
1. รายช่ือสถานีสํารวจระดับน้ํา เพ่ือจัดทําสารสนเทศ จํานวน 82 สถานี
1.1 สถานีสํารวจระดับน้ํา 3 เวลา จํานวน 17 สถานี
1.1.1 สถานี P.24A นํ้าแม�กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
1.1.2 สถานี P.64 นํ้าแม�ต่ืน บ(านหลวง อ.อมก*อย จ.เชียงใหม�
1.1.3 สถานี P.65 นํ้าแม�แตง บ(านม�วงป-อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม�
1.1.4 สถานี Y.24 นํ้าป/0 บ(านมาง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา
1.1.5 สถานี Y.30 ห(วยโป3ง บ(านโป3ง อ.งาว จ.ลําปาง
1.1.6 สถานี Y.36 นํ้าควร บ(านป3าคา อ.ปง จ.พะเยา
1.1.7 สถานี N.13A แม�นํ้าน�าน บ(านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น�าน
1.1.8 สถานี N.63 นํ้าแหง บ(านหัวเมือง อ.นาน(อย จ.น�าน
1.1.9 สถานี N.75 นํ้าว(า สะพานท�าล่ี อ.เวียงสา จ.น�าน
1.1.10 สถานี G.4 นํ้าแม�กรณ= บ(านปางริมกรณ= อ.เมือง จ.เชียงราย
1.1.11 สถานี G.10 นํ้าแม�ลาว บ(านหนองผํา อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
1.1.12 สถานี G.11 นํ้าแม�ลาว บ(านดอนสลี อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
1.1.13 สถานี G.12 นํ้าฝาง บ(านใหม�ริมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม�
1.1.14 สถานี I.6 นํ้าแวน บ(านนํ้าแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา
1.1.15 สถานี I.14 นํ้าอิง บ(านนํ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
1.1.16 สถานี I.17 นํ้าอิง บ(านเจดีย=งาม อ.เมือง จ.พะเยา
1.1.17 สถานี SW.5A นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน
1.2 สถานีสํารวจระดับน้ํา 24 เวลา จํานวน 65 สถานี
1.2.1 สถานี P.1 

*
แม�นํ้าปFง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม�

1.2.2 สถานี P.4A 
**

นํ้าแม�แตง บ(านแม�แตง อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�

1.2.3 สถานี P.5 
*

นํ้าแม�กวง สะพานท�านาง อ.เมือง จ.ลําพูน

1.2.4 สถานี P.14A 
*

นํ้าแม�แจ�ม สะพานท�าข(าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�

1.2.5 สถานี P.20 * แม�นํ้าปFง บ(านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�

1.2.6 สถานี P.21 
*

นํ้าแม�ริม บ(านริมใต( อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�

1.2.7 สถานี P.56A 
***

นํ้าแม�งัด บ(านสหกรณ=ร�มเกล(า อ.พร(าว จ.เชียงใหม�

1.2.8 สถานี P.67 
*

แม�นํ้าปFง บ(านแม�แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม�

1.2.9 สถานี P.71A 
*

ห(วยแม�ขาน บ(านกลาง อ.สันป3าตอง จ.เชียงใหม�

1.2.10 สถานี P.73 
***

แม�นํ้าปFง บ(านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�

1.2.11 สถานี P.75 
*

แม�นํ้าปFง บ(านช�อแล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�

1.2.12 สถานี P.76
 **

นํ้าแม�ลี้ บ(านแม�อีไฮ อ.ล้ี จ.ลําพูน
1.2.13 สถานี P.77 

***
นํ้าแม�ทา บ(านสบแม�สะป-วด อ.แม�ทา จ.ลําพูน

1. การสํารวจระดับนํ้า

แผนการสํารวจข(อมูลทางอุทกวิทยา
ประจําป/นํ้า 2556



1.2.14 สถานี P.79
 ***

นํ้าแม�กวง บ(านแม�หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�

1.2.15 สถานี P.80
 ***

นํ้าแม�ลาย บ(านโป3งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�

1.2.16 สถานี P.81
 *

นํ้าแม�กวง บ(านโป3ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�

1.2.17 สถานี P.82
 **

นํ้าแม�วาง บ(านสบวิน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�

1.2.18 สถานี P.84 
**

นํ้าแม�วาง บ(านพันตน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�

1.2.19 สถานี P.85 
***

นํ้าแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ�ง จ.ลําพูน

1.2.20 สถานี P.85A * นํ้าแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ�ง จ.ลําพูน

