ส่ วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
โทรศัพท์ 053-277919 โทรสาร 053-277815 โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 061-2726699
พยากรณ์ อากาศสํ าหรับเส้ นทางบินเชียงใหม่ - แม่ สะเรียง-แม่ ฮ่องสอน

ประจําวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สํ าหรับกองทัพภาคที่ 3 ออกประกาศเวลา 06.00 น.
สภาพลักษณะอากาศทัว่ ไป

การคาดหมายสภาวะอากาศ
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ลมผิวพืน้
ลมชั้นบนระดับความสู ง
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)

ลักษณะของเมฆ
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
เวลา 12.00 น. – 20.00 น.

เชียงใหม่
แม่ ฮ่องสอน

บริ เวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายและคํ่า ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา คือ มรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้กาํ ลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศ
ตํ่าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาํ ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้
มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประมาณ 8-10 กม. บริ เวณที่มีฝนลดลงเหลือ 3-5 กม.
ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
2-4/8
CU SC
เมฆชั้นตํ่า
ฐาน

22005
23010
24010
24015
2,500 –4,000

นอต
นอต
นอต
นอต
ฟุต

1/8
CB
เมฆก่อตัวในทางตั้ง ฐาน
2,000 – 2,500
ฟุต
3-5/8
CU SC
เมฆชั้นตํ่า
ฐาน
2,500 –4,000
ฟุต
วันนีด้ วงอาทิตย์ ตกเวลา
พรุ่ งนีด้ วงอาทิตย์ขนึ้ เวลา
คาดว่ าอุณหภูมิสุงสุ ด
บ่ ายวันนีป้ ระมาณ
(องศาเซลเซียส)
19.04 น.
19.09 น.
นายดํารงศักดิ์ ถมยา
นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัตกิ าร

05.49 น.
05.52 น.

35
35

คาดว่ าอุณหภูมิ
ตํา่ สุ ดเช้ าวันพรุ่ งนี้
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
25
25
ผู้พยากรณ์

FF-สพ-08-02-01-R00

ส่ วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
โทรศัพท์ 053-277919 โทรสาร 053-277815 โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 061-2726699

สภาพลักษณะอากาศทัว่ ไป

การคาดหมายสภาวะอากาศ
ทัศนวิสัย (แนวราบ)
ลมผิวพืน้
ลมชั้นบนระดับความสู ง
ทิศทาง/ความเร็ว (นอต)

ลักษณะของเมฆ
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ลักษณะของเมฆ
เวลา 12.00 น. – 20.00 น.

เชียงใหม่
พิษณุโลก

พยากรณ์ อากาศสํ าหรับเส้ นทางบินเชียงใหม่ -พิษณุโลก
ประจําวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สํ าหรับกองทัพภาคที่ 3 ออกประกาศเวลา 06.00 น.
บริ เวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายและคํ่า ลักษณะสําคัญทางอุตุนิยมวิทยา คือ มรสุ ม
ตะวันตกเฉี ยงใต้กาํ ลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศ
ตํ่าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาํ ให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้ าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้
มีฝนฟ้ าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประมาณ 8-10 กม. บริ เวณที่มีฝนลดลงเหลือ 3-5 กม.
ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ ว 10-25 กม./ชม.
2,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
5,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
7,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
10,000 ฟุต
ทิศ/ความเร็ ว
2-4/8
CU SC
เมฆชั้นตํ่า
ฐาน

22005
23010
24010
24015
2,500 –4,000
ฟุต

นอต
นอต
นอต
นอต

1/8
CB
เมฆก่อตัวในทางตั้ง ฐาน
2,000 – 2,500
ฟุต
3-5/8
CU SC
เมฆชั้นตํ่า
ฐาน
2,500 –4,000
ฟุต
วันนีด้ วงอาทิตย์ ตกเวลา
พรุ่ งนีด้ วงอาทิตย์ขนึ้ เวลา
คาดว่ าอุณหภูมิสุงสุ ด
บ่ ายวันนีป้ ระมาณ
(องศาเซลเซียส)
19.04 น.
18.55 น.
นายดํารงศักดิ์ ถมยา
นักอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัตกิ าร

05.49 น.
05.48 น.

35
34

คาดว่ าอุณหภูมิ
ตํา่ สุ ดเช้ าวันพรุ่ งนี้
ประมาณ
(องศาเซลเซียส)
25
25
ผู้พยากรณ์

FF-สพ-08-02-01-R00

