของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ตอนล่างของภาค มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บรเิวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 
 ขึ้น
เวลา 

พรุ่งนี้ 
ตก

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที ่

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

  

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร  

28 19 06.46 18.20 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร  

27 18 06.46 18.21 08.57 18.45 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-3 เมตร  

29 22 06.46 18.23 07.29 19.37 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมคีลื่นสูง 2-4 เมตร  

29 22 06.46 18.27 06.52 20.13 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมฝีนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ่ำสดุ วัดได้ 17.8 °ซ. ท่ี ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ฝนมากท่ีสดุภาคใต้ วัดได้ 52.5 มม. ท่ี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 32.0 °ซ ท่ี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

  

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนหรือฝน

ฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือ
ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
ยังคงมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังต่อเนื่องไปอีก 1-2 วัน ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ ฯ ฉบับท่ี 13 (24/2566)] 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. วันนีจ้นถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

ตอนบนของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที ่
ตอนล่างของภาค มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 18.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์
น้ำทะเล 
วันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์ บ้านนาสาร บ้านนาเดิม  
เคียนซา เวียงสระ และพระแสง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มฝีนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

25 22 06.45 18.29 06.59 20.56 

อำเภอเกาะสมยุ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มฝีนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

29 25 06.42 18.25 06.48 20.25 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
และมีฝนหนักบางแห่ง 
บริเวณอำเภอเมือง ท่าศาลา ปากพนัง เชียรใหญ่ หัวไทร  
และชะอวด 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

28 23 06.41 18.26 08.59 00.07 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 17.8 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 52.5 มม. ที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 32.0 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
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ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันจันทร์ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2566 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีฝนหรือฝน

ฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง 

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือ
ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย
ยังคงมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังต่อเนื่องไปอีก 1-2 วัน ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 [รายละเอียด
ตามประกาศศูนย์ ฯ ฉบับท่ี 13 (24/2566)] 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. วันนีจ้นถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

ตอนบนของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที ่
ตอนล่างของภาค มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มฝีนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที ่
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงูมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 18.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์
น้ำทะเล 
วันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 

จังหวัดปัตตาน ี

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
และมีฝนหนักบางแห่ง 
บริเวณอำเภอเมือง ยะหร่ิง ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

27 23 06.34 18.24 
04.50 
และ 

17.44 
08.45 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอกรงปีนัง บันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.  

27 23 06.32 18.24 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
และมีฝนหนักบางแห่ง 
บริเวณอำเภอเมือง บาเจาะ ย่ีงอ เจาะไอรอ้ง ตากใบ สุไหงปาดี  
และสุไหงโก-ลก  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-45 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร 

26 23 06.31 18.21 17.37 08.03 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 17.8 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 52.5 มม. ที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 32.0 °ซ ที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
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