
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 25 06.04 18.01 
00.48 
และ 

12.52 

06.45และ
19.15 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

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

29 23 06.05 18.02 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. 

30 22 06.05 18.02 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูง 1-2  เมตร 

31 24 06.06 18.02 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.4   ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ ทา่อากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 81.3 มม. ท่ี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6   ซ. ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุร ี

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกบัมีฝนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากบริเวณอ าเภอเขาย้อย บา้นแหลม และหนองหญา้ปล้อง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

34 26 06.11 17.59 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกบัมีฝนฟ้าคะนอง รอ้ยละ 60 ของพื้นที่  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

31 25 06.11 18.00 
09.24
และ

18.15 

01.35
และ

14.51 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอ าเภอทับสะแก บางสะพาน  
และบางสะพานน้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร   
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

28 23 06.11 18.01 12.21 01.02 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

29 24 06.12 18.04 13.25 - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.4   ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ ทา่อากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 81.3 มม. ท่ี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6   ซ. ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมายอุณหภูมิ ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

30 23 06.11 18.05 
02.41
และ

14.29 

06.25
และ

22.44 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 24 06.08 18.02 
02.00
และ

14.07 

06.04
และ

22.24 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 24 06.08 18.03 
03.51
และ

16.31 

00.55 
และ 

08.54 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.4   ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ ทา่อากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 81.3 มม. ท่ี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6   ซ. ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 18.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และ
ทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ท าให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกชุก
และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส าหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันนี้ 
จนถึงเวลา 19.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 25 06.02 17.59 
00.01 
และ 

12.07 

06.22
และ

17.53 

จังหวัดยะลา 

 

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

31 24 06.01 17.59 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นท่ี  
และมีฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 23 05.59 17.57 
10.00
และ

23.42 

05.47
และ

16.16 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเกือบท่ัวไป และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ าสุด วัดได้ 22.4   ซ. ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา และ ทา่อากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ฝนมากท่ีสุดภาคใต้ วัดได้ 81.3 มม. ท่ี อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6   ซ. ท่ี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรี ประเทศ 

ผู้พยากรณ์อากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

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