1.2.21 สถานี P.86 
*

นํ้าแม�ออน บ(านโห(ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�

1.2.22 สถานี P.87 
***

นํ้าแม�ทา บ(านป3าซาง อ.ป3าซาง จ.ลําพูน

1.2.23 สถานี P.90
 *

แม�นํ้าปFง บ(านทับเด่ือ อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�

1.2.24 สถานี P.91 
*

นํ้าแม�ขอด บ(านสันปู3เลย อ.พร(าว จ.เชียงใหม�

1.2.25 สถานี P.92 
*

นํ้าแม�แตง บ(านเมืองกึ๊ด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�

1.2.26 สถานี P.93 
*

นํ้าแม�ริม บ(านสลวงนอก อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�

1.2.27 สถานี P.94 
*

นํ้าแม�แจ�ม บ(านเจียง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม�

1.2.28 สถานี W.1C
 **

แม�นํ้าวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลําปาง

1.2.29 สถานี W.3A 
*

แม�นํ้าวัง บ(านดอนชัย อ.เถิน จ.ลําปาง

1.2.30 สถานี W.5A
 *

แม�นํ้าวัง บ(านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

1.2.31 สถานี W.6A 
*

แม�นํ้าวัง บ(านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง

1.2.32 สถานี W.10A
 *

แม�นํ้าวัง บ(านดอนมูล อ.เมือง จ.ลําปาง

1.2.33 สถานี W.16A
 ***

แม�นํ้าวัง บ(านไฮ อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
1.2.34 สถานี W.17 

**
นํ้าแม�สอย บ(านหนองนาว อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง

1.2.35 สถานี W.17A 
*

นํ้าแม�สอย บ(านทุ�งทอง อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
1.2.36 สถานี W.18A 

*
นํ้าแม�ตํ๋า บ(านสบตํ๋า อ.เกาะคา จ.ลําปาง

1.2.37 สถานี W.20 
*

นํ้าแม�ตุ*ย บ(านท�าล(อ อ.เมือง จ.ลําปาง

1.2.38 สถานี W.21 
*

แม�นํ้าวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง

1.2.39 สถานี W.21A
 *

แม�นํ้าวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง

1.2.40 สถานี W.22 
***

นํ้าแม�จาง บ(านวังพร(าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง

1.2.41 สถานี W.25
 *

แม�นํ้าวัง บ(านร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

1.2.42 สถานี W.26
 *

ห(วยแม�ต*า บ(านเมืองมาย อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง

1.2.43 สถานี Y.1C 
*

แม�นํ้ายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�

1.2.44 สถานี Y.13A 
**

นํ้างาว บ(านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

1.2.45 สถานี Y.13B 
*

นํ้างาว บ(านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง

1.2.46 สถานี Y.20
 **

แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�

1.2.47 สถานี Y.31
 ***

แม�นํ้ายม บ(านทุ�งหนอง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา

1.2.48 สถานี Y.34
 **

นํ้าแม�หล�าย บ(านแม�หล�าย อ.เมือง จ.แพร�

1.2.49 สถานี Y.37
 **

แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�

1.2.50 สถานี Y.37A
 *

แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�



1.2.51 สถานี Y.38 
**

นํ้าแม�คํามี บ(านแม�คํามีตําหนักธรรม อ.หนองม�วงไข� จ.แพร�

1.2.52 สถานี Y.43
 *

แม�นํ้ายม บ(านปากกาง อ.ลอง จ.แพร�
1.2.53 สถานี Y.44 

*
นํ้าแม�ต(า บ(านนํ้าริน อ.ลอง จ.แพร�

1.2.54 สถานี Y.45 
*

นํ้าแม�คํามี บ(านไผ�โทน อ.ร(องกวาง จ.แพร�

1.2.55 สถานี Y.46 
*

นํ้าแม�สวด บ(านปางยาว อ.บ(านหลวง จ.น�าน

1.2.56 สถานี Y.47 
*

แม�นํ้ายม บ(านบุญเรือง อ.ปง จ.พะเยา

1.2.57 สถานี Y.48 
*

นํ้าแม�งิม บ(านแฮะ อ.ปง จ.พะเยา

1.2.58 สถานี N.1 
**

แม�นํ้าน�าน หน(าสํานักงานป3าไม( อ.เมือง จ.น�าน

1.2.59 สถานี N.49 
**

นํ้ายาว บ(านนํ้ายาว อ.ปSว จ.น�าน

1.2.60 สถานี N.64 
**

แม�นํ้าน�าน บ(านผาขวาง อ.เมือง จ.น�าน

1.2.61 สถานี N.65 
**

ห(วยนํ้ายาว บ(านปางสา อ.ท�าวังผา จ.น�าน

1.2.62 สถานี G.8
 **

นํ้าแม�ลาว บ(านต(นยาง อ.แม�ลาว จ.เชียงราย

1.2.63 สถานี G.9 
**

นํ้าแม�สรวย บ(านกระเหร่ียงทุ�งพร(าว อ.แม�สรวย จ.เชียงราย

1.2.64 สถานี KH.72 
**

นํ้าแม�คํา บ(านแม�คําหลักเจ็ด อ.แม�จัน จ.เชียงราย

1.2.65 สถานี KH.89 
**

นํ้าแม�จัน บ(านหัวสะพาน อ.แม�จัน จ.เชียงราย

หมายเหตุ *  โครงการโทรมาตรขนาดใหญ�
** โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก
*** โครงการโทรมาตรขนาดใหญ�และโครงการโทรมาตรขนาดเล็ก

