
  

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 23.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที ่

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที ่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ ่มมีกำลังอ่อนลง                          

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 24.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 24.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู 1-2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 24.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 24.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี ้

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอควนเนียง บางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม 
สะเดา และนาทว ี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 25 06.10 18.26 
02.55 
และ 

16.03 

09.32 
และ 

21.33 

อำเภอหาดใหญ ่

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

35 22 06.11 18.27 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

34 23 06.11 18.27 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอกงหรา บางแกว้ ตะโหมด ป่าบอน และปากพะยูน 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ำกวา่ 1 เมตร 

34 24 06.12 18.28 - - 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 20.6 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานกระบ่ี จ.กระบ่ี 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 36.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.9 °ซ ที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  

และทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
นายชานุพงษ ์พจนไกร 

ผู้พยากรณอ์ากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 23.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที ่

    ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที ่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ ่มมีกำลังอ่อนลง                          

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 24.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 24.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู 1-2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 24.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 24.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลพรุ่งนี ้

สูงสุด   ต่ำสุด 
พรุ่งนี ้

 ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  
ส่วนมากบริเวณอำเภอหนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน และทา่ยาง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 25 06.09 18.32 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

31 24 06.09 18.32 
11.15 
และ 

20.30 

03.53 
และ 

14.39 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก บางสะพาน  
และบางสะพานน้อย ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 06.10 18.32 17.29 04.40 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมอืง ท่าแซะ สวี หลังสวน และพะโต๊ะ  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 24 06.14 18.34 16.15 07.20 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 20.6 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานกระบ่ี จ.กระบ่ี 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 36.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.9 °ซ ที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  

และทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
นายชานุพงษ ์พจนไกร 

ผู้พยากรณอ์ากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 23.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที ่

 ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที ่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ ่มมีกำลังอ่อนลง               

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 24.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 24.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู 1-2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 24.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 24.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมอืง พุนพิน กาญจนดิษฐ์ ดอนสกั  
บ้านนาเดิม เคียนซา บ้านนาสาร เวียงสระ เกาะสมุย  
และเกาะพะงัน 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

34 23 06.15 18.33 
02.35 
และ 

16.25 
08.19  

อำเภอเกาะสมยุ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 25 06.11 18.30 
02.04 
และ 

16.24 
08.18 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอเมือง นบพิตำ ท่าศาลา พรหมคีรี ลานสกา  
พระพรหม ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ และชะอวด 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

34 24 06.12 18.30 18.49 11.00 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 20.6 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานกระบ่ี จ.กระบ่ี 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 36.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.9 °ซ ที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี          

และทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
นายชานุพงษ ์พจนไกร 

ผู้พยากรณอ์ากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 23.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
  พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที ่

  ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง                          

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 24.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 24.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู 1-2 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกวา่ 2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 24.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 24.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมาย
อุณหภูม ิ

ดวงอาทิตย ์
น้ำทะเลวัน

พรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี ้

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มท่ี 
ลง 

เต็มท่ี 

จังหวัดปัตตาน ี

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ หนองจิก แมล่าน และยะรัง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 24 06.08 18.24 
01.53 
และ 

13.57 

08.59 
และ 

20.13 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอเมือง กาบัง ยะหา และกรงปีนัง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 

33 24 06.08 18.23 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
บริเวณอำเภอศรีสาคร จะแนะ สุคิริน และแว้ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 24 06.06 18.21 01.15 17.52 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้ ของสถานตีรวจอากาศมีดงันี ้
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 20.6 °ซ. ที่ ทา่อากาศยานกระบ่ี จ.กระบ่ี 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 36.0 มม. ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.9 °ซ ที่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  

และทา่อากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
นายชานุพงษ ์พจนไกร 

ผู้พยากรณอ์ากาศ 
ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมอืงงาม 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

 

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

