ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 053-277919 โทรสาร 053-277815 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-2726699
พยากรณ์อากาศสําหรับการบิน (ภาคเหนือตอนบน)
แม่ฮ่องสอน -เชียงใหม่ - เชียงราย- พะเยา –ลําพูน - ลําปาง – แพร่ - น่าน
ประจําวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
( FAX 053-241644 ต่อ 3497 )
สภาพลักษณะอากาศทั่วไป มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้กาํ ลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกด
อากาศตํ่าปกคลุมบริ เวณประเทศเวียตนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาํ ให้ภาคเหนือมีปริ มาณและการกระจายของ
ฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลอดระยะต้นถึงกลางสัปดาห์น้ ี
การคาดหมายสภาวะอากาศ มีเมฆเป็ นส่ วนมาก โดยมีฝน/ฝนฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่ วนมากทาง
ตอนบนด้านตะวันออกของภาคระหว่างบ่ายและคํ่า
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ประมาณ 8-10 กิโลเมตร ตอนเช้า 5-6 กิโลเมตร และตํ่ากว่า 2-3 กิโลเมตร บางพื้นที่บริ เวณเทือกเขาและยอดดอย
ลมผิวพื้น
ลมตะวันตก / ตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 10-25 กิโลเมตร / ชัว่ โมง
ลมชั้นบนระดับความสูง
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
21005
นอต
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
22010
นอต
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
23012
นอต
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
24015
นอต
ลักษณะของเมฆ
1-2/8 CU SC เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 3,500-4,000 ฟิ ต
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
3-4/8 CU SC เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 4,500-5,500 ฟิ ต
เวลา 12.00 น. – 20.00 น.
1/8
CB
เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 1,800-2,000 ฟิ ต
วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา
พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา
คาดว่าอุณหภูมิสุงสุด
คาดว่าอุณหภูมิ
บ่ายวันนี้ประมาณ
ต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้
(องศาเซลเซียส)
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19.10 น.
05.52 น.
33-34
24-25
จังหวัดเชียงใหม่
19.05 น.
05.49 น.
33-34
24-25
จังหวัดเชียงราย
19.03 น.
05.43 น.
32-33
23-24
จังหวัดพะเยา
19.02 น.
05.45 น.
32-33
24-25
จังหวัดลําปาง
19.01 น.
05.48 น.
34-35
24-25
จังหวัดลําพูน
19.04 น.
05.49 น.
34-35
24-25
จังหวัดแพร่
18.59 น.
05.45 น.
34-35
25-26
จังหวัดน่าน
18.57 น.
05.42 น.
34-35
24-25
นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร
นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ

ผู้พยากรณ์

FF-สพ-08-02-01-R00

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โทรศัพท์ 053-277919 โทรสาร 053-277815 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 061-2726699
พยากรณ์อากาศสําหรับการบิน (ภาคเหนือตอนล่าง)
อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก-ตาก-พิจิตร-เพชรบูรณ์-กําแพงเพชร
ประจําวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
( FAX 053-241644 ต่อ 3497 )
สภาพลักษณะอากาศทั่วไป มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้กาํ ลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกด
อากาศตํ่าปกคลุมบริ เวณประเทศเวียตนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาํ ให้ภาคเหนือมีปริ มาณและการกระจายของ
ฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงตลอดระยะต้นถึงกลางสัปดาห์น้ ี
การคาดหมายสภาวะอากาศ มีเมฆเป็ นส่ วนมาก โดยมีฝน/ฝนฟ้ าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่ วนมากทาง
ตอนบนด้านตะวันตกของภาคระหว่างบ่ายและคํ่า
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ประมาณ 8-10 กิโลเมตร ตอนเช้า 5-6 กิโลเมตร และตํ่ากว่า 2-3 กิโลเมตร บางพื้นที่บริ เวณเทือกเขาและยอดดอย
ลมผิวพื้น
ลมตะวันตก / ตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 10-25 กิโลเมตร / ชัว่ โมง
ลมชั้นบนระดับความสูง
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
22005
นอต
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
23010
นอต
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
24012
นอต
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ว
25015
นอต
ลักษณะของเมฆ
1-2/8 CU SC เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 3,500-4,000 ฟิ ต
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
3-4/8 CU SC เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 4,500-5,500 ฟิ ต
เวลา 12.00 น. – 20.00 น.
1/8
CB
เมฆชั้นตํ่า
ฐานสูง 1,800-2,000 ฟิ ต
วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา
พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา
คาดว่าอุณหภูมิสุงสุด
คาดว่าอุณหภูมิ
บ่ายวันนี้ประมาณ
ต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้
(องศาเซลเซียส)
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
จังหวัดอุตรดิตถ์
18.58 น.
05.47 น.
34-35
25-26
จังหวัดพิษณุโลก
18.55 น.
05.48 น.
33-34
25-26
จังหวัดสุโขทัย
18.58 น.
05.49 น.
34-35
25-26
จังหวัดตาก
19.00 น.
05.52 น.
33-34
24-25
จังหวัดกําแพงเพชร
18.58 น.
05.51 น.
33-34
25-26
จังหวัดพิจิตร
18.54 น.
05.48 น.
34-35
25-26
จังหวัดเพชรบูรณ์
18.51 น.
05.45 น.
34-35
24-25
นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร
นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการ

ผู้พยากรณ์

FF-สพ-08-02-01-R00

