
หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

29 กรกฎาคม 2563



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
เจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วย

1. นาย วิรัต        แบนใจวาง          หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2. นาย อาทร        มายะวงค์             เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3. นาย ประชัน     ทองสุข                พนักงานขับรถยนต์





รื อถอนโทรมาตรโครงการ ADAP-T สถานี บ้านห้วยทราย
บ้านห้วยทราย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

รื อถอนโทรมาตรโครงการ ADAP-T สถานี บ้านห้วยทราย
บ้านห้วยทราย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย
ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย
ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563



ย้ายจุดตั งเครื่องวัดระดับน ้าโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.17
น ้าแม่ตาช้าง ฟ่อนค้าวิลเลจล์ ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ย้ายจุดตั งเครื่องวัดระดับน ้าโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.17
น ้าแม่ตาช้าง ฟ่อนค้าวิลเลจล์ ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.24
บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.24
บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563



ตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.05
บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.05
บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี N.13A
แม่น ้าน่าน บ้านบุญนาค ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี N.13A
แม่น ้าน่าน บ้านบุญนาค ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.20X
แม่น ้ายม บ้านห้วยสัก ต. บ้านห้วยสัก อ. เมือง  จ. แพร่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.20X
แม่น ้ายม บ้านห้วยสัก ต. บ้านห้วยสัก อ. เมือง  จ. แพร่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.37
แม่น ้ายม  บ้านวังชิ น ต. บ้านวังชิ น อ. วังชิ น จ. แพร่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.37
แม่น ้ายม  บ้านวังชิ น ต. บ้านวังชิ น อ. วังชิ น จ. แพร่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี W.20
น ้าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต. บ้านท่าล้อ อ. เมือง จ. ล้าปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี W.20
น ้าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต. บ้านท่าล้อ อ. เมือง จ. ล้าปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี W.1C
แม่น ้าวัง สะพานเสตุวารี ต. เสตุวารี อ. เมือง จ. ล้าปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี W.1C
แม่น ้าวัง สะพานเสตุวารี ต. เสตุวารี อ. เมือง จ. ล้าปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563



รถยนต์ ยี่ห้อ FORD  ชป.041-3465
เลขทะเบียน  ขอ-4880

นายประชัน    ทองสุข

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ FORD ชป.041-3465
เลขทะเบียน ขอ-4880



ตรางตรวจเช็คบ้ารุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ FORD ชป.041-3465
เลขทะเบียน ขอ-4880

9 ก.ค. 256330 มิ.ย. 2563 21 ก.ค. 2563



จบการน้าเสนอ
ขอบคุณครับ


