
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
                      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ส่วนมากบ่ายถึงค ่า 
                      ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงที ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก่าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง อนึ ง ส่าหรับในช่วงวันที  13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ งจะท่าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก่าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที  14-16 
พ.ย. 2562                
                       ส่าหรับช่วงวันที  14-15 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
                       ส่าหรับช่วงวันที  15-16 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ให้ประชาชนระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 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 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อ่าเภอเมือง หาดใหญ่  
คลองหอยโข่ง และสะเดา ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 24 17.56 06.08 
09.50
และ

22.22 

04.00
และ

15.48 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที      
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 33 23 17.57 06.08 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที     
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 31 22 17.57 06.08 - - 

จังหวัดพัทลุง 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต กงหรา  
ตะโหมด และป่าบอน ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลสาบสงขลามีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร 

32 24 17.57 06.10 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที  อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.5  ่ซ. ที  ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 16.8 มม. ที  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6  ่ซ. ที  อ.เมือง จ.ตรัง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 าวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
                      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ส่วนมากบ่ายถึงค ่า 
                      ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงที ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก่าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง อนึ ง ส่าหรับในช่วงวันที  13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ งจะท่าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก่าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที  14-16 
พ.ย. 2562                
                       ส่าหรับช่วงวันที  14-15 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
                       ส่าหรับช่วงวันที  15-16 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ให้ประชาชนระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 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 
จังหวดัเพชรบุรี 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอหนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน 
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  

33 24 17.51 06.17 - - 

อ าเภอหัวหิน 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที    
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  

30 23 17.52 06.17 
06.32
และ

16.24 

12.13
และ

23.30 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที  
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย 
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  

32 22 17.53 06.17 09.19 22.57 

จังหวัดชุมพร 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอสวี ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ และละแม  
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  

32 24 17.57 06.18 11.10 20.53 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที  อุณหภูมิต ่าสุด วัดได้ 20.5  ่ซ. ที  ท่าอากาศยานภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
ฝนมากที สุดภาคใต้ วัดได้ 16.8 มม. ที  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 33.6  ่ซ. ที  อ.เมือง จ.ตรัง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 าวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
                      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ส่วนมากบ่ายถึงค ่า 
                      ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงที ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก่าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง อนึ ง ส่าหรับในช่วงวันที  13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ งจะท่าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก่าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที  14-16 
พ.ย. 2562                
                       ส่าหรับช่วงวันที  14-15 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
                       ส่าหรับช่วงวันที  15-16 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ให้ประชาชนระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 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 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอไชยา ท่าฉาง เมือง พุนพิน กาญจนดิษฐ์  
และดอนสัก ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 21 17.59 06.16 
00.00
และ

12.07 

04.30
และ

19.37 

อ าเภอเกาะสมุย 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

31 22 17.55 06.13 
11.24
และ

23.56 

03.34
และ

19.48 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอขนอม สิชล ท่าศาลา  
เมือง ฉวาง ทุ่งใหญ่ และนาบอน 
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 22 17.57 06.12 
00.58 
และ 

13.30 

06.09
และ

21.44 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที  อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.5  ่ซ. ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภเูก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 16.8 มม. ที  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6  ่ซ. ที  อ.เมือง จ.ตรัง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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 าวันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

ออกประกาศเวลา 12.30 น. 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
                      พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนลดลง ส่วนมากบ่ายถึงค ่า 
                      ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ บริเวณความกดอากาศสูงที ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก่าลังอ่อน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปก
คลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนล่าง อนึ ง ส่าหรับในช่วงวันที  13-15 พ.ย. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะ
แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ งจะท่าให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีก่าลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่งในช่วงวันที  14-16 
พ.ย. 2562                
                       ส่าหรับช่วงวันที  14-15 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร  
                       ส่าหรับช่วงวันที  15-16 พ.ย. 2562 บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  
ให้ประชาชนระวังฝนตกหนักในช่วงวันดังกล่าวด้วย ส่วนอ่าวไทยคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 13.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.   
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 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 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอโคกโพธ์ิ หนองจิก เมือง และยะหริ ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 24 17.54 06.05 
09.29
และ

22.04 

03.40
และ

14.54 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอกาบัง บันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

32 24 17.55 06.03 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากบริเวณอ่าเภอศรีสาคร จะแนะ สุคิริน และแว้ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 2 เมตร 

32 23 17.52 06.02 
07.48
และ

20.48 

02.41
และ

13.48 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที  อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.5  ่ซ. ที  ท่าอากาศยานภูเกต็ จ.ภเูก็ต 
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 16.8 มม. ที  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 33.6  ่ซ. ที  อ.เมือง จ.ตรัง 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
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/

