
 

 

      คําส่ังสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
       ท่ี  ส.001 / 2553 

             เรื่อง  การสํารวจทางอุทกวิทยาประจําป 2553 

-------------------------------------- 

ตามที่สํานกัอุทกวทิยาและบริหารน้าํ  ไดรับนโยบายจากกรมฯ  ใหเปนผูวางแผนเก่ียวกับการ
สํารวจทางอุทกวิทยาของแหลงน้าํตางๆ   ทั่วประเทศ   เพื่อใหไดสถิติขอมูล   สําหรับนําไปใชในการ
วางโครงการพฒันาแหลงน้ําของประเทศนัน้  สําหรับปน้าํ พ.ศ. 2553 (1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 
2554)   สํานักอุทกวทิยาและบริหารน้ํา   ไดวางแผนและกําหนดให   ศูนยอุทกวทิยาและบริหารน้าํ     
ภาคตางๆ  ทาํการสํารวจอุทกวิทยา   ประกอบดวยขอมลู   ระดับน้ํา   ปริมาณน้าํ   รูปตัดขวางลําน้ํา
ตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา  และขอมูลอุตุนิยมวิทยา  ดังรายละเอียดที่แนบทายคําส่ังนี ้

จึงมอบหมายให  ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาคตางๆ  พิจารณาจัดเจาหนาที่ออกไป
ปฏิบัติงาน  ตามความเหมาะสมของงานนัน้ๆ  โดยใหวางวิธกีารสาํรวจ  การควบคุมตรวจสอบการ
สํารวจและสถติิตางๆใหถกูตอง  รวมทั้งดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาสถานีอุทกวิทยา ตลอดจน
เคร่ืองมือสํารวจ ใหมีสภาพเรียบรอยและบริหารงานใหเปนไปตามคําส่ัง  และระเบียบของกรมฯ ที่วางไว 
 

ท้ังนี้  ใหเร่ิมดาํเนินการ ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป 
 

                                                             ส่ัง ณ วนัท่ี    2   เมษายน พ.ศ. 2553 
 
                                                                                       

    (นายสุพัตร  วัฒย)ุ 
 ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
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1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 72 สถานี
1.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 33 สถานี

1 สถานี P.14A น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.24A น้ําแมกลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.64 น้ําแมตื่น บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม

4 สถานี P.65 น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม

5 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

6 สถานี P.85A น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

7 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

8 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

9 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

10 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

11 สถานี P.94 น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม

12 สถานี W.3A แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง

13 สถานี W.10A แมน้ําวัง บานดอนมูล อ. เมือง จ. ลําปาง

14 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

15 สถานี W.20 น้ําแมตุย บานทาลอ อ. เมือง จ. ลําปาง

16 สถานี W.21 แมน้ําวัง บานทาเดื่อ อ. เมือง จ. ลําปาง

17 สถานี W.25 แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง

18 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

19 สถานี Y.27 หวยแมพวก บานปากพวก อ. เดนชัย จ. แพร

20 สถานี Y.30 หวยโปง บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง

21 สถานี Y.36 น้ําควร บานปาคา อ. ปง จ. พะเยา

22 สถานี N.13A แมน้ํานาน บานบุญนาค อ. เวียงสา จ. นาน

23 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

24 สถานี N.63 น้ําแหง บานหัวเมือง อ. นานอย จ. นาน

25 สถานี N.75 น้ําวา สะพานทาล่ี อ. เวียงสา จ. นาน

26 สถานี G.4 น้ําแมกรณ บานปางริมกรณ อ. เมือง จ. เชียงราย

27 สถานี G.10 น้ําแมลาว บานหนองผํา อ. แมสรวย จ. เชียงราย

28 สถานี G.11 น้ําแมลาว บานดอนสลี อ. แมสรวย จ. เชียงราย

29 สถานี G.12 น้ําฝาง บานใหมริมฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม

30 สถานี I.6 น้ําแวน บานน้ําแวน อ. เชียงคํา จ. พะเยา

รายช่ือสถานีสํารวจระดับนํ้า
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31 สถานี I.14 น้ําอิง บานน้ําอิง อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

32 สถานี I.17 น้ําอิง บานเจดียงาม อ. เมือง จ. พะเยา

33 สถานี Sw.5A น้ําปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน

1.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 39 สถานี
1 สถานี P.1 แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.4A น้ําแมแตง บานแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.5 น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน

4 สถานี P.20 แมน้ําปง บานเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

5 สถานี P.21 น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม

6 สถานี P.56A น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม

7 สถานี P.67 แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม

8 สถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

9 สถานี P.75 แมน้ําปง บานชอแล อ. แมแตง จ. เชียงใหม

10 สถานี P.76 น้ําแมล้ี บานแมอีไฮ อ. ล้ี จ. ลําพูน

11 สถานี P.77 น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน

12 สถานี P.79 น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

13 สถานี P.80 น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

14 สถานี P.81 น้ําแมกวง บานโปง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

15 สถานี P.82 น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. ลําพูน

16 สถานี P.84 น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

17 สถานี P.85 น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

18 สถานี P.86 น้ําแมออน บานโหง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

19 สถานี P.87 น้ําแมทา บานปาซาง อ. ปาซาง จ. ลําพูน

20 สถานี W.1C แมน้ําวัง สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ลําปาง

21 สถานี W.16A แมน้ําวัง บานไฮ อ. แจหม จ. ลําปาง

22 สถานี W.17 น้ําแมสอย บานหนองนาว อ. แจหม จ. ลําปาง

23 สถานี W.22 น้ําแมจาง บานวังพราว อ. เกาะคา จ. ลําปาง

24 สถานี Y.1C แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร

25 สถานี Y.13A น้ํางาว บานหลวงเหนือ อ. งาว จ. ลําปาง

26 สถานี Y.20 แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

27 สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

28 สถานี Y.31 แมน้ํายม บานทุงหนอง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

29 สถานี Y.34 น้ําแมหลาย บานแมหลาย อ. เมือง จ. แพร
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30 สถานี Y.37 แมน้ํายม บานวังช้ิน อ. วังช้ิน จ. แพร

31 สถานี Y.38 น้ําแมคํามี บานแมคํามีตําหนักธรรม อ. หนองมวงไข จ. แพร

32 สถานี N.1 แมน้ํานาน ที่สํานักงานปาไม อ. เมือง จ. นาน

33 สถานี N.49 น้ํายาว บานน้ํายาว อ. ปว จ. นาน

34 สถานี N.64 แมน้ํานาน บานผาขวาง อ. เมือง จ. นาน

35 สถานี N.65 หวยน้ํายาว บานปางสา อ. ทาวังผา จ. นาน

36 สถานี G.8 น้ําแมลาว บานตนยาง อ. แมลาว จ. เชียงราย

37 สถานี G.9 น้ําแมสรวย บานกระเหร่ียงทุงพราว อ. แมสรวย จ. เชียงราย

38 สถานี Kh.72 น้ําแมคํา บานแมคําหลักเจ็ด อ. แมจัน จ. เชียงราย

39 สถานี Kh.89 น้ําแมจัน บานหัวสะพาน อ. แมจัน จ. เชียงราย

2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนลาง  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 76 สถานี
2.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 57 สถานี

1 สถานี P.12C แมน้ําปง บานยานรี อ. สามเงา จ. ตาก

2 สถานี P.15 แมน้ําปง หนาวัดศรีภิรมย อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บานใหม อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

4 สถานี P.35 คลองขลุง บานปางตาไว อ. ปรางศิลาทอง จ. กําแพงเพชร

5 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

6 สถานี P.50A คลองวังเจา บานไทยทวี ก่ิงอ. โกสัมพีนคร จ. กําแพงเพชร

7 สถานี P.51 คลองประดาง บานนาโบสถ อ. เมือง จ. ตาก

8 สถานี P.52 หวยตาก บานตากตก อ. บานตาก จ. ตาก

9 สถานี P.78 คลองขลุง บานสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

10 สถานี W.4A แมน้ําวัง บานวังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก

11 สถานี W.23 แมน้ําวัง บานเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก

12 สถานี W.24 แมน้ําวัง บานทาไผ อ. สามเงา จ. ตาก

13 สถานี Y.4 แมน้ํายม ในเมือง อ. เมือง จ. สุโขทัย

14 สถานี Y.14 แมน้ํายม บานดอนระเบียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

15 สถานี Y.15 แมน้ํายม บานกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย

16 สถานี Y.16 แมน้ํายม บางระกํา อ. บางระกํา จ. พิษณุโลก

17 สถานี Y.17 แมน้ํายม สามงาม อ. สามงาม จ. พิจิตร

18 สถานี Y.21 หวยแมสิน บานนาปลากล้ัง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

19 สถานี Y.26 หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

20 สถานี Y.29 หวยแมฮู บานแมฮู อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

21 สถานี Y.33 แมน้ํายม บานคลองตาล อ. ศรีสําโรง จ. สุโขทัย

22 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร
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23 สถานี N.2B แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ

24 สถานี N.8A แมน้ํานาน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร

25 สถานี N.22A แมน้ําแควนอย บานทางาม อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

26 สถานี N.24A น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

27 สถานี N.24B น้ําเข็ก บานวังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

28 สถานี N.24C น้ําเข็ก บานถ่ินไทย อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

29 สถานี N.28 คลองตรอน บานหวยน้ําไหล อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

30 สถานี N.28A คลองตรอน บานนากลํ่า อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

31 สถานี N.29 น้ําฐาน บานพราว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

32 สถานี N.39 น้ําปาด บานฟากทา อ. ฟากทา จ. อุตรดิตถ

33 สถานี N.40 แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

34 สถานี N.43A หวยชมพู บานชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

35 สถานี N.53 คลองบุษบง บานหวยตูม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ

36 สถานี N.54 คลองวังโปง บานวังโปง อ. วังโปง จ. เพชรบูรณ

37 สถานี N.55 น้ําภาค บานทาสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

38 สถานี N.56 หวยน้ําปาด บานน้ําปาด อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

39 สถานี N.58 น้ําเฟอ บานกกมวง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

40 สถานี N.59 น้ําคาน บานนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

41 สถานี N.62 น้ําคลึง บานหวยทาเนื้อ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

42 สถานี N.68 แมน้ํานาน บานทาตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก

43 สถานี N.69 แมน้ําแควนอย บานนาทุงใหญ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

44 สถานี N.70 หวยน้ําคับ บานโคกผักหวาน อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

45 สถานี N.71 หวยน้ําปลา บานหวยน้ําปลา อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

46 สถานี N.72 คลองตรอน บานวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ

47 สถานี N.73 น้ําเข็ก บานทานตะวัน อ. เขาคอ จ. เพชรบูรณ

48 สถานี N.74 แมน้ํานาน บานบางกระทุม อ. บางกระทุม จ. พิษณุโลก

49 สถานี S.3 แมน้ําปาสัก บานตาลเดี่ยว อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

50 สถานี S.4B แมน้ําปาสัก ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ

51 สถานี S.10 หวยน้ําพุง บานหินฮาว อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

52 สถานี S.17 หวยน้ําชุน บานฝายวังบน อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

53 สถานี S.33 แมน้ําปาสัก บานทาไฮหยอง อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

54 สถานี S.34 แมน้ําปาสัก บานลําตะครอ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ

55 สถานี S.36 แมน้ําปาสัก บานโนนทอง อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

56 สถานี S.41 น้ํากอ บานน้ํากอ อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

57 สถานี S.42 น้ําปาสัก บานบอวัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ
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2.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 19 สถานี
1 สถานี P.2A แมน้ําปง บานทาแค อ. เมือง จ. ตาก

2 สถานี P.7A แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี P.16 แมน้ําปง บานแสนตอ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กําแพงเพชร

4 สถานี Y.3A แมน้ํายม บานวังไมขอน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

5 สถานี Y.5 แมน้ํายม หนาอําเภอโพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร

6 สถานี Y.6 แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

7 สถานี Y.40 แมน้ํายม หนาวัดคงคาราม อ. โพทะเล จ. พิจิตร

8 สถานี N.5A แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

9 สถานี N.7A แมน้ํานาน บานราชชางขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร

10 สถานี N.10A แมน้ํานาน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

11 สถานี N.12A แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

12 สถานี N.22 แมน้ําแควนอย บานยางปาคาย อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

13 สถานี N.24 น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

14 สถานี N.27A แมน้ํานาน ทายเขื่อนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก

15 สถานี N.33 น้ําปาด บานวังบาง อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

16 สถานี N.36 แมน้ําแควนอย บานหนองกระทาว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

17 สถานี N.60 แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

18 สถานี N.66 หวยออมสิงห บานเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

19 สถานี Sw.6 หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 75 สถานี
3.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 31 สถานี

1 สถานี E.57 น้ํายัง บานกุดฉิมคุมใหม อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ

2 สถานี E.64 ลําพะเนียง บานนากลาง อ. นาวัง จ. หนองบัวลําภู

3 สถานี E.65 ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

4 สถานี E.72 ลําเจียง บานเจียง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

5 สถานี E.73 ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

6 สถานี E.75 ลําปาว บานหนองมวง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ

7 สถานี E.76A หวยสังกะ บานโพน อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ

8 สถานี E.79 ลําพองโก บานศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย

9 สถานี E.80 หวยน้ําพาง บานหวยหญาเครือ อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ

10 สถานี E.81 ลําน้ําพอง บานฟองใต อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ

11 สถานี E.83 ลําสะพุง บานนาเจริญ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

12 สถานี E.87 ลําปาว บานวังหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ
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13 สถานี E.88 หวยมูล บานดงสวรรค อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ

14 สถานี E.89 หวยลําหนองแสง บานหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ

15 สถานี E.90 หวยสังเคียบ บานโนนยางเหนือ อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ
16 สถานี Kh.17 แมน้ําโขง บานธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
17 สถานี Kh.54 น้ําอูน บานนาหวา อ. นาหวา จ. นครพนม
18 สถานี Kh.55 แมน้ําสงคราม บานปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
19 สถานี Kh.68 ลําน้ําบัง บานสรางเม็ก อ. เรณูนคร จ. นครพนม

20 สถานี Kh.69A น้ํากํ่า บานหนองเรือทอง อ. นาแก จ. นครพนม

21 สถานี Kh.79 หวยบังอี บานโนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร

22 สถานี Kh.80 น้ําอูน บานนางเติ่ง อ. ภูพาน จ. สกลนคร

23 สถานี Kh.84 หวยทราย บานหนองเอ่ียนดง อ. คําชะอี จ. มุกดาหาร

24 สถานี Kh.86 หวยน้ําหมาน บานไรมวง อ. เมือง จ. เลย

25 สถานี Kh.90 น้ําพุง บานตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

26 สถานี Kh.91 หวยชะโนด บานดอนสวรรค อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

27 สถานี Kh.92 หวยบางทราย บานกานเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

28 สถานี Kh.94 น้ําโสม บานวังเลา อ. นายูง จ. อุดรธานี

29 สถานี Kh.96 หวยน้ําเขามัน บานแกงแลน อ. ภูเรือ จ. เลย

30 สถานี Kh.99A หวยบางทราย บานแกงนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

31 สถานี Kh.106 น้ําหมัน บานปากหมัน อ. ดานซาย จ. เลย

3.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 44 สถานี
1 สถานี E.2A แมน้ําชี อ. เมือง จ. ยโสธร

2 สถานี E.5 แมน้ําชี บานโนนเปลือย อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

3 สถานี E.6C ลําปะทาว บานตาดโตน อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

4 สถานี E.8A แมน้ําชี บานดินดํา อ. เมือง จ. มหาสารคาม

5 สถานี E.9 แมน้ําชี บานโจด อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแกน

6 สถานี E.16A แมน้ําชี บานกุดกวาง อ. เมือง จ. ขอนแกน

7 สถานี E.18 แมน้ําชี บานทาสะแบง ก่ิงอ. ทุงเขาหลวง จ. รอยเอ็ด

8 สถานี E.20A แมน้ําชี บานฟาหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

9 สถานี E.21 แมน้ําชี บานแกงโก อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

10 สถานี E.22B น้ําพอง บานทาเมา อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน

11 สถานี E.23 แมน้ําชี บานคาย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

12 สถานี E.29 น้ําพอง บานผานกเคา อ. ภูกระดึง จ. เลย

13 สถานี E.32A แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

14 สถานี E.54 น้ํายัง บานแกงยาว อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ

15 สถานี E.66A แมน้ําชี บานมวงลาด อ. จังหาร จ. รอยเอ็ด
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16 สถานี E.68A ลําพะเนียง บานของโป อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู

17 สถานี E.70 น้ํายัง บานกุดกวาง อ. โพนทอง จ. รอยเอ็ด

18 สถานี E.84 แมน้ําชี บานนางแดดบุง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

19 สถานี E.85 น้ําเชิญ บานโนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน

20 สถานี E.86 ลําพันชาด บานคําไฮ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

21 สถานี E.91 แมน้ําชี บานหนองขวาน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

22 สถานี E.92 น้ํายัง บานทางาม อ. เสลภูมิ จ. รอยเอ็ด

23 สถานี E.93 น้ําพรม บานแกงตาดไซ อ. เกษตรสมบูรณ จ. ชัยภูมิ

24 สถานี Kh.1 แมน้ําโขง วัดลําดวน อ. เมือง จ. หนองคาย

25 สถานี Kh.16B แมน้ําโขง บานทาควาย อ. เมือง จ. นครพนม

26 สถานี Kh.18 หวยโมง บานนาอาง อ. บานผือ จ. อุดรธานี

27 สถานี Kh.28A แมน้ําเลย บานนาหลัก อ. วังสะพุง จ. เลย

28 สถานี Kh.53 หวยหลวง บานหนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

29 สถานี Kh.58A แมน้ําเลย บานฟากเลย อ. เมือง จ. เลย

30 สถานี Kh.61 แมน้ําเลย บานแกงบง อ. ภูหลวง จ. เลย

31 สถานี Kh.74 แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

32 สถานี Kh.75 น้ําหมัน บานหัวนายุง อ. ดานซาย จ. เลย

33 สถานี Kh.77A น้ําทบ บานกกซอ อ. วังสะพุง จ. เลย

34 สถานี Kh.78 น้ําฮวย บานน้ําฮวย อ. เมือง จ. เลย

35 สถานี Kh.87 หวยบางทรายนอย บานขัวสูง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

36 สถานี Kh.93 แมน้ําสงคราม บานโคกคําไหล อ. บานดุง จ. อุดรธานี

37 สถานี Kh.95 น้ําสาน บานแกงไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย

38 สถานี Kh.97 แมน้ําโขง บานเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย

39 สถานี Kh.98 แมน้ําสงคราม บานทากกแดง อ. เซกา จ. หนองคาย

40 สถานี Kh.100 แมน้ําโขง บานพันลํา อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย

41 สถานี Kh.101 หวยมุก บานแกนเตา อ. เมือง จ. มุกดาหาร

42 สถานี Kh.103 หวยหลวง บานโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี

43 สถานี Kh.104 แมน้ําโขง วัดศรีบุญเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร

44 สถานี Kh.105 น้ําปวน บานผานอย อ. วังสะพุง จ. เลย

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 67 สถานี
4.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 38 สถานี

