
1. รายชื่อสถานีส้ารวจระดับน ้า เพ่ือจัดท้าสารสนเทศ จ้านวน 82 สถานี
1.1 สถานีส้ารวจระดับน ้า 3 เวลา จ้านวน 17 สถานี
1.1.1 สถานี P.24A น้า้แม่กลาง สะพานประชาอุทศิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1.1.2 สถานี P.64 น้า้แม่ต่ืน บา้นหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
1.1.3 สถานี P.65 น้า้แม่แตง บา้นม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
1.1.4 สถานี Y.24 น้า้ปี้ บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
1.1.5 สถานี Y.30 หว้ยโปง่ บา้นโปง่ อ.งาว จ.ล้าปาง
1.1.6 สถานี Y.36 น้า้ควร บา้นปา่คา อ.ปง จ.พะเยา
1.1.7 สถานี N.13A แม่น้า้น่าน บา้นบญุนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
1.1.8 สถานี N.63 น้า้แหง บา้นหวัเมือง อ.นาน้อย จ.น่าน
1.1.9 สถานี N.75 น้า้ว้า สะพานทา่ล่ี อ.เวียงสา จ.น่าน
1.1.10 สถานี G.4 น้า้แม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
1.1.11 สถานี G.10 น้า้แม่ลาว บา้นหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1.1.12 สถานี G.11 น้า้แม่ลาว บา้นดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1.1.13 สถานี G.12 น้า้ฝาง บา้นใหม่ริมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
1.1.14 สถานี I.6 น้า้แวน บา้นน้า้แวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
1.1.15 สถานี I.14 น้า้อิง บา้นน้า้อิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1.1.16 สถานี I.17 น้า้อิง บา้นเจดียง์าม อ.เมือง จ.พะเยา
1.1.17 สถานี SW.5A น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
1.2 สถานีส้ารวจระดับน ้า 24 เวลา จ้านวน 65 สถานี
1.2.1 สถานี P.1 แม่น้า้ปงิ สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1.2.2 สถานี P.4A น้า้แม่แตง บา้นแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1.2.3 สถานี P.5 น้า้แม่กวง สะพานทา่นาง อ.เมือง จ.ล้าพูน
1.2.4 สถานี P.14A น้า้แม่แจม่ สะพานทา่ข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1.2.5 สถานี P.20 แม่น้า้ปงิ บา้นเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
1.2.6 สถานี P.21 น้า้แม่ริม บา้นริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1.2.7 สถานี P.56A น้า้แม่งัด บา้นสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1.2.8 สถานี P.67 แม่น้า้ปงิ บา้นแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1.2.9 สถานี P.71A หว้ยแม่ขาน บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
1.2.10 สถานี P.73 แม่น้า้ปงิ บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1.2.11 สถานี P.75 แม่น้า้ปงิ บา้นช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1.2.12 สถานี P.76 น้า้แม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ.ล้ี จ.ล้าพูน
1.2.13 สถานี P.77 น้า้แม่ทา บา้นสบแม่สะปว๊ด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน

1. การส้ารวจระดบัน ้า
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ประจ้าปนี ้า 2555



