ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ออกประกาศเวลา 06.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ด้านตะวันออกของจังหวัดสงขลา ก่าลัง
เคลือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลือนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางและเคลือนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันต่อไป ท่าให้ในช่วงวันที
8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นทีดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้่าท่วมฉับพลัน และน้่าป่าไหลหลาก
ส่าหรับคลืนลมในอ่าวไทยบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง
วันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (117/2561)
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลพรุ่งนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้ พรุ่งนี้
ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดสงขลา
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง
10.28 04.29
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
30
24 17.56 06.07 และ และ
ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
23.00 16.56
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
อาเภอหาดใหญ่
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง
31
22 17.57 06.07
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
อาเภอสะเดา
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง
33
24 17.57 06.07
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
จังหวัดพัทลุง
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง
32
24 17.58 06.09
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลสาบสงขลามีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ออกประกาศเวลา 06.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ด้านตะวันออกของจังหวัดสงขลา ก่าลัง
เคลือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลือนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางและเคลือนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันต่อไป ท่าให้ในช่วงวันที
8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นทีดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้่าท่วมฉับพลัน และน้่าป่าไหลหลาก
ส่าหรับคลืนลมในอ่าวไทยบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง
วันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (117/2561)
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลพรุ่งนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้ พรุ่งนี้ ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดเพชรบุรี
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นทีส่วนมาก
บริเวณอ่าเภอท่ายางและชะอ่า
33
24 17.51 06.16
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลืนสูง 1-2 เมตร
อ.หัวหิน
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นทีส่วนมาก
07.03
บริเวณอ่าเภอทับสะแก บางสะพาน
32
24 17.52 06.16 และ 12.29
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
16.36
ทะเลมีคลืนสูง 1-2 เมตร
จ.ประจวบคีรีขันธ์
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นทีส่วนมาก
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอทับสะแก บางสะพาน
33
23 17.54 06.15 10.03 23.30
และบางพะพานน้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
จ.ชุมพร
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
32
23 17.58 06.16 11.30 20.58
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
ผู้พยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
โทรสาร. 074-311-065
www.songkhla.tmd.go.th

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ออกประกาศเวลา 06.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ด้านตะวันออกของจังหวัดสงขลา ก่าลัง
เคลือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลือนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางและเคลือนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันต่อไป ท่าให้ในช่วงวันที
8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นทีดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้่าท่วมฉับพลัน และน้่าป่าไหลหลาก
ส่าหรับคลืนลมในอ่าวไทยบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง
วันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (117/2561)
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลพรุ่งนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้ พรุ่งนี้ ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
00.21 04.37
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
31
24 18.00 06.15 และ
และ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
12.27 20.24
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
อ.เกาะสมุย
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที
04.00
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
30
24 17.56 06.12 11.47 และ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
20.12
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
นครศรีธรรมราช
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที
01.27 06.24
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
30
24 17.57 06.11 และ
และ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
13.48 22.06
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พยากรณ์อากาศ
ประจาวัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ออกประกาศเวลา 06.30 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญ หย่อมความกดอากาศต่าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ด้านตะวันออกของจังหวัดสงขลา ก่าลัง
เคลือนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลือนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนกลางและเคลือนตัวลงสู่ ทะเลอันดามันต่อไป ท่าให้ในช่วงวันที
8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นทีดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้่าท่วมฉับพลัน และน้่าป่าไหลหลาก
ส่าหรับคลืนลมในอ่าวไทยบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึง
วันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 12 (117/2561)
พยากรณ์อากาศสาหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลืนสูงประมาณ 1 เมตร
คาดหมาย
ดวงอาทิตย์
น้าทะเลพรุ่งนี้
อุณหภูมิ
พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้
จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้
วันนี้ พรุ่งนี้
ขึ้น
ลง
สูงสุด ต่าสุด
ตกเวลา ขึ้นเวลา เต็มที่ เต็มที่
จังหวัดปัตตานี
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอหนองจิก เมือง
09.54 04.21
และยะหริง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
28
23
17.54 06.04 และ และ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
22.31 15.17
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
จังหวัดยะลา
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอธารโต เบตง
29
24
17.55 06.02
และบันนังสตา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
จังหวัดนราธิวาส
มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที
28
22
17.52 06.01
และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณอ่าเภอแว้ง สุไหงปาดี และสุคิริน
08.15 03.00
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
และ และ
ทะเลมีคลืนสูงประมาณ 2 เมตร
ดวงจันทร์
18.34 07.14 21.22 14.15
บริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลืนสูง 2-3 เมตร
นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
ผู้พยากรณ์อากาศ
โทรสาร. 074-311-065
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ส่วนพยากรณ์อากาศ
www.songkhla.tmd.go.th

