
หน่วยค ำนวณปริมำณน ้ำ

น ำเสนอรำยงำน

เดือน มีนำคม 2564



สถำนีส ำรวจปริมำณน ้ำ เพ่ือจดัท ำสำรสนเทศน ้ำท่ำประจ ำปี  จ ำนวน 64 สถำนี

1. สถำนี P.1 แม่น ้ำปิง สะพำนนวรฐั อ. เมือง จ. เชียงใหม่

2. สถำนี P.4A น ้ำแม่แตง บำ้นแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

3. สถำนี P.5 น ้ำแม่กวง สะพำนท่ำนำง อ. เมือง จ. ล ำพูน

4. สถำนี P.14A น ้ำแม่แจม่ สะพำนท่ำขำ้ม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

5. สถำนี P.20 แม่น ้ำปิง บำ้นเชียงดำว อ. เชียงดำว จ. เชียงใหม่

6. สถำนี P.21 น ้ำแม่ริม บำ้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

7. สถำนี P.24A
น ้ำแม่

กลำง

สะพำนประชำ

อุทิศ
อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

8. สถำนี P.56A น ้ำแม่งดั
บำ้นสหกรณร่์ม

เกลำ้
อ. พรำ้ว จ. เชียงใหม่

9. สถำนี P.67 แม่น ้ำปิง บำ้นแม่แต อ. สนัทรำย จ. เชียงใหม่

10. สถำนี P.71A น ้ำแม่ขำน บำ้นกลำง อ. สนัป่ำตอง จ. เชียงใหม่

11. สถำนี P.73 แม่น ้ำปิง บำ้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

12. สถำนี P.73A แม่น ้ำปิง บำ้นสบแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

13. สถำนี P.75 แม่น ้ำปิง บำ้นช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

14. สถำนี P.76 น ้ำแม่ล้ี บำ้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล ำพูน

15. สถำนี P.77 น ้ำแม่ทำ
บำ้นสบแม่

สะป๊วด
อ. แม่ทำ จ. ล ำพูน

16. สถำนี P.79 น ้ำแม่กวง บำ้นแม่หวำน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

17. สถำนี P.80 น ้ำแม่ลำย บำ้นโป่งดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

18. สถำนี P.81 น ้ำแม่กวง บำ้นโป่ง อ. สนัก ำแพง จ. เชียงใหม่

19. สถำนี P.82 น ้ำแม่วำง บำ้นสบวิน อ. แม่วำง จ. เชียงใหม่

20. สถำนี P.84 น ้ำแม่วำง บำ้นพนัตน อ. แม่วำง จ. เชียงใหม่

21. สถำนี P.85 น ้ำแม่ล้ี บำ้นหล่ำยแกว้ อ. บำ้นโฮ่ง จ. ล ำพูน

22. สถำนี P.86 น ้ำแม่ออน บำ้นโหง้ อ. สนัก ำแพง จ. เชียงใหม่

23. สถำนี P.87 น ้ำแม่ทำ บำ้นป่ำซำง อ. ป่ำซำง จ. ล ำพูน

24. สถำนี P.91 น ้ำแม่ขอด บำ้นสนัปู่ เลย อ. พรำ้ว จ. เชียงใหม่

25. สถำนี P.92 น ้ำแม่แตง บำ้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

26. สถำนี P.92A น ้ำแม่แตง บำ้นหว้ยป่ำซำงอ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

27. สถำนี P.93 น ้ำแม่ริม บำ้นสลวงนอก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

ลุ่มน ้ำปิง 27 สถำนี



ลุ่มน ้ำวงั 10 สถำนี

1. สถำนี W.1C แม่น ้ำวงั สะพำนเสตุวำรี อ. เมือง จ. ล ำปำง

2. สถำนี W.3A แม่น ้ำวงั บำ้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล ำปำง

3. สถำนี W.10A แม่น ้ำวงั บำ้นดอนมลู อ. เมือง จ. ล ำปำง

4. สถำนี W.16A แม่น ้ำวงั บำ้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล ำปำง

5. สถำนี W.17 น ้ำแม่สอย บำ้นหนองนำว อ. แจห่้ม จ. ล ำปำง

6. สถำนี W.20 น ้ำแม่ตุย๋ บำ้นท่ำลอ้ อ. เมือง จ. ล ำปำง

7. สถำนี W.21 แม่น ้ำวงั บำ้นท่ำเด่ือ อ. เมือง จ. ล ำปำง

8. สถำนี W.22 น ้ำแม่จำง บำ้นวงัพรำ้ว อ. เกำะคำ จ. ล ำปำง

9. สถำนี W.25 แม่น ้ำวงั บำ้นร่องเคำะ อ. วงัเหนือ จ. ล ำปำง

10. สถำนี W.26 หว้ยแม่ตำ๋ บำ้นเมืองมำย อ. แจห่้ม จ. ล ำปำง



1.   สถำนี Y.1C แม่น ้ำยม บำ้นน ้ำโคง้ อ.เมือง จ.แพร่

2.   สถำนี Y.13A น ้ำงำว บำ้นหลวงเหนือ อ.งำว จ.ล ำปำง

3.   สถำนี Y.20 แม่น ้ำยม บำ้นหว้ยสกั อ.สอง จ.แพร่

4.   สถำนี Y.24 น ้ำป้ี บำ้นมำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ

5.   สถำนี Y.30 หว้ยโป่ง บำ้นโป่ง อ.งำว จ.ล ำปำง

6.   สถำนี Y.31 แม่น ้ำยม บำ้นทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ

7.   สถำนี Y.34 น ้ำแม่หล่ำย บำ้นแม่หล่ำย อ.เมือง จ.แพร่

8.   สถำนี Y.36 น ้ำควร บำ้นป่ำคำ อ.ปง จ.พะเยำ

9.   สถำนี Y.37 แม่น ้ำยม บำ้นวงัช้ิน อ.วงัช้ิน จ.แพร่

10. สถำนี Y.38 น ้ำแม่ค ำมี บำ้นแม่ค ำมีต ำหนกัธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