1.2.14 สถานี P.79 น้า้แม่กวง บา้นแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
1.2.15 สถานี P.80 น้า้แม่ลาย บา้นโปง่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
1.2.16 สถานี P.81 น้า้แม่กวง บา้นโปง่ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
1.2.17 สถานี P.82 น้า้แม่วาง บา้นสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1.2.18 สถานี P.84 น้า้แม่วาง บา้นพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1.2.19 สถานี P.85 น้า้แม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพูน
1.2.20 สถานี P.85A น้า้แม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพูน
1.2.21 สถานี P.86 น้า้แม่ออน บา้นโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
1.2.22 สถานี P.87 น้า้แม่ทา บา้นปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพูน
1.2.23 สถานี P.90 แม่น้า้ปงิ บา้นทบัเด่ือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1.2.24 สถานี P.91 น้า้แม่ขอด บา้นสันปู่เลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1.2.25 สถานี P.92 น้า้แม่แตง บา้นเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
1.2.26 สถานี P.93 น้า้แม่ริม บา้นสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1.2.27 สถานี P.94 น้า้แม่แจม่ บา้นเจยีง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่
1.2.28 สถานี W.1C แม่น้า้วัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล้าปาง
1.2.29 สถานี W.3A แม่น้า้วัง บา้นดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง
1.2.30 สถานี W.5A แม่น้า้วัง บา้นเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
1.2.31 สถานี W.6A แม่น้า้วัง บา้นสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
1.2.32 สถานี W.10A แม่น้า้วัง บา้นดอนมูล อ.เมือง จ.ล้าปาง
1.2.33 สถานี W.16A แม่น้า้วัง บา้นไฮ อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
1.2.34 สถานี W.17 น้า้แม่สอย บา้นหนองนาว อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
1.2.35 สถานี W.17A น้า้แม่สอย บา้นทุ่งทอง อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
1.2.36 สถานี W.18A น้า้แม่ต้๋า บา้นสบต้๋า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
1.2.37 สถานี W.20 น้า้แม่ตุ๋ย บา้นทา่ล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง
1.2.38 สถานี W.21 แม่น้า้วัง บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
1.2.39 สถานี W.21A แม่น้า้วัง บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
1.2.40 สถานี W.22 น้า้แม่จาง บา้นวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
1.2.41 สถานี W.25 แม่น้า้วัง บา้นร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
1.2.42 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
1.2.43 สถานี Y.1C แม่น้า้ยม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
1.2.44 สถานี Y.13A น้า้งาว บา้นหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
1.2.45 สถานี Y.13B น้า้งาว บา้นหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
1.2.46 สถานี Y.20 แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
1.2.47 สถานี Y.31 แม่น้า้ยม บา้นทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
1.2.48 สถานี Y.34 น้า้แม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
1.2.49 สถานี Y.37 แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
1.2.50 สถานี Y.37A แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่



1.2.51 สถานี Y.38 น้า้แม่ค้ามี บา้นแม่ค้ามีต้าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
1.2.52 สถานี Y.43 แม่น้า้ยม บา้นปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
1.2.53 สถานี Y.44 น้า้แม่ต้า บา้นน้า้ริน อ.ลอง จ.แพร่
1.2.54 สถานี Y.45 น้า้แม่ค้ามี บา้นไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
1.2.55 สถานี Y.46 น้า้แม่สวด บา้นปางยาว อ.บา้นหลวง จ.น่าน
1.2.56 สถานี Y.47 แม่น้า้ยม บา้นบญุเรือง อ.ปง จ.พะเยา
1.2.57 สถานี Y.48 น้า้แม่งิม บา้นแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
1.2.58 สถานี N.1 แม่น้า้น่าน หน้าส้านักงานปา่ไม้ อ.เมือง จ.น่าน
1.2.59 สถานี N.49 น้า้ยาว บา้นน้า้ยาว อ.ปวั จ.น่าน
1.2.60 สถานี N.64 แม่น้า้น่าน บา้นผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
1.2.61 สถานี N.65 หว้ยน้า้ยาว บา้นปางสา อ.ทา่วังผา จ.น่าน
1.2.62 สถานี G.8 น้า้แม่ลาว บา้นต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
1.2.63 สถานี G.9 น้า้แม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
1.2.64 สถานี KH.72 น้า้แม่ค้า บา้นแม่ค้าหลักเจด็ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
1.2.65 สถานี KH.89 น้า้แม่จนั บา้นหวัสะพาน อ.แม่จนั จ.เชียงราย

