


หน่วยเคลื่อนที่อุทกวิทยา จ. ล าปาง
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

1. นายบุญเลิศ ทองนาค          หัวหน้าหน่วย                             
2. นายศุภกิตต์  ดีติ๊บ               พนักงานขับรถยนต์ 
3. นายศราวุธ  เสวิกา              พนักงานทั่วไป 
4. นายณัฐวัฒน์  เหล็กดี          พนักงานทั่วไป 
5. นายอรรถพล จะงาม           พนักงานทั่วไป



หน่วยส ำรวจอทุกวิทยำ ล ำปำง 

นาย ศุภกติต ์ดตีิบ๊

พนักงำนขบัรถยนต์

พนักงำนทัว่ไป

พนักงำนทัว่ไป

หวัหน้ำหน่วย

นาย บุญเลศิ ทองนาค

นาย ศราวุธ เสวกิา

นาย ณฐัวฒัน์ เหลก็ด ี 

พนักงำนทัว่ไป
นาย อรรถพล  จะงาม  





สถานีรับผิดชอบ

ส ารวจปริมาณน  าฝน 3  สถานี
1.สถานี 160151 W.15A น  าแม่จาง บ้านสบเป๊าะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง
2.สถานี 160331W.16A แม่น  าวัง บ้านไฮ  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
3.สถานี แม่นึง  อ่างเก็บน  าแม่นึง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาง จ.ล าปาง



ส ารวจระดับน  า 17 สถานี
1. สถานี W.1C แม่น  าวัง    สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล าปาง
2. สถานี W.3A แม่น  าวัง    บ้านดอนชัย อ.เถิน จ.ล าปาง
3. สถานี W.5A แม่น  าวัง    บ้านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล าปาง
4. สถานี W.6A แม่น  าวัง    บ้านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง
5. สถานี W.10A แม่น  าวัง    บ้านดอนมูล  อ.เมือง จ.ล าปาง
6. สถานี W.16A แม่น  าวัง    บ้านไฮ  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
7. สถานี W.17 น  าแม่สอย บ้านหนองนาว  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
8. สถานี W.18A น  าแม่ต่ า   บ้านสบต  า  อ.เกาะคา จ.ล าปาง
9. สถานี W.20 น  าแม่ตุ๋ย   บ้านท่าล้อ  อ.เมือง จ.ล าปาง
10. สถานี W.21 แม่น  าวัง      บ้านท่าเดื่อ อ.เมือง จ.ล าปาง
11. สถานี W.22 แม่จาง        บ้านวังพร้าว  อ.เกาะคา จ.ล าปาง
12. สถานี W.25 แม่น  าวัง      บ้านร่องเคาะ  อ.วังเหนือ จ.ล าปาง
13. สถานี W.26 ห้วยแม่ต๋า    บ้านเมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
14. สถานี Y.13A น  างาว        บ้านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง
15. สถานี Y.30 ห้วยโป่ง      บ้านโป่ง  อ.งาว จ.ล าปาง
16. สถานี TW.28 น  าแม่ตุ๋ย   บ้านปลายนา อ.เมืองปาน จ.ล าปาง
17. สถานี แม่นึง                   น  าแม่นึง บ้านปลายนา อ.เมืองปาน จ.ล าปาง



สถานีรับผิดชอบ

ส ารวจปริมาณน  า  14  สถานี
1. สถานี W.1C แม่น  าวัง    สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล าปาง
2. สถานี W.3A แม่น  าวัง    บ้านดอนชัย  อ.เถิน จ.ล าปาง
3. สถานี W.10A แม่น  าวัง    บ้านดอนมูล  อ.เมือง จ.ล าปาง
4. สถานี W.16A แม่น  าวัง    บ้านไฮ  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
5. สถานี W.17 น  าแม่สอย  บ้านหนองนาว  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
6. สถานี W.20 น  าแม่ตุ๋ย   บ้านท่าล้อ  อ.เมือง จ.ล าปาง
7. สถานี W.21 แม่น  าวัง    บ้านท่าเดื่อ  อ.เมือง จ.ล าปาง
8. สถานี W.22 น  าแม่จาง   บ้านวังพร้าว  อ.เกาะคา จ.ล าปาง
9. สถานี W.25 แม่น  าวัง     บ้านร่องเคาะ  อ.วังเหนือ จ.ล าปาง
10. สถานี W.26 ห้วยแม่ต๋า บ้านเมืองมาย  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
11. สถานี Y.13A น  างาว     บ้านหลวงเหนือ  อ.งาว จ.ล าปาง
12. สถานี Y.30                    ห้วยโป่ง  บ้านโป่ง  อ.งาว จ.ล าปาง
13. สถานี TW.28 น  าแม่ตุ๋ย   บ้านปลายนา อ.เมืองปาน จ.ล าปาง
14. สถานี แม่นึง                   น  าแม่นึง บ้านปลายนา อ.เมืองปาน จ.ล าปาง

