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ล าดบัที่ รายการ หมายเหตุ

1 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 1R-LMC
2 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 2R-LMC
3 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 1L-RMC
4 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 1R-RMC
5 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 2L-RMC
6 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ฝก - แมงั่ด ทรบ. 3L-RMC
7 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ตง คลองซอย 1R-1L-23L
8 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ตง คลองซอย 2L-23L
9 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมแ่ตง คลองซอย 3L-23L
10 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 1
11 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 2
12 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 3
13 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 4
14 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 5
15 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง อาคารบงัคับน้้าตัวที่ 1 กม. 12+990
16 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 6
17 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง อาคารบงัคับน้้าตัวที่ 2 กม. 15+430
18 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 8
19 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 9
20 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 10
21 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 11
22 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง อาคารบงัคับน้้าตัวที่ 3 กม. 17+685
23 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 12
24 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 13
25 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 14
26 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 15
27 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 16
28 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 17
29 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 18
30 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง ซอย 19
31 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา แมก่วง ปตร.ปากคลอง 1R-LMC
32 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 7L-RMC
33 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 8L-RMC
34 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 9L-RMC
35 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 10L-RMC
36 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 11L-RMC
37 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 12L-RMC
38 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 13L-RMC
39 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 14L-RMC
40 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 15L-RMC
41 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 16L-RMC
42 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 17L-RMC
43 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 18L-RMC
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44 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 19L-RMC
45 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 20L-RMC
46 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 21L-RMC
47 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 3R-RMC กม.8+750
48 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 4R-RMC กม.10+416
49 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 5R-RMC กม.12+285
50 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 2R-RMC กม.6+766
51 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 3R-RMC กม.10+912
52 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 4R-RMC กม.11+937
53 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 5R-RMC กม.14+463
54 โครงการชลประทานเชยีงราย ฝายเชยีงราย ทรบ.ปากคลอง 6R-RMC กม.15+053
55 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม .1+830
56 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม .3+100
57 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก 1R-RMC อาคารปากคลอง  กม.0+000
58 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก 1L-1R-LMC ทรบ.ปากคลอง กม.0+000
59 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก 1R-1L-1R-LMC ทรบ.ปากคลอง กม.0+000
60 โครงการชลประทานเชยีงราย อา่งเกบ็น้้าแมต๊่าก 2R-LMC ทรบ.ปากคลอง กม.0+000
61 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม.40+000
62 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม.42+959
63 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม.48+475
64 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา อาคารอดัน้้ากลางคลอง กม.51+830
65 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา ทรบ.ปากคลองซอย 18.3L
66 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา ทรบ.ปากคลองซอย 20.0L
67 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา ทรบ.ปากคลองซอย 23.0L
68 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา ทรบ.ปากคลองซอย 23.3L
69 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา กิ่วลม - กิ่วคอหมา ทรบ.ปากคลองซอย 23.8L