2. รายชื่อสถานีส้ารวจปริมาณน ้า เพ่ือจัดท้า Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve จ้านวน 73 สถานี
2.1 สถานี P.1 แม่น้า้ปงิ สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2.2 สถานี P.4A น้า้แม่แตง บา้นแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.3 สถานี P.5 น้า้แม่กวง สะพานทา่นาง อ.เมือง จ.ล้าพูน
2.4 สถานี P.14A น้า้แม่แจม่ สะพานทา่ข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2.5 สถานี P.20 แม่น้า้ปงิ บา้นเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2.6 สถานี P.21 น้า้แม่ริม บา้นริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2.7 สถานี P.24A น้า้แม่กลาง สะพานประชาอุทศิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2.8 สถานี P.56A น้า้แม่งัด บา้นสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2.9 สถานี P.67 แม่น้า้ปงิ บา้นแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2.10 สถานี P.71A หว้ยแม่ขาน บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
2.11 สถานี P.73 แม่น้า้ปงิ บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
2.12 สถานี P.75 แม่น้า้ปงิ บา้นช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.13 สถานี P.76 น้า้แม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ.ล้ี จ.ล้าพูน
2.14 สถานี P.77 น้า้แม่ทา บา้นสบแม่สะปว๊ด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
2.15 สถานี P.79 น้า้แม่กวง บา้นแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2.16 สถานี P.80 น้า้แม่ลาย บา้นโปง่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2.17 สถานี P.81 น้า้แม่กวง บา้นโปง่ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
2.18 สถานี P.82 น้า้แม่วาง บา้นสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2.19 สถานี P.84 น้า้แม่วาง บา้นพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

2. การส้ารวจปรมิาณน ้า



2.20 สถานี P.85 น้า้แม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพูน
2.21 สถานี P.86 น้า้แม่ออน บา้นโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
2.22 สถานี P.87 น้า้แม่ทา บา้นปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพูน
2.23 สถานี P.90 แม่น้า้ปงิ บา้นทบัเด่ือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.24 สถานี P.91 น้า้แม่ขอด บา้นสันปู่เลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2.25 สถานี P.92 น้า้แม่แตง บา้นเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.26 สถานี P.93 น้า้แม่ริม บา้นสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2.27 สถานี W.1C แม่น้า้วัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล้าปาง
2.28 สถานี W.3A แม่น้า้วัง บา้นดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง
2.29 สถานี W.5A แม่น้า้วัง บา้นเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
2.30 สถานี W.6A แม่น้า้วัง บา้นสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง
2.31 สถานี W.10A แม่น้า้วัง บา้นดอนมูล อ.เมือง จ.ล้าปาง
2.32 สถานี W.16A แม่น้า้วัง บา้นไฮ อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
2.33 สถานี W.17 น้า้แม่สอย บา้นหนองนาว อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
2.34 สถานี W.17A น้า้แม่สอย บา้นทุ่งทอง อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
2.35 สถานี W.18A น้า้แม่ต้๋า บา้นสบต้๋า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
2.36 สถานี W.20 น้า้แม่ตุ๋ย บา้นทา่ล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง
2.37 สถานี W.21 แม่น้า้วัง บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
2.38 สถานี W.22 น้า้แม่จาง บา้นวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
2.39 สถานี W.25 แม่น้า้วัง บา้นร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
2.40 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
2.41 สถานี Y.1C แม่น้า้ยม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
2.42 สถานี Y.13A น้า้งาว บา้นหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
2.43 สถานี Y.20 แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
2.44 สถานี Y.24 น้า้ปี้ บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2.45 สถานี Y.30 หว้ยโปง่ บา้นโปง่ อ.งาว จ.ล้าปาง
2.46 สถานี Y.31 แม่น้า้ยม บา้นทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2.47 สถานี Y.34 น้า้แม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
2.48 สถานี Y.36 น้า้ควร บา้นปา่คา อ.ปง จ.พะเยา
2.49 สถานี Y.37 แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
2.50 สถานี Y.38 น้า้แม่ค้ามี บ้านแม่ค้ามีต้าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
2.51 สถานี Y.43 แม่น้า้ยม บา้นปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
2.52 สถานี Y.44 น้า้แม่ต้า บา้นน้า้ริน อ.ลอง จ.แพร่
2.53 สถานี Y.45 น้า้แม่ค้ามี บา้นไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
2.54 สถานี Y.46 น้า้แม่สวด บา้นปางยาว อ.บา้นหลวง จ.น่าน
2.55 สถานี Y.47 แม่น้า้ยม บา้นบญุเรือง อ.ปง จ.พะเยา



