
 

 
ฉบับประจำวันท่ี…23…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชDา (..)บEาย หนDา จำนวน 1 แผEน 

จงัหวดัพิษณุโลก ฝึกกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (ส่วน

หนา้) เตรียมพร้อมเผชิญเหตุรับสถานการณ์อุทกภยัในช่วงฤดูฝน	

 
วนัที& 22 กรกฎาคม 2564 นายศกัดิ6ชยั คณุานุวฒัน์ชยัเดช รองผู้ว่าราชการจงัหวดัพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึก

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ(ส่วนหน้า) ประจําปี 2564  ทั Xงนี Xกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

ได้มอบหมายให้ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก เปิดการฝึกกองบญัชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื&อฝึกเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ  

รับสถานการณ์อุทกภยัในช่วงฤดฝูน ปี 2564 และทดสอบการปฏิบติังาน ประเมินความพร้อมด้านบุคลกร ทรัพยากร สถานที&

และสิ&งอํานวยความสะดวก อีกทั Xงเพื&อแลกเปลี&ยนองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที&

ศูนย์ฯ ที&เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างวันที& 22-23 ก.ค.64 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยัเขต 9 พิษณุโลก         

          โดยตลอดการฝึกอบรมทั Xงสองวนั จะมีการบรรยายอบรมและการจดัทําแผนสนับสนุนกองบญัชาการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) และระเบียบพิธีปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ ซึ&งแบ่งออกเป็น 9 ห้องย่อย โดยมี

วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที& ปภ.

เขต 9 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที&สาํนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สโุขทยั อุตรดิตถ์ รวม 70 คน

เข้าร่วมอบรม 
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ฉบับประจำวันท่ี…23…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชDา (..)บEาย หนDา จำนวน 1 แผEน 

พายุฝนถล่ม 'ตาก' พัดต้นไม้หักโค่นล้มขวางถนน เตือนปชช.ระวังอันตราย 

 
22 ก.ค.64 - ผู้สื.อข่าวรายงานวา่ ตลอดทั =งคืนที.ผ่านมา ได้มีพายุฝนตกลงมาหนกัตามแนวชายแดนไทย-เมียนมโดยเฉพาะ
ในพื =นที.หลายอําเภอของจังหวดัตาก เช่น อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.อุ้มผาง ทําให้มีดินสไลด์ หรือดินถล่ม
จากภูเขาหรือยอดดอย รวมทั =งมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มขวางถนน ในเส้นทางที.ประชาชนเดินทางสัญจร ดังนั =น 
ทางหน่วยงานที.เกี.ยวข้องฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร หน่วยงานป้องกันและบรรเทาภยั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น จึงขอ
แจ้งเตือนประชาชน ที.สญัจรเดินทางผ่านไปมาในช่วงที.มีพายุฝนตก ให้ระมดัระวงัการใช้เส้นทางให้มากที.สุด เพราะอาจ
เกิดอนัตรายระหว่างการเดินทาง ในช่วงฝนตกหนกัและยงัอาจจะมีนํ =าป่าไหลหลากมาท่วมถนนได้ 
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี = กองร้อยทหารพรานที. 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที. 35 ได้รับแจ้งจากประชาชน
ในพื =นที. ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ว่าที.บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 แม่สอด-แม่สะเรียง หลัก
กิโลเมตรที. 115-116 บริเวณบ้านแม่สลิดหลวง หมู่ที. 2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง เกิดเหตลุมฝนพายุกรรโชกแรง ทําให้ต้นไม้
ใหญ่โค่นล้มขวางเส้นทางการจราจร ทหารจึงได้จดักําลงัพลชุดปฏิบติัการบรรเทาสาธารณภยัช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สอง และหมวดทางหลวงท่าสองยาง พร้อม
เครื.องมืออุปกรณ์ตดัไม้ เข้าทําการเลื.อยตดัไม้ที.โค่นล้มขวางเส้นทางการจราจร ซึ.งเจ้าที.สามารถเคลียร์เส้นทาง และเปิดใช้
การจราจรได้อย่างรวดเร็ว 
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ฉบับประจำวันท่ี…23…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชDา (..)บEาย หนDา จำนวน 1 แผEน 

ชุมพร – จดัสร้าง (Quarantine) แผนปฏิบติัการรองรบักลุ่มเสี;ยงสูง ผูป่้วยติดเชื@อโควิด 19 และกลุ่มผูเ้ปราะบาง 

วันที& 22 กรกฎาคม 2564 นายสมพร  ปัจฉิมเพ็ชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการจัดแผน 
ปฏิบัติการรองรับกลุ่มเสี&ยงสงู ผู้ ป่วยติดเชื Mอโควิด 19 และกลุ่มผู้ เปราะบาง ในเขตพื Mนที&ตําบลปากนํ Mาอําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร ร่วมกับ นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิY ปลัดจังหวัดชุมพร  นายนักรบ ณ ถลาง นายอําเภอเมืองชุมพร   
นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ&นจังหวัดชุมพร   นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จงัหวดัชุมพร   นายพงศธร เนื&องชุมพรนายกองค์การบริหารสว่นตําบลปากนํ Mา  นายอธิวสั ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรี
ตําบลปากนํ Mาชุมพร พร้อมหน่วยงานที&เกี&ยวข้องเข้าปรึกษาการดําเนินการจัดสร้าง สถานที&ควบคุมเพื&อสังเกตการณ์ 
เริ&มป่วย ศนูย์พกัคอยและการแยกกักตวัที&ชุมชน ศนูย์พกัคอยและการแยกกักตวัที&บ้าน และดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางที&ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป 
โดยให้จัดทําสถานที&ควบคุมเพื&อสังเกตการณ์เริ&มป่วย 2 แห่ง 1ที& ม.3อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 25 เตียงโดยแยก 
ชายหญิง 2 ที&หอประชุมสมาคมชาวประมงร่วมใจเบื Mองต้นแยกชายหญิง30เตียงชาย15เตียง หญิง15เตียง โดยจะให้เปิด
ใช้ได้ภายในวนัที& 26 กรกฎาคม 2564 เพื&อรองรับกับสถานการการแพร่ระบาดของโรงโควิด 19 ในปัจจุบนั 
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พ่อเมืองศรีสะเกษตรวจเยี3ยมมอบสิ3งของให้กําลังใจและให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที3 

พ่อเมืองศรีสะเกษตรวจเยี3ยมมอบสิ3งของให้กําลังใจและให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที3ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจและ 
จุดบริการประชาชน ที3อําเภอศิลาลาด อําเภอราษีไศล อําเภอบึงบูรพ์ และอําเภอยางชุมน้อย เมื3อวนัที3 30 ธันวาคม 2563 
เวลา 17.30 น. ที3จุดบริการประชาชนชุมชนบ้านดู่น้อย ตําบลโจดม่วง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  
พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์  
นวลสายย์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกตรวจเยี3ยมมอบสิ3งของ 
ให้กําลังใจและให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที3ผู้ ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจและจุดบริการประชาชน โดยมี นายเรวัต  
เครือบุดดีมหาโชค นายอําเภอศิลาลาด พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี ผู้ กํากับการสถานีตํารวจราษีไศล เจ้าหน้าที3ตํารวจ  
จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อพปร. ชรบ. ให้การต้อนรับและนําตรวจเยี3ยมให้กําลงัใจ 
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หลงัจากนั ]นนายวฒันา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจงัหวดัศรีสะเกษ และคณะ ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี3ยมมอบสิ3งของให้กําลงัใจ
และให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที3ผู้ปฏิบติังานประจําจุดตรวจ และจุดบริการประชาชน ที3อําเภอราษีไศล อําเภอบึงบูรพ์ และ
อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้เน้นยํ ]าให้ทุกจุดดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และข้อสั3งการของจงัหวดัศรีสะเกษ ในการบงัคบัใช้ข้อกฎหมายด้านการจราจรพร้อมทั ]งอํานวย
ความสะดวกด้านการจราจรแก่พี3น้องประชาชนผู้ เดินทางกลบัภูมิลําเนาอย่างเคร่งครัด เพื3อให้สถิติการเกิดอุบติัเหตใุน
พื ]นที3ลดลง พร้อมทั ]งเน้นยํ ]าให้ปฏิบติัตามมาตรการการควบคมุและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ]อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2136
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาผักตบชวา...

รหัสข่าว: C-210723031011(23 ก.ค. 64/04:10) หน้า: 1/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 99.72 Ad Value: 47,865.60 PRValue : 143,596.80 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2136
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาผักตบชวา...

รหัสข่าว: C-210723031011(23 ก.ค. 64/04:10) หน้า: 2/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 99.72 Ad Value: 47,865.60 PRValue : 143,596.80 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2136
วันที่: ศุกร์ 23 - พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาผักตบชวา...

รหัสข่าว: C-210723031011(23 ก.ค. 64/04:10) หน้า: 3/3

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 99.72 Ad Value: 47,865.60 PRValue : 143,596.80 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 1/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 2/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 3/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 4/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 5/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 6/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11195
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: 'ตู่'ทำเข้ม-ดับข้างถนน ห้ามมีอีก ป่วย1.3หมื่น2วันซ้อน

รหัสข่าว: C-210723012038(23 ก.ค. 64/04:06) หน้า: 7/7

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 343.95 Ad Value: 533,122.50 PRValue : 1,599,367.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14695
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: โควิดลามทั่วโลก

รหัสข่าว: C-210723005027(23 ก.ค. 64/06:08) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 43.68 Ad Value: 39,312 PRValue : 117,936 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
ฉบับประจำวันท่ี…23…..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชDา (..)บEาย หนDา จำนวน 1 แผEน 

 
 
 

สภาพอากาศวนันี,  กรมอุตุฯ เตือนมรสุม 38จว.ฝน
หนกั เสี7ยงท่วมฉบัพลนั 
สภาพอากาศวันนี,	กรมอุตุฯ	เตือนมรสุม ฝนถล่ม 38	จังหวัด ตกหนักร้อยละ 70	ของพื,นทีA กทม.โดนด้วย ระวังอันตราย 

เสีAยงเกิดนํ,าท่วมฉับพลัน-นํ,าป่าไหลหลาก	

วันที7 23	ก.ค.2564	กรมอุตุนิยมวิทยา	พยากรณ์อากาศ 24	ชั7วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบน
ของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับ มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ที7พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย 

และอ่าวไทยมีกาํลังแรง	
 

ลักษณะเช่นนี,ทาํให้ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชน

บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที7ตกหนักและฝนที7ตกสะสม ซึ7 งอาจทาํให้เกิดนํ,าท่วมฉับพลัน นํ,าป่าไหลหลากได้ สาํหรับ

คลื7นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั,งแต่จังหวัดพงังาขึ,นมามีกาํลังแรง โดยมีคลื7นสูง 2-3	เมตร บริเวณที7มีฝนฟ้าคะนอง

คลื7นสูงมากกว่า 3	เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั7งในระยะนี, 	

อนึ7 ง พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา”	บริเวณประเทศจีนตอนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามไปทาง
ตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ 150	กิโลเมตร พายุนี, ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ส่วนฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่ นละออง/หมอกควันมีน้อย	

 

พยากรณ์อากาศสาํหรับประเทศไทยตั,งแต่เวลา 06.00	น.วนันี,  ถึง 06.00	น.วันพรุ่งนี, 	

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื,นที7 กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน 

ลาํปาง พะเยา น่าน ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิตํ7าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส 

ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.	

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื,นที7 กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ 

สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร อาํนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิตํ7าสุด 23-25 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

(../ .. )www.khaosod.co.th 



ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื,นที7 บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิตํ7าสุด 24-

25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. 

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื,นที7 กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิ

ตํ7าสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื7นสูง 

1-2 เมตร บริเวณที7มีฝนฟ้าคะนองคลื7นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั7งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื,นที7 ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์

ธานี ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิตํ7าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ 

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื7นสูง 1-2 เมตร บริเวณที7มีฝนฟ้าคะนองคลื7นสูงประมาณ 2 เมตร 

ภาคใต้ (ฝั7งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื,นที7 ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พงังา และภูเก็ต อุณหภูมิตํ7าสุด 22-26 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ตั,งแต่จังหวดัพังงาขึ,นมา ลมตะวนัตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. 

ทะเลมีคลื7นสูง 2-3 เมตร บริเวณที7มีฝนฟ้าคะนองคลื7นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั,งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวนัตกเฉียงใต้ 

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื7นสูง 1-2 เมตร บริเวณที7มีฝนฟ้าคะนองคลื7นสูงประมาณ 2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40	ของพื,นที7 อุณหภูมิตํ7าสุด 25-27	องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 

32-35	องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25	กม./ชม. 
 

	 	
 
 