2. รายช่ือสถานีสํารวจปริมาณน้ํา เพ่ือจัดทํา Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve จํานวน 73 สถานี
2.1 สถานี P.1 แม�นํ้าปFง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม�
2.2 สถานี P.4A นํ้าแม�แตง บ(านแม�แตง อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
2.3 สถานี P.5 นํ้าแม�กวง สะพานท�านาง อ.เมือง จ.ลําพูน
2.4 สถานี P.14A นํ้าแม�แจ�ม สะพานท�าข(าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
2.5 สถานี P.20 แม�นํ้าปFง บ(านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
2.6 สถานี P.21 นํ้าแม�ริม บ(านริมใต( อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
2.7 สถานี P.24A นํ้าแม�กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
2.8 สถานี P.56A นํ้าแม�งัด บ(านสหกรณ=ร�มเกล(า อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
2.9 สถานี P.67 แม�นํ้าปFง บ(านแม�แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม�
2.10 สถานี P.71A ห(วยแม�ขาน บ(านกลาง อ.สันป3าตอง จ.เชียงใหม�
2.11 สถานี P.73 แม�นํ้าปFง บ(านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
2.12 สถานี P.75 แม�นํ้าปFง บ(านช�อแล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
2.13 สถานี P.76 นํ้าแม�ลี้ บ(านแม�อีไฮ อ.ล้ี จ.ลําพูน
2.14 สถานี P.77 นํ้าแม�ทา บ(านสบแม�สะป-วด อ.แม�ทา จ.ลําพูน
2.15 สถานี P.79 นํ้าแม�กวง บ(านแม�หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
2.16 สถานี P.80 นํ้าแม�ลาย บ(านโป3งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
2.17 สถานี P.81 นํ้าแม�กวง บ(านโป3ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�

2. การสํารวจปริมาณนํ้า



2.18 สถานี P.82 นํ้าแม�วาง บ(านสบวิน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
2.19 สถานี P.84 นํ้าแม�วาง บ(านพันตน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
2.20 สถานี P.85 นํ้าแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ�ง จ.ลําพูน
2.21 สถานี P.86 นํ้าแม�ออน บ(านโห(ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�
2.22 สถานี P.87 นํ้าแม�ทา บ(านป3าซาง อ.ป3าซาง จ.ลําพูน
2.23 สถานี P.90 แม�นํ้าปFง บ(านทับเด่ือ อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
2.24 สถานี P.91 นํ้าแม�ขอด บ(านสันปู3เลย อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
2.25 สถานี P.92 นํ้าแม�แตง บ(านเมืองกึ๊ด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
2.26 สถานี P.93 นํ้าแม�ริม บ(านสลวงนอก อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
2.27 สถานี W.1C แม�นํ้าวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลําปาง
2.28 สถานี W.3A แม�นํ้าวัง บ(านดอนชัย อ.เถิน จ.ลําปาง
2.29 สถานี W.5A แม�นํ้าวัง บ(านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
2.30 สถานี W.6A แม�นํ้าวัง บ(านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง
2.31 สถานี W.10A แม�นํ้าวัง บ(านดอนมูล อ.เมือง จ.ลําปาง
2.32 สถานี W.16A แม�นํ้าวัง บ(านไฮ อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
2.33 สถานี W.17 นํ้าแม�สอย บ(านหนองนาว อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
2.34 สถานี W.17A นํ้าแม�สอย บ(านทุ�งทอง อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
2.35 สถานี W.18A นํ้าแม�ตํ๋า บ(านสบตํ๋า อ.เกาะคา จ.ลําปาง
2.36 สถานี W.20 นํ้าแม�ตุ*ย บ(านท�าล(อ อ.เมือง จ.ลําปาง
2.37 สถานี W.21 แม�นํ้าวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง
2.38 สถานี W.22 นํ้าแม�จาง บ(านวังพร(าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
2.39 สถานี W.25 แม�นํ้าวัง บ(านร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
2.40 สถานี W.26 ห(วยแม�ต*า บ(านเมืองมาย อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
2.41 สถานี Y.1C แม�นํ้ายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�
2.42 สถานี Y.13A นํ้างาว บ(านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง
2.43 สถานี Y.20 แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
2.44 สถานี Y.24 นํ้าป/0 บ(านมาง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา
2.45 สถานี Y.30 ห(วยโป3ง บ(านโป3ง อ.งาว จ.ลําปาง
2.46 สถานี Y.31 แม�นํ้ายม บ(านทุ�งหนอง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา
2.47 สถานี Y.34 นํ้าแม�หล�าย บ(านแม�หล�าย อ.เมือง จ.แพร�
2.48 สถานี Y.36 นํ้าควร บ(านป3าคา อ.ปง จ.พะเยา
2.49 สถานี Y.37 แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�
2.50 สถานี Y.38 นํ้าแม�คํามี บ(านแม�คํามีตําหนักธรรม อ.หนองม�วงไข� จ.แพร�
2.51 สถานี Y.43 แม�นํ้ายม บ(านปากกาง อ.ลอง จ.แพร�
2.52 สถานี Y.44 นํ้าแม�ต(า บ(านนํ้าริน อ.ลอง จ.แพร�
2.53 สถานี Y.45 นํ้าแม�คํามี บ(านไผ�โทน อ.ร(องกวาง จ.แพร�
2.54 สถานี Y.46 นํ้าแม�สวด บ(านปางยาว อ.บ(านหลวง จ.น�าน