2.56 สถานี Y.48 น้า้แม่งิม บา้นแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
2.57 สถานี N.1 แม่น้า้น่าน หน้าส้านักงานปา่ไม้ อ.เมือง จ.น่าน
2.58 สถานี N.13A แม่น้า้น่าน บา้นบญุนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
2.59 สถานี N.49 น้า้ยาว บา้นน้า้ยาว อ.ปวั จ.น่าน
2.60 สถานี N.64 แม่น้า้น่าน บา้นผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
2.61 สถานี N.65 หว้ยน้า้ยาว บา้นปางสา อ.ทา่วังผา จ.น่าน
2.62 สถานี N.75 น้า้ว้า สะพานทา่ล่ี อ.เวียงสา จ.น่าน
2.63 สถานี G.4 น้า้แม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
2.64 สถานี G.8 น้า้แม่ลาว บา้นต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
2.65 สถานี G.9 น้า้แม่สรวย บ้านกระเหร่ียงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.66 สถานี G.10 น้า้แม่ลาว บา้นหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.67 สถานี G.11 น้า้แม่ลาว บา้นดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.68 สถานี I.6 น้า้แวน บา้นน้า้แวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
2.69 สถานี I.14 น้า้อิง บา้นน้า้อิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
2.70 สถานี I.17 น้า้อิง บา้นเจดียง์าม อ.เมือง จ.พะเยา
2.71 สถานี KH.72 น้า้แม่ค้า บา้นแม่ค้าหลักเจด็ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
2.72 สถานี KH.89 น้า้แม่จนั บา้นหวัสะพาน อ.แม่จนั จ.เชียงราย
2.73 สถานี SW.5A น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

3.1  สถานีส้ารวจน ้าฝนรายชั่วโมง จ้านวน 42 สถานี
3.1.1 สถานี 075C7 TP.1 แม่น้า้ปงิ สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.1.2 สถานี 076C7 TP.20 แม่น้า้ปงิ บา้นเกาะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3.1.3 สถานี 077C7 TP.21 น้า้แม่ริม บา้นริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3.1.4 สถานี 078C7 TP.81 น้า้แม่กวง บา้นโปง่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3.1.5 สถานี 079C7 TP.86 น้า้แม่ออน บา้นโฮ้ง อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
3.1.6 สถานี 072D7 TUP.11 น้า้แม่งัด ท้ายเขือ่นแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.1.7 สถานี 074D7 TUP.13 บา้นตีนต่ัง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3.1.8 สถานี 075D7 TUP.14 แม่น้้าปิง โครงการส่งฯน้้าแม่แฝก-แม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.1.9 สถานี 076D7 TUP.15 วัดทา่มะเกี๋ยง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3.1.10 สถานี 077D7 TUP.16 เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.1.11 สถานี 078D7 TUP.17 บา้นเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3.1.12 สถานี 079D7 TUP.18 แม่น้้าปิง โครงการชลประทานแม่ปิงเก่า อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3.1.13 สถานี 071E7 TUP.19 คลองส่งน้้าแม่แตง โรงแรมเชยีงใหม่ภคู้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.1.14 สถานี 072E7 TUP.20 ศูนยว์ิจยัข้าวสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3.1.15 สถานี 073E7 TUP.22 แม่น้้าปิง ฝายวังปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

3. การส้ารวจอุตนิุยมวิทยา
3. รายชื่อสถานีส้ารวจอุตุนิยมวิทยา เพ่ือจัดท้าสารสนเทศ จ้านวน 64 สถานี