1 สถานี M.4 แมน้ํามูล บานพงสวาย อ. ทาตูม จ. สุรินทร

2 สถานี M.26A ลําชี บานละลูน ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย

3 สถานี M.66 หวยขะยุง บานวังชมภู อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ
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4 สถานี M.75 หวยกวาง บานแกงยาง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

5 สถานี M.85 ลําชี บานจรอกใหญ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย

6 สถานี M.95 ลําเสียวใหญ บานกู อ. สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด

7 สถานี M.98 หวยทา บานพยุห อ. พยุห จ. ศรีสะเกษ

8 สถานี M.104 แมน้ํามูล บานวังปรัด อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย

9 สถานี M.108 ลําพังชู บานสระขุด อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร

10 สถานี M.110 หวยตุงลุง บานกุดสมบูรณ อ. ศรีเมืองใหม จ. อุบลราชธานี

11 สถานี M.119 ลําเชียงสา บานโคกสะแกราช อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

12 สถานี M.124 หวยตะก่ัว บานโนน อ. บานใหมไชยพจน จ. บุรีรัมย

13 สถานี M.125 หวยแอก บานหวยไฮ อ. บานใหมไชยพจน จ. บุรีรัมย

14 สถานี M.132 หวยสะพือ บานโหมน อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

15 สถานี M.137 หวยเหนือ บานระกา อ. ขุขันธ จ. ศรีสะเกษ

16 สถานี M.142 หวยขะยุง บานโดนอาวร อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

17 สถานี M.153 ลําโดมใหญ บานกุดเชียงหมุน อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

18 สถานี M.154 หวยหลวง บานนาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

19 สถานี M.155 หวยละโอง บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

20 สถานี M.156 หวยบาน บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

21 สถานี M.159 ลําชี บานหลุมดิน อ. จอมพระ จ. สุรินทร

22 สถานี M.169 คลองก่ี บานคลองดินดํา อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

23 สถานี M.170 ลําโดมใหญ บานคําสําราญ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

24 สถานี M.173 แมน้ํามูล บานโนนสะอาด อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

25 สถานี M.175 ลําพลับพลา บานหนองสาหราย อ. สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด

26 สถานี M.176 หวยขะยุง บานโนนศรีไคล อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

27 สถานี M.178 หวยขุหลุ บานหนองเตา อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

28 สถานี M.179 ลําเซบาย บานทาวารี อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

29 สถานี M.180 ลําพระเพลิง บานทาเย่ียม อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

30 สถานี  M.181 แมน้ํามูล บานทาวังยาง อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

31 สถานี  M.182 แมน้ํามูล บานสีถาน อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

32 สถานี  M.183 หวยหินลับ บานคลองหินลับ อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

33 สถานี  M.184 แมน้ํามูล บานซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

34 สถานี  M.185 ลําปลายมาศ บานไผนอย อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย

35 สถานี  M.186 ลําจักราช บานโนนคอย อ. จักราช จ. นครราชสีมา

36 สถานี  M.187 หวยเสนง ใกลสถานีประมงน้ําจืด อ. เมือง จ. สุรินทร

37 สถานี  M.188 ลําเชียงไกร บานบัว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

38 สถานี  M.192 หวยไผ บานโนนคา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
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4.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 5 เวลา จํานวน 11 สถานี
1 สถานี M.5 แมน้ํามูล บานเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

2 สถานี M.6A แมน้ํามูล บานสตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย

3 สถานี M.42 หวยทับทัน บานหวยทับทัน อ. หวยทับทัน จ. ศรีสะเกษ

4 สถานี M.91 หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

5 สถานี M.112 หวยตะโคง บานโคกใหญ อ. สตึก จ. บุรีรัมย

6 สถานี M.143 หวยสังกด บานหนองใหญ อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

7 สถานี M.145 ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

8 สถานี M.152 หวยบอน บานโพนทองนอย อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

9 สถานี M.157 หวยโพง บานนิคม อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

10 สถานี M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

11 สถานี M.172 คลองไผ บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

4.3 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 18 สถานี
1 สถานี M.2A แมน้ํามูล บานดานตะกา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

2 สถานี M.7 แมน้ํามูล บานชุมชนดีงาม อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

3 สถานี M.9 หวยสําราญ บานหนองหญาปลอง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

4 สถานี M.11B แมน้ํามูล บานโพธ์ิตาก อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

5 สถานี M.32 ลําเซบาย บานเชียงเพ็ง อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

6 สถานี M.38C ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

7 สถานี M.43A ลําตะคอง บานทามะปรางค อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

8 สถานี M.49 แมน้ํามูล บานหนองโสน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

9 สถานี M.50 ลําแซะ บานครบุรี อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

10 สถานี M.69 ลําเซบก บานทาบอแบง อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

11 สถานี M.89 ลําตะคอง สํานักเทคโนโลยีชีวะพันธสัตว อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

12 สถานี M.127 หวยตาเทียว บานนาไฮ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

13 สถานี M.164 ลําตะคอง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

14 สถานี M.171 ลําพระเพลิง บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

15 สถานี M.177 ลําตะคอง บานโนนสวาง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

16 สถานี  M.189 ลําตะคอง บานเดื่อ อ. เมือง จ. นครราชสีมา

17 สถานี  M.190 หวยสําราญ บานขวาว อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

18 สถานี  M.191 ลําตะคอง บานโคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา
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5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคกลาง  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 68 สถานี
5.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 10 สถานี

1 สถานี C.29 แมน้ําเจาพระยา ปตร.บานแขก อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

2 สถานี C.50 หวยขุนแกว บานงิ้วงาม อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี

3 สถานี C.52A คลองบางประมุง บานสะพานมอญ อ. เมือง จ. นครสวรรค

4 สถานี C.59 คลองกระทุมโพรง บานกระทุมโพรง อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

5 สถานี N.79 คลองหวยรั้ว บานยางใหญ อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

6 สถานี S.9 แมน้ําปาสัก ต.บานปา อ. แกงคอย จ. สระบุรี

7 สถานี S.28A แมน้ําปาสัก บานคําพราน อ. วังมวง จ. สระบุรี

8 สถานี S.39 แมน้ําปาสัก บานบัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

9 สถานี P.17 แมน้ําปง บานทางิ้ว อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค

10 สถานี L.2B แมน้ําลพบุรี ต.โพธ์ิเกาตน อ. เมือง จ. ลพบุรี

5.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 53 สถานี
1 สถานี C.2 แมน้ําเจาพระยา คายจิรประวัติ อ. เมือง จ. นครสวรรค

2 สถานี C.2A แมน้ําเจาพระยา บานกลางแดด อ. เมือง จ. นครสวรรค

3 สถานี C.3 แมน้ําเจาพระยา บานบางพุดทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี

4 สถานี C.4 แมน้ําเจาพระยา สะพานพุทธฯ เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร

5 สถานี C.7A แมน้ําเจาพระยา บานบางแกว อ. เมือง จ. อางทอง

6 สถานี C.12 แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

7 สถานี C.13(DS) แมน้ําเจาพระยา ทายเขื่อนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

8 สถานี C.13(US) แมน้ําเจาพระยา เหนือเขื่อนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

9 สถานี C.22A แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

10 สถานี C.28A คลองบางแกว ต.ทาอิฐ อ. เมือง จ. อางทอง

11 สถานี C.29A แมน้ําเจาพระยา วัดบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

12 สถานี C.30 หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

13 สถานี C.35 แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

14 สถานี C.36 คลองบางหลวง บานบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

15 สถานี C.37 คลองบางบาล บานบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

16 สถานี C.38 แมน้ําเจาพระยา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

17 สถานี C.44 แมน้ําเจาพระยา บานอินทรบุรี อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี

18 สถานี C.45 แมน้ําเจาพระยา ต.บางน้ําเช่ียว อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

19 สถานี C.46 แมน้ําเจาพระยา ต.ไชโย อ. ไชโย จ. อางทอง

20 สถานี C.47 แมน้ําเจาพระยา ต.ปาโมก อ. ปาโมก จ. อางทอง

21 สถานี C.51 หวยขุนแกว บานกุดจอก อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท
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22 สถานี C.56 แมน้ําเจาพระยา บานทาน้ําออย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค

23 สถานี C.58 คลองกระทง บานหนองบัว อ. วัดสิงห จ. ชัยนาท

24 สถานี Ct.2A แมน้ําสะแกกรัง บานหาดทนง อ. เมือง จ. อุทัยธานี

25 สถานี Ct.2B คลองระแวง บานจักษา อ. เมือง จ. อุทัยธานี

26 สถานี Ct.4 น้ําแมวงก บานศาลเจาไกตอ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

27 สถานี Ct.5A น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

28 สถานี Ct.5B น้ําแมวงก บานเขาชนกัน อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

29 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

30 สถานี Ct.8 น้ําแมวงก บานโคกหมอ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี

31 สถานี Ct.9 หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

32 สถานี Ct.19 หวยตากแดด บานดอนใหญ อ. เมือง จ. อุทัยธานี

33 สถานี Ct.20 หวยทับเสลาตอนลาง บานสะพานเหล็ก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

34 สถานี Ct.21 หวยกานยาว ต.ไผเขียว อ. สวางอารมณ จ. อุทัยธานี

35 สถานี Ct.22 หวยขวี บานหมกแถว อ. หนองขาอยาง จ. อุทัยธานี

36 สถานี Ct.23 หวยรัง บานหวยรัง อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

37 สถานี N.14A แมน้ํานาน  วัดหลวงพอแกว อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

38 สถานี N.37 แมน้ํานาน บานทับกฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

39 สถานี N.67 แมน้ํานาน วัดเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

40 สถานี N.76 คลองหวยชัน บานหนองขอน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

41 สถานี N.77 คลองทามะนาว บานคลองคลา อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

42 สถานี  N.78 คลองบานบึง บานหนองเตาใต อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

43 สถานี S.5 แมน้ําปาสัก รพ.ปจมาธิราชอุทิศ อ. เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา

44 สถานี S.7A ลํามวกเหล็ก บานทาระหัด อ. วังมวง จ. สระบุรี

45 สถานี S.13 ลําสนธิ บานทาเย่ียม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

46 สถานี S.14 ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

47 สถานี S.26 แมน้ําปาสัก ทายเขื่อนพระรามหก อ. ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา

48 สถานี S.28 เขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

49 สถานี S.32 แมน้ําปาสัก สถานีดับเพลิง อ. เมือง จ. สระบุรี

50 สถานี S.40 ลําสนธิ บานจงโก อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

51 สถานี T.11 หวยกระเสียวตอนบน บานผาทั่ง อ. บานไร จ. อุทัยธานี

52 สถานี T.12A หวยกระเสียวตอนลาง บานทับหมัน อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี

53 สถานี Y.41 แมน้ํายม บานทาไม อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค
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5.3 สถานีโทรมาตรขนาดเล็ก จํานวน 5 สถานี
1 สถานี TC.60 คลองทาตะโก ต.ทาตะโก อ. ทาตะโก จ. นครสวรรค

2 สถานี TC.61 คลองนํ้ารึม ต.หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค

3 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

4 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

5 สถานี TP.90 แมน้ําปง ต.เกาเล้ียว อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออก  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 52 สถานี
6.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 29 สถานี

1 สถานี Kgt.3 แมน้ําปราจีนบุรี ต.ในเมือง อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Kgt.6 แมน้ําปราจีนบุรี อ. ศรีมหาโพธ์ิ จ. ปราจีนบุรี

3 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บานโนนสุขภูมิ อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

4 สถานี Kgt.18 คลองสียัด บานทากลอย อ. ทาตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

5 สถานี Kgt.23 แมน้ําบางปะกง บางคลา อ. บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา

6 สถานี Kgt.29 คลองปะตง บานปะตง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

7 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บานวังหมัน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

8 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ บานภูเงิน อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

9 สถานี Kgt.39 คลองพระเพลิงนอย บานสองศรีเจริญ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

10 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บานทุงกบินทร ก่ิงอ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

11 สถานี Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ บานโคกนอย ก่ิงอ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

12 สถานี Z.10 คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด

13 สถานี Z.18 คลองโพล บานซําฆอ ก่ิงอ. เขาชะเมา จ. ระยอง

14 สถานี Z.30 คลองสะตอ บานหนองบัว อ. เขาสมิง จ. ตราด

15 สถานี Z.38 คลองทับมา บานเขาโบสถ อ. เมือง จ. ระยอง

16 สถานี Z.43 คลองหินเพลิง บานหินเพลิง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

17 สถานี Z.45 คลองแอง บานคอแล อ. บอไร จ. ตราด

18 สถานี Z.46 คลองโสน บานนนทรีย อ. บอไร จ. ตราด

19 สถานี Z.47 คลองจันทิ บานคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด

20 สถานี Z.52 คลองพรานบุญ บานคลองยายไท อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

21 สถานี Z.53 แมน้ําจันทบุรี บานทุงตาอิน ก่ิงอ. เขาคิฌกูฎ จ. จันทบุรี

22 สถานี Z.55 แมน้ําจันทบุรี บานวังจะอาย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

23 สถานี Z.56 คลองทุงเพล บานตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

24 สถานี Tl.3 คลองพระพุทธ บานพังงอน อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

25 สถานี Tl.6 คลองทุงกราง บานทุงกราง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

26 สถานี Ny.1B แมน้ํานครนายก บานเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก
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27 สถานี Ny.4 คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

28 สถานี Ny.6 คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

29 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

6.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 23 สถานี
1 สถานี Kgt.1 แมน้ําปราจีนบุรี  อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บานเขาฉกรรจ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

3 สถานี Kgt.10 คลองพระสทึง บานสระขวัญ อ. เมือง จ. สระแกว

4 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

5 สถานี Kgt.14 คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

6 สถานี Kgt.15A หวยโสมง บานแกงดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

7 สถานี Kgt.19 คลองหลวง บานเขานางนม ก่ิงอ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี

8 สถานี Kgt.30 แมน้ําบางปะกง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

9 สถานี Kgt.33 แควน้ําใส บานหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

10 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บานทาระพา อ. เมือง จ. สระแกว

11 สถานี Z.11 คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง

12 สถานี Z.13 แมน้ําจันทบุรี บานปก อ. มะขาม จ. จันทบุรี

14 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บานฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี

13 สถานี Z.21 คลองหินดาด บานโปงโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จันทบุรี

14 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

15 สถานี Z.39A คลองพวาใหญ บานพวา อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

16 สถานี Z.42 คลองประแกต บานประแกต อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

17 สถานี Z.57 แมน้ําจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม อ. เมือง จ. จันทบุรี

18 สถานี Z.58 คลองใหญ สะพานอําเภอเขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด

19 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบานบอไร อ. บอไร จ. ตราด

21 สถานี Tl.4 คลองตาคง บานคลองตาคง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

22 สถานี Ny.3 คลองบานนาตอนลาง บานปาขะ อ. บานนา จ. นครนายก

24 สถานี Ny.7 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 56 สถานี
7.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 19 สถานี

1 สถานี K.2B แมน้ําแมกลอง หนาบานพักผูวาราชการฯ อ. เมือง จ. ราชบุรี

2 สถานี K.22A หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี K.22B หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

4 สถานี K.30 หวยน้ําเลาะ บานไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
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5 สถานี K.32A หวยบองตี้ บานบองตี้ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

6 สถานี K.38A หวยล่ินถ่ิน บานหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

7 สถานี K.39 หวยองธิ บานองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

8 สถานี K.50 หวยดิโส บานหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

9 สถานี K.55 แมน้ําแมกลอง บานคายหลวง อ. บานโปง จ. ราชบุรี

10 สถานี K.56 แมน้ําแมกลอง บานสรอยฟา อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

11 สถานี K.57 แมน้ําแมกลอง บานกระดังงา อ. บางคนฑี จ. สมุทรสงคราม

12 สถานี K.60 หวยกุยม่ัง บานกุยม่ัง ต.กุยม่ัง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

13 สถานี Gt.8 คลองหวาโทน บานไรคลอง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

14 สถานี Gt.12 คลองลําชู บานหวยสัก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ

15 สถานี Gt.15 หวยทราย บานสวนสนหวยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

16 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บานหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

17 สถานี Gt.17 หวยยาง บานหวยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

18 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บานจะกะบน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

19 สถานี B.1A แมน้ําเพชรบุรี บานไรพะเนียด อ. เมือง จ. เพชรบุรี

7.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 37 สถานี
1 สถานี K.3 แมน้ําแมกลอง หนาวัดไชยชุมพล (วัดใต) อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

2 สถานี K.10 แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี K.11A แมน้ําแมกลอง บานวังขนาย อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี K.12 ลําตะเพิน บานทุงนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

5 สถานี K.17 ลําภาชี บานบอ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

6 สถานี K.25A หวยทาเคย บานคา อ. บานคา จ. ราชบุรี

7 สถานี K.31 หวยแมน้ํานอย บานน้ําโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

8 สถานี K.35A แมน้ําแควใหญ บานหนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

9 สถานี K.36 แมน้ําแควใหญ บานทามะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

10 สถานี K.37 แมน้ําแควนอย บานวังเย็น อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

11 สถานี K.49 ลําตะเพิน บานยางสูง อ. บอพลอย จ. กาญจนบุรี

12 สถานี K.53 หวยแมกระบาล บานศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

13 สถานี K.54 แมน้ําแควนอย สะพานรถยนตบานล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

14 สถานี K.58 แมน้ําแควนอย บานปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

15 สถานี K.61 ลําภาชี ต.ดานทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

16 สถานี K.62 ลําภาชี บานหนองไผ อ. ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี
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17 สถานี Gt.1 หวยสามรอยยอด บานเขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

18 สถานี Gt.7 คลองบางสะพานใหญ บานวังยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

19 สถานี Gt.9 คลองทับสะแก บานกลาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

20 สถานี Gt.10 คลองกรูด บานหนองหญาปลอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

21 สถานี Gt.11 คลองใหญ บานชางแรก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ

22 สถานี Gt.19 คลองอางทอง บานอางทอง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

23 สถานี Gt.20 คลองบางสะพาน  สะพานรถยนต ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

24 สถานี T.1 แมน้ําทาจีน หนาที่วาการอําเภอ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

25 สถานี T.10 แมน้ําทาจีน ต.ทาพ่ีเล้ียง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

26 สถานี T.13 แมน้ําทาจีน บานบางการอง ต.บางตาเถร อ. สองพ่ีนอง จ. สุพรรณบุรี

27 สถานี T.14 แมน้ําทาจีน ต.สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม

28 สถานี T.15 แมน้ําทาจีน วัดบางไผนารถ ต.บางไทรปา อ. บางเลน จ. นครปฐม

29 สถานี B.3A แมน้ําเพชรบุรี บานสองพ่ีนอง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

30 สถานี B.6 หวยแมประจันต สะพานรถยนต อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

31 สถานี B.8A หวยผาก บานโพรงเข ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

32 สถานี B.9 แมน้ําเพชรบุรี บานสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

33 สถานี B.10 แมน้ําเพชรบุรี ตลาดทายาง ต.บางหยอง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

34 สถานี B.11 หวยแมประจันต บานจะโปรง อ. หนองหญาปลอง จ. เพชรบุรี

35 สถานี B.15 แมน้ําเพชรบุรี สะพานเทศบาล อ. เมือง จ. เพชรบุรี

36 สถานี Ky.3 แมน้ํากุยบุรี บานทุงแฝก อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

37 สถานี Pr.1 แมน้ําปราณบุรี บานเขานอย อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต  เปดสํารวจระดับนํ้า รวม 105 สถานี
8.1 สถานีสํารวจระดับนํ้า 3 เวลา จํานวน 60 สถานี

1 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี
2 สถานี X.40B แมน้ําปตตานี ทายเขื่อนปตตานี อ. เมือง จ. ยะลา

3 สถานี X.44 คลองอูตะเภา บานหาดใหญใน อ. หาดใหญ จ. สงขลา

4 สถานี X.64 คลองทาแซะ บานทาแซะ อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

5 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บานนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

6 สถานี X.68 คลองทาแค บานทาแค อ. เมือง จ. พัทลุง

7 สถานี X.70 คลองบานตาล บานวังกอง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

8 สถานี X.71B คลองตํ่า บานควนลัง อ. หาดใหญ จ. สงขลา

9 สถานี X.73 คลองตันหยงมัส บานตันหยงมัส อ. ระแงะ จ. นราธิวาส
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10 สถานี X.90 คลองอูตะเภา บานบางศาลา อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา

11 สถานี X.103 คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

12 สถานี X.105 คลองไมเสียบ บานไมเสียบ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

13 สถานี X.109 คลองบางแกว บานควนอินนอโม อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

14 สถานี X.111 คลองสะเดา บานไทร อ. สะเดา จ. สงขลา

15 สถานี X.112 คลองสะเดา บานตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา

16 สถานี X.113 คลองหลาปง  บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

17 สถานี X.128A คลองละมอ บานทุงกล้ิง อ. นาโยง จ. ตรัง

18 สถานี X.139 คลองปะเหลียน บานลําแคลง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง

19 สถานี X.147A แมน้ําตาป บานพิปูน อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

20 สถานี X.149 คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช

21 สถานี X.158 คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

22 สถานี X.165 คลองในเขียว บานทอนหงษ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช

23 สถานี X.167 คลองเสาธง บานเสาธง อ. รอนพิบูลย จ. นครศรีธรรมราช

24 สถานี X.170 คลองลํา บานคลองลํา อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

25 สถานี X.173A คลองอูตะเภา  บานมวงก็อง อ. สะเดา จ. สงขลา

26 สถานี X.180 คลองทาตะเภา สะพานเทศบาล 2 อ. เมือง จ. ชุมพร

27 สถานี X.181 คลองอูตะเภา บานหาร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

28 สถานี X.187 คลองตะก่ัวปา บานหินดาน อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

29 สถานี X.188 คลองรมณีย บานรมณีย อ. กะปง จ. พังงา

30 สถานี X.189 คลองถลาง บานดอน อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

31 สถานี X.190A คลองบางใหญ (บน) บานเก็ตโฮ อ. กระทู จ. ภูเก็ต

32 สถานี X.192 คลองบางทะ ถนนเจาฟา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

33 สถานี X.196 คลองกะปง บานทานา อ. กะปง จ. พังงา

34 สถานี X.200 คลองทาดี บานวังไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

35 สถานี X.201  คลองชุมพร บานทาไมลาย อ. เมือง จ. ชุมพร

36 สถานี X.205 คลองละอุน (บน) บานละอุนใต อ. ละอุน จ. ระนอง

37 สถานี X.206 คลองบางร้ิน บานบางร้ิน อ. เมือง จ. ระนอง

38 สถานี X.207 คลองกระบุรี บานน้ําจืด อ. กระบุรี จ. ระนอง

39 สถานี X.208 คลองกะเปอร (บน) บานเช่ียวเหลียง อ. กะเปอร จ. ระนอง

40 สถานี X.228 แมน้ําตรัง บานกลาง อ. เมือง จ. ตรัง

41 สถานี X.229 คลองนางนอย (บน) บานตนปริง อ. นาโยง จ. ตรัง

42 สถานี X.230 คลองนางนอย (ลาง) บานทาปราบ (1) อ. เมือง จ. ตรัง

43 สถานี X.233 แมน้ําตรัง (บน) บานไสหาร อ. หวยยอด จ. ตรัง
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44 สถานี X.240 คลองวาด (บน) บานหูแร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

45 สถานี X.242 คลองระแนะ บานทายสําเภาตะวันตก อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

46 สถานี X.243 แมน้ําตาป บานควนกลาง (1) อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

47 สถานี X.244 ทาย ปตร.มูโนะ บานมูโนะ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส

48 สถานี X.245 คลองพังงา บานบางตง อ. เมือง จ. พังงา

49 สถานี X.247 คลองทาแซะ บานวังมะปราง อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

50 สถานี X.248 คลองรับรอ บานหาดใน อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

51 สถานี X.253 คลองตํ่า (บน) บานกลาง อ. หาดใหญ จ. สงขลา

52 สถานี X.258 คลองอิปน บานใหม อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

53 สถานี X.262  คลองทาแพร (กลาง) บานนาแกว อ. ควนกาหลง จ. สตูล

54 สถานี X.263  คลองตาหลํา บานปลักหวา อ. ทาแพ จ. สตูล

55 สถานี X.264  คลองทาแพร (ลาง) บานตาหลํา อ. ทาแพ จ. สตูล

56 สถานี X.265  คลองนุย หนาวัดภูผาพิมุข อ. เมือง จ. พัทลุง

57 สถานี X.266  คลองปาบอน บานโหละหาร อ. ปาบอน จ. พัทลุง

58 สถานี X.267  คลองตะโหมด บานแมขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

59 สถานี X.276  คลองทาแนะ (บน) บานเขาปู อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

60 สถานี X.277  คลองทาแนะ (ลาง) บานพิกุลทอง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง

8.2 สถานีสํารวจระดับนํ้า 24 เวลา จํานวน 45 สถานี
1 สถานี X.5C แมน้ําตาป บานทาขาม อ. พุนพิน จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.10A แมน้ําปตตานี สะพานเดชานุชิต อ. เมือง จ. ปตตานี

3 สถานี X.37A แมน้ําตาป บานยานดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

4 สถานี X.40A แมน้ําปตตานี บานทาสาป อ. เมือง จ. ยะลา

5 สถานี X.47 แมน้ําตรัง บานทาจีน อ. เมือง จ. ตรัง

6 สถานี X.53A คลองชุมพร บานวังไผ อ. เมือง จ. ชุมพร

7 สถานี X.54 แมน้ําปากพนัง บานปากแพรก อ. เชียรใหญ จ. นครศรีธรรมราช

8 สถานี X.55 คลองทาดี บานทาใหญ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

9 สถานี X.56 แมน้ําตรัง บานทาประดู อ. หวยยอด จ. ตรัง

10 สถานี X.84 ทะเลสาบสงขลา บานปากพะยูน อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง

11 สถานี X.91 ทะเลสาบสงขลา บานลําปา อ. เมือง จ. พัทลุง

12 สถานี X.119A แมน้ําโก-ลก สะพานลันตู อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส

13 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บานปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง

14 สถานี X.150 คลองละงู บานวังปาเคียน อ. ละงู จ. สตูล
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15 สถานี X.174 คลองหวะ บานคลองหวะ อ. หาดใหญ จ. สงขลา

16 สถานี X.184 แมน้ําสายบุรี บานซากอ อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส

17 สถานี X.186 คลองตะก่ัวปา บานตลาดเกา อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

18 สถานี X.188A คลองรมณีย บานรมณีย อ. กะปง จ. พังงา

19 สถานี X.191 คลองบางใหญ (ลาง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

20 สถานี X.195 แมน้ําตาป บานทาโพธ์ิ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

21 สถานี X.198  คลองสินปุน บานบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี

22 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บานทาไมลาย อ. เมือง จ. ชุมพร

23 สถานี X.203 คลองทาดี บานนาปา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

24 สถานี X.204 คลองหาดสมแปน (บน) บานหาดสมแปน อ. เมือง จ. ระนอง

25 สถานี X.209 คลองหาดสมแปน (ลาง) ถนนเพชรเกษม อ. เมือง จ. ระนอง

26 สถานี X.211A คลองสวี (บน) บานหนาถํ้า อ. สวี จ. ชุมพร

27 สถานี X.212 คลองหลังสวน (ลาง) ถนนลูกเสือ อ. หลังสวน จ. ชุมพร

28 สถานี X.213 คลองหลังสวน (บน) บานพะโตะ อ. พะโตะ จ. ชุมพร

29 สถานี X.214 คลองละแม (ลาง) บานเขาหลวง อ. ละแม จ. ชุมพร

30 สถานี X.215A คลองละแม (บน) บานยวนไทร อ. ละแม จ. ชุมพร

31 สถานี X.217 แมน้ําตาป บานเคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎรธานี

32 สถานี X.231 คลองละงู (ลาง) บานโกตา อ. ละงู จ. สตูล

33 สถานี X.234 แมน้ําตรัง (ลาง) บานปาหมาก อ. เมือง จ. ตรัง

34 สถานี X.235 คลองลําพิกุล บานปากคลอง อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

35 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ลาง) บานยานตาขาว อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

36 สถานี X.237 คลองโตน บานน้ํารอน อ. ควนกาหลง จ. สตูล

37 สถานี X.238 คลองเฉียง (คลองหัก) บานคลองหัก อ. ควนโดน จ. สตูล

38 สถานี X.239 คลองดุสน บานฉลุงเหนือ อ. เมือง จ. สตูล

39 สถานี X.257 คลองจันดี (ลาง) บานปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

40 สถานี X.259 คลองโตรม บานโตรม อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎรธานี

41 สถานี X.260 คลองอิปน (ลาง) บานอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

42 สถานี X.261 คลองทาแพร (บน) บานการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล

43 สถานี X.269  คลองตะโก (บน) บานหวยใหญ อ. ทุงตะโก จ. ชุมพร

44 สถานี X.270  คลองตะโก (ลาง) บานหนองจิก อ. ทุงตะโก จ. ชุมพร

45 สถานี X.271  คลองสวี (ลาง) บานสวี อ. สวี จ. ชุมพร
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1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน  เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 65 สถานี
1 สถานี P.1 แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.4A น้ําแมแตง บานแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.5 น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน

4 สถานี P.14A น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

5 สถานี P.20 แมน้ําปง บานเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

6 สถานี P.21 น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม

7 สถานี P.24A น้ําแมกลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

8 สถานี P.56A น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม

9 สถานี P.67 แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม

10 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

11 สถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

12 สถานี P.75 แมน้ําปง บานชอแล อ. แมแตง จ. เชียงใหม

13 สถานี P.76 น้ําแมล้ี บานแมอีไฮ อ. ล้ี จ. ลําพูน

14 สถานี P.77 น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน

15 สถานี P.79 น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

16 สถานี P.80 น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

17 สถานี P.81 น้ําแมกวง บานโปง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

18 สถานี P.82 น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. ลําพูน

19 สถานี P.84 น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

20 สถานี P.85 น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

21 สถานี P.86 น้ําแมออน บานโหง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

22 สถานี P.87 น้ําแมทา บานปาซาง อ. ปาซาง จ. ลําพูน

23 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

24 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

25 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

26 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

27 สถานี W.1C แมน้ําวัง สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ลําปาง

28 สถานี W.3A แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง

29 สถานี W.10A แมน้ําวัง บานดอนมูล อ. เมือง จ. ลําปาง

30 สถานี W.16A แมน้ําวัง บานไฮ อ. แจหม จ. ลําปาง

31 สถานี W.17 น้ําแมสอย บานหนองนาว อ. แจหม จ. ลําปาง

รายช่ือสถานีสํารวจปริมาณน้ํา
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32 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

33 สถานี W.20 น้ําแมตุย บานทาลอ อ. เมือง จ. ลําปาง

34 สถานี W.21 แมน้ําวัง บานทาเดื่อ อ. เมือง จ. ลําปาง

35 สถานี W.22 น้ําแมจาง บานวังพราว อ. เกาะคา จ. ลําปาง

36 สถานี W.25 แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง

37 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

38 สถานี Y.1C แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร

39 สถานี Y.13A น้ํางาว บานหลวงเหนือ อ. งาว จ. ลําปาง

40 สถานี Y.20 แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

41 สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

42 สถานี Y.30 หวยโปง บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง

43 สถานี Y.31 แมน้ํายม บานทุงหนอง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

44 สถานี Y.34 น้ําแมหลาย บานแมหลาย อ. เมือง จ. แพร

45 สถานี Y.36 น้ําควร บานปาคา อ. ปง จ. พะเยา

46 สถานี Y.37 แมน้ํายม บานวังช้ิน อ. วังช้ิน จ. แพร

47 สถานี Y.38 น้ําแมคํามี บานแมคํามีตําหนักธรรม อ. หนองมวงไข จ. แพร

48 สถานี N.1 แมน้ํานาน ที่สํานักงานปาไม อ. เมือง จ. นาน

49 สถานี N.13A แมน้ํานาน บานบุญนาค อ. เวียงสา จ. นาน

50 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

51 สถานี N.49 น้ํายาว บานน้ํายาว อ. ปว จ. นาน

52 สถานี N.64 แมน้ํานาน บานผาขวาง อ. เมือง จ. นาน

53 สถานี N.65 หวยน้ํายาว บานปางสา อ. ทาวังผา จ. นาน

54 สถานี N.75 น้ําวา สะพานทาล่ี อ. เวียงสา จ. นาน

55 สถานี G.4 น้ําแมกรณ บานปางริมกรณ อ. เมือง จ. เชียงราย

56 สถานี G.8 น้ําแมลาว บานตนยาง อ. แมลาว จ. เชียงราย

57 สถานี G.9 น้ําแมสรวย บานกระเหร่ียงทุงพราว อ. แมสรวย จ. เชียงราย

58 สถานี G.10 น้ําแมลาว บานหนองผํา อ. แมสรวย จ. เชียงราย

59 สถานี G.11 น้ําแมลาว บานดอนสลี อ. แมสรวย จ. เชียงราย

60 สถานี I.6 น้ําแวน บานน้ําแวน อ. เชียงคํา จ. พะเยา

61 สถานี I.14 น้ําอิง บานน้ําอิง อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

62 สถานี I.17 น้ําอิง บานเจดียงาม อ. เมือง จ. พะเยา

63 สถานี Sw.5A น้ําปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน

64 สถานี Kh.72 น้ําแมคํา บานแมคําหลักเจ็ด อ. แมจัน จ. เชียงราย

65 สถานี Kh.89 น้ําแมจัน บานหัวสะพาน อ. แมจัน จ. เชียงราย
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2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนลาง  เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 54 สถานี
1 สถานี P.2A แมน้ําปง บานทาแค อ. เมือง จ. ตาก

2 สถานี P.7A แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี P.12C แมน้ําปง บานยานรี อ. สามเงา จ. ตาก

4 สถานี P.15 แมน้ําปง หนาวัดศรีภิรมย อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

5 สถานี P.16 แมน้ําปง บานแสนตอ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กําแพงเพชร

6 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บานใหม อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

7 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

8 สถานี P.50A คลองวังเจา บานไทยทวี ก่ิง อ. โกสัมพีนคร จ. กําแพงเพชร

9 สถานี P.78 คลองขลุง บานสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

10 สถานี W.4A แมน้ําวัง บานวังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก

11 สถานี W.23 แมน้ําวัง บานเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก

12 สถานี W.24 แมน้ําวัง บานทาไผ อ. สามเงา จ. ตาก

13 สถานี Y.3A แมน้ํายม บานวังไมขอน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

14 สถานี Y.6 แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

15 สถานี Y.14 แมน้ํายม บานดอนระเบียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

16 สถานี Y.15 แมน้ํายม บานกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย

17 สถานี Y.16 แมน้ํายม บานบางระกํา อ. บางระกํา จ. พิษณุโลก

18 สถานี Y.17 แมน้ํายม สามงาม อ. สามงาม จ. พิจิตร

19 สถานี Y.21 หวยแมสิน บานนาปลากล้ัง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

20 สถานี Y.26 หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

21 สถานี Y.29 หวยแมฮู บานแมฮู อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

22 สถานี Y.33 แมน้ํายม บานคลองตาล อ. ศรีสําโรง จ. สุโขทัย

23 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร

24 สถานี N.2B แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ

25 สถานี N.5A แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

26 สถานี N.7A แมน้ํานาน บานราชชางขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร

27 สถานี N.8A แมน้ํานาน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร

28 สถานี N.10A แมน้ํานาน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

29 สถานี N.12A แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

30 สถานี N.22A แมน้ําแควนอย บานทางาม อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

31 สถานี N.24A น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

32 สถานี N.24C น้ําเข็ก บานถ่ินไทย อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

33 สถานี N.27A แมน้ํานาน ทายเขื่อนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก

34 สถานี N.28A คลองตรอน บานนากลํ่า อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ
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35 สถานี N.36 แมน้ําแควนอย บานหนองกระทาว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

36 สถานี N.40 แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

37 สถานี N.43A หวยชมพู บานชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

38 สถานี N.54 คลองวังโปง บานวังโปง อ. วังโปง จ. เพชรบูรณ

39 สถานี N.55 น้ําภาค บานทาสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

40 สถานี N.58 น้ําเฟอ บานกกมวง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

41 สถานี N.59 น้ําคาน บานนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

42 สถานี N.60 แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

43 สถานี N.62 น้ําคลึง บานหวยทาเนื้อ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

44 สถานี N.66 หวยออมสิงห บานเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

45 สถานี N.68 แมน้ํานาน บานทาตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก

46 สถานี N.72 คลองตรอน บานวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ

47 สถานี N.73 น้ําเข็ก บานทานตะวัน อ. เขาคอ จ. เพชรบูรณ

48 สถานี N.74 แมน้ํานาน บางกระทุม อ. บางกระทุม จ. พิษณุโลก

49 สถานี S.3 แมน้ําปาสัก บานตาลเดี่ยว อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

50 สถานี S.4B แมน้ําปาสัก ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ

51 สถานี S.33 แมน้ําปาสัก บานทาไฮหยอง อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

52 สถานี S.36 แมน้ําปาสัก บานโนนทอง อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

53 สถานี S.42 น้ําปาสัก บานบอวัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ

54 สถานี Sw.6 หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 51 สถานี
1 สถานี E.5 แมน้ําชี บานโนนเปลือย อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

2 สถานี E.6C ลําปะทาว บานตาดโตน อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

3 สถานี E.9 แมน้ําชี บานโจด อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแกน

4 สถานี E.18 แมน้ําชี บานทาสะแบง ก่ิง อ. ทุงเขาหลวง จ. รอยเอ็ด

5 สถานี E.20A แมน้ําชี บานฟาหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

6 สถานี E.21 แมน้ําชี บานแกงโก อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

7 สถานี E.22B น้ําพอง บานทาเมา อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน

8 สถานี E.23 แมน้ําชี บานคาย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

9 สถานี E.29 น้ําพอง บานผานกเคา อ. ภูกระดึง จ. เลย

10 สถานี E.32A แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

11 สถานี E.54 น้ํายัง บานแกงยาว อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ

12 สถานี E.57 น้ํายัง บานกุดฉิมคุมใหม อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ

13 สถานี E.64 ลําพะเนียง บานนากลาง อ. นาวัง จ. หนองบัวลําภู
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14 สถานี E.65 ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

15 สถานี E.66A แมน้ําชี บานมวงลาด อ. จังหาร จ. รอยเอ็ด

16 สถานี E.68A ลําพะเนียง บานของโป อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู

17 สถานี E.70 น้ํายัง บานกุดกวาง อ. โพนทอง จ. รอยเอ็ด

18 สถานี E.72 ลําเจียง บานเจียง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

19 สถานี E.73 ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

20 สถานี E.75 ลําปาว บานหนองมวง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ

21 สถานี E.76A หวยสังกะ บานโพน อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ

22 สถานี E.83 ลําสะพุง บานนาเจริญ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

23 สถานี E.84 แมน้ําชี บานนางแดดบุง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

24 สถานี E.85 น้ําเชิญ บานโนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน

25 สถานี E.86 ลําพันชาด บานคําไฮ อ. วังสามหมอ จ. กาฬสินธุ

26 สถานี E.87 ลําปาว บานวังหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ

27 สถานี E.88 หวยมูล บานดงสวรรค อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ

28 สถานี E.89 หวยลําหนองแสง บานหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ

29 สถานี E.90 หวยสังเคียบ บานโนนยางเหนือ อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ

30 สถานี E.91 แมน้ําชี บานหนองขวาน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

31 สถานี E.92 น้ํายัง บานทางาม อ. เสลภูมิ จ. รอยเอ็ด

32 สถานี Kh.18 หวยโมง บานนาอาง อ. บานผือ จ. อุดรธานี

33 สถานี Kh.28A แมน้ําเลย บานนาหลัก อ. วังสะพุง จ. เลย

34 สถานี Kh.53 หวยหลวง บานหนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
35 สถานี Kh.54 น้ําอูน บานนาหวา อ. นาหวา จ. นครพนม
36 สถานี Kh.55 แมน้ําสงคราม บานปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
37 สถานี Kh.58A แมน้ําเลย บานฟากเลย อ. เมือง จ. เลย

38 สถานี Kh.61 แมน้ําเลย บานแกงบง อ. ภูหลวง จ. เลย

39 สถานี Kh.74 แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

40 สถานี Kh.77A น้ําทบ บานกกซอ อ. วังสะพุง จ. เลย

41 สถานี Kh.78 น้ําฮวย บานน้ําฮวย อ. เมือง จ. เลย

42 สถานี Kh.90 น้ําพุง บานตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

43 สถานี Kh.91 หวยชะโนด บานดอนสวรรค อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

44 สถานี Kh.92 หวยบางทราย บานกานเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

45 สถานี Kh.93 แมน้ําสงคราม บานโคกคําไหล อ. บานดุง จ. อุดรธานี

46 สถานี Kh.95 น้ําสาน บานแกงไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย

47 สถานี Kh.98 แมน้ําสงคราม บานทากกแดง อ. เซกา จ. หนองคาย

48 สถานี Kh.99A หวยบางทราย บานแกงนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
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49 สถานี Kh.101 หวยมุก บานแกนเตา อ. เมือง จ. มุกดาหาร

50 สถานี Kh.103 หวยหลวง บานโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี

51 สถานี Kh.105 น้ําปวน บานผานอย อ. วังสะพุง จ. เลย

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 54 สถานี
1 สถานี M.2A แมน้ํามูล บานดานตะกา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

2 สถานี M.4 แมน้ํามูล บานพงสวาย อ. ทาตูม จ. สุรินทร

3 สถานี M.5 แมน้ํามูล บานเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

4 สถานี M.6A แมน้ํามูล บานสตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย

5 สถานี M.7 แมน้ํามูล บานชุมชนดีงาม อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

6 สถานี M.9 หวยสําราญ บานหนองหญาปลอง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

7 สถานี M.11B แมน้ํามูล บานโพธ์ิตาก อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

8 สถานี M.26A ลําชี บานละลูน ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย

9 สถานี M.32 ลําเซบาย บานเชียงเพ็ง อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

10 สถานี M.38C ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

11 สถานี M.42 หวยทับทัน บานหวยทับทัน อ. หวยทับทัน จ. ศรีสะเกษ

12 สถานี M.43A ลําตะคอง บานทามะปรางค อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

13 สถานี M.66 หวยขะยุง บานวังชมภู อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

14 สถานี M.69 ลําเซบก บานทาบอแบง อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

15 สถานี M.89 ลําตะคอง สํานักเทคโนโลยีชีวะพันธสัตว อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

16 สถานี M.91 หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

17 สถานี M.95 ลําเสียวใหญ บานกู อ. สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด

18 สถานี M.98 หวยทา บานพยุห อ. พยุห จ. ศรีสะเกษ

19 สถานี M.104 แมน้ํามูล บานวังปรัด อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย

20 สถานี M.110 หวยตุงลุง บานกุดสมบูรณ อ. ศรีเมืองใหม จ. อุบลราชธานี

21 สถานี M.112 หวยตะโคง บานโคกใหญ อ. สตึก จ. บุรีรัมย

22 สถานี M.119 ลําเชียงสา บานโคกสะแกราช อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

23 สถานี M.127 หวยตาเทียว บานนาไฮ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

24 สถานี M.132 หวยสะพือ บานโหมน อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

25 สถานี M.137 หวยเหนือ บานระกา อ. ขุขันธ จ. ศรีสะเกษ

26 สถานี M.143 หวยสังกด บานหนองใหญ อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

27 สถานี M.145 ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

28 สถานี M.152 หวยบอน บานโพนทองนอย อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

29 สถานี M.153 ลําโดมใหญ บานกุดเชียงหมุน อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

30 สถานี M.154 หวยหลวง บานนาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี
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31 สถานี M.155 หวยละโอง บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

32 สถานี M.156 หวยบาน บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

33 สถานี M.157 หวยโพง บานนิคม อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

34 สถานี M.159 ลําชี บานหลุมดิน อ. จอมพระ จ. สุรินทร

35 สถานี M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

36 สถานี M.164 ลําตะคอง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

37 สถานี M.169 คลองก่ี บานคลองดินดํา อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

38 สถานี M.170 ลําโดมใหญ บานคําสําราญ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

39 สถานี M.171 ลําพระเพลิง บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

40 สถานี M.172 คลองไผ บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

41 สถานี M.173 แมน้ํามูล บานโนนสะอาด อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

42 สถานี M.176 หวยขะยุง บานโนนศรีไคล อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

43 สถานี M.177 ลําตะคอง บานโนนสวาง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

44 สถานี M.179 ลําเซบาย บานทาวารี อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

45 สถานี M.180 ลําพระเพลิง บานทาเย่ียม อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

46 สถานี  M.182 แมน้ํามูล บานสีถาน อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

47 สถานี  M.183 หวยหินลับ บานคลองหินลับ อ. ปากชอง  จ. นครราชสีมา

48 สถานี  M.184 แมน้ํามูล บานซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

49 สถานี  M.185 ลําปลายมาศ บานไผนอย อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย

50 สถานี  M.186 ลําจักราช บานโนนคอย อ. จักราช จ. นครราชสีมา

51 สถานี  M.187 หวยเสนง ใกลสถานีประมงน้ําจืด อ. เมือง จ. สุรินทร

52 สถานี  M.188 ลําเชียงไกร บานบัว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

53 สถานี  M.189 ลําตะคอง บานเดื่อ อ. เมือง จ. นครราชสีมา

54 สถานี  M.190 หวยสําราญ บานขวาว อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคกลาง  เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 49 สถานี
1 สถานี  C.2 แมน้ําเจาพระยา คายจิรประวัติ อ. เมือง จ. นครสวรรค

2 สถานี  C.2A แมน้ําเจาพระยา บานกลางแดด อ. เมือง จ. นครสวรรค

3 สถานี  C.3 แมน้ําเจาพระยา บานบางพุดทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี

4 สถานี  C.7A แมน้ําเจาพระยา บานบางแกว อ. เมือง จ. อางทอง

5 สถานี C.13(DS) แมน้ําเจาพระยา ทายเขื่อนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

6 สถานี  C.30 หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

7 สถานี  C.35 แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

8 สถานี  C.36 คลองบางหลวง บานบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี  C.37 คลองบางบาล บานบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา
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10 สถานี  C.44 แมน้ําเจาพระยา บานอินทรบุรี อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี

11 สถานี  C.50 หวยขุนแกว บานงิ้วงาม อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี

12 สถานี  C.51 หวยขุนแกว บานกุดจอก อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท

13 สถานี  C.56 แมน้ําเจาพระยา บานทาน้ําออย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค

14 สถานี  C.58 คลองกระทง บานหนองบัว อ. วัดสิงห จ. ชัยนาท

15 สถานี  Ct.2A แมน้ําสะแกกรัง บานหาดทนง อ. เมือง จ. อุทัยธานี

16 สถานี  Ct.2B คลองระแวง บานจักษา อ. เมือง จ. อุทัยธานี

17 สถานี  Ct.4 แมน้ําแมวงก บานศาลเจาไกตอ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

18 สถานี  Ct.5A แมน้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

19 สถานี  Ct.5B แมน้ําแมวงก บานเขาชนกัน อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

20 สถานี  Ct.7 คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

21 สถานี  Ct.8 แมน้ําวงก บานโคกหมอ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี

22 สถานี  Ct.9 หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

23 สถานี  Ct.19 หวยตากแดด บานดอนใหญ อ. เมือง จ. อุทัยธานี

24 สถานี  Ct.20 หวยทับเสลาตอนลาง บานสะพานเหล็ก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

25 สถานี  Ct.21 หวยกานยาว ต.ไผเขียว อ. สวางอารมณ จ. อุทัยธานี

26 สถานี  Ct.22 หวยขวี บานหมกแถว อ. หนองขาอยาง จ. อุทัยธานี

27 สถานี Ct.23 หวยรัง บานหวยรัง อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

28 สถานี  N.14A แมน้ํานาน  วัดหลวงพอแกว อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

29 สถานี  N.37 แมน้ํานาน บานทับกฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

30 สถานี  N.67 แมน้ํานาน วัดเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

31 สถานี  N.76 คลองหวยชัน บานหนองขอน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

32 สถานี  N.77 คลองทามะนาว บานบางเคียน อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

33 สถานี  N.78 คลองบานบึง บานหนองเตาใต อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

34 สถานี  N.79 คลองหวยรั้ว บานยางใหญ อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

35 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

36 สถานี  S.5 แมน้ําปาสัก รพ.ปจมาธิราชอุทิศ อ. เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา

37 สถานี  S.7A ลํามวกเหล็ก บานทาระหัด อ. วังมวง จ. สระบุรี

38 สถานี  S.9 แมน้ําปาสัก ต.บานปา อ. แกงคอย จ. สระบุรี

39 สถานี  S.13 ลําสนธิ บานทาเย่ียม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

40 สถานี  S.14 ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

41 สถานี  S.26 แมน้ําปาสัก ทายเขื่อนพระรามหก อ. ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา

42 สถานี  S.28A แมน้ําปาสัก บานคําพราน อ. วังมวง จ. สระบุรี

43 สถานี  S.40 ลําสนธิ บานจงโก อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

44 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี
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45 สถานี  T.11 หวยกระเสียวตอนบน บานผาทั่ง อ. บานไร จ. อุทัยธานี

46 สถานี  T.12A หวยกระเสียวตอนลาง บานทับหมัน อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี

47 สถานี  P.17 แมน้ําปง บานทางิ้ว อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค

48 สถานี  Y.41 แมน้ํายม บานทาไม อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

49 สถานี  L.2B แมน้ําลพบุรี ต.โพธ์ิเกาตน อ. เมือง จ. ลพบุรี

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออก  เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 40 สถานี
1 สถานี Kgt.3 แมน้ําปราจีนบุรี ต.ในเมือง อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บานเขาฉกรรจ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

3 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

4 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บานโนนสุขภูมิ อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

5 สถานี Kgt.14 คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

6 สถานี Kgt.15A หวยโสมง บานแกงดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

7 สถานี Kgt.33 แควน้ําใส บานหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

8 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บานสะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

9 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ บานภูเงิน อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

10 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บานทุงกบินทร ก่ิง อ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

11 สถานี Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ บานโคกนอย ก่ิง อ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

12 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บานทาระพา อ. เมือง จ. สระแกว

13 สถานี Z.10 คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด

14 สถานี Z.11 คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง

15 สถานี Z.13 แมน้ําจันทบุรี บานปก อ. มะขาม จ. จันทบุรี

16 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บานฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี

17 สถานี Z.18 คลองโพล บานซําฆอ ก่ิง อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

18 สถานี Z.21 คลองหินดาด บานโปงโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จันทบุรี

19 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

20 สถานี Z.30 คลองสะตอ บานหนองบัว อ. เขาสมิง จ. ตราด

21 สถานี Z.38 คลองทับมา บานเขาโบสถ อ. เมือง จ. ระยอง

22 สถานี Z.39A คลองพวาใหญ บานพวา อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

23 สถานี Z.42 คลองประแกต บานประแกต อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

24 สถานี Z.43 คลองหินเพลิง บานหินเพลิง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

25 สถานี Z.45 คลองแอง บานคอแล อ. บอไร จ. ตราด

26 สถานี Z.46 คลองโสน บานนนทรีย อ. บอไร จ. ตราด

27 สถานี Z.47 คลองจันทิ บานคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด

28 สถานี Z.52 คลองพรานบุญ บานคลองยายไท อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี
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29 สถานี Z.53 แมน้ําจันทบุรี บานทุงตาอิน ก่ิง อ. เขาคิฌกูฎ จ. จันทบุรี

30 สถานี Z.55 แมน้ําจันทบุรี บานวังจะอาย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

31 สถานี Z.56 คลองทุงเพล บานตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

32 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบานบอไร อ. บอไร จ. ตราด

33 สถานี Tl.3 คลองพระพุทธ บานพังงอน อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

34 สถานี Tl.4 คลองตาคง บานคลองตาคง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

35 สถานี Tl.6 คลองทุงกราง บานทุงกราง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

36 สถานี Ny.1B แมน้ํานครนายก บานเขานางบวช อ.  เมือง จ. นครนายก

37 สถานี Ny.3 คลองบานนาตอนลาง บานปาขะ อ. บานนา จ. นครนายก

38 สถานี Ny.4 คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

39 สถานี Ny.6 คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

40 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก  เปดสํารวจปริมาณนํ้า จํานวน 35 สถานี

1 สถานี K.10 แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

2 สถานี K.11A แมน้ําแมกลอง บานวังขนาย อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

3 สถานี K.12 ลําตะเพิน บานทุงนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี K.17 ลําภาชี บานบอ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

5 สถานี K.22B หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

6 สถานี K.25A หวยทาเคย บานคา อ. บานคา จ. ราชบุรี

7 สถานี K.30 หวยน้ําเลาะ บานไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

8 สถานี K.31 หวยแมน้ํานอย บานน้ําโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

9 สถานี K.32A หวยบองตี้ บานบองตี้ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

10 สถานี K.35A แมน้ําแควใหญ บานหนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

11 สถานี K.37 แมน้ําแควนอย บานวังเย็น อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

12 สถานี K.38A หวยล่ินถ่ิน บานหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

13 สถานี K.39 หวยองธิ บานองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

14 สถานี K.50 หวยดิโส บานหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

15 สถานี K.53 หวยแมกระบาล บานศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

16 สถานี K.54 แมน้ําแควนอย สะพานรถยนตบานล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

17 สถานี K.58 แมน้ําแควนอย บานปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

18 สถานี K.60 หวยกุยม่ัง บานกุยม่ัง ต.กุยม่ัง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

19 สถานี K.61 ลําภาชี ต.ดานทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

20 สถานี K.62 ลําภาชี บานหนองไผ อ. ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี
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21 สถานี Gt.8 คลองหวาโทน บานไรคลอง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

22 สถานี Gt.9 คลองทับสะแก บานกลาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

23 สถานี Gt.10 คลองกรูด บานหนองหญาปลอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

24 สถานี Gt.11 คลองใหญ บานชางแรก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ

25 สถานี Gt.15 หวยทราย บานสวนสนหวยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

26 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บานหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

27 สถานี Gt.17 หวยยาง บานหวยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

28 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บานจะกะบน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

29 สถานี Gt.19 คลองอางทอง บานอางทอง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

30 สถานี B.3A แมน้ําเพชรบุรี บานสองพ่ีนอง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

31 สถานี B.8A หวยผาก บานโพรงเข ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

32 สถานี B.9 แมน้ําเพชรบุรี บานสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

33 สถานี B.10 แมน้ําเพชรบุรี ตลาดทายาง ต.บางหยอง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

34 สถานี B.11 หวยแมประจันต บานจะโปรง อ. หนองหญาปลอง จ. เพชรบุรี

35 สถานี Ky.3 แมน้ํากุยบุรี บานทุงแฝก อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต  เปดสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 50 สถานี
1 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.37A แมน้ําตาป บานยานดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

3 สถานี X.44 คลองอูตะเภา บานหาดใหญใน อ. หาดใหญ จ. สงขลา

4 สถานี X.53A คลองชุมพร บานวังไผ อ. เมือง จ. ชุมพร

5 สถานี X.56 แมน้ําตรัง บานทาประดู อ. หวยยอด จ. ตรัง

6 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บานนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

7 สถานี X.68 คลองทาแค บานทาแค อ. เมือง จ. พัทลุง

8 สถานี X.90 คลองอูตะเภา บานบางศาลา อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา

9 สถานี X.112 คลองสะเดา บานตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา

10 สถานี X.113 คลองหลาปง  บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

11 สถานี X.128A คลองละมอ บานทุงกล้ิง อ. นาโยง จ. ตรัง

12 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บานปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง

13 สถานี X.150 คลองละงู บานวังปาเคียน อ. ละงู จ. สตูล

14 สถานี X.158 คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

15 สถานี X.170 คลองลํา บานคลองลํา อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

16 สถานี X.173A คลองอูตะเภา  บานมวงก็อง อ. สะเดา จ. สงขลา

17 สถานี X.174 คลองหวะ บานคลองหวะ อ. หาดใหญ จ. สงขลา
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18 สถานี X.187 คลองตะก่ัวปา บานหินดาน อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

19 สถานี X.188A คลองรมณีย บานรมณีย อ. กะปง จ. พังงา

20 สถานี X.190A คลองบางใหญ (บน) บานเก็ตโฮ อ. กระทู จ. ภูเก็ต

21 สถานี X.191 คลองบางใหญ (ลาง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

22 สถานี X.192 คลองบางทะ ถนนเจาฟา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

23 สถานี X.196 คลองกะปง บานทานา อ. กะปง จ. พังงา

24 สถานี X.198  คลองสินปุน บานบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี

25 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บานทาไมลาย อ. เมือง จ. ชุมพร

26 สถานี X.213 คลองหลังสวน (บน) บานพะโตะ อ. พะโตะ จ. ชุมพร

27 สถานี X.228 แมน้ําตรัง บานกลาง อ. เมือง จ. ตรัง

28 สถานี X.229 คลองนางนอย (บน) บานตนปริง อ. นาโยง จ. ตรัง

29 สถานี X.234 แมน้ําตรัง (ลาง) บานปาหมาก อ. เมือง จ. ตรัง

30 สถานี X.235 คลองลําพิกุล บานปากคลอง อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

31 สถานี X.237 คลองโตน บานน้ํารอน อ. ควนกาหลง จ. สตูล

32 สถานี X.238 คลองเฉียง (คลองหัก) บานคลองหัก อ. ควนโดน จ. สตูล

33 สถานี X.239 คลองดุสน บานฉลุงเหนือ อ. เมือง จ. สตูล

34 สถานี X.240 คลองวาด (บน) บานหูแร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

35 สถานี X.245 คลองพังงา บานบางตง อ. เมือง จ. พังงา

36 สถานี X.247 คลองทาแซะ บานวังมะปราง อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

37 สถานี X.248 คลองรับรอ บานหาดใน อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

38 สถานี X.257 คลองจันดี (ลาง) บานปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

39 สถานี X.258 คลองอิปน บานใหม อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

40 สถานี X.259 คลองโตรม บานโตรม อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎรธานี

41 สถานี X.260 คลองอิปน (ลาง) บานอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

42 สถานี X.261 คลองทาแพร (บน) บานการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล

43 สถานี X.262  คลองทาแพร (กลาง) บานนาแกว อ. ควนกาหลง จ. สตูล

44 สถานี X.264  คลองทาแพร (ลาง) บานตาหลํา อ. ทาแพ จ. สตูล

45 สถานี X.266  คลองปาบอน บานโหละหาร อ. ปาบอน จ. พัทลุง

46 สถานี X.267  คลองตะโหมด บานแมขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

47 สถานี X.270  คลองตะโก (ลาง) บานหนองจิก อ. ทุงตะโก จ. ชุมพร

48 สถานี X.271  คลองสวี (ลาง) บานสวี อ. สวี จ. ชุมพร

49 สถานี X.276  คลองทาแนะ (บน) บานเขาปู อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

50 สถานี X.277  คลองทาแนะ (ลาง) บานพิกุลทอง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง
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1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 28 สถานี
1 สถานี P.1 แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม
2 สถานี P.4A น้ําแมแตง บานแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม
3 สถานี P.5 น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน
4 สถานี P.21 น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม
5 สถานี P.56A น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม
6 สถานี P.67 แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม
7 สถานี P.75 แมน้ําปง บานชอแล อ. แมแตง จ. เชียงใหม
8 สถานี P.76 น้ําแมลี้ บานแมอีไฮ อ. ลี้ จ. ลําพูน
9 สถานี P.77 น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน
10 สถานี P.79 น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
11 สถานี P.80 น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
12 สถานี P.82 น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. ลําพูน
13 สถานี P.84 น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม
14 สถานี W.1C แมน้ําวัง สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ลําปาง
15 สถานี W.3A แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง
16 สถานี W.16A แมน้ําวัง บานไฮ อ. แจหม จ. ลําปาง
17 สถานี W.17 น้ําแมสอย บานหนองนาว อ. แจหม จ. ลําปาง
18 สถานี W.21 แมน้ําวัง บานทาเด่ือ อ. เมือง จ. ลําปาง
19 สถานี W.25 แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง
20 สถานี Y.1C แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร
21 สถานี Y.20 แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร
22 สถานี Y.30 หวยโปง บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง
23 สถานี Y.37 แมน้ํายม บานวังช้ิน อ. วังช้ิน จ. แพร
24 สถานี N.1 แมน้ํานาน ท่ีสํานักงานปาไม อ. เมือง จ. นาน
25 สถานี N.64 แมน้ํานาน บานผาขวาง อ. เมือง จ. นาน
26 สถานี N.65 หวยน้ํายาว บานปางสา อ. ทาวังผา จ. นาน
27 สถานี G.8 น้ําแมลาว บานตนยาง อ. แมลาว จ. เชียงราย
28 สถานี G.9 น้ําแมสรวย บานกระเหรี่ยงทุงพราว อ. แมสรวย จ. เชียงราย

2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 23 สถานี
1 สถานี P.78 คลองขลุง บานสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร
2 สถานี W.4A แมน้ําวัง บานวังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก
3 สถานี W.23 แมน้ําวัง บานเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก

รายช่ือสถานีสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา
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4 สถานี Y.6 แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
5 สถานี Y.14 แมน้ํายม บานดอนระเบียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
6 สถานี Y.15 แมน้ํายม บานกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย
7 สถานี Y.16 แมน้ํายม บานบางระกํา อ. บางระกํา จ. พิษณุโลก
8 สถานี Y.26 หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง
9 สถานี N.7A แมน้ํานาน บานราชชางขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร
10 สถานี N.8A แมน้ํานาน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
11 สถานี N.22A แมน้ําแควนอย บานทางาม อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก
12 สถานี N.24A น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
13 สถานี N.36 แมน้ําแควนอย บานหนองกระทาว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
14 สถานี N.40 แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก
15 สถานี N.54 คลองวังโปง บานวังโปง อ. วังโปง จ. เพชรบูรณ
16 สถานี N.55 น้ําภาค บานทาสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
17 สถานี N.58 น้ําเฟอ บานกกมวง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
18 สถานี N.59 น้ําคาน บานนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
19 สถานี N.60 แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ
20 สถานี N.66 หวยออมสิงห บานเนินเพิ่ม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
21 สถานี N.72 คลองตรอน บานวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ
22 สถานี S.33 แมน้ําปาสัก บานทาไฮหยอง อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ
23 สถานี S.42 น้ําปาสัก บานบอวัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ

3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 22 สถานี

1 สถานี E.5 แมน้ําชี บานโนนเปลือย อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ
2 สถานี E.22B น้ําพอง บานทาเมา อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน
3 สถานี E.23 แมน้ําชี บานคาย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
4 สถานี E.54 น้ํายัง บานแกงยาว อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ
5 สถานี E.65 ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี
6 สถานี E.66A แมน้ําชี บานมวงลาด อ. จังหาร จ. รอยเอ็ด
7 สถานี E.72 ลําเจียง บานเจียง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
8 สถานี E.83 ลําสะพุง บานนาเจริญ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
9 สถานี E.84 แมน้ําชี บานนางแดดบุง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
10 สถานี E.85 น้ําเชิญ บานโนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน
11 สถานี E.86 ลําพันชาด บานคําไฮ อ. วังสามหมอ จ. กาฬสินธุ
12 สถานี E.87 ลําปาว บานวังหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ
13 สถานี E.90 หวยสังเคียบ บานโนนยางเหนือ อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ
14 สถานี E.91 แมน้ําชี บานหนองขวาน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
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15 สถานี Kh.18 หวยโมง บานนาอาง อ. บานผือ จ. อุดรธานี
16 สถานี Kh.28A แมน้ําเลย บานนาหลัก อ. วังสะพุง จ. เลย
17 สถานี Kh.58A แมน้ําเลย บานฟากเลย อ. เมือง จ. เลย
18 สถานี Kh.61 แมน้ําเลย บานแกงบง อ. ภูหลวง จ. เลย
19 สถานี Kh.90 น้ําพุง บานตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
20 สถานี Kh.91 หวยชะโนด บานดอนสวรรค อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
21 สถานี Kh.92 หวยบางทราย บานกานเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
22 สถานี Kh.103 หวยหลวง บานโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 23 สถานี

1 สถานี M.2A แมน้ํามูล บานดานตะกา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.5 แมน้ํามูล บานเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
3 สถานี M.6A แมน้ํามูล บานสตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย
4 สถานี M.7 แมน้ํามูล บานชุมชนดีงาม อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
5 สถานี M.9 หวยสําราญ บานหนองหญาปลอง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
6 สถานี M.26A ลําชี บานละลูน ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย
7 สถานี M.32 ลําเซบาย บานเชียงเพ็ง อ. ปาต้ิว จ. ยโสธร
8 สถานี M.42 หวยทับทัน บานหวยทับทัน อ. หวยทับทัน จ. ศรีสะเกษ
9 สถานี M.66 หวยขะยุง บานวังชมภู อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ
10 สถานี M.89 ลําตะคอง สํานักเทคโนโลยีชีวะพันธสัตวอ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
11 สถานี M.91 หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ
12 สถานี M.110 หวยตุงลุง บานกุดสมบูรณ อ. ศรีเมืองใหม จ. อุบลราชธานี
13 สถานี M.127 หวยตาเทียว บานนาไฮ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี
14 สถานี M.154 หวยหลวง บานนาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี
15 สถานี M.159 ลําชี บานหลุมดิน อ. จอมพระ จ. สุรินทร
16 สถานี M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี
17 สถานี M.164 ลําตะคอง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
18 สถานี M.170 ลําโดมใหญ บานคําสําราญ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
19 สถานี M.171 ลําพระเพลิง บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
20 สถานี M.176 หวยขะยุง บานโนนศรีไคล อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ
21 สถานี  M.183 หวยหินลับ บานคลองหินลับ อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
22 สถานี  M.184 แมน้ํามูล บานซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

23 สถานี  M.185 ลําปลายมาศ บานไผนอย อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย

5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 17 สถานี
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1 สถานี  C.2 แมน้ําเจาพระยา คายจิรประวัติ อ. เมือง จ. นครสวรรค
2 สถานี  C.56 แมน้ําเจาพระยา บานทาน้ําออย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค
3 สถานี  Ct.5A แมน้ําวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร
4 สถานี  Ct.7 คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค
5 สถานี  Ct.8 แมน้ําวงก บานโคกหมอ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี
6 สถานี  Ct.19 หวยตากแดด บานดอนใหญ อ. เมือง จ. อุทัยธานี
7 สถานี  Ct.20 หวยทับเสลาตอนลาง บานสะพานเหล็ก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี
8 สถานี  N.67 แมน้ํานาน วัดเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

9 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค
10 สถานี  S.9 แมน้ําปาสัก ต.บานปา อ. แกงคอย จ. สระบุรี
11 สถานี  S.13 ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี
12 สถานี  S.28A แมน้ําปาสัก บานคําพราน อ. วังมวง จ. สระบุรี

13 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี
14 สถานี  T.11 หวยกระเสียวตอนบน บานผาท่ัง อ. บานไร จ. อุทัยธานี
15 สถานี  T.12A หวยกระเสียวตอนลาง บานทับหมัน อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี
16 สถานี  P.17 แมน้ําปง บานทาง้ิว อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค
17 สถานี  Y.41 แมน้ํายม บานทาไม อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 18 สถานี
1 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บานเขาฉกรรจ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว
2 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บานโนนสุขภูมิ อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี
3 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บานโนนสุขภูมิ อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี
4 สถานี Kgt.14 คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. สระแกว
5 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บานทาระพา อ. เมือง จ. สระแกว
6 สถานี Z.10 คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
7 สถานี Z.11 คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
8 สถานี Z.13 แมน้ําจันทบุรี บานปก อ. มะขาม จ. จันทบุรี
9 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บานฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
10 สถานี Z.18 คลองโพล บานซําฆอ กิ่ง อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
11 สถานี Z.21 คลองหินดาด บานโปงโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จันทบุรี
12 สถานี Z.30 คลองสะตอ บานหนองบัว อ. เขาสมิง จ. ตราด
13 สถานี Z.39A คลองพวาใหญ บานพวา อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี
14 สถานี Z.42 คลองประแกต บานประแกต อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี
15 สถานี Z.45 คลองแอง บานคอแล อ. บอไร จ. ตราด
16 สถานี Ny.3 คลองบานนาตอนลาง บานปาขะ อ. บานนา จ. นครนายก
17 สถานี Ny.4 คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
18 สถานี Ny.6 คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี
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7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 20 สถานี
1 สถานี K.12 ลําตะเพิน บานทุงนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
2 สถานี K.17 ลําภาชี บานบอ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
3 สถานี K.31 หวยแมน้ํานอย บานน้ําโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
4 สถานี K.32A หวยบองต้ี บานบองต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
5 สถานี K.37 แมน้ําแควนอย บานวังเย็น อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
6 สถานี K.38A หวยลิ่นถิ่น บานหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
7 สถานี K.39 หวยองธิ บานองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
8 สถานี K.50 หวยดิโส บานหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
9 สถานี K.53 หวยแมกระบาล บานศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
10 สถานี K.54 แมน้ําแควนอย สะพานรถยนตบานลิ่นถิ่น อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
11 สถานี K.60 หวยกุยม่ัง บานกุยม่ัง ต.กุยม่ัง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี
12 สถานี K.61 ลําภาชี ต.ดานทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี
13 สถานี Gt.9 คลองทับสะแก บานกลาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ
14 สถานี Gt.10 คลองกรูด บานหนองหญาปลอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ
15 สถานี Gt.11 คลองใหญ บานชางแรก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ
16 สถานี Gt.15 หวยทราย บานสวนสนหวยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ
17 สถานี B.3A แมน้ําเพชรบุรี บานสองพี่นอง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี
18 สถานี B.8A หวยผาก บานโพรงเข ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี
19 สถานี B.9 แมน้ําเพชรบุรี บานสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี
20 สถานี B.10 แมน้ําเพชรบุรี ตลาดทายาง ต.บางหยอง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต  เปดสํารวจตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา จํานวน 27 สถานี
1 สถานี X.37A แมน้ําตาป บานยานดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.53A คลองชุมพร บานวังไผ อ. เมือง จ. ชุมพร

3 สถานี X.56 แมน้ําตรัง บานทาประดู อ. หวยยอด จ. ตรัง

4 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บานนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

5 สถานี X.90 คลองอูตะเภา บานบางศาลา อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา
6 สถานี X.113 คลองหลาปง  บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

7 สถานี X.128A คลองละมอ บานทุงกลิ้ง อ. นาโยง จ. ตรัง

8 สถานี X.150 คลองละงู บานวังปาเคียน อ. ละงู จ. สตูล

9 สถานี X.158 คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

10 สถานี X.170 คลองลํา บานคลองลํา อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

11 สถานี X.174 คลองหวะ บานคลองหวะ อ. หาดใหญ จ. สงขลา
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12 สถานี X.187 คลองตะกั่วปา บานหินดาน อ. ตะกั่วปา จ. พังงา

13 สถานี X.190A คลองบางใหญ (บน) บานเก็ตโฮ อ. กระทู จ. ภูเก็ต

14 สถานี X.198  คลองสินปุน บานบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี

15 สถานี X.213 คลองหลังสวน (บน) บานพะโตะ อ. พะโตะ จ. ชุมพร

16 สถานี X.229 คลองนางนอย (บน) บานตนปริง อ. นาโยง จ. ตรัง

17 สถานี X.235 คลองลําพิกุล บานปากคลอง อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

18 สถานี X.239 คลองดุสน บานฉลุงเหนือ อ. เมือง จ. สตูล

19 สถานี X.240 คลองวาด (บน) บานหูแร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

20 สถานี X.245 คลองพังงา บานบางตง อ. เมือง จ. พังงา

21 สถานี X.257 คลองจันดี (ลาง) บานปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

22 สถานี X.260 คลองอิปน (ลาง) บานอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

23 สถานี X.264  คลองทาแพร (ลาง) บานตาหลํา อ. ทาแพ จ. สตูล

24 สถานี X.267  คลองตะโหมด บานแมขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

25 สถานี X.270  คลองตะโก (ลาง) บานหนองจิก อ. ทุงตะโก จ. ชุมพร

26 สถานี X.271  คลองสวี (ลาง) บานสวี อ. สวี จ. ชุมพร

27 สถานี X.276  คลองทาแนะ (บน) บานเขาปู อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง
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1

1 สถานี P.1 แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.4A น้ําแมแตง บานแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.5 น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน

4 สถานี P.14A น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

5 สถานี P.20 แมน้ําปง บานเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

6 สถานี P.21 น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม

7 สถานี P.24A น้ําแมกลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

8 สถานี P.56A น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม

9 สถานี P.64 น้ําแมตื่น บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม

10 สถานี P.65 น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม

11 สถานี P.67 แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม

12 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

13 สถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

14 สถานี P.75 แมน้ําปง บานชอแล อ. แมแตง จ. เชียงใหม

15 สถานี P.76 น้ําแมล้ี บานแมอีไฮ อ. ล้ี จ. ลําพูน

16 สถานี P.77 น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน

17 สถานี P.79 น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

18 สถานี P.80 น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

19 สถานี P.81 น้ําแมกวง บานโปง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

20 สถานี P.82 น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. ลําพูน

21 สถานี P.84 น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

22 สถานี P.85 น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

23 สถานี P.86 น้ําแมออน บานโหง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

24 สถานี P.87 น้ําแมทา บานปาซาง อ. ปาซาง จ. ลําพูน

25 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

26 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

27 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

28 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

29 สถานี P.94 น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม

30 สถานี W.1C แมน้ําวัง สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ลําปาง

รายช่ือสถานีสํารวจรูปตัดขวางลําน้ํา

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน  เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 69 สถานี



42

31 สถานี W.3A แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง

32 สถานี W.10A แมน้ําวัง บานดอนมูล อ. เมือง จ. ลําปาง

33 สถานี W.16A แมน้ําวัง บานไฮ อ. แจหม จ. ลําปาง

34 สถานี W.17 น้ําแมสอย บานหนองนาว อ. แจหม จ. ลําปาง

35 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

36 สถานี W.20 น้ําแมตุย บานทาลอ อ. เมือง จ. ลําปาง

37 สถานี W.21 แมน้ําวัง บานทาเดื่อ อ. เมือง จ. ลําปาง

38 สถานี W.22 น้ําแมจาง บานวังพราว อ. เกาะคา จ. ลําปาง

39 สถานี W.25 แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง

40 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

41 สถานี Y.1C แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร

42 สถานี Y.13A น้ํางาว บานหลวงเหนือ อ. งาว จ. ลําปาง

43 สถานี Y.20 แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

44 สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

45 สถานี Y.27 หวยแมพวก บานปากพวก อ. เดนชัย จ. แพร

46 สถานี Y.30 หวยโปง บานโปง อ. งาว จ. ลําปาง

47 สถานี Y.31 แมน้ํายม บานทุงหนอง อ. เชียงมวน จ. พะเยา

48 สถานี Y.34 น้ําแมหลาย บานแมหลาย อ. เมือง จ. แพร

49 สถานี Y.36 น้ําควร บานปาคา อ. ปง จ. พะเยา

50 สถานี Y.37 แมน้ํายม บานวังช้ิน อ. วังช้ิน จ. แพร

51 สถานี Y.38 น้ําแมคํามี บานแมคํามีตําหนักธรรม อ. หนองมวงไข จ. แพร

52 สถานี N.1 แมน้ํานาน ที่สํานักงานปาไม อ. เมือง จ. นาน

53 สถานี N.13A แมน้ํานาน บานบุญนาค อ. เวียงสา จ. นาน

54 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

55 สถานี N.49 น้ํายาว บานน้ํายาว อ. ปว จ. นาน

56 สถานี N.64 แมน้ํานาน บานผาขวาง อ. เมือง จ. นาน

57 สถานี N.65 หวยน้ํายาว บานปางสา อ. ทาวังผา จ. นาน

58 สถานี N.75 น้ําวา สะพานทาล่ี อ. เวียงสา จ. นาน

59 สถานี G.4 น้ําแมกรณ บานปางริมกรณ อ. เมือง จ. เชียงราย

60 สถานี G.8 น้ําแมลาว บานตนยาง อ. แมลาว จ. เชียงราย

61 สถานี G.9 น้ําแมสรวย บานกระเหร่ียงทุงพราว อ. แมสรวย จ. เชียงราย

62 สถานี G.10 น้ําแมลาว บานหนองผํา อ. แมสรวย จ. เชียงราย

63 สถานี G.11 น้ําแมลาว บานดอนสลี อ. แมสรวย จ. เชียงราย
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64 สถานี I.6 น้ําแวน บานน้ําแวน อ. เชียงคํา จ. พะเยา

65 สถานี I.14 น้ําอิง บานน้ําอิง อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

66 สถานี I.17 น้ําอิง บานเจดียงาม อ. เมือง จ. พะเยา

67 สถานี Sw.5A น้ําปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน

68 สถานี Kh.72 น้ําแมคํา บานแมคําหลักเจ็ด อ. แมจัน จ. เชียงราย

69 สถานี Kh.89 น้ําแมจัน บานหัวสะพาน อ. แมจัน จ. เชียงราย

2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนลาง  เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 76 สถานี
1 สถานี P.2A แมน้ําปง บานทาแค อ. เมือง จ. ตาก

2 สถานี P.7A แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี P.12C แมน้ําปง บานยานรี อ. สามเงา จ. ตาก

4 สถานี P.15 แมน้ําปง หนาวัดศรีภิรมย อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

5 สถานี P.16 แมน้ําปง บานแสนตอ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กําแพงเพชร

6 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บานใหม อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

7 สถานี P.35 คลองขลุง บานปางตาไว อ. ปรางศิลาทอง จ. กําแพงเพชร

8 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

9 สถานี P.50A คลองวังเจา บานไทยทวี ก่ิง อ. โกสัมพีนคร จ. กําแพงเพชร

10 สถานี P.51 คลองประดาง บานนาโบสถ อ. เมือง จ. ตาก

11 สถานี P.52 หวยตาก บานตากตก อ. บานตาก จ. ตาก

12 สถานี P.78 คลองขลุง บานสามเรือน อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร

13 สถานี W.4A แมน้ําวัง บานวังหมัน อ. สามเงา จ. ตาก

14 สถานี W.23 แมน้ําวัง บานเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก

15 สถานี W.24 แมน้ําวัง บานทาไผ อ. สามเงา จ. ตาก

16 สถานี Y.3A แมน้ํายม บานวังไมขอน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย

17 สถานี Y.4 แมน้ํายม ในเมือง อ. เมือง จ. สุโขทัย

18 สถานี Y.5 แมน้ํายม หนาอําเภอโพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร

19 สถานี Y.6 แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

20 สถานี Y.14 แมน้ํายม บานดอนระเบียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

21 สถานี Y.15 แมน้ํายม บานกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย

22 สถานี Y.16 แมน้ํายม บานบางระกํา อ. บางระกํา จ. พิษณุโลก

23 สถานี Y.17 แมน้ํายม สามงาม อ. สามงาม จ. พิจิตร

24 สถานี Y.21 หวยแมสิน บานนาปลากล้ัง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

25 สถานี Y.26 หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

26 สถานี Y.29 หวยแมฮู บานแมฮู อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

27 สถานี Y.33 แมน้ํายม บานคลองตาล อ. ศรีสําโรง จ. สุโขทัย
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28 สถานี Y.40 แมน้ํายม หนาวัดคงคาราม อ. โพทะเล จ. พิจิตร

29 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร

30 สถานี N.2B แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ

31 สถานี N.5A แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

32 สถานี N.7A แมน้ํานาน บานราชชางขวัญ อ. เมือง จ. พิจิตร

33 สถานี N.8A แมน้ํานาน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร

34 สถานี N.10A แมน้ํานาน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

35 สถานี N.12A แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

36 สถานี N.22 แมน้ําแควนอย บานยางปาคาย อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

37 สถานี N.22A แมน้ําแควนอย บานทางาม อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

38 สถานี N.24 น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

39 สถานี N.24A น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

40 สถานี N.24B น้ําเข็ก บานวังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

41 สถานี N.24C น้ําเข็ก บานถ่ินไทย อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

42 สถานี N.27A แมน้ํานาน ทายเขื่อนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก

43 สถานี N.28 คลองตรอน บานหวยน้ําไหล อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

44 สถานี N.28A คลองตรอน บานนากลํ่า อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

45 สถานี N.29 น้ําฐาน บานพราว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

46 สถานี N.33 น้ําปาด บานวังบาง อ. น้ําปาด จ. อุตรดิตถ

47 สถานี N.36 แมน้ําแควนอย บานหนองกระทาว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

48 สถานี N.39 น้ําปาด ฟากทา อ. ฟากทา จ. อุตรดิตถ

49 สถานี N.40 แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

       50 สถานี N.43A หวยชมพู บานชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

51 สถานี N.53 คลองบุษบง บานหวยตูม อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ

52 สถานี N.54 คลองวังโปง บานวังโปง อ. วังโปง จ. เพชรบูรณ

53 สถานี N.55 น้ําภาค บานทาสะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

54 สถานี N.56 หวยน้ําปาด บานน้ําปาด อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

55 สถานี N.58 น้ําเฟอ บานกกมวง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

56 สถานี N.59 น้ําคาน บานนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

57 สถานี N.60 แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

58 สถานี N.62 น้ําคลึง บานหวยทาเนื้อ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

59 สถานี N.66 หวยออมสิงห บานเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

60 สถานี N.68 แมน้ํานาน บานทาตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก

61 สถานี N.69 แมน้ําแควนอย บานนาทุงใหญ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

62 สถานี N.70 หวยน้ําคับ บานโคกผักหวาน อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
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63 สถานี N.71 หวยน้ําปลา บานหวยน้ําปลา อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก

64 สถานี N.72 คลองตรอน บานวังปรากฎ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ

65 สถานี N.73 น้ําเข็ก บานทานตะวัน อ. เขาคอ จ. เพชรบูรณ

66 สถานี N.74 แมน้ํานาน บางกระทุม อ. บางกระทุม จ. พิษณุโลก

67 สถานี S.3 แมน้ําปาสัก บานตาลเดี่ยว อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

68 สถานี S.4B แมน้ําปาสัก ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ

69 สถานี S.10 หวยน้ําพุง บานหินฮาว อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

70 สถานี S.17 หวยน้ําชุน บานฝายวังบน อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

71 สถานี S.33 แมน้ําปาสัก บานทาไฮหยอง อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

72 สถานี S.34 แมน้ําปาสัก บานลําตะครอ อ. บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ

73 สถานี S.36 แมน้ําปาสัก บานโนนทอง อ. หลมสัก จ. เพชรบูรณ

74 สถานี S.41 น้ํากอ บานน้ํากอ อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

75 สถานี S.42 น้ําปาสัก บานบอวัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ

76 สถานี Sw.6 หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 75 สถานี
1 สถานี E.2A แมน้ําชี อ. เมือง จ. ยโสธร

2 สถานี E.5 แมน้ําชี บานโนนเปลือย อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

3 สถานี E.6C ลําปะทาว บานตาดโตน อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

4 สถานี E.8A แมน้ําชี บานดินดํา อ. เมือง จ. มหาสารคาม

5 สถานี E.9 แมน้ําชี บานโจด อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแกน

6 สถานี E.16A แมน้ําชี บานกุดกวาง อ. เมือง จ. ขอนแกน

7 สถานี E.18 แมน้ําชี บานทาสะแบง ก่ิง อ. ทุงเขาหลวง จ. รอยเอ็ด

8 สถานี E.20A แมน้ําชี บานฟาหยาด อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

9 สถานี E.21 แมน้ําชี บานแกงโก อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

10 สถานี E.22B น้ําพอง บานทาเมา อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน

11 สถานี E.23 แมน้ําชี บานคาย อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

12 สถานี E.29 น้ําพอง บานผานกเคา อ. ภูกระดึง จ. เลย

13 สถานี E.32A แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

14 สถานี E.54 น้ํายัง บานแกงยาว อ. กุฉินารายณ จ. กาฬสินธุ

15 สถานี E.57 น้ํายัง บานกุดฉิมคุมใหม อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ

16 สถานี E.64 ลําพะเนียง บานนากลาง อ. นาวัง จ. หนองบัวลําภู

17 สถานี E.65 ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

18 สถานี E.66A แมน้ําชี บานมวงลาด อ. จังหาร จ. รอยเอ็ด
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19 สถานี E.68A ลําพะเนียง บานของโป อ. เมือง จ. หนองบัวลําภู

20 สถานี E.70 น้ํายัง บานกุดกวาง อ. โพนทอง จ. รอยเอ็ด

21 สถานี E.72 ลําเจียง บานเจียง อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

22 สถานี E.73 ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

23 สถานี E.75 ลําปาว บานหนองมวง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ

24 สถานี E.76A หวยสังกะ บานโพน อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ

25 สถานี E.79 ลําพองโก บานศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย

26 สถานี E.80 หวยน้ําพาง บานหวยหญาเครือ อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ

27 สถานี E.81 ลําน้ําพอง บานฟองใต อ. น้ําหนาว จ. เพชรบูรณ

28 สถานี E.83 ลําสะพุง บานนาเจริญ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

29 สถานี E.84 แมน้ําชี บานนางแดดบุง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

30 สถานี E.85 น้ําเชิญ บานโนนหัน อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน

31 สถานี E.86 ลําพันชาด บานคําไฮ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี

32 สถานี E.87 ลําปาว บานวังหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ

33 สถานี E.88 หวยมูล บานดงสวรรค อ. ทาคันโท จ. กาฬสินธุ

34 สถานี E.89 หวยลําหนองแสง บานหนองริวหนัง อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ

35 สถานี E.90 หวยสังเคียบ บานโนนยางเหนือ อ. คํามวง จ. กาฬสินธุ

36 สถานี E.91 แมน้ําชี บานหนองขวาน อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

37 สถานี E.92 น้ํายัง บานทางาม อ. เสลภูมิ จ. รอยเอ็ด

38 สถานี E.93 น้ําพรม บานแกงตาดไซ อ. เกษตรสมบูรณ จ. ชัยภูมิ

39 สถานี Kh.1 แมน้ําโขง วัดลําดวน อ. เมือง จ. หนองคาย

40 สถานี Kh.16B แมน้ําโขง บานทาควาย อ. เมือง จ. นครพนม

41 สถานี Kh.17 แมน้ําโขง บานธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

42 สถานี Kh.18 หวยโมง บานนาอาง อ. บานผือ จ. อุดรธานี

43 สถานี Kh.28A แมน้ําเลย บานนาหลัก อ. วังสะพุง จ. เลย

44 สถานี Kh.53 หวยหลวง บานหนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

45 สถานี Kh.54 น้ําอูน บานนาหวา อ. นาหวา จ. นครพนม

46 สถานี Kh.55 แมน้ําสงคราม บานปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

47 สถานี Kh.58A แมน้ําเลย บานฟากเลย อ. เมือง จ. เลย

48 สถานี Kh.61 แมน้ําเลย บานแกงบง อ. ภูหลวง จ. เลย

49 สถานี Kh.68 ลําน้ําบัง บานสรางเม็ก อ. เรณูนคร จ. นครพนม

50 สถานี Kh.69A น้ํากํ่า บานหนองเรือทอง อ. นาแก จ. นครพนม

51 สถานี Kh.74 แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร
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52 สถานี Kh.75 น้ําหมัน บานหัวนายุง อ. ดานซาย จ. เลย

53 สถานี Kh.77A น้ําทบ บานกกซอ อ. วังสะพุง จ. เลย

54 สถานี Kh.78 น้ําฮวย บานน้ําฮวย อ. เมือง จ. เลย

55 สถานี Kh.79 หวยบังอี บานโนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร

56 สถานี Kh.80 น้ําอูน บานนางเติ่ง อ. ภูพาน จ. สกลนคร

57 สถานี Kh.84 หวยทราย บานหนองเอ่ียนดง อ. คําชะอี จ. มุกดาหาร

58 สถานี Kh.86 หวยน้ําหมาน บานไรมวง อ. เมือง จ. เลย

59 สถานี Kh.87 หวยบางทรายนอย บานขัวสูง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

60 สถานี Kh.90 น้ําพุง บานตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

61 สถานี Kh.91 หวยชะโนด บานดอนสวรรค อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

62 สถานี Kh.92 หวยบางทราย บานกานเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

63 สถานี Kh.93 แมน้ําสงคราม บานโคกคําไหล อ. บานดุง จ. อุดรธานี

64 สถานี Kh.94 น้ําโสม บานวังเลา อ. นายูง จ. อุดรธานี

65 สถานี Kh.95 น้ําสาน บานแกงไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย

66 สถานี Kh.96 หวยน้ําเขามัน บานแกงแลน อ. ภูเรือ จ. เลย

67 สถานี Kh.97 แมน้ําโขง บานเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย

68 สถานี Kh.98 แมน้ําสงคราม บานทากกแดง อ. เซกา จ. หนองคาย

69 สถานี Kh.99A หวยบางทราย บานแกงนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

70 สถานี Kh.100 แมน้ําโขง บานพันลํา อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย

71 สถานี Kh.101 หวยมุก บานแกนเตา อ. เมือง จ. มุกดาหาร

72 สถานี Kh.103 หวยหลวง บานโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี

73 สถานี Kh.104 แมน้ําโขง วัดศรีบุญเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร

74 สถานี Kh.105 น้ําปวน บานผานอย อ. วังสะพุง จ. เลย

75 สถานี Kh.106 น้ําหมัน บานปากหมัน อ. ดานซาย จ. เลย

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 67 สถานี
1 สถานี M.2A แมน้ํามูล บานดานตะกา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา

2 สถานี M.4 แมน้ํามูล บานพงสวาย อ. ทาตูม จ. สุรินทร

3 สถานี M.5 แมน้ํามูล บานเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ

4 สถานี M.6A แมน้ํามูล บานสตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย

5 สถานี M.7 แมน้ํามูล บานชุมชนดีงาม อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

6 สถานี M.9 หวยสําราญ บานหนองหญาปลอง อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

7 สถานี M.11B แมน้ํามูล บานโพธ์ิตาก อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี
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8 สถานี M.26A ลําชี บานละลูน ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย

9 สถานี M.32 ลําเซบาย บานเชียงเพ็ง อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

10 สถานี M.38C ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

11 สถานี M.42 หวยทับทัน บานหวยทับทัน อ. หวยทับทัน จ. ศรีสะเกษ

12 สถานี M.43A ลําตะคอง บานทามะปรางค อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

13 สถานี M.49 แมน้ํามูล บานหนองโสน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

14 สถานี M.50 ลําแซะ บานครบุรี อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

15 สถานี M.66 หวยขะยุง บานวังชมภู อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

16 สถานี M.69 ลําเซบก บานทาบอแบง อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

17 สถานี M.75 หวยกวาง บานแกงยาง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

18 สถานี M.85 ลําชี บานจรอกใหญ อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย

19 สถานี M.89 ลําตะคอง สํานักเทคโนโลยีชีวะพันธสัตว อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

20 สถานี M.91 หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

21 สถานี M.95 ลําเสียวใหญ บานกู อ. สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด

22 สถานี M.98 หวยทา บานพยุห อ. พยุห จ. ศรีสะเกษ

23 สถานี M.104 แมน้ํามูล บานวังปรัด อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย

24 สถานี M.108 ลําพังชู บานสระขุด อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร

25 สถานี M.110 หวยตุงลุง บานกุดสมบูรณ อ. ศรีเมืองใหม จ. อุบลราชธานี

26 สถานี M.112 หวยตะโคง บานโคกใหญ อ. สตึก จ. บุรีรัมย

27 สถานี M.119 ลําเชียงสา บานโคกสะแกราช อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

28 สถานี M.124 หวยตะก่ัว บานโนน อ. บานใหมไชยพจน จ. บุรีรัมย

29 สถานี M.125 หวยแอก บานหวยไฮ อ. บานใหมไชยพจน จ. บุรีรัมย

30 สถานี M.127 หวยตาเทียว บานนาไฮ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

31 สถานี M.132 หวยสะพือ บานโหมน อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

32 สถานี M.137 หวยเหนือ บานระกา อ. ขุขันธ จ. ศรีสะเกษ

33 สถานี M.142 หวยขะยุง บานโดนอาวร อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

34 สถานี M.143 หวยสังกด บานหนองใหญ อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ

35 สถานี M.145 ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

36 สถานี M.152 หวยบอน บานโพนทองนอย อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

37 สถานี M.153 ลําโดมใหญ บานกุดเชียงหมุน อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

38 สถานี M.154 หวยหลวง บานนาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี

39 สถานี M.155 หวยละโอง บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

40 สถานี M.156 หวยบาน บานนาผือ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ
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41 สถานี M.157 หวยโพง บานนิคม อ. ปาติ้ว จ. ยโสธร

42 สถานี M.159 ลําชี บานหลุมดิน อ. จอมพระ จ. สุรินทร

43 สถานี M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

44 สถานี M.164 ลําตะคอง ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

45 สถานี M.169 คลองก่ี บานคลองดินดํา อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

46 สถานี M.170 ลําโดมใหญ บานคําสําราญ อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

47 สถานี M.171 ลําพระเพลิง บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

48 สถานี M.172 คลองไผ บานโนนสาวเอ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา

49 สถานี M.173 แมน้ํามูล บานโนนสะอาด อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

50 สถานี M.175 ลําพลับพลา บานหนองสาหราย อ. สุวรรณภูมิ จ. รอยเอ็ด

51 สถานี M.176 หวยขะยุง บานโนนศรีไคล อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

52 สถานี M.177 ลําตะคอง บานโนนสวาง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

53 สถานี M.178 หวยขุหลุ บานหนองเตา อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

54 สถานี M.179 ลําเซบาย บานทาวารี อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

55 สถานี M.180 ลําพระเพลิง บานทาเย่ียม อ. ปกธงชัย จ. นครราชสีมา

56 สถานี  M.181 แมน้ํามูล บานทาวังยาง อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

57 สถานี  M.182 แมน้ํามูล บานสีถาน อ. กันทรารมย จ. ศรีสะเกษ

58 สถานี  M.183 หวยหินลับ บานคลองหินลับ อ. ปากชอง  จ. นครราชสีมา

59 สถานี  M.184 แมน้ํามูล บานซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

60 สถานี  M.185 ลําปลายมาศ บานไผนอย อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย

61 สถานี  M.186 ลําจักราช บานโนนคอย อ. จักราช จ. นครราชสีมา

62 สถานี  M.187 หวยเสนง ใกลสถานีประมงน้ําจืด อ. เมือง จ. สุรินทร

63 สถานี  M.188 ลําเชียงไกร บานบัว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

64 สถานี  M.189 ลําตะคอง บานเดื่อ อ. เมือง จ. นครราชสีมา

65 สถานี  M.190 หวยสําราญ บานขวาว อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

66 สถานี  M.191 ลําตะคอง บานโคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา

67 สถานี  M.192 หวยไผ บานโนนคา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคกลาง   เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 60 สถานี
1 สถานี C.2 แมน้ําเจาพระยา คายจิรประวัติ อ. เมือง จ. นครสวรรค

2 สถานี C.2A แมน้ําเจาพระยา บานกลางแดด อ. เมือง จ. นครสวรรค

3 สถานี C.3 แมน้ําเจาพระยา บานบางพุดทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี

4 สถานี C.4 แมน้ําเจาพระยา สะพานพุทธฯ เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร
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5 สถานี C.7A แมน้ําเจาพระยา บานบางแกว อ. เมือง จ. อางทอง

6 สถานี C.12 แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

7 สถานี C.13(DS) แมน้ําเจาพระยา ทายเขื่อนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

8 สถานี C.22A แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

9 สถานี C.29 แมน้ําเจาพระยา ปตร.บานแขก อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

10 สถานี C.29A แมน้ําเจาพระยา วัดบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

11 สถานี C.30 หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

12 สถานี C.35 แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

13 สถานี C.36 คลองบางหลวง บานบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

14 สถานี C.37 คลองบางบาล บานบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

15 สถานี C.38 แมน้ําเจาพระยา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

16 สถานี C.44 แมน้ําเจาพระยา บานอินทรบุรี อ. อินทรบุรี จ. สิงหบุรี

17 สถานี C.45 แมน้ําเจาพระยา ต.บางน้ําเช่ียว อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

18 สถานี C.46 แมน้ําเจาพระยา ต.ไชโย อ. ไชโย จ. อางทอง

19 สถานี C.47 แมน้ําเจาพระยา ต.ปาโมก อ. ปาโมก จ. อางทอง

20 สถานี C.50 หวยขุนแกว บานงิ้วงาม อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี

21 สถานี C.51 หวยขุนแกว บานกุดจอก อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท

22 สถานี C.56 แมน้ําเจาพระยา บานทาน้ําออย อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค

23 สถานี C.58 คลองกระทง บานหนองบัว อ. วัดสิงห จ. ชัยนาท

24 สถานี C.59 คลองกระทุมโพรง บานกระทุมโพรง อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

25 สถานี Ct.2A แมน้ําสะแกกรัง บานหาดทนง อ. เมือง จ. อุทัยธานี

26 สถานี Ct.2B คลองระแวง บานจักษา อ. เมือง จ. อุทัยธานี

27 สถานี Ct.4 น้ําแมวงก บานศาลเจาไกตอ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

28 สถานี Ct.5A น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

29 สถานี Ct.5B น้ําแมวงก บานเขาชนกัน อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค

30 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

31 สถานี Ct.8 น้ําแมวงก บานโคกหมอ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธานี

32 สถานี Ct.9 หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

33 สถานี Ct.19 หวยตากแดด บานดอนใหญ อ. เมือง จ. อุทัยธานี

34 สถานี Ct.20 หวยทับเสลาตอนลาง บานสะพานเหล็ก อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

35 สถานี Ct.21 หวยกานยาว ต.ไผเขียว อ. สวางอารมณ จ. อุทัยธานี

36 สถานี Ct.22 หวยขวี บานหมกแถว อ. หนองขาอยาง จ. อุทัยธานี

37 สถานี Ct.23 หวยรัง บานหวยรัง อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

38 สถานี N.14A แมน้ํานาน  วัดหลวงพอแกว อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

39 สถานี N.37 แมน้ํานาน บานทับกฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค
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40 สถานี N.67 แมน้ํานาน วัดเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

41 สถานี N.76 คลองหวยชัน บานหนองขอน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

42 สถานี N.77 คลองทามะนาว บานคลองคลา อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

43 สถานี  N.78 คลองบานบึง บานหนองเตาใต อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

44 สถานี N.79 คลองหวยรั้ว บานยางใหญ อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

45 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

46 สถานี S.5 แมน้ําปาสัก รพ.ปจมาธิราชอุทิศ อ. เมือง จ. พระนครศรีอยุธยา

47 สถานี S.7A ลํามวกเหล็ก บานทาระหัด อ. วังมวง จ. สระบุรี

48 สถานี S.9 แมน้ําปาสัก ต.บานปา อ. แกงคอย จ. สระบุรี

49 สถานี S.13 ลําสนธิ บานทาเย่ียม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

50 สถานี S.14 ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

51 สถานี S.26 แมน้ําปาสัก ทายเขื่อนพระรามหก อ. ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา

52 สถานี S.28A แมน้ําปาสัก บานคําพราน อ. วังมวง จ. สระบุรี

53 สถานี S.32 แมน้ําปาสัก สถานีดับเพลิง อ. เมือง จ. สระบุรี

54 สถานี S.39 แมน้ําปาสัก บานบัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

55 สถานี S.40 ลําสนธิ บานจงโก อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

56 สถานี P.17 แมน้ําปง บานทางิ้ว อ. บรรพตพิสัย จ. นครสวรรค

57 สถานี T.11 หวยกระเสียวตอนบน บานผาทั่ง อ. บานไร จ. อุทัยธานี

58 สถานี T.12A หวยกระเสียวตอนลาง บานทับหมัน อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี

59 สถานี Y.41 แมน้ํายม บานทาไม อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

60 สถานี L.2B แมน้ําลพบุรี ต.โพธ์ิเกาตน อ. เมือง จ. ลพบุรี

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออก  เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 52 สถานี
1 สถานี Kgt.1 แมน้ําปราจีนบุรี ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Kgt.3 แมน้ําปราจีนบุรี ต.ในเมือง อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

3 สถานี Kgt.6 แมน้ําปราจีนบุรี อ. ศรีมหาโพธ์ิ จ. ปราจีนบุรี

4 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บานเขาฉกรรจ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

5 สถานี Kgt.10 คลองพระสทึง บานสระขวัญ อ. เมือง จ. สระแกว

6 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

7 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บานโนนสุขภูมิ อ. กบินทรบุรี จ. ปราจีนบุรี

8 สถานี Kgt.14 คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

9 สถานี Kgt.15A หวยโสมง บานแกงดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

10 สถานี Kgt.18 คลองสียัด บานทากลอย อ. ทาตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา

11 สถานี Kgt.19 คลองหลวง บานเขานางนม ก่ิง อ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี
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12 สถานี Kgt.23 แมน้ําบางปะกง บางคลา อ. บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา

13 สถานี Kgt.29 คลองปะตง บานปะตง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

14 สถานี Kgt.30 แมน้ําบางปะกง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

15 สถานี Kgt.33 แควน้ําใส บานหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

16 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บานวังหมัน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

17 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ บานภูเงิน อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

18 สถานี Kgt.39 คลองพระเพลิงนอย บานสองศรีเจริญ อ. เขาฉกรรจ จ. สระแกว

19 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บานทุงกบินทร ก่ิง อ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

20 สถานี Kgt.41 คลองกะวัดกองใหญ บานโคกนอย ก่ิง อ. วังสมบูรณ จ. สระแกว

21 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บานทาระพา อ. เมือง จ. สระแกว

22 สถานี Z.10 คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด

23 สถานี Z.11 คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง

24 สถานี Z.13 แมน้ําจันทบุรี บานปก อ. มะขาม จ. จันทบุรี

25 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บานฉมัน อ. มะขาม จ. จันทบุรี

26 สถานี Z.18 คลองโพล บานซําฆอ ก่ิง อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

27 สถานี Z.21 คลองหินดาด บานโปงโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จันทบุรี

28 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

29 สถานี Z.30 คลองสะตอ บานหนองบัว อ. เขาสมิง จ. ตราด

30 สถานี Z.38 คลองทับมา บานเขาโบสถ อ. เมือง จ. ระยอง

31 สถานี Z.39A คลองพวาใหญ บานพวา อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

32 สถานี Z.42 คลองประแกต บานประแกต อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

33 สถานี Z.43 คลองหินเพลิง บานหินเพลิง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

34 สถานี Z.45 คลองแอง บานคอแล อ. บอไร จ. ตราด

35 สถานี Z.46 คลองโสน บานนนทรีย อ. บอไร จ. ตราด

36 สถานี Z.47 คลองจันทิ บานคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด

37 สถานี Z.52 คลองพรานบุญ บานคลองยายไท อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

38 สถานี Z.53 แมน้ําจันทบุรี บานทุงตาอิน ก่ิง อ. เขาคิฌกูฎ จ. จันทบุรี

39 สถานี Z.55 แมน้ําจันทบุรี บานวังจะอาย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

40 สถานี Z.56 คลองทุงเพล บานตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จันทบุรี

41 สถานี Z.57 แมน้ําจันทบุรี สะพานวัดจันทนาราม อ. เมือง จ. จันทบุรี

42 สถานี Z.58 คลองใหญ สะพานอําเภอเขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด

43 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบานบอไร อ. บอไร จ. ตราด

44 สถานี Tl.3 คลองพระพุทธ บานพังงอน อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี
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45 สถานี Tl.4 คลองตาคง บานคลองตาคง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

46 สถานี Tl.6 คลองทุงกราง บานทุงกราง อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี

47 สถานี Ny.1B แมน้ํานครนายก บานเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก

48 สถานี Ny.3 คลองบานนาตอนลาง บานปาขะ อ. บานนา จ. นครนายก

49 สถานี Ny.4 คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

50 สถานี Ny.6 คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

51 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

52 สถานี Ny.7 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก  เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 56 สถานี
1 สถานี K.2B แมน้ําแมกลอง หนาบานพักผูวาราชการฯ อ. เมือง จ. ราชบุรี

2 สถานี K.3 แมน้ําแมกลอง หนาวัดไชยชุมพล (วัดใต) อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

3 สถานี K.10 แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

4 สถานี K.11A แมน้ําแมกลอง บานวังขนาย อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

5 สถานี K.12 ลําตะเพิน บานทุงนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

6 สถานี K.17 ลําภาชี บานบอ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

7 สถานี K.22A หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

8 สถานี K.22B หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

9 สถานี K.25A หวยทาเคย บานคา อ. บานคา จ. ราชบุรี

10 สถานี K.30 หวยน้ําเลาะ บานไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

11 สถานี K.31 หวยแมน้ํานอย บานน้ําโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

12 สถานี K.32A หวยบองตี้ บานบองตี้ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

13 สถานี K.35A แมน้ําแควใหญ บานหนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

14 สถานี K.36 แมน้ําแควใหญ บานทามะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

15 สถานี K.37 แมน้ําแควนอย บานวังเย็น อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

16 สถานี K.38A หวยล่ินถ่ิน บานหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

17 สถานี K.39 หวยองธิ บานองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

18 สถานี K.49 ลําตะเพิน บานยางสูง อ. บอพลอย จ. กาญจนบุรี

19 สถานี K.50 หวยดิโส บานหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

20 สถานี K.53 หวยแมกระบาล บานศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

21 สถานี K.54 แมน้ําแควนอย สะพานรถยนตบานล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

22 สถานี K.55 แมน้ําแมกลอง บานคายหลวง อ. บานโปง จ. ราชบุรี

23 สถานี K.56 แมน้ําแมกลอง บานสรอยฟา อ. โพธาราม จ. ราชบุรี
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24 สถานี K.57 แมน้ําแมกลอง บานกระดังงา อ. บางคนฑี จ. สมุทรสงคราม

25 สถานี K.58 แมน้ําแควนอย บานปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

26 สถานี K.60 หวยกุยม่ัง บานกุยม่ัง ต.กุยม่ัง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี

27 สถานี K.61 ลําภาชี ต.ดานทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

28 สถานี K.62 ลําภาชี บานหนองไผ อ. ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี

29 สถานี Gt.1 หวยสามรอยยอด บานเขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

30 สถานี Gt.7 คลองบางสะพานใหญ บานวังยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

31 สถานี Gt.8 คลองหวาโทน บานไรคลอง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

32 สถานี Gt.9 คลองทับสะแก บานกลาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

33 สถานี Gt.10 คลองกรูด บานหนองหญาปลอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

34 สถานี Gt.11 คลองใหญ บานชางแรก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ

35 สถานี Gt.12 คลองลําชู บานหวยสัก อ. บางสะพานนอย จ. ประจวบคีรีขันธ

36 สถานี Gt.15 หวยทราย บานสวนสนหวยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

37 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บานหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

38 สถานี Gt.17 หวยยาง บานหวยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

39 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บานจะกะบน อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

40 สถานี Gt.19 คลองอางทอง บานอางทอง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

41 สถานี Gt.20 คลองบางสะพาน  สะพานรถยนต ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

42 สถานี T.1 แมน้ําทาจีน หนาที่วาการอําเภอ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

43 สถานี T.10 แมน้ําทาจีน ต.ทาพ่ีเล้ียง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

44 สถานี T.13 แมน้ําทาจีน บานบางการอง ต.บางตาเถร อ. สองพ่ีนอง จ. สุพรรณบุรี

45 สถานี T.14 แมน้ําทาจีน ต.สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม

46 สถานี T.15 แมน้ําทาจีน วัดบางไผนารถ ต.บางไทรปา อ. บางเลน จ. นครปฐม

47 สถานี B.1A แมน้ําเพชรบุรี บานไรพะเนียด อ. เมือง จ. เพชรบุรี

48 สถานี B.3A แมน้ําเพชรบุรี บานสองพ่ีนอง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

49 สถานี B.6 หวยแมประจันต สะพานรถยนต อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

50 สถานี B.8A หวยผาก บานโพรงเข ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

51 สถานี B.9 แมน้ําเพชรบุรี บานสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

52 สถานี B.10 แมน้ําเพชรบุรี ตลาดทายาง ต.บางหยอง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

53 สถานี B.11 หวยแมประจันต บานจะโปรง อ. หนองหญาปลอง จ. เพชรบุรี

54 สถานี B.15 แมน้ําเพชรบุรี สะพานเทศบาล อ. เมือง จ. เพชรบุรี

55 สถานี Ky.3 แมน้ํากุยบุรี บานทุงแฝก อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

56 สถานี Pr.1 แมน้ําปราณบุรี บานเขานอย อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ
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8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต  เปดสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 50 สถานี

1 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.37A แมน้ําตาป บานยานดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

3 สถานี X.44 คลองอูตะเภา บานหาดใหญใน อ. หาดใหญ จ. สงขลา

4 สถานี X.53A คลองชุมพร บานวังไผ อ. เมือง จ. ชุมพร

5 สถานี X.56 แมน้ําตรัง บานทาประดู อ. หวยยอด จ. ตรัง

6 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บานนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

7 สถานี X.68 คลองทาแค บานทาแค อ. เมือง จ. พัทลุง

8 สถานี X.90 คลองอูตะเภา บานบางศาลา อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา

9 สถานี X.112 คลองสะเดา บานตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา

10 สถานี X.113 คลองหลาปง  บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

11 สถานี X.128A คลองละมอ บานทุงกล้ิง อ. นาโยง จ. ตรัง

12 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บานปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง

13 สถานี X.150 คลองละงู บานวังปาเคียน อ. ละงู จ. สตูล

14 สถานี X.158 คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

15 สถานี X.170 คลองลํา บานคลองลํา อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

16 สถานี X.173A คลองอูตะเภา  บานมวงก็อง อ. สะเดา จ. สงขลา

17 สถานี X.174 คลองหวะ บานคลองหวะ อ. หาดใหญ จ. สงขลา

18 สถานี X.186 คลองตะก่ัวปา บานตลาดเกา อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

19 สถานี X.188A คลองรมณีย บานรมณีย อ. กะปง จ. พังงา

20 สถานี X.190A คลองบางใหญ (บน) บานเก็ตโฮ อ. กระทู จ. ภูเก็ต

21 สถานี X.191 คลองบางใหญ (ลาง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต

22 สถานี X.192 คลองบางทะ ถนนเจาฟา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

23 สถานี X.196 คลองกะปง บานทานา อ. กะปง จ. พังงา

24 สถานี X.198  คลองสินปุน บานบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี

25 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บานทาไมลาย อ. เมือง จ. ชุมพร

26 สถานี X.213 คลองหลังสวน (บน) บานพะโตะ อ. พะโตะ จ. ชุมพร

27 สถานี X.228 แมน้ําตรัง บานกลาง อ. เมือง จ. ตรัง

28 สถานี X.229 คลองนางนอย (บน) บานตนปริง อ. นาโยง จ. ตรัง
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29 สถานี X.234 แมน้ําตรัง (ลาง) บานปาหมาก อ. เมือง จ. ตรัง

30 สถานี X.235 คลองลําพิกุล บานปากคลอง อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

31 สถานี X.237 คลองโตน บานน้ํารอน อ. ควนกาหลง จ. สตูล

32 สถานี X.238 คลองเฉียง (คลองหัก) บานคลองหัก อ. ควนโดน จ. สตูล

33 สถานี X.239 คลองดุสน บานฉลุงเหนือ อ. เมือง จ. สตูล

34 สถานี X.240 คลองวาด (บน) บานหูแร อ. หาดใหญ จ. สงขลา

35 สถานี X.245 คลองพังงา บานบางตง อ. เมือง จ. พังงา

36 สถานี X.247 คลองทาแซะ บานวังมะปราง อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

37 สถานี X.248 คลองรับรอ บานหาดใน อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

38 สถานี X.257 คลองจันดี (ลาง) บานปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

39 สถานี X.258 คลองอิปน บานใหม อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

40 สถานี X.259 คลองโตรม บานโตรม อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎรธานี

41 สถานี X.260 คลองอิปน (ลาง) บานอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎรธานี

42 สถานี X.261 คลองทาแพร (บน) บานการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล

43 สถานี X.262  คลองทาแพร (กลาง) บานนาแกว อ. ควนกาหลง จ. สตูล

44 สถานี X.264  คลองทาแพร (ลาง) บานตาหลํา อ. ทาแพ จ. สตูล

45 สถานี X.266  คลองปาบอน บานโหละหาร อ. ปาบอน จ. พัทลุง

46 สถานี X.267  คลองตะโหมด บานแมขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

47 สถานี X.270  คลองตะโก (ลาง) บานหนองจิก อ. ทุงตะโก จ. ชุมพร

48 สถานี X.271  คลองสวี (ลาง) บานสวี อ. สวี จ. ชุมพร

49 สถานี X.276  คลองทาแนะ (บน) บานเขาปู อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง

50 สถานี X.277  คลองทาแนะ (ลาง) บานพิกุลทอง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง
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1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 69 สถานี
1.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 20 สถานี