2.55 สถานี Y.47 แม�นํ้ายม บ(านบุญเรือง อ.ปง จ.พะเยา
2.56 สถานี Y.48 นํ้าแม�งิม บ(านแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
2.57 สถานี N.1 แม�นํ้าน�าน หน(าสํานักงานป3าไม( อ.เมือง จ.น�าน
2.58 สถานี N.13A แม�นํ้าน�าน บ(านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น�าน
2.59 สถานี N.49 นํ้ายาว บ(านนํ้ายาว อ.ปSว จ.น�าน
2.60 สถานี N.64 แม�นํ้าน�าน บ(านผาขวาง อ.เมือง จ.น�าน
2.61 สถานี N.65 ห(วยนํ้ายาว บ(านปางสา อ.ท�าวังผา จ.น�าน
2.62 สถานี N.75 นํ้าว(า สะพานท�าล่ี อ.เวียงสา จ.น�าน
2.63 สถานี G.4 นํ้าแม�กรณ= บ(านปางริมกรณ= อ.เมือง จ.เชียงราย
2.64 สถานี G.8 นํ้าแม�ลาว บ(านต(นยาง อ.แม�ลาว จ.เชียงราย
2.65 สถานี G.9 นํ้าแม�สรวย บ(านกระเหรี่ยงทุ�งพร(าว อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
2.66 สถานี G.10 นํ้าแม�ลาว บ(านหนองผํา อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
2.67 สถานี G.11 นํ้าแม�ลาว บ(านดอนสลี อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
2.68 สถานี I.6 นํ้าแวน บ(านนํ้าแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา
2.69 สถานี I.14 นํ้าอิง บ(านนํ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
2.70 สถานี I.17 นํ้าอิง บ(านเจดีย=งาม อ.เมือง จ.พะเยา
2.71 สถานี KH.72 นํ้าแม�คํา บ(านแม�คําหลักเจ็ด อ.แม�จัน จ.เชียงราย
2.72 สถานี KH.89 นํ้าแม�จัน บ(านหัวสะพาน อ.แม�จัน จ.เชียงราย
2.73 สถานี SW.5A นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน

3.1  สถานีสํารวจน้ําฝนรายช่ัวโมง จํานวน 44 สถานี
3.1.1 สถานี 075C7 TP.1 แม�นํ้าปFง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม�
3.1.2 สถานี 071D7 TUP.02 นํ้าแม�แตง ฝายแม�แตง อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.3 สถานี 076C7 TP.20 แม�นํ้าปFง บ(านเกาะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
3.1.4 สถานี 077C7 TP.21 นํ้าแม�ริม บ(านริมใต( อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
3.1.5 สถานี 078C7 TP.81 นํ้าแม�กวง บ(านโป3ง อ.สารภี จ.เชียงใหม�
3.1.6 สถานี 079C7 TP.86 นํ้าแม�ออน บ(านโฮ(ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�
3.1.7 สถานี 072D7 TUP.11 นํ้าแม�งัด ท(ายเข่ือนแม�งัดสมบูรณ=ชล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.8 สถานี 073D7 TUP.12 นํ้าแม�กวง เขื่อนแม�กวงอุดมธารา อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.9 สถานี 074D7 TUP.13 บ(านตีนต่ัง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
3.1.10 สถานี 075D7 TUP.14 แม�น้ําปFง โครงการส�งฯนํ้าแม�แฝก-แม�งัด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.11 สถานี 076D7 TUP.15 วัดท�ามะเกี๋ยง อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
3.1.12 สถานี 077D7 TUP.16 เขื่อนแม�งัดสมบูรณ=ชล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.13 สถานี 078D7 TUP.17 บ(านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
3.1.14 สถานี 079D7 TUP.18 แม�น้ําปFง โครงการชลประทานแม�ปFงเก�า อ.สารภี จ.เชียงใหม�
3.1.15 สถานี 071E7 TUP.19 คลองส�งนํ้าแม�แตง โรงแรมเชียงใหม�ภูคํา อ.เมือง จ.เชียงใหม�

3. การสํารวจอุตุนิยมวิทยา
3. รายช่ือสถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา เพ่ือจัดทําสารสนเทศ จํานวน 64 สถานี



3.1.16 สถานี 072E7 TUP.20 ศูนย=วิจัยข(าวสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม�
3.1.17 สถานี 073E7 TUP.22 แม�น้ําปFง ฝายวังปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
3.1.18 สถานี 074E7 TUP.23 น้ําแม�แจ�ม บ(านปางอุ*ง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม�
3.1.19 สถานี 075E7 TP.14A น้ําแม�แจ�ม สะพานท�าข(าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
3.1.20 สถานี 076E7 TP.56A น้ําแม�งัด บ(านสหกรณ=ร�มเกล(า อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
3.1.21 สถานี 077E7 TP.65 น้ําแม�แตง บ(านม�วงป-อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม�
3.1.22 สถานี 078E7 TP.67 แม�น้ําปFง บ(านแม�แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม�
3.1.23 สถานี 079E7 TP.71A น้ําแม�ขาน บ(านกลาง อ.สันป3าตอง จ.เชียงใหม�
3.1.24 สถานี 071F7 TP.73 แม�น้ําปFง บ(านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
3.1.25 สถานี 072F7 TP.79 น้ําแม�กวง บ(านแม�หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
3.1.26 สถานี 073F7 TP.80 น้ําแม�ลาย บ(านโป3งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
3.1.27 สถานี 074F7 TP.90 แม�น้ําปFง บ(านทับเด่ือ อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.28 สถานี 075F7 TP.91 น้ําแม�ขอด บ(านสันปูเลย อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
3.1.29 สถานี 076F7 TP.92 น้ําแม�แตง บ(านเมืองกึ๊ด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
3.1.30 สถานี 077F7 TP.93 น้ําแม�ริม บ(านสลวงนอก อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
3.1.31 สถานี 078F7 TP.94 น้ําแม�แจ�ม บ(านเจียง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม�
3.1.32 สถานี 16417 W.3A แม�น้ําวัง บ(านดอนชัย อ.เถิน จ.ลําปาง
3.1.33 สถานี 16427 W.10A แม�น้ําวัง บ(านดอนมูล อ.เมือง จ.ลําปาง
3.1.34 สถานี 16437 W.17A น้ําแม�สอย บ(านทุ�งทอง อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
3.1.35 สถานี 16447 W.20 น้ําแม�ตุ*ย บ(านท�าล(อ อ.เมือง จ.ลําปาง
3.1.36 สถานี 16457 W.21 แม�น้ําวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง
3.1.37 สถานี 16467 W.25 แม�น้ําวัง บ(านร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
3.1.38 สถานี 16477 W.26 ห(วยแม�ต*า บ(านเมืองมาย อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
3.1.39 สถานี 17227 TP.5 นํ้าแม�กวง สะพานท�านาง อ.เมือง จ.ลําพูน
3.1.40 สถานี 17247 TUP.10 แม�นํ้าปFง ฝายหนองสลีก อ.ป3าซาง จ.ลําพูน
3.1.41 สถานี 17257 TUP.21 นํ้าล้ี เทศบาลตําบลทุ�งหัวช(าง อ.ทุ�งหัวช(าง จ.ลําพูน
3.1.42 สถานี 17267 TP.77 น้ําแม�ทา บ(านสบสะป-วด อ.แม�ทา จ.ลําพูน
3.1.43 สถานี 17277 TP.85 น้ําแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ(ง จ.ลําพูน
3.1.44 สถานี 17287 TP.87 น้ําแม�ทา บ(านป3าซาง อ.ป3าซาง จ.ลําพูน



3.2.1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุ�งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม�
3.2.2 สถานี 07801 (P.82) นํ้าแม�วาง บ(านสบวิน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
3.2.3 สถานี 07811 โครงการหลวงทุ�งหลวง บ(านห(วยตอง อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
3.2.4 สถานี 071B1 โครงการหลวงขุนวาง บ(านขุนวาง อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
3.2.5 สถานี 07731 (P.64) น้ําแม�ต่ืน บ(านหลวง อ.อมก*อย จ.เชียงใหม�
3.2.6 สถานี 07751 (P.65) น้ําแม�แตง บ(านม�วงป-อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม�
3.2.7 สถานี 07761 อนามัยห(วยหม(อ บ(านห(วยหม(อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
3.2.8 สถานี 07771 อนามัยห(วยแก(ว บ(านเตาบ�ม อ.แม�ออน จ.เชียงใหม�
3.2.9 สถานี 07781 อนามัยนาเม็ง บ(านนาเม็ง อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
3.2.10 สถานี 07791 อบต.เทพเสด็จ บ(านปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
3.2.11 สถานี 079A1 โครงการอ�างเก็บน้ําห(วยลึก บ(านห(วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
3.2.12 สถานี 17181 (P.76) น้ําแม�ลี้ บ(านแม�อีไฮ อ.ล้ี จ.ลําพูน
3.2.13 สถานี 16151 (W.15A) น้ําแม�จาง บ(านสบเป-าะ อ.แม�ทะ จ.ลําปาง
3.2.14 สถานี 16331 (W.16A) แม�น้ําวัง บ(านไฮ อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
3.2.15 สถานี 40151 (Y.1C) แม�น้ํายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�
3.2.16 สถานี 40111 (Y.20) แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
3.2.17 สถานี 28331 โครงการชลประทานน�าน บ(านค�าใหม�ไชยเจริญ อ.เมือง จ.น�าน
3.2.18 สถานี 08271 หน�วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บ(านสันทรายหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
3.2.19 สถานี 73100 หน�วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ(านฝายกวาง อ.เมือง จ.พะเยา
3.2.20 สถานี 20111 (SW.5A) น้ําปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน

3.3.1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุ�งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม�
3.3.2 สถานี 07731 (P.64) นํ้าแม�ต่ืน บ(านหลวง อ.อมก*อย จ.เชียงใหม�
3.3.3 สถานี 40111 (Y.20) แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
3.3.4 สถานี 73100 หน�วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บ(านฝายกวาง อ.เชียงคํา จ.พะเยา
3.3.5 สถานี 20111 (SW.5A) นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน

3.4.1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุ�งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม�
3.4.2 สถานี 07731 (P.64) นํ้าแม�ต่ืน บ(านหลวง อ.อมก*อย จ.เชียงใหม�
3.4.3 สถานี 07751 (P.65) นํ้าแม�แตง บ(านม�วงป-อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม�
3.4.4 สถานี 40151 (Y.1C) แม�นํ้ายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�
3.4.5 สถานี 40111 (Y.20) แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
3.4.6 สถานี 20111 (SW.5A) นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน

3.5.1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุ�งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม�
3.5.2 สถานี 20111 (SW.5A) นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน

3.5  สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน จํานวน 2 สถานี

3.4  สถานีสํารวจอุณหภูมิรายวัน จํานวน 6 สถานี

3.2  สถานีสํารวจน้ําฝนรายวัน จํานวน 20 สถานี

3.3  สถานีสํารวจระเหยรายวัน จํานวน 5 สถานี



4. รายช่ือสถานีสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ําเพ่ือจัดทํา Rating Curve ตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 27 สถานี
4.1 สถานี P.1 แม�นํ้าปFง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม�
4.2 สถานี P.4A นํ้าแม�แตง บ(านแม�แตง อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
4.3 สถานี P.5 นํ้าแม�กวง สะพานท�านาง อ.เมือง จ.ลําพูน
4.4 สถานี P.21 นํ้าแม�ริม บ(านริมใต( อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
4.5 สถานี P.56A นํ้าแม�งัด บ(านสหกรณ=ร�มเกล(า อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
4.6 สถานี P.67 แม�นํ้าปFง บ(านแม�แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม�
4.7 สถานี P.75 แม�นํ้าปFง บ(านช�อแล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
4.8 สถานี P.76 นํ้าแม�ลี้ บ(านแม�อีไฮ อ.ล้ี จ.ลําพูน
4.9 สถานี P.77 นํ้าแม�ทา บ(านสบแม�สะป-วด อ.แม�ทา จ.ลําพูน
4.10 สถานี P.79 นํ้าแม�กวง บ(านแม�หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
4.11 สถานี P.80 นํ้าแม�ลาย บ(านโป3งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
4.12 สถานี P.82 นํ้าแม�วาง บ(านสบวิน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
4.13 สถานี P.84 นํ้าแม�วาง บ(านพันตน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
4.14 สถานี W.1C แม�นํ้าวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลําปาง
4.15 สถานี W.3A แม�นํ้าวัง บ(านดอนชัย อ.เถิน จ.ลําปาง
4.16 สถานี W.16A แม�นํ้าวัง บ(านไฮ อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
4.17 สถานี W.17 แม�นํ้าวัง บ(านหนองนาว อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
4.18 สถานี W.25 แม�นํ้าวัง บ(านร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
4.19 สถานี Y.1C แม�นํ้ายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�
4.20 สถานี Y.20 แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
4.21 สถานี Y.37 แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�
4.22 สถานี N.1 แม�นํ้าน�าน หน(าสํานักงานป3าไม( อ.เมือง จ.น�าน
4.23 สถานี N.64 แม�นํ้าน�าน บ(านผาขวาง อ.เมือง จ.น�าน
4.24 สถานี N.65 ห(วยนํ้ายาว บ(านปางสา อ.ท�าวังผา จ.น�าน
4.25 สถานี G.8 นํ้าแม�ลาว บ(านต(นยาง อ.แม�ลาว จ.เชียงราย
4.26 สถานี G.9 นํ้าแม�สรวย บ(านกระเหร่ียงทุ�งพร(าว อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
4.27 สถานี I.14 นํ้าอิง บ(านนํ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