3.1.16 สถานี 074E7 TUP.23 น้้าแม่แจ่ม บา้นปางอุ๋ง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่
3.1.17 สถานี 075E7 TP.14A น้้าแม่แจ่ม สะพานทา่ข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
3.1.18 สถานี 076E7 TP.56A น้้าแม่งัด บา้นสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3.1.19 สถานี 077E7 TP.65 น้้าแม่แตง บา้นม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
3.1.20 สถานี 078E7 TP.67 แม่น้้าปิง บา้นแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
3.1.21 สถานี 079E7 TP.71A น้้าแม่ขาน บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
3.1.22 สถานี 071F7 TP.73 แม่น้้าปิง บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
3.1.23 สถานี 072F7 TP.79 น้้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.1.24 สถานี 073F7 TP.80 น้้าแม่ลาย บา้นโปง่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.1.25 สถานี 074F7 TP.90 แม่น้้าปิง บา้นทบัเด่ือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.1.26 สถานี 075F7 TP.91 น้้าแม่ขอด บา้นสันปเูลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3.1.27 สถานี 076F7 TP.92 น้้าแม่แตง บา้นเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.1.28 สถานี 077F7 TP.93 น้้าแม่ริม บา้นสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3.1.29 สถานี 078F7 TP.94 น้้าแม่แจ่ม บา้นเจยีง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่
3.1.30 สถานี 16417 W.3A แม่น้้าวงั บา้นดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง
3.1.31 สถานี 16427 W.10A แม่น้้าวงั บา้นดอนมูล อ.เมือง จ.ล้าปาง
3.1.32 สถานี 16437 W.17A น้้าแม่สอย บา้นทุ่งทอง อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
3.1.33 สถานี 16447 W.20 น้้าแม่ตุ๋ย บา้นทา่ล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง
3.1.34 สถานี 16457 W.21 แม่น้้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
3.1.35 สถานี 16467 W.25 แม่น้้าวงั บา้นร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
3.1.36 สถานี 16477 W.26 ห้วยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
3.1.37 สถานี 17227 TP.5 น้า้แม่กวง สะพานทา่นาง อ.เมือง จ.ล้าพูน
3.1.38 สถานี 17247 TUP.10 แม่น้า้ปงิ ฝายหนองสลีก อ.ปา่ซาง จ.ล้าพูน
3.1.39 สถานี 17257 TUP.21 น้า้ล้ี เทศบาลต้าบลทุ่งหวัช้าง อ.ทุ่งหวัช้าง จ.ล้าพูน
3.1.40 สถานี 17267 TP.77 น้้าแม่ทา บา้นสบสะปว๊ด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
3.1.41 สถานี 17277 TP.85 น้้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ้ง จ.ล้าพูน
3.1.42 สถานี 17287 TP.87 น้้าแม่ทา บา้นปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพูน



3.2.1 สถานี 07391 ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.2.2 สถานี 40151 (Y.1C) แม่น้้ายม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
3.2.3 สถานี 40111 (Y.20) แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
3.2.4 สถานี 20111 (SW.5A) น้้าปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
3.2.5 สถานี 07801 (P.82) น้า้แม่วาง บา้นสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
3.2.6 สถานี 07811 โครงการหลวงทุ่งหลวง บา้นหว้ยตอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
3.2.7 สถานี 071B1 โครงการหลวงขนุวาง บา้นขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
3.2.8 สถานี 071D7 TUP.02 น้า้แม่แตง ฝายแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.2.9 สถานี 073D7 TUP.12 น้า้แม่กวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3.2.10 สถานี 07731 (P.64) น้้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3.2.11 สถานี 07751 (P.65) น้้าแม่แตง บา้นม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
3.2.12 สถานี 07761 อนามัยห้วยหม้อ บา้นหว้ยหม้อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.2.13 สถานี 07771 อนามัยห้วยแก้ว บา้นเตาบม่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
3.2.14 สถานี 07781 อนามัยนาเม็ง บา้นนาเม็ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3.2.15 สถานี 07791 อบต.เทพเสด็จ บา้นปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.2.16 สถานี 079A1 โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยลึก บา้นหว้ยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3.2.17 สถานี 17181 (P.76) น้้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ.ล้ี จ.ล้าพูน
3.2.18 สถานี 16151 (W.15A) น้้าแม่จาง บา้นสบเปา๊ะ อ.แม่ทะ จ.ล้าปาง
3.2.19 สถานี 16331 (W.16A) แม่น้้าวงั บา้นไฮ อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
3.2.20 สถานี 28331 โครงการชลประทานน่าน บา้นค่าใหม่ไชยเจริญ อ.เมือง จ.น่าน
3.2.21 สถานี 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บา้นสันทรายหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
3.2.22 สถานี 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อ.เมือง จ.พะเยา

3.3.1 สถานี 07391 ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.3.2 สถานี 07731 (P.64) น้า้แม่ต่ืน บา้นหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3.3.3 สถานี 40111 (Y.20) แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
3.3.4 สถานี 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง อ.เชียงค้า จ.พะเยา
3.3.5 สถานี 20111 (SW.5A) น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

3.4.1 สถานี 07391 ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.4.2 สถานี 07731 (P.64) น้า้แม่ต่ืน บา้นหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3.4.3 สถานี 07751 (P.65) น้า้แม่แตง บา้นม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
3.4.4 สถานี 40151 (Y.1C) แม่น้า้ยม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
3.4.5 สถานี 40111 (Y.20) แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
3.4.6 สถานี 20111 (SW.5A) น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

3.4  สถานีส้ารวจอุณหภมูิรายวัน จ้านวน 6 สถานี

3.2  สถานีส้ารวจน ้าฝนรายวัน จ้านวน 22 สถานี

3.3  สถานีส้ารวจระเหยรายวัน จ้านวน 5 สถานี



3.5.1 สถานี 07391 ส้านักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.5.2 สถานี 20111 (SW.5A) น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

4. รายชื่อสถานีส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้าเพ่ือจัดท้า Rating Curve ตะกอนแขวนลอยในล้าน ้า จ้านวน 27 สถานี
4.1 สถานี P.1 แม่น้า้ปงิ สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4.2 สถานี P.4A น้า้แม่แตง บา้นแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4.3 สถานี P.5 น้า้แม่กวง สะพานทา่นาง อ.เมือง จ.ล้าพูน
4.4 สถานี P.21 น้า้แม่ริม บา้นริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4.5 สถานี P.56A น้า้แม่งัด บา้นสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4.6 สถานี P.67 แม่น้า้ปงิ บา้นแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4.7 สถานี P.75 แม่น้า้ปงิ บา้นช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4.8 สถานี P.76 น้า้แม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ.ล้ี จ.ล้าพูน
4.9 สถานี P.77 น้า้แม่ทา บา้นสบแม่สะปว๊ด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
4.10 สถานี P.79 น้า้แม่กวง บา้นแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4.11 สถานี P.80 น้า้แม่ลาย บา้นโปง่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4.12 สถานี P.82 น้า้แม่วาง บา้นสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
4.13 สถานี P.84 น้า้แม่วาง บา้นพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
4.14 สถานี W.1C แม่น้า้วัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล้าปาง
4.15 สถานี W.3A แม่น้า้วัง บา้นดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง
4.16 สถานี W.16A แม่น้า้วัง บา้นไฮ อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
4.17 สถานี W.17 แม่น้า้วัง บา้นหนองนาว อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
4.18 สถานี W.25 แม่น้า้วัง บา้นร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
4.19 สถานี Y.1C แม่น้า้ยม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
4.20 สถานี Y.20 แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
4.21 สถานี Y.37 แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
4.22 สถานี N.1 แม่น้า้น่าน หน้าส้านักงานปา่ไม้ อ.เมือง จ.น่าน
4.23 สถานี N.64 แม่น้า้น่าน บา้นผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
4.24 สถานี N.65 หว้ยน้า้ยาว บา้นปางสา อ.ทา่วังผา จ.น่าน
4.25 สถานี G.8 น้า้แม่ลาว บา้นต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4.26 สถานี G.9 น้า้แม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
4.27 สถานี I.14 น้า้อิง บา้นน้า้อิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