.



ส ารวจตะกอนแขวนลอย   7   สถานี
1.สถานี W.1C แม่น  าวัง      สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล าปาง
2.สถานี W.3A แม่น  าวัง      บ้านดอนชัย  อ.เถิน จ.ล าปาง
3.สถานี W.16A แม่น  าวัง      บ้านไฮ  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
4.สถานี W.25 แม่น  าวัง      บ้านร่องเคาะ  อ.วังเหนือ จ.ล าปาง
5.สถานี W.17 น  าแม่สอย   บ้านหนองนาว  อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง
6.สถานี TW.28 น  าแม่ตุ๋ย      บ้านปลายนา   อ.เมืองปาน จ.ล าปาง
7.สถานี แม่นึง              น  าแม่นึง     บ้านปลายนา   อ.เมืองปาน จ.ล าปาง





รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ ส ารวจปริมาณน  า
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



สถานี W.1C  แม่น  าวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล าปาง

ตดัหญ้ำ 23 ก.ค. 63 

วนัท่ี 9 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.37 ม.

ปริมำณน ้ำ 9.701 ลบ.ม./วิ



สถานี W.3A แม่น  าวัง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง

ตดัหญ้ำ 22 ก.ค. 63

วนัท่ี 22 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ -0.59 ม.

ปริมำณน ้ำ 1.592 ลบ.ม./วิ

ท้ำยแนวส ำรวจ



สถานี W.10A  แม่น  าวัง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ล าปาง 

ตดัหญ้ำ  23 ก.ค. 63

วนัท่ี 8 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 1.25 ม.

ปริมำณน ้ำ 6.518 ลบ.ม./วิ

เสำระดบัน ้ำ
W.10B



สถานี W.16A  แม่น  าวัง ต.บ้านไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

ตดัหญ้ำ  20 ก.ค. 63
วนัท่ี  9 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.77 ม.

ปริมำณน ้ำ 1.606 ลบ.ม./วิ



สถานี W.17  น  าแม่สอย ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง

วนัท่ี 9 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.21 ม.

ปริมำณน ้ำ 23.975 ลบ.ม./วิ



สถานี W.20  น  าแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว. อ.เมือง จ.ล าปาง 

ตัดหญ้า 20 ก.ค. 63

วนัท่ี 20 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.08 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.130 ลบ.ม./วิ



ตัดหญ้า 21 ก.ค. 63

สถานี W.21  แม่น  าวัง บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 

วนัท่ี 10 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.09 ม.

ปริมำณน ้ำ 8.587 ลบ.ม./วิ



ตัดหญ้า 22 ก.ค. 63

สถานี W. 22 น  าแม่จาง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

วนัท่ี 10 ก.ค.  63
ระดบัน ้ำ -0.15 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.070 ลบ.ม./วิ

ท้ายแนวส ารวจ



สถานี W. 25 แม่น  าวัง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

ตัดหญ้า 20 ก.ค. 63

วนัท่ี  28 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 1.50 ม.

ปริมำณน ้ำ 19.228 ลบ.ม./วิ

ท้ายแนวส ารวจ



สถานี W. 26 น  าห้วยแม่ต๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 

ตัดหญ้า 21 ก.ค. 63

วนัท่ี  28 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.11 ม.

ปริมำณน ้ำ 2.523 ลบ.ม./วิ



สถานี Y.13A น  างาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ล าปาง 

ตัดหญ้า 21 ก.ค. 63

วนัท่ี  10 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 1.11 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.143 ลบ.ม./วิ



สถานี Y.30 น  าแม่โป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ล าปาง 

ตัดหญ้า 21 ก.ค. 63
วนัท่ี  21 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.64 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.037 ลบ.ม./วิ

ท้ายแนวส ารวจ



สถานี TW.28 น  าแม่ตุ๋ย ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 

ตดัหญ้ำ 20 ก.ค. 63

วนัท่ี  9 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.77 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.891 ลบ.ม./วิท้ำยแนวส ำรวจ



น  าแม่นึง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 

ตดัหญ้ำ 20 ก.ค. 63

วนัท่ี  9 ก.ค. 63
ระดบัน ้ำ 0.51 ม.

ปริมำณน ้ำ 0.102 ลบ.ม./วิท้ำยแนวส ำรวจเหนือแนวส ำรวจ



จุดส ารวจปริมาณน  า ปีน  า 63



14สถานี/codeแม่น  า เม.ย.63 พ.ค. 63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.43 มี.ค.64 จ านวนจุด/
ส ารวจได้

หมาย
เหตุ

1. W.1C แม่น  าวัง 2 2 3 3 10/10

2.  W.3A แม่น  าวัง 2 2 2 2 8/8

3.  W.10A แม่น  าวัง 2 2 2 2 8/8

4.  W.16A แม่น  าวัง 2 2 2 2 8/8

5.  W.17 น  าแม่สอย 2 2 3 3 10/10

6.  W.20 น  าแม่ตุ๋ย 2 2 2 2 8/8

7.  W.21 แม่น  าวัง 2 2 2 3 9/9

8.  W.22 น  าแม่จาง 2 2 2 2 8/8

9.  W.25 แม่น  าวัง 2** 2 1 3 8/6 *น ้ำแห้ง

10.  W.26 ห้วยแม่ต๋า 2 2 2 3 9/9

11.Y.13Aน  างาว 2** 2 2 2 8/6 *น ้ำแห้ง

12.  Y.30 ห้วยโป่ง 2 2 2 2 8/8

13. TW.28 น  าแม่ตุ๋ย 2 2 2 2 8/8

14. แม่นึง 2 2 2 2 8/8

รวมเดือน 28 28 29 34
รวมสะสม 28 56 85 119

จุดส ารวจปริมาณน  า ปีน  า 63 หมำยเหตุ *คือไม่สำมำรถวดัปริมำณน ้ำได้



จุดส ารวจตะกอน ปีน  า 2563 



สถำนี
จุดส้ำรวจตะกอน ปีน ้ำ 63

หมำยเหตุ
เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ต.ค.
63

พ.ย. 
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ. 
64

มี.ค.
64 จ้ำนวนจุด/ส้ำรวจได้

W.1C
2* 2** 2 3 9/6

*น ้ำไหลช้ำมำกๆ

W.3A 2* 2* 2 1 7/5
* น ้ำไหลช้ำมำกๆ

W.16A 2 2 3 2 9/9

W.17 2** 2 3 3 10/8
* น ้ำไหลช้ำมำกๆ

W.25 2** 2** 1 3 8/4
* น ้ำไหลช้ำมำกๆ

TW.28 2** 2** 2 2 8/4
* น ้ำไหลช้ำมำกๆ

แม่นึง 2** 2** 2 2 8/4
* น ้ำไหลช้ำมำกๆ

รวมเดือน 14 14 15 16

รวมสะสม 14 28 43 59



ผลการส ารวจระดับน า้-ปริมาณน า้สูงสุด
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



ล าดับ
สถานี

ชื่อแม่น  า
ระดับน  าสูงสุด ระดับน  าท่ีส ารวจได้ เวลา ความกว้าง เนื อที่ ความเร็ว ปริมาณน  า

หมายเหตุ
CODE ม.(ร.ส.ม.) วันท่ี ม.(ร.ส.ม.) วันท่ี ส ารวจ ( ม. ) ( ม2.) (ม./วินาท)ี (ม3./วินาท)ี

