
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มฝีนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสงขลา 

  

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอหาดใหญ่ คลองหอยโข่ง สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

33 26 18.02 06.04 
08.25 
และ 

21.09 

02.40 
และ 

14.17 

อ าเภอหาดใหญ่ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

34 23 18.02 06.05 - - 

อ าเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

34 24 18.03 06.05 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอกงหรา ตะโหมด และป่าบอน 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื นสูงประมาณ 1 เมตร  

34 24 18.03 06.06 - - 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่ง ๆ และมฝีนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.0 °ซ. ที  ท่าอากาศยานกระบี  จ.กระบี  
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 63.4 มม. ที  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.4 °ซ ที  วัดได้ 34.9 °ซ ที  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี                      

จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.นราธิวาส และอ.เมือง จ.ภูเกต็ 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มฝีนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้         

ตกเวลา 
พรุ่งนี้     

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอหนองหญ้าปล้อง เขาย้อย บ้านแหลม 
บ้านลาด และแก่งกระจาน ลมตะวันตกเฉียงใต้  
ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมคีลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

30 24 18.00 06.10 - - 

อ าเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

29 24 18.01 06.11 
02.54 
และ 

16.28 

09.08 
และ 

23.06 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด 
กุยบุรี และเมือง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

31 25 18.02 06.11 17.17 07.35 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอท่าแซะ เมอืง และสว ี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

31 24 18.05 06.12 21.00 05.05 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่ง ๆ และมฝีนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.0 °ซ. ที  ท่าอากาศยานกระบี  จ.กระบี  
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 63.4 มม. ที  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.4 °ซ ที  วัดได้ 34.9 °ซ ที  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี                      

จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.นราธิวาส และอ.เมือง จ.ภูเกต็ 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มฝีนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี ้

ตกเวลา 
พรุ่งนี้   

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ส่วนมากบรเิวณอ่าเภอเกาะพะงัน เกาะสมยุ บ้านตาขุน พนม เคยีน
ซา พระแสง และชัยบุร ี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

34 23 18.06 06.11 
12.03 
และ 

22.09 

05.13 
และ 

15.59 

อ าเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

32 26 18.02 06.08 
11.25 
และ 

21.29 

04.35 
และ 

14.45 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอทุ่งใหญ่ บางขัน ทุ่งสง จุฬาภรณ์ และชะอวด 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

34 25 18.03 06.08 
11.59 
และ 

23.34 

06.54 
และ 

16.03 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่ง ๆ และมฝีนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.0 °ซ. ที  ท่าอากาศยานกระบี  จ.กระบี  
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 63.4 มม. ที  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.4 °ซ ที  วัดได้ 34.9 °ซ ที  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี                      

จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.นราธิวาส และอ.เมือง จ.ภูเกต็ 
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/


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ออกประกาศเวลา 11.00 น. 
ลักษณะอากาศท่ัวไป 

     พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
     ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่ส าคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับ
ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต ่าบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม 

พยากรณ์อากาศส าหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร บริเวณที มฝีนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 
ทะเลมคีลื นสูง 2-3 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงมากกว่า 3 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ าทะเลวันพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ าสุด 
วันนี้  

ตกเวลา 
พรุ่งนี้      

ขึ้นเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอทุ่งยางแดง กะพ้อ สายบุรี และไม้แก่น 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร 
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

34 24 18.00 06.02 
07.27 
และ 

20.40 

01.59 
และ 

14.17 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที   
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอรามัน บันนังสตา ธารโต และเบตง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  

34 24 18.00 06.01 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที  
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค ่า 
บริเวณอ่าเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ สุคริิน และแว้ง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื นสูงประมาณ 2 เมตร 

34 23 17.57 05.59 
06.28 
และ 

20.06 
13.37 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนเป็นแห่ง ๆ และมฝีนหนักบางแห่ง อุณหภูมติ ่าสดุ วัดได้ 20.0 °ซ. ที  ท่าอากาศยานกระบี  จ.กระบี  
ฝนมากที สดุภาคใต้ วัดได้ 63.4 มม. ที  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อุณหภูมสิูงสดุ วัดได้ 35.4 °ซ ที  วัดได้ 34.9 °ซ ที  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี                      

จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.นราธิวาส และอ.เมือง จ.ภูเกต็ 
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/