4. การส้ารวจตะกอนแขวนลอยในล้าน ้า

3.5  สถานีส้ารวจกระแสลมผิวพื นรายวัน จ้านวน 2 สถานี



 5. รายชื่อสถานีส้ารวจรูปตัดขวางล้าน ้า เพ่ือจัดท้าสารสนเทศ จ้านวน 75 สถานี
5.1 สถานี P.1 แม่น้า้ปงิ สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
5.2 สถานี P.4A น้า้แม่แตง บา้นแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5.3 สถานี P.5 น้า้แม่กวง สะพานทา่นาง อ.เมือง จ.ล้าพูน
5.4 สถานี P.14A น้า้แม่แจม่ สะพานทา่ข้าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5.5 สถานี P.20 แม่น้า้ปงิ บา้นเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
5.6 สถานี P.21 น้า้แม่ริม บา้นริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5.7 สถานี P.24A น้า้แม่กลาง สะพานประชาอุทศิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5.8 สถานี P.56A น้า้แม่งัด บา้นสหกรณ์ร่มเกล้า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5.9 สถานี P.64 น้า้แม่ต่ืน บา้นหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5.10 สถานี P.65 น้า้แม่แตง บา้นม่วงปอ๊ก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
5.11 สถานี P.67 แม่น้า้ปงิ บา้นแม่แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5.12 สถานี P.71A หว้ยแม่ขาน บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่
5.13 สถานี P.73 แม่น้า้ปงิ บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5.14 สถานี P.75 แม่น้า้ปงิ บา้นช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5.15 สถานี P.76 น้า้แม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ.ล้ี จ.ล้าพูน
5.16 สถานี P.77 น้า้แม่ทา บา้นสบแม่สะปว๊ด อ.แม่ทา จ.ล้าพูน
5.17 สถานี P.79 น้า้แม่กวง บา้นแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5.18 สถานี P.80 น้า้แม่ลาย บา้นโปง่ดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5.19 สถานี P.81 น้า้แม่กวง บา้นโปง่ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
5.20 สถานี P.82 น้า้แม่วาง บา้นสบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5.21 สถานี P.84 น้า้แม่วาง บา้นพันตน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
5.22 สถานี P.85 น้า้แม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพูน
5.23 สถานี P.85A น้า้แม่ล้ี บา้นหล่ายแก้ว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล้าพูน
5.24 สถานี P.86 น้า้แม่ออน บา้นโหง้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่
5.25 สถานี P.87 น้า้แม่ทา บา้นปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล้าพูน
5.26 สถานี P.90 แม่น้า้ปงิ บา้นทบัเด่ือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5.27 สถานี P.91 น้า้แม่ขอด บา้นสันปู่เลย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5.28 สถานี P.92 น้า้แม่แตง บา้นเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5.29 สถานี P.93 น้า้แม่ริม บา้นสลวงนอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5.30 สถานี P.94 น้า้แม่แจม่ บา้นเจยีง อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่
5.31 สถานี W.1C แม่น้า้วัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ล้าปาง
5.32 สถานี W.3A แม่น้า้วัง บา้นดอนชัย อ.เถิน จ.ล้าปาง
5.33 สถานี W.5A แม่น้า้วัง บา้นเกาะคา อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
5.34 สถานี W.6A แม่น้า้วัง บา้นสบปราบ อ.สบปราบ จ.ล้าปาง