1 W.1C แม่น ้ำวัง 0.58 8  ก.ค. 63 0.37 9 ก.ค. 63 09.05-09.38 42.40 54.22 0.179 9.701 แนวส้ำรวจ

2 W.3A แม่น ้ำวัง -0.25 1  ก.ค. 63 -0.59 22 ก.ค. 63 12.22-12.50 46.75 29.84 0.053 1.592 แนวส้ำรวจ

3 W.10A แม่น ้ำวัง 1.28 8  ก.ค. 63 1.25 8 ก.ค. 63 13.00-13.28 52.40 65.43 0.100 6.518 W.10B=1.94ม.

4 W.16A แม่น ้ำวัง 1.49 8  ก.ค. 63 0.77 9 ก.ค. 63 12.50-13.10 20.80 12.23 0.131 1.606 แนวส้ำรวจ

5 W.17 น ้ำแม่สอย 0.38 9  ก.ค. 63 0.21 9 ก.ค. 63 10.59-11.23 41.00 34.09 0.703 23.975 แนวส้ำรวจ

6 W.20 แม่น ้ำตุ๋ย 0.13 21 ก.ค. 63 0.08 20 ก.ค. 63 09.08-09.15 19.00 17.36 0.007 0.130 แนวส้ำรวจ

7 W.21 แม่น ้ำวัง 0.45 8  ก.ค. 63 0.09 10 ก.ค. 63 12.02-12.25 31.37 21.37 0.402 8.587 แนวส้ำรวจ

8 W.22 น ้ำแม่จำง -0.08 5  ก.ค. 63 -0.15 10 ก.ค. 63 10.09-10.18 21.50 9.71 0.007 0.070 แนวส้ำรวจ
9 W.25 แม่น ้ำวัง 1.73 28  ก.ค. 63 1.50 28 ก.ค. 63 11.02-11.44 100.60 77.44 0.248 19.228 แนวส้ำรวจ

10 W.26 ห้วยแม่ต๋ำ 1.24 28  ก.ค. 63 0.11 28 ก.ค. 63 09.40-09.51 14.00 18.67 0.135 2.523 แนวส้ำรวจ
11 Y.13A น ้ำงำว 1.13 13  ก.ค. 63 1.11 10 ก.ค. 63 10.06-10.14 26.80 19.53 0.007 0.143 แนวส้ำรวจ

12 Y.30 ห้วยโป่ง 0.81 22  ก.ค. 63 0.64 21 ก.ค. 63 11.23-11.27 10.73 4.64 0.008 0.037 แนวส้ำรวจ

13 TW.28 แม่ตุ๋ย 0.99 28  ก.ค. 63 0.77 9 ก.ค. 63 16.11-16.25 11.75 2.55 0.349 0.891 แนวส้ำรวจ

14 แม่นึง แม่นึง 0.90 28  ก.ค. 63 0.51 9 ก.ค. 63 15.49-15.56 3.42 0.52 0.196 0.102 แนวส้ำรวจ

ตารางผลการส ารวจปริมาณน า้หน่วยส ารวจอุทกวทิยา จ.ล าปาง

ตั่งแต่วันที่ 1-28 กรกฎาคม 63 



รายงานการตรวจสอบความพร้อม
ของสถานี



ล ำดบั
ท่ี

สถำนี 1
W.1C

2
W.3A

3
W.10A

4
W.16A

5
W.17

6
W.20

หมำยเหตุ

สถำนะ

1 ป้ำยสถำนี ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ เก่ำ ด,ีใหม,่เก่ำ

2 กล้องดูเสำระดับน ้ำ - - - - - - รอปฏิบัติกำร,ปฏิบตัิกำรแล้ว

3 ทำสีป้อมโทรมำตร ปฏิบัติแล้ว - - ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว - รอตำมรอบ,ช้ำรุด

4 เช็ดท้ำควำมสะอำดป้อมโทรมำตร ปฏิบัติแล้ว - - ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว -

5 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีติดป้อมโทรมำตร ดี - - ดี ดี -

6 ควำมพร้อมของเสำระดับน ้ำ ดี ดี ดี ดี ดี ดี

7 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีติด Flagship - - - - - -

8 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีRadar (hydro 
flow)

เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ

9 ทำสีเสำระดับ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ ใหม่ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ -

10 ทำสี BM. เขียนตัวหนังสือสีแดง ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว

11 เลขและเส้นแบ่งแนวระยะส้ำรวจน ้ำ ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว

12 เขียนบอร์ดเตือนภัย ปฏิบัติแล้ว - - - - -

13 ตัดหญ้ำ ปฏิบัตแิล้ว ปฏิบัตแิล้ว ปฏิบัตแิล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัตแิล้ว ปฏิบัตแิล้ว

14 Flood Mark - - ปฏิบัติแล้ว - - -

รำยงำนกำรตรวจสอบควำมพรอ้มของสถำนี



ล ำดบั
ท่ี

สถำนี 7
W.21

8
W.22

9
W.25

10
W.26

11
Y.13A

12
Y.30

หมำยเหตุ

สถำนะ

1 ป้ำยสถำนี เก่ำ ใหม่ เก่ำ ใหม่ ไมมี ใหม่ ดี,ใหม,่เก่ำ

2 กล้องดูเสำระดับน ้ำ - - - - - - รอปฏิบัติกำร,ปฏิบตัิกำรแล้ว

3 ทำสีป้อมโทรมำตร - ปฏิบัติแล้ว - - ปฏิบัติแล้ว - รอตำมรอบ,ช้ำรุด

4 เช็ดท้ำควำมสะอำดป้อมโทรมำตร - ปฏิบัติแล้ว - - ปฏิบัติแล้ว -

5 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีติดป้อมโทรมำตร - ดี - - ดี -

6 ควำมพร้อมของเสำระดับน ้ำ ดี ช้ำรุด ดี ดี ช้ำรุด ดี

7 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนีติด Flagship - - - - - -

8 สติ๊กเกอร์ ป้ำยสถำนRีadar (hydro flow) เก่ำ เก่ำ เก่ำ เก่ำ - -

9 ทำสีเสำระดับ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ รอปฏิบัติ -

10 ทำสี BM. เขียนตัวหนังสือสีแดง ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว

11 เลขและเส้นแบ่งแนวระยะส้ำรวจน ้ำ ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว

12 เขียนบอร์ดเตือนภัย - - - - - -

13 ตัดหญ้ำ ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติแล้ว

14 Flood Mark ปฏิบัติแล้ว - -

รำยงำนกำรตรวจสอบควำมพรอ้มของสถำนี



ตำรำงติดตำมกำรส้ำรวจปริมำณน ้ำ
ระดับน  า W.1C W.3A W.10A W.16A W.17 W.20 W.21 W.22
-1.00
-0.80 -0.82 -0.87
-0.60 -0.72 -0.76 -0.66
-0.40 -0.59 -0.57 -0.45
-0.20 -0.21 -0.35 -0.37 -0.35 -0.37 -0.24
<0 -0.19 -0.25 -0.01 -0.16

0.20 0.30 0.21 0.07 0.09
0.40
0.60 0.73
0.80 0.96
1.00
1.20 1.25
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00

ระดับน  า W.25 W.26 Y.13A Y.30 TW.28 แม่นึง

-1.00
-0.80
-0.60 -0.67
-0.40 - -0.40
-0.20 -0.21 -0.35
<0 น ้ำแห้ง -0.14 น ้ำแห้ง

0.20 0.36 0.11
0.40 0.44 0.52
0.60 0.68 0.66
0.80
1.00 1.11
1.20 1.20
1.40 1.50
1.60 1.78
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
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กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัน า้กบัปริมาณน า้
สถานี แม่น า้วงั  W.1C  อ.เมือง  จ..ล าปาง

ชุดขอ้มลู1 จุดส ารวจปี2562



แผนปฏิบตัิงานเดือน สิงหาคม 2563
 ส ารวจน ้าตามสถานการณ์น ้า กรณีน ้าขึน้น ้าลงของแต่ละสถานี 

 ตดัหญา้-ดแูลรกัษาสถานีส ารวจน ้า



น าเสนอการบ ารุงดูแลรักษารถยนต์
หน่วยอุทกวทิยาจ.ล าปาง
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563
 ประเภทรถยนต ์ รถยนตส์ว่นบุคคลไมเ่กนิ 7 คน 

 ยีห่อ้ MITSUBISHI รุน่ สตราดา้

 เลขทะเบยีน นง 8173 เชยีงใหม่ ชป 041-2881

 พนกังานขบัรถ นาย ศุภกติต ์ดตีิบ๊



28 ก.ค. 6321 ก.ค. 6314 ก.ค. 637 ก.ค. 63



การบ ารุงรักษารถยนต์