4. การสํารวจตะกอนแขวนลอยในลํานํ้า



 5. รายช่ือสถานีสํารวจรูปตัดขวางลําน้ํา เพ่ือจัดทําสารสนเทศ จํานวน 82 สถานี
5.1 สถานี P.1 แม�นํ้าปFง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม�
5.2 สถานี P.4A นํ้าแม�แตง บ(านแม�แตง อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
5.3 สถานี P.5 นํ้าแม�กวง สะพานท�านาง อ.เมือง จ.ลําพูน
5.4 สถานี P.14A นํ้าแม�แจ�ม สะพานท�าข(าม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
5.5 สถานี P.20 แม�นํ้าปFง บ(านเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม�
5.6 สถานี P.21 นํ้าแม�ริม บ(านริมใต( อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
5.7 สถานี P.24A นํ้าแม�กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
5.8 สถานี P.56A นํ้าแม�งัด บ(านสหกรณ=ร�มเกล(า อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
5.9 สถานี P.64 นํ้าแม�ต่ืน บ(านหลวง อ.อมก*อย จ.เชียงใหม�
5.10 สถานี P.65 นํ้าแม�แตง บ(านม�วงป-อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม�
5.11 สถานี P.67 แม�นํ้าปFง บ(านแม�แต อ.สันทราย จ.เชียงใหม�
5.12 สถานี P.71A ห(วยแม�ขาน บ(านกลาง อ.สันป3าตอง จ.เชียงใหม�
5.13 สถานี P.73 แม�นํ้าปFง บ(านสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม�
5.14 สถานี P.75 แม�นํ้าปFง บ(านช�อแล อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
5.15 สถานี P.76 นํ้าแม�ลี้ บ(านแม�อีไฮ อ.ล้ี จ.ลําพูน
5.16 สถานี P.77 นํ้าแม�ทา บ(านสบแม�สะป-วด อ.แม�ทา จ.ลําพูน
5.17 สถานี P.79 นํ้าแม�กวง บ(านแม�หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
5.18 สถานี P.80 นํ้าแม�ลาย บ(านโป3งดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม�
5.19 สถานี P.81 นํ้าแม�กวง บ(านโป3ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�
5.20 สถานี P.82 นํ้าแม�วาง บ(านสบวิน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
5.21 สถานี P.84 นํ้าแม�วาง บ(านพันตน อ.แม�วาง จ.เชียงใหม�
5.22 สถานี P.85 นํ้าแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ�ง จ.ลําพูน
5.23 สถานี P.85A นํ้าแม�ลี้ บ(านหล�ายแก(ว อ.บ(านโฮ�ง จ.ลําพูน
5.24 สถานี P.86 นํ้าแม�ออน บ(านโห(ง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม�
5.25 สถานี P.87 นํ้าแม�ทา บ(านป3าซาง อ.ป3าซาง จ.ลําพูน
5.26 สถานี P.90 แม�นํ้าปFง บ(านทับเด่ือ อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
5.27 สถานี P.91 นํ้าแม�ขอด บ(านสันปู3เลย อ.พร(าว จ.เชียงใหม�
5.28 สถานี P.92 นํ้าแม�แตง บ(านเมืองกึ๊ด อ.แม�แตง จ.เชียงใหม�
5.29 สถานี P.93 นํ้าแม�ริม บ(านสลวงนอก อ.แม�ริม จ.เชียงใหม�
5.30 สถานี P.94 นํ้าแม�แจ�ม บ(านเจียง อ.แม�แจ�ม จ.เชียงใหม�
5.31 สถานี W.1C แม�นํ้าวัง สะพานเสตุวารี อ.เมือง จ.ลําปาง
5.32 สถานี W.3A แม�นํ้าวัง บ(านดอนชัย อ.เถิน จ.ลําปาง
5.33 สถานี W.5A แม�นํ้าวัง บ(านเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
5.34 สถานี W.6A แม�นํ้าวัง บ(านสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง
5.35 สถานี W.10A แม�นํ้าวัง บ(านดอนมูล อ.เมือง จ.ลําปาง

5. การสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า



5.36 สถานี W.16A แม�นํ้าวัง บ(านไฮ อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
5.37 สถานี W.17 นํ้าแม�สอย บ(านหนองนาว อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
5.38 สถานี W.17A นํ้าแม�สอย บ(านทุ�งทอง อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
5.39 สถานี W.18A นํ้าแม�ตํ๋า บ(านสบตํ๋า อ.เกาะคา จ.ลําปาง
5.40 สถานี W.20 นํ้าแม�ตุ*ย บ(านท�าล(อ อ.เมือง จ.ลําปาง
5.41 สถานี W.21 แม�นํ้าวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง
5.42 สถานี W.21A แม�นํ้าวัง บ(านท�าเด่ือ อ.เมือง จ.ลําปาง
5.43 สถานี W.22 นํ้าแม�จาง บ(านวังพร(าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
5.44 สถานี W.25 แม�นํ้าวัง บ(านร�องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง
5.45 สถานี W.26 ห(วยแม�ต*า บ(านเมืองมาย อ.แจ(ห�ม จ.ลําปาง
5.46 สถานี Y.1C แม�นํ้ายม บ(านนํ้าโค(ง อ.เมือง จ.แพร�
5.47 สถานี Y.13A นํ้างาว บ(านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง
5.48 สถานี Y.13B นํ้างาว บ(านหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง
5.49 สถานี Y.20 แม�นํ้ายม บ(านห(วยสัก อ.สอง จ.แพร�
5.50 สถานี Y.24 นํ้าป/0 บ(านมาง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา
5.51 สถานี Y.30 ห(วยโป3ง บ(านโป3ง อ.งาว จ.ลําปาง
5.52 สถานี Y.31 แม�นํ้ายม บ(านทุ�งหนอง อ.เชียงม�วน จ.พะเยา
5.53 สถานี Y.34 นํ้าแม�หล�าย บ(านแม�หล�าย อ.เมือง จ.แพร�
5.54 สถานี Y.36 นํ้าควร บ(านป3าคา อ.ปง จ.พะเยา
5.55 สถานี Y.37 แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�
5.56 สถานี Y.37A แม�นํ้ายม บ(านวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร�
5.57 สถานี Y.38 นํ้าแม�คํามี บ(านแม�คํามีตําหนักธรรม อ.หนองม�วงไข� จ.แพร�
5.58 สถานี Y.43 แม�นํ้ายม บ(านปากกาง อ.ลอง จ.แพร�
5.59 สถานี Y.44 นํ้าแม�ต(า บ(านนํ้าริน อ.ลอง จ.แพร�
5.60 สถานี Y.45 นํ้าแม�คํามี บ(านไผ�โทน อ.ร(องกวาง จ.แพร�
5.61 สถานี Y.46 นํ้าแม�สวด บ(านปางยาว อ.บ(านหลวง จ.น�าน
5.62 สถานี Y.47 แม�นํ้ายม บ(านบุญเรือง อ.ปง จ.พะเยา
5.63 สถานี Y.48 นํ้าแม�งิม บ(านแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
5.64 สถานี N.1 แม�นํ้าน�าน หน(าสํานักงานป3าไม( อ.เมือง จ.น�าน
5.65 สถานี N.13A แม�นํ้าน�าน บ(านบุญนาค อ.เวียงสา จ.น�าน
5.66 สถานี N.49 นํ้ายาว บ(านนํ้ายาว อ.ปSว จ.น�าน
5.67 สถานี N.63 นํ้าแหง บ(านหัวเมือง อ.นาน(อย จ.น�าน
5.68 สถานี N.64 แม�นํ้าน�าน บ(านผาขวาง อ.เมือง จ.น�าน
5.69 สถานี N.65 ห(วยนํ้ายาว บ(านปางสา อ.ท�าวังผา จ.น�าน
5.70 สถานี N.75 นํ้าว(า สะพานท�าล่ี อ.เวียงสา จ.น�าน
5.71 สถานี G.4 นํ้าแม�กรณ= บ(านปางริมกรณ= อ.เมือง จ.เชียงราย
5.72 สถานี G.8 นํ้าแม�ลาว บ(านต(นยาง อ.แม�ลาว จ.เชียงราย



5.73 สถานี G.9 นํ้าแม�สรวย บ(านกระเหรี่ยงทุ�งพร(าว อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
5.74 สถานี G.10 นํ้าแม�ลาว บ(านหนองผํา อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
5.75 สถานี G.11 นํ้าแม�ลาว บ(านดอนสลี อ.แม�สรวย จ.เชียงราย
5.76 สถานี G.12 นํ้าฝาง บ(านใหม�ริมฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม�
5.77 สถานี I.6 นํ้าแวน บ(านนํ้าแวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา
5.78 สถานี I.14 นํ้าอิง บ(านนํ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
5.79 สถานี I.17 นํ้าอิง บ(านเจดีย=งาม อ.เมือง จ.พะเยา
5.80 สถานี KH.72 นํ้าแม�คํา บ(านแม�คําหลักเจ็ด อ.แม�จัน จ.เชียงราย
5.81 สถานี KH.89 นํ้าแม�จัน บ(านหัวสะพาน อ.แม�จัน จ.เชียงราย
5.82 สถานี SW.5A นํ้าปาย บ(านท�าโป3งแดง อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน


