
  

ศูนย์อตุุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนยิมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวมีกำลังอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. วันนีจ้นถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี ้
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู1-2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบ่ีลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1เมตร บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจงัหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วนันี ้จนถึงเวลา 18.00 น. วนัพรุ่งนี ้

คาดหมายอุณหภูม ิ ดวงอาทิตย ์ น้ำทะเลพรุ่งนี ้

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 
ขึ้น

เวลา 

พรุ่งนี ้
ตก

เวลา 

ขึ้น 
เต็มท่ี 

ลง 
เต็มท่ี 

จังหวัดสงขลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ บริเวณอำเภอระโนด รัตภูมิ 
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร 

34 26 06.10 18.38 
08.19
และ

20.36 

02.46
และ

13.57 

อำเภอหาดใหญ ่

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

35 23 06.11 18.38 - - 

อำเภอสะเดา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

34 24 06.12 18.38 - - 

จังหวัดพัทลุง 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ บริเวณอำเภอป่าพะยอม ศรีบรรพต 
ศรีนครินทร์ และกงหรา 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ำกวา่ 1 เมตร 

34 25 06.12 18.41 - - 

รายงานอากาศสว่นมากบริเวณภาคใต้  ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.5 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 48.5 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.4 °ซ ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชยั ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณอ์ากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศนูยอ์ุตนุิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวมีกำลังอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู1-2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบ่ีลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1เมตร บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 
 ขึ้น
เวลา 

พรุ่งนี้ 
ตก

เวลา 

ขึ้น 
เต็มที่ 

ลง 
เต็มที่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากบริเวณอำเภอหนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน เขาย้อย บ้านลาด  
และท่ายาง  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

33 24 06.03 18.49 - - 

อำเภอหัวหิน 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

34 23 06.05 18.49 18.28 08.30 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากบริเวณอำเภอหัวหิน ปราณบุรี ทับสะแก บางสะพาน  
และบางสะพานน้อย  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

35 26 06.07 18.48 20.08 08.26 

จังหวัดชุมพร 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง ท่าแซะ สวี และพะโต๊ะ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

32 24 06.11 18.49 20.14 08.26 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต ้ ของสถานีตรวจอากาศมดีังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.5 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 48.5 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.4 °ซ ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวมีกำลังอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู1-2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบ่ีลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1เมตร บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมายอุณหภูมิ ดวงอาทิตย์ น้ำทะเลวันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที่ 
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ บริเวณอำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง 
วิภาวดี บ้านตาขุน พนม เคียนซา  พระแสง และชัยบุรี 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

35 24 06.13 18.47 21.48 08.47 

อำเภอเกาะสมุย 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

34 27 06.09 18.44 21.22 07.57 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ 
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอถ้ำพรรณรา ฉวาง พิปูน 
นบพิตำ ทุ่งใหญ่ นาบอน ช้างกลาง ลานสกา บางขัน และทุ่งสง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

34 24 06.11 18.43 - 14.54 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.5 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 48.5 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.4 °ซ ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชุมนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 

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


 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศ 
ประจำวันอาทิตย์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ออกประกาศเวลา 17.00 น. 

ลักษณะอากาศท่ัวไป 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีสำคัญ มรสุมตะวันตกเฉียงใตท้ี่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวมีกำลังอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ต้ังแต่เวลา 18.00 น. วันนี้จนถึง เวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 
ภาคใตฝ้ั่งตะวนัออก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ 
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสงู1-2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

ภาคใตฝ้ั่งตะวนัตก 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่  
ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
ตั้งแต่จังหวัดกระบ่ีลงมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1เมตร บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร 

พยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 
ต้ังแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ จนถงึเวลา 18.00 น. วันพรุ่งนี้ 

คาดหมาย
อุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ 
น้ำทะเล 
วันพรุ่งนี้ 

สูงสุด ต่ำสุด 
พรุ่งนี้ 

ขึ้นเวลา 
พรุ่งนี้ 

ตกเวลา 
ขึ้น 

เต็มที ่
ลง 

เต็มที่ 

จังหวัดปัตตานี 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอหนองจิก โคกโพธิ์ แม่ลาน 
และ ยะรัง 
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่  1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร 

34 25 06.09 18.35 
07.47
และ

20.45 

00.40
และ

14.09 

จังหวัดยะลา 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำบริเวณอำเภอกาบัง และเบตง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  

34 24 06.09 18.34 - - 

จังหวัดนราธิวาส 

 

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟา้คะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที ่
ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ บริเวณอำเภอรือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ 
สุคิริน และแว้ง  
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงต่ำกวา่ 1 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟา้คะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร 

33 24 06.07 18.32 06.40 22.53 

รายงานอากาศส่วนมากบริเวณภาคใต้ ของสถานีตรวจอากาศมีดังนี้ 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนกระจาย และมีฝนหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 23.5 °ซ. ที่ อ.เมือง จ.พัทลุง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ฝนมากที่สุดภาคใต้ วัดได้ 48.5 มม. ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.4 °ซ ที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายโชคชัย ชมุนุ้ย 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

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

www.songkhla.tmd.go.th 

นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

 

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

