
๒. การสํารวจปริมาณนาํ 

แผนการสํารวจทางอุทกวิทยา 

ประจําปี๒๕๕๙ 

 
 

 

๒. รายช่ือสถานีสํารวจปริมาณน้ํา เพื่อจัดทํา Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve จํานวน ๖๓ สถานี 

๒.๑ สถานี P.1 แมนํ้าปง สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม 

๒.๒ สถานี P.4A นํ้าแมแตง บานแมแตง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

๒.๒ สถานี P.5 นํ้าแมกวง สะพานทานาง อ.เมือง จ.ลาํพูน 

๒.๔ สถานี P.14A นํ้าแมแจม สะพานทาขาม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

๒.๕ สถานี P.20 แมนํ้าปง บานเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

๒๖. สถานี P.21 นํ้าแมริม บานริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม 

๒.๗ สถานี P.24A นํ้าแมกลาง สะพานประชาอุทศิ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

๒.๘ สถานี P.56A นํ้าแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ.พราว จ.เชียงใหม 

๒.๙ สถานี P.67 แมนํ้าปง บานแมแต อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

๒.๑๐ สถานี P.71A หวยแมขาน บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

๒.๑๑ สถานี P.73 แมนํ้าปง บานสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

๒.๑๒ สถานี P.73A แมนํ้าปง บานสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  

๒.๑๓ สถานี P.75 แมนํ้าปง บานชอแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

๒.๑๔ สถานี P.76 นํ้าแมลี ้ บานแมอีไฮ อ.ลี ้ จ.ลาํพูน 

๒.๑๕ สถานี P.77 นํ้าแมทา บานสบแมสะปวด อ.แมทา จ.ลาํพูน 

๒.๑๖ สถานี P.79 นํ้าแมกวง บานแมหวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

๒.๑๗ สถานี P.80 นํ้าแมลาย บานโปงดิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

๒.๑๘ สถานี P.81 นํ้าแมกวง บานโปง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

๒.๑๙ สถานี P.82 นํ้าแมวาง บานสบวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

๒.๒๐ สถานี P.84 นํ้าแมวาง บานพันตน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

๒.๒๑ สถานี P.85 นํ้าแมลี ้ บานหลายแกว อ.บานโฮง จ.ลาํพูน 

๒.๒๒ สถานี P.86 นํ้าแมออน บานโหง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

๒.๒๓ สถานี P.87 นํ้าแมทา บานปาซาง อ.ปาซาง จ.ลาํพูน 



๒.๒๔ สถานี P.91 นํ้าแมขอด บานสันปูเลย อ.พราว จ.เชียงใหม 

๒.๒๕ สถานี P.92 นํ้าแมแตง บานเมืองก๊ึด อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

๒.๒๖ สถานี P.92A นํ้าแมแตง บานหวยปาซาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

๒.๒๗ สถานี P.93 นํ้าแมริม บานสลวงนอก อ.แมริม จ.เชียงใหม 

๒.๒๘ สถานี W.1C แมนํ้าวัง สะพานเสตุวาร ี อ.เมือง จ.ลาํปาง 

๒.๒๙ สถานี W.3A แมนํ้าวัง บานดอนชัย อ.เถิน จ.ลาํปาง 

๒.๓๐ สถานี W.10A แมนํ้าวัง บานดอนมูล อ.เมือง จ.ลาํปาง 

๒.๓๑ สถานี W.16A แมนํ้าวัง บานไฮ อ.แจหม จ.ลาํปาง 

๒.๓๒ สถานี W.17 นํ้าแมสอย บานหนองนาว อ.แจหม จ.ลาํปาง 

๒.๓๓ สถานี W.20 นํ้าแมตุย บานทาลอ อ.เมือง จ.ลาํปาง 

๒.๓๔ สถานี W.21 แมนํ้าวัง บานทาเด่ือ อ.เมือง จ.ลาํปาง 

๒.๓๕ สถานี W.22 นํ้าแมจาง บานวังพราว อ.เกาะคา จ.ลาํปาง 

๒.๓๖ สถานี W.25 แมนํ้าวัง บานรองเคาะ อ.วังเหนอื จ.ลาํปาง 

๒.๓๗ สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ.แจหม จ.ลาํปาง 

๒.๓๘ สถานี Y.1C แมนํ้ายม บานนํ้าโคง อ.เมือง จ.แพร 

๒.๓๙ สถานี Y.13A นํ้างาว บานหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลาํปาง 

๒.๔๐ สถานี Y.20 แมนํ้ายม บานหวยสัก อ.สอง จ.แพร 

๒.๔๑ สถานี Y.24 นํ้าป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา 

๒.๔๒ สถานี Y.30 หวยโปง บานโปง อ.งาว จ.ลาํปาง 

๒.๔๓ สถานี Y.31 แมนํ้ายม บานทุงหนอง อ.เชียงมวน จ.พะเยา 

๒.๔๔ สถานี Y.34 นํ้าแมหลาย บานแมหลาย อ.เมือง จ.แพร 

๒.๔๕ สถานี Y.36 นํ้าควร บานปาคา อ.ปง จ.พะเยา 

๒.๔๖ สถานี Y.37 แมนํ้ายม บานวังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร 

๒.๔๗ สถานี Y.38 นํ้าแมคาํม ี บานแมคํามีตําหนักธรรม อ.หนองมวงไข จ.แพร 

๒.๔๘ สถานี N.1 แมนํ้านาน หนาสาํนักงานปาไม อ.เมือง จ.นาน 

๒.๔๙ สถานี N.13A แมนํ้านาน บานบุญนาค อ.เวียงสา จ.นาน 

๒.๕๐ สถานี N.49 นํ้ายาว บานนํ้ายาว อ.ปว จ.นาน 

๒.๕๑ สถานี N.64 แมนํ้านาน บานผาขวาง อ.เมือง จ.นาน 

๒.๕๒ สถานี N.65 หวยนํ้ายาว บานปางสา อ.ทาวงัผา จ.นาน 

๒.๕๓ สถานี N.75 นํ้าวา สะพานทาลี ่ อ.เวียงสา จ.นาน 

๒.๕๔ สถานี G.4 นํ้าแมกรณ บานปางริมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย 



๒.๕๕ สถานี G.8 นํ้าแมลาว บานตนยาง อ.แมลาว จ.เชียงราย 

๒.๕๖ สถานี G.9 นํ้าแมสรวย บานกระเหรีย่งทุงพราว อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

๒.๕๗ สถานี G.10 นํ้าแมลาว บานหนองผาํ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

๒.๕๘ สถานี G.11 นํ้าแมลาว บานดอนสล ี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

๒.๕๙ สถานี I.14 นํ้าอิง บานนํ้าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

๒.๖๐ สถานี I.17 นํ้าอิง บานเจดียงาม อ.เมือง จ.พะเยา 

๒.๖๑ สถานี KH.72 นํ้าแมคาํ บานแมคาํหลักเจ็ด อ.แมจัน จ.เชียงราย 

๒.๖๒ สถานี KH.89 นํ้าแมจัน บานหวัสะพาน อ.แมจัน จ.เชียงราย 

๒.๖๓ สถานี SW.5A นํ้าปาย บานทาโปงแดง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