11. สถำนี Y.65 น ้ำป้ี บำ้นน ้ำพ้ีใต้ อ.บำ้นหลวง จ.น่ำน

ลุ่มน ้ำยม 11 สถำนี



ลุ่มน ้ำน่ำน 6 สถำนี

1. สถำนี N.1 แม่น ้ำน่ำน หนำ้ส ำนกังำนป่ำไม้ อ. เมือง จ. น่ำน

2. สถำนี N.13A แม่น ้ำน่ำน บำ้นบุญนำค อ. เวียงสำ จ. น่ำน

3. สถำนี N.49 น ้ำยำว บำ้นน ้ำยำว อ. ปัว จ. น่ำน

4. สถำนี N.64 แม่น ้ำน่ำน บำ้นผำขวำง อ. เมือง จ. น่ำน

5. สถำนี N.65 หว้ยน ้ำยำว บำ้นปำงสำ อ. ท่ำวงัผำ จ. น่ำน

6. สถำนี N.75 น ้ำวำ้ สะพำนท่ำล่ี อ. เวียงสำ จ. น่ำน

ลุ่มน ้ำกก 5 สถำนี

1. สถำนี G.4 น ้ำแม่กรณ์ บำ้นปำงริมกรณ์ อ. เมือง จ. เชียงรำย

2. สถำนี G.8 น ้ำแม่ลำว บำ้นตน้ยำง อ. แม่ลำว จ. เชียงรำย

3. สถำนี G.9 น ้ำแม่สรวย บำ้นกระเหร่ียงทุ่งพรำ้ว อ. แมส่รวย จ. เชียงรำย

4. สถำนี G.10 น ้ำแม่ลำว บำ้นโป่งปเูฟือง อ. แมส่รวย จ. เชียงรำย

5. สถำนี G.11 น ้ำแม่ลำว บำ้นดอนสลี อ. แมส่รวย จ. เชียงรำย



ลุ่มน ้ำอิง 2 สถำนี

1. สถำนี I.14 น ้ำอิง บำ้นน ้ำอิง อ. ขุนตำล จ. เชียงรำย

2. สถำนี I.17 น ้ำอิง บำ้นเจดียง์ำม อ. เมือง จ. พะเยำ

ลุ่มน ้ำโขง 2 สถำนี

1. สถำนี Kh.72 น ้ำแม่ค ำ บำ้นแม่ค ำหลกัเจ็ด อ. แม่จนั จ. เชียงรำย

2. สถำนี Kh.89 น ้ำแม่จนั บำ้นหวัสะพำน อ. แม่จนั จ. เชียงรำย

ลุ่มน ้ำสำละวิน 1 สถำนี

1. สถำนี Sw.5A น ้ำปำย บำ้นท่ำโป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน



สถำนีส ำรวจปริมำณน ้ำเฉพำะกิจ   เพ่ือติดตำมสถำนกำรณน์ ้ำ จ ำนวน 10 สถำนี

1. สถำนี P.64 น ้ำแม่ต่ืน บำ้นหลวง อ. อมกอ๋ย จ. เชียงใหม่

2. สถำนี P.65 น ้ำแม่แตง บำ้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

3. สถำนี P.94 น ้ำแม่แจ่ม บำ้นเจียง อ. แมแ่จ่ม จ. เชียงใหม่

4. สถำนี P.103 แม่น ้ำปิง สะพำนวงแหวนรอบ3 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

5. สถำนี N.86 แม่น ้ำน่ำน บำ้นหนองแดง อ. เชียงกลำง จ. น่ำน

6. สถำนี N.87 น ้ำมวบ บำ้นภูแยง อ. สนัติสุข จ. น่ำน

7. สถำนี G.12 น ้ำฝำง บำ้นใหม่ริมฝำง อ. ฝำง จ. เชียงใหม่

8. สถำนี G.13 น ้ำฝำง สะพำนแม่ข่ำ อ. ไชยปรำกำร จ. เชียงใหม่

9. สถำนี G.14 แม่ฝำง สะพำนบำ้นคำย อ. แม่อำย จ. เชียงใหม่

10. สถำนี I.1 น ้ำอิง สถำนีประมง อ. เมือง จ. พะเยำ



งำนน ำเสนอเดือน มีนำคม 2564

Plot กรำฟระดบัน ้ำเฉล่ียรำยวนั และจุดส ำรวจ

ปริมำณน ้ำ ถึงเดือน กมุภำพนัธ ์2564            

จ ำนวน 64 สถำนี (รำยงำนลุ่มน ้ำละ 1 สถำนี)



สถำนี P.1 แม่น ้ำปิง สะพำนนครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถำนี W.1C แม่น ้ำวัง สะพำนเสตุวำรี อ. เมือง จ. ล้ำปำง



สถำนี Y.1C แม่น ้ำยม บ้ำนน ้ำโค้ง อ. เมือง จ. แพร่ 



สถำนี N.1 แม่น ้ำน่ำน หน้ำส้ำนักงำนป่ำไม้ อ. เมือง จ. น่ำน 



สถำนี G.8 น ้ำแม่ลำว บ้ำนต้นยำง อ. แม่ลำว จ. เชียงรำย 



สถำนี I.14 น ้ำอิง บ้ำนน ้ำอิง อ.ขุนตำล จ.เชียงรำย 



สถำนี Kh.72 น ้ำแม่ค้ำ บ้ำนแม่ค้ำหลักเจ็ด อ. แม่จัน จ. เชียงรำย 



สถำนี Sw.5A น ้ำปำย บ้ำนท่ำโป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 





ถอดข้อมูลปริมำณน ้ำ ลงแบบฟอร์ม อท.38  
( แล้วเสร็จ จ้ำนวน 26 สถำนี )




