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รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
ประจ าวันอาทิตย ์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 

อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวานนี้ และอุณหภูมิต่ าสุดเช้าวันนี้ (ซ) และปริมาณน้ าฝนตั้งแตเ่วลา 07.00 น.เม่ือวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้ (มม.) 
สถานี สูงสุด ต่ าสุด ฝน สถานี สูงสุด ต่ าสุด ฝน 

สอต.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 36.6 23.0 0.4 สอต.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 33.8 23.8 0.0 
กตอ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 30.5 23.6 9.7 กกษ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 33.5 22.3 0.4 
สอต.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 36.0 24.2 0.0 สอต.พะเยา  อ.เมือง  จ.พะเยา 35.4 23.8 0.0 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 34.9  23.2 0.0 สอต.น่าน  อ.เมือง จ.น่าน 37.1 25.5 0.0 
กตอ.อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 26.4 13.2 0.2 กกษ.น่าน  อ.เมือง  จ.น่าน 34.5 24.2 0.0 
สอต. ล าพูน  อ.เมือง  จ.ล าพูน 36.0 23.5 8.3 กอท.ท่าวังผา  จ.น่าน 35.5 25.3 0.6 
สอต.ล าปาง  อ.เมือง  จ.ล าปาง 34.7 23.0 12.1 กอท.ทุ่งช้าง  จ.น่าน 34.3 24.4 0.0 
กกษ.ล าปาง  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง  33.0 23.8 18.8 สอต.แพร่  อ.เมือง  จ.แพร่ 35.0 24.0 12.6 
กตอ.เถิน  อ.เถิน  จ.ล าปาง 35.5 24.2 5.6 สอต.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 35.0 24.5 0.6 
สอต.ตาก  อ.เมือง  จ.ตาก 35.0 23.7 3.4 สอต.สุโขทัย  ต.ทับผึ้ง  อ.ศรีส าโรง 34.0 23.6 6.0 
กตอ.เข่ือนภูมิพล อ.สามเงา  จ.ตาก 33.2 24.5 0.4 กกษ.ศรีส าโรง ต.คลองตาล จ.สุโขทัย   34.0 24.0 7.6 
กตอ.แม่สอด  จ.ตาก 33.5 23.3 1.1 สอต.พิษณุโลก อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 34.0 22.4 23.5 
กกษ.ดอยมูเซอ อ.เมือง จ.ตาก  27.9 20.4 18.2 สอต.พิจิตร  อ.เมือง  จ.พิจิตร 33.4 23.4 14.7 
กอท.อุ้มผาง  อ.อุ้มผาง  จ.ตาก 32.2 22.5 19.0 สอต.ก าแพงเพชร อ.เมือง ก าแพงเพชร 32.5 24.0 6.2 
สอต.เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 34.5 23.0 20.4 กอท.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ ์ 35.3 22.9 9.4 
กอท.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 34.2 23.5 2.9 อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  31.5 20.0 0.0 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  - - - อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 31.0 22.5 0.0 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ - - 0.0 อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่  - - - 
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ - - - อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ - - - 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - - 4.5 อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 30.2 18.1 0.0 
อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ - - - อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  34.7 23.6 2.0 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ - - - อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ - - 0.0 
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ - - - อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ - - - 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 34.5 21.5 0.0 อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ - - - 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 
 ต.แม่วิน  อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

- - - โครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ - - - 

พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ 27.0 14.5 0.0 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
 (หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง) 

- - - 

กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่   

15.3 13.6 11.0 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

27.5 12.6 1.5 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่  

26.4 17.6 0.0 ยอดดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม่   

18.4 10.9 15.8 

อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานน้ี วัดได้ 37.1ซ.ท่ี อ.เมือง  จ.น่าน อุณหภูมิต่ าสุดเช้าวันน้ี วัดได้ 10.9ซ.ที ่ยอดดอยอินทนนท์  
                                                อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่   

- ท่ี จังหวัดเชียงใหม่วันน้ีดวงอาทิตย์ตก เวลา 18.58 น.      - พรุ่งน้ีดวงอาทิตย์ข้ึน เวลา 05.46 น. 
หมายเหตุ :     สอต. = สถานีอุตุนิยมวิทยา   กตอ.=กลุ่มงานตรวจอากาศ       กกษ. = กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตร           กอท. = กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทก 

หนาวจัด (ต่ ากว่า 8.0ซ.) อากาศหนาว ( 8.0-15.9ซ) อากาศเย็น ( 16.0-22.9ซ) อากาศร้อน ( 35.0-39.9ซ) อากาศร้อนจัด (ต้ังแต่ 40ซ ขึ้นไป) 
ฝนเล็กน้อยวัดจ านวนไม่ได้ ( T ) 

( ต่ ากว่า 0.1 มม. ) 
ฝนเล็กน้อย 

( 0.1-10.0 มม. ) 
ฝนปานกลาง 

( 10.1-35.0 มม.) 
ฝนหนัก 

(35.1-90.0 มม.) 
ฝนหนักมาก 
(90.1 ขึ้นไป) 

 

 