5. การส้ารวจรปูตดัขวางล้าน ้า



5.35 สถานี W.10A แม่น้า้วัง บา้นดอนมูล อ.เมือง จ.ล้าปาง
5.36 สถานี W.16A แม่น้า้วัง บา้นไฮ อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
5.37 สถานี W.17 น้า้แม่สอย บา้นหนองนาว อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
5.38 สถานี W.17A น้า้แม่สอย บา้นทุ่งทอง อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
5.39 สถานี W.18A น้า้แม่ต้๋า บา้นสบต้๋า อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
5.40 สถานี W.20 น้า้แม่ตุ๋ย บา้นทา่ล้อ อ.เมือง จ.ล้าปาง
5.41 สถานี W.21 แม่น้า้วัง บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
5.42 สถานี W.21A แม่น้า้วัง บา้นทา่เด่ือ อ.เมือง จ.ล้าปาง
5.43 สถานี W.22 น้า้แม่จาง บา้นวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล้าปาง
5.44 สถานี W.25 แม่น้า้วัง บา้นร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง
5.45 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ.แจห้ม่ จ.ล้าปาง
5.46 สถานี Y.1C แม่น้า้ยม บา้นน้า้โค้ง อ.เมือง จ.แพร่
5.47 สถานี Y.13A น้า้งาว บา้นหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
5.48 สถานี Y.13B น้า้งาว บา้นหลวงเหนือ อ.งาว จ.ล้าปาง
5.49 สถานี Y.20 แม่น้า้ยม บา้นหว้ยสัก อ.สอง จ.แพร่
5.50 สถานี Y.24 น้า้ปี้ บา้นมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5.51 สถานี Y.30 หว้ยโปง่ บา้นโปง่ อ.งาว จ.ล้าปาง
5.52 สถานี Y.31 แม่น้า้ยม บา้นทุ่งหนอง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
5.53 สถานี Y.34 น้า้แม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
5.54 สถานี Y.36 น้า้ควร บา้นปา่คา อ.ปง จ.พะเยา
5.55 สถานี Y.37 แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
5.56 สถานี Y.37A แม่น้า้ยม บา้นวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
5.57 สถานี Y.38 น้า้แม่ค้ามี บ้านแม่ค้ามีต้าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
5.58 สถานี Y.43 แม่น้า้ยม บา้นปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
5.59 สถานี Y.44 น้า้แม่ต้า บา้นน้า้ริน อ.ลอง จ.แพร่
5.60 สถานี Y.45 น้า้แม่ค้ามี บา้นไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5.61 สถานี Y.46 น้า้แม่สวด บา้นปางยาว อ.บา้นหลวง จ.น่าน
5.62 สถานี Y.47 แม่น้า้ยม บา้นบญุเรือง อ.ปง จ.พะเยา
5.63 สถานี Y.48 น้า้แม่งิม บา้นแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
5.64 สถานี N.1 แม่น้า้น่าน หน้าส้านักงานปา่ไม้ อ.เมือง จ.น่าน
5.65 สถานี N.13A แม่น้า้น่าน บา้นบญุนาค อ.เวียงสา จ.น่าน
5.66 สถานี N.49 น้า้ยาว บา้นน้า้ยาว อ.ปวั จ.น่าน
5.67 สถานี N.63 น้า้แหง บา้นหวัเมือง อ.นาน้อย จ.น่าน
5.68 สถานี N.64 แม่น้า้น่าน บา้นผาขวาง อ.เมือง จ.น่าน
5.69 สถานี N.65 หว้ยน้า้ยาว บา้นปางสา อ.ทา่วังผา จ.น่าน
5.70 สถานี N.75 น้า้ว้า สะพานทา่ล่ี อ.เวียงสา จ.น่าน



5.71 สถานี G.4 น้า้แม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
5.72 สถานี G.8 น้า้แม่ลาว บา้นต้นยาง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
5.73 สถานี G.9 น้า้แม่สรวย บ้านกระเหร่ียงทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.74 สถานี G.10 น้า้แม่ลาว บา้นหนองผ้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.75 สถานี G.11 น้า้แม่ลาว บา้นดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.76 สถานี G.12 น้า้ฝาง บา้นใหม่ริมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5.77 สถานี I.6 น้า้แวน บา้นน้า้แวน อ.เชียงค้า จ.พะเยา
5.78 สถานี I.14 น้า้อิง บา้นน้า้อิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
5.79 สถานี I.17 น้า้อิง บา้นเจดียง์าม อ.เมือง จ.พะเยา
5.80 สถานี KH.72 น้า้แม่ค้า บา้นแม่ค้าหลักเจด็ อ.แม่จนั จ.เชียงราย
5.81 สถานี KH.89 น้า้แม่จนั บา้นหวัสะพาน อ.แม่จนั จ.เชียงราย
5.82 สถานี SW.5A น้า้ปาย บา้นทา่โปง่แดง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