1 สถานี 071B1 โครงการหลวง ขุนวาง บานขุนวาง อ. แมวาง จ. เชียงใหม
2 สถานี 072B1 มอนยะใต บานมอนยะใต อ. แมวาง จ. เชียงใหม
3 สถานี 073B1 หวยหยวก บานหวยหยวก อ. แมวาง จ. เชียงใหม
4 สถานี 074B1 หวยทราย บานหวยทราย อ. แมวาง จ. เชียงใหม
5 สถานี 074C1 (P.84) น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม
6 สถานี 075B1 หวยขาวลีบ บานหวยขาวลีบ อ. แมวาง จ. เชียงใหม
7 สถานี 07801 (P.82) น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม
8 สถานี 07811 โครงการหลวง ทุงหลวง บานหวยตอง อ. แมวาง จ. เชียงใหม
9 สถานี 079B1 หวยยาว บานหวยยาว อ. แมวาง จ. เชียงใหม
10 สถานี 40111 (Y.20) แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

11 สถานี 075C7 (TP.1) แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม

12 สถานี 076C7 (TP.20) แมน้ําปง บานเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

13 สถานี 077C7 (TP.21) น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม

14 สถานี 078C7 (TP.81) น้ําแมกวง บานโปง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
15 สถานี 079C7 (TP.86) น้ําแมออน บานโหง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม
16 สถานี 071D7 (TUP.02) น้ําแมแตง ฝายแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม
17 สถานี 072D7 (TUP.11) น้ําแมงัด ทายเข่ือนแมงัดสมบูรชล อ. แมแตง จ. เชียงใหม
18 สถานี 073D7 (TUP.12) น้ําแมกวง เข่ือนแมกวงอุดมธารา อ. แมแตง จ. เชียงใหม

19 สถานี 17227 (TP.5) น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน

20 สถานี 17247 (TUP.10) แมน้ําปง ฝายหนองสลีก อ. ปาวาง จ. ลําพูน

1.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 49 สถานี
1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุงโฮเต็ล อ. เมือง จ. เชียงใหม
2 สถานี 07731 (P.64) น้ําแมต่ืน บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม
3 สถานี 07751 (P.65) น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม
4 สถานี 07761 อนามัยหวยหมอ บานหวยหมอ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
5 สถานี 07771 อนามัยหวยแกว บานเตาบม อ. แมออน จ. เชียงใหม
6 สถานี 07781 อนามัยนาเม็ง บานนาเม็ง อ. พราว จ. เชียงใหม
7 สถานี 07791 อบต.เทพเสด็จ บานปางไฮ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
8 สถานี 079A1 โครงการอางเก็บน้ําหวยลึก บานหวยลึก อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม
9 สถานี 08271 หนวยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บานสันทรายหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย
10 สถานี 16151 (W.15A) น้ําแมจาง บานสบเปาะ อ. แมทะ จ. ลําปาง

รายช่ือสถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา
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11 สถานี 16331 (W.16A) แมน้ําวัง บานไฮ อ. แจหม จ. ลําปาง
12 สถานี 17181 (P.76) น้ําแมลี้ บานแมอีไฮ อ. ลี้ จ. ลําพูน
13 สถานี 20111 (Sw.5A) น้ําแมปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน
14 สถานี 28331 โครงการชลประทานนาน บานคาใหมไชยเจริญ อ. เมือง จ. นาน
15 สถานี 40151 (Y.1C) แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร
16 สถานี 074D7 (TUP.13) บานตีนต่ัง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม
17 สถานี 075D7 (TUP.14) แมน้ําปง                          โครงการสงน้ําฯน้ําแมแฝก-แมงั อ. แมแตง จ. เชียงใหม
18 สถานี 076D7 (TUP.15) วัดทามะเก๋ียง อ. พราว จ. เชียงใหม
19 สถานี 077D7 (TUP.16) เข่ือนแมงัดสมบูรณชล อ. แมแตง จ. เชียงใหม
20 สถานี 078D7 (TUP.17) บานเมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม
21 สถานี 079D7 (TUP.18) แมน้ําปง                         โครงการชลประทานแมปงเกา อ. สารภี จ. เชียงใหม
22 สถานี 071E7 (TUP.19) คลองสงน้ําแมแตง โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมือง จ. เชียงใหม
23 สถานี 072E7 (TUP.20) ศูนยวิจัยขาวสะเมิง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม
24 สถานี 073E7 (TUP.22) แมน้ําปง ฝายวังปาน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม
25 สถานี 074E7 (TUP.23) น้ําแมแจม บานปางอุง อ. แมแจม จ. เชียงใหม
26 สถานี 075E7 (TP.14A) น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม
27 สถานี 076E7 (TP.56A) น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม
28 สถานี 077E7 (TP.65) น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม
29 สถานี 078E7 (TP.67) แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม
30 สถานี 079E7 (TP.71A) น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม
31 สถานี 071F7 (TP.73) แมน้ําปง บานสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม
32 สถานี 072F7 (TP.79) น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
33 สถานี 073F7 (TP.80) น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม
34 สถานี 074F7 (TP.90) แมน้ําปง บานทับเด่ือ อ. แมแตง จ. เชียงใหม
35 สถานี 075F7 (TP.91) น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม
36 สถานี 076F7 (TP.92) น้ําแมแตง บานเมืองกึ๊ด อ. แมแตง จ. เชียงใหม
37 สถานี 077F7 (TP.93) น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม
38 สถานี 078F7 (TP.94) น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม
39 สถานี 16417 (W.3A) แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง
40 สถานี 16427 (W.10A) แมน้ําวัง บานดอนมูล อ. เมือง จ. ลําปาง
41 สถานี 16437 (W.17A) น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง
42 สถานี 16447 (W.20) น้ําแมตุย บานทาลอ อ. เมือง จ. ลําปาง
43 สถานี 16457 (W.21) แมน้ําวัง บานทาเด่ือ อ. เมือง จ. ลําปาง
44 สถานี 16467 (W.25) แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง
45 สถานี 16477 (W.26) หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง
46 สถานี 17257 (TUP.21) น้ําลี้ เทศบาลตําบลทุงหัวชาง อ. ทุงหัวชาง จ. ลําพูน
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47 สถานี 17267 (TP.77) น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน
48 สถานี 17277 (TP.85) น้ําแมลี้ บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน
49 สถานี 17287 (TP.87) น้ําแมทา บานปาซาง อ. ปาซาง จ. ลําพูน

1.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายชั่วโมง  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 071B1 โครงการหลวง ขุนวาง บานขุนวาง อ. แมวาง จ. เชียงใหม

2 สถานี 072B1 มอนยะใต บานมอนยะใต อ. แมวาง จ. เชียงใหม

3 สถานี 073B1 หวยหยวก บานหวยหยวก อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

4 สถานี 074B1 หวยทราย บานหวยทราย อ. แมวาง จ. เชียงใหม

5 สถานี 075B1 หวยขาวลีบ บานหวยขาวลีบ อ. แมวาง จ. เชียงใหม

6 สถานี 07811 โครงการหลวง ทุงหลวง บานหวยตอง อ. แมวาง จ. เชียงใหม

7 สถานี 079B1 หวยยาว บานหวยยาว อ. แมวาง จ. เชียงใหม

1.4 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 8 สถานี
1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุงโฮเต็ล อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี 074C1 (P.84) น้ําแมวาง บานพันตน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

3 สถานี 07731 (P.64) น้ําแมต่ืน บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม

4 สถานี 07751 (P.65) น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม

5 สถานี 07801 (P.82) น้ําแมวาง บานสบวิน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

6 สถานี 40111 (Y.20) แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

7 สถานี 40151 (Y.1C) แมน้ํายม บานน้ําโคง อ. เมือง จ. แพร

8 สถานี 08271 หนวยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บานสันทรายหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย

1.5 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 5 สถานี
1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุงโฮเต็ล อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี 07731 (P.64) น้ําแมต่ืน บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม

3 สถานี 08271 หนวยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บานสันทรายหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย

4 สถานี 20111 (Sw.5A) น้ําแมปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน

5 สถานี 40111 (Y.20) แมน้ํายม บานหวยสัก อ. สอง จ. แพร

1.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 2 สถานี
1 สถานี 07391 สํานักชลประทานท่ี 1 ถนนทุงโฮเต็ล อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี 20111 (Sw.5A) น้ําแมปาย บานทาโปงแดง อ. เมือง จ. แมฮองสอน
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2 ศูนยอุทกวิทยาวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 14 สถานี
2.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 10 สถานี

1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

2.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 4 สถานี
1 สถานี 36711 (S.33) แมน้ําปาสัก บานทาไฮหยอง อ. หลมเกา จ. เพชรบูรณ

2 สถานี 36801 (S.42) แมน้ําปาสัก บานบอวัง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ

3 สถานี 38111 (N.8A) แมน้ํานาน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร

4 สถานี 39101 (N.24) น้ําเข็ก บานวังนกแอน อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

2.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

2.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง
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4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

2.5 สถานีสํารวจความชื้นรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

2.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร

2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง

4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก

5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก

6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก

7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย

8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก

9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ

10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

2.7 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 12121 (P.47) คลองสวนหมาก บานโปงน้ํารอน อ. คลองลาน จ. กําแพงเพชร
2 สถานี 12161 (P.7A) แมน้ําปง ในเมือง อ. เมือง จ. กําแพงเพชร
3 สถานี 16221 (Y.26) หวยแมมอก บานแมพุ อ. เถิน จ. ลําปาง
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4 สถานี 39151 (N.5A) แมน้ํานาน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 39161 (N.40) แมน้ําแควนอย บานหนองบอน อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก
6 สถานี 39221 แมน้ํานาน ศูนยอุทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 สถานี 59121 (Y.6) แมน้ํายม บานแกงหลวง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
8 สถานี 63181 (Sw.6) หวยแมละเมา บานแมละเมา อ. แมสอด จ. ตาก
9 สถานี 70151 (N.12A) แมน้ํานาน บานหาดไผ อ. ทาปลา จ. อุตรดิตถ
10 สถานี 70221 (N.60) แมน้ํานาน บานเดนสําโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ

3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 21 สถานี
3.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 9 สถานี

1 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน

2 สถานี 18181 (E.29) น้ําพอง บานผานกเคา อ. ภูกระดึง จ. เลย 

3 สถานี 18521 อบต.หนองง้ิว บานหนองง้ิว อ. วังสะพุง จ. เลย

4 สถานี 18531 วัดปาบานไรสุขสันต บานไรสุขสันต อ. ภูหลวง จ. เลย

5 สถานี 18541 (Kh.28A) แมน้ําเลย บานทาทิศเฮียง อ. วังสะพุง จ. เลย

6 สถานี 18551 สถานีอนามัยโคกขม้ิน บานโคกขม้ิน อ. วังสะพงุ จ. เลย

7 สถานี 18561 วัดปาวิชัยรวมมิตร บานน้ําสายภักดี อ. นาดวง จ. เลย

8 สถานี 49301 (E.18) แมน้ําชี บานทาสะแบง กิ่ง อ. เขาทุงหลวง จ. รอยเอ็ด

9 สถานี 68480 หวยหลวงตอน 2 บานหัวขัว อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

3.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 12 สถานี
1 สถานี 05100 ชลประทานชัยภูมิ บานหนองหลอด อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

2 สถานี 05171 (E.32A) แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

3 สถานี 05221 (E.6C) ลําปะทาว บานตาดโตน อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

4 สถานี 05361 (E.73) ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

5 สถานี 05470 (E.84) แมน้ําชี บานนางแดดบุง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

6 สถานี 11481 (E.66A) บานวังยาง บานวังยาง อ. ฆองไชย จ. กาฬสินธุ

7 สถานี 18470 (Kh.61) แมน้ําเลย บานแกงบง อ. ภูหลวง จ. เลย

8 สถานี 24240 (Kh.17) โครงการน้ําก่ําตอนลาง วัดธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

9 สถานี 50331 (Kh.74) แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

10 สถานี 64150 (Kh.99A) หวยบางทราย บานแกงนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

11 สถานี 68381 (E.65) ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

12 สถานี 68510 (E.86) ลําพันชาด บานคําไฮ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี
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3.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 8 สถานี
1 สถานี 05100 ชลประทานชัยภูมิ บานหนองหลอด อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

2 สถานี 05361 (E.73) ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ

3 สถานี 11481 (E.66A) บานวังยาง บานวังยาง อ. ฆองไชย จ. กาฬสินธุ

4 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน

5 สถานี 24240 (Kh.17) โครงการน้ําก่ําตอนลาง วัดธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

6 สถานี 49301 (E.18) แมน้ําชี บานทาสะแบง กิ่ง อ. เขาทุงหลวง จ. รอยเอ็ด

7 สถานี 50331 (Kh.74) แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

8 สถานี 68480 หวยหลวงตอน 2 บานหัวขัว อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

3.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 9 สถานี
1 สถานี 05100 ชลประทานชัยภูมิ บานหนองหลอด อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

2 สถานี 05171 (E.32A) แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

3 สถานี 11481 (E.66A) บานวังยาง บานวังยาง อ. ฆองไชย จ. กาฬสินธุ

4 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน

5 สถานี 24240 (Kh.17) โครงการน้ําก่ําตอนลาง วัดธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

6 สถานี 49301 (E.18) แมน้ําชี บานทาสะแบง กิ่ง อ. เขาทุงหลวง จ. รอยเอ็ด

7 สถานี 50331 (Kh.74) แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

11 สถานี 68381 (E.65) ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

8 สถานี 68480 หวยหลวงตอน 2 บานหัวขัว อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

3.5 สถานีสํารวจความชื้นรายวัน  จํานวน 2 สถานี
1 สถานี 05171 (E.32A) แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

2 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน

3.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 9 สถานี
1 สถานี 05100 ชลประทานชัยภูมิ บานหนองหลอด อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

2 สถานี 05171 (E.32A) แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ

3 สถานี 11481 (E.66A) บานวังยาง บานวังยาง อ. ฆองไชย จ. กาฬสินธุ

4 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน

5 สถานี 24240 (Kh.17) โครงการน้ําก่ําตอนลาง วัดธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

6 สถานี 49301 (E.18) แมน้ําชี บานทาสะแบง กิ่ง อ. เขาทุงหลวง จ. รอยเอ็ด

7 สถานี 50331 (Kh.74) แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

8 สถานี 68381 (E.65) ลําปาว บานทาไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

9 สถานี 68480 หวยหลวงตอน 2 บานหัวขัว อ. กุดจับ จ. อุดรธานี
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3.7 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 8 สถานี
1 สถานี 05361 (E.73) ลําเจา บานวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ
2 สถานี 05171 (E.32A) แมน้ําชี บานหนองออ อ. บานเขวา จ. ชัยภูมิ
3 สถานี 11481 (E.66A) บานวังยาง บานวังยาง อ. ฆองไชย จ. กาฬสินธุ
4 สถานี 14401 สชป.6 บานหนองใหญ อ. เมือง จ. ขอนแกน
5 สถานี 24240 (Kh.17) โครงการน้ําก่ําตอนลาง วัดธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
6 สถานี 49301 (E.18) แมน้ําชี บานทาสะแบง กิ่ง อ. เขาทุงหลวง จ. รอยเอ็ด
7 สถานี 50331 (Kh.74) แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร
8 สถานี 68480 หวยหลวงตอน 2 บานหัวขัว อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 31 สถานี
4.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 3 สถานี

1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25541 (M.38C) ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
3 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

4.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 28 สถานี
1 สถานี 02191 (M.6A) น้ําแมมูล บานสตึก อ. สตึก จ. บุรีรัมย
2 สถานี 25651 ฟารมโชคชัย 4 บานขนงพระเหนือ อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
3 สถานี 25751 (M.145) ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
4 สถานี 25771 หนวยพิทักษปาคลองปลากั้ง บานคลองปลาก้ัง อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
5 สถานี 25781 บานทาน้ําซับ อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
6 สถานี 25931 หวยโกรกเด อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
7 สถานี 25951 บานซับไทรทอง อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
8 สถานี 25961 บานบุตะโก อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
9 สถานี 25971 บานดินอุดม อ. วังน้ําเขียว จ. นครราชสีมา
10 สถานี 25981 บานหนองจอก อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
11 สถานี 25991 บานคลองยาง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
12 สถานี 251A1 บานหนองไทรใต อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
13 สถานี 252A1 บานหนองกะโตวา อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
14 สถานี 253A1 บานบอน้ําทิพย อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
15 สถานี 254A1 สถานีอนามัยบานหนองตะไก อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
16 สถานี 255A1 โรงเรียนบานหนองมวง อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
17 สถานี 256A1 อางเก็บน้ําซับประดู อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
18 สถานี 257A1 โรงเรียนบานเลิศสวัสด์ิ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
19 สถานี 258A1 ประปาบานทรัพยทวี อ. สีค้ิว จ. นครราชสมีา
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20 สถานี 259A1 องคการบริหารสวนตําบลบานกฤษณา อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
21 สถานี 251B1 องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
22 สถานี 252B2 โรงเรียนบานโนนกุม อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา
23 สถานี 253B1 สถานีอนามัยบานมะเกลือเกา อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
24 สถานี 254B1 บานโกรกรระหาด อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา
25 สถานี 255B1 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ. เมือง จ. นครราชสีมา
26 สถานี 57161 (M.91) หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ
27 สถานี 57211 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
28 สถานี 67581 (M.152) หวยบอน บานโพนทองนอย อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

4.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 2 สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25541 (M.38C) ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา

4.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

2 สถานี 25541 (M.38C) ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา

3 สถานี 25751 (M.145) ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

4 สถานี 25931 หวยโกรกเด อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

5 สถานี 57161 (M.91) หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

6 สถานี 57211 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

7 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

4.5 สถานีสํารวจความชื้นรายวัน  จํานวน 3 สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

2 สถานี 25541 (M.38C) ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา

3 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

4.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 6 สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

2 สถานี 25541 (M.38C) ลําตะคอง บานคลองไผ อ. สีค้ิว จ. นครราชสีมา

3 สถานี 25931 หวยโกรกเด อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา

4 สถานี 57161 (M.91) หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

5 สถานี 57211 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

6 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ



67

4.7 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 4 สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค ตอน.ตอนลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25751 (M.145) ลําพระเพลิง บานวังตะเคียนทอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
3 สถานี 57161 (M.91) หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ
4 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง  เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 20 สถานี
5.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 10 สถานี

1 สถานี 04361 (C.13) เข่ือนเจาพระยา เข่ือนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

2 สถานี 12081 (Ct.5A) น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 19351 (S.13) ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี
4 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

5 สถานี 26281 (Ct.7) คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

6 สถานี 26351 (C.2A) แมน้ําเจาพระยา บานกลางแดด อ. เมือง จ. นครสวรรค

7 สถานี 41111 (C.12) แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

8 สถานี 42641 (C.35) แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี 69121 (Ct.9) หวยทับเสลา บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี
10 สถานี 69151 (C.30) หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

5.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 19361 (S.14) ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี
2 สถานี 26271 (Ct.4) แมน้ําวงก บานศาลเจาไกตอ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค
3 สถานี 26301 (C.2) แมน้ําเจาพระยา คายจิระประวัติ อ. เมือง จ. นครสวรรค
4 สถานี 26311 (N.67) แมน้ํานาน วัดเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค
5 สถานี 26411 (Y.41) แมน้ํายม บานทาไม อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

6 สถานี 54451 (S.9) แมน้ําปาสัก ต.บานปา อ. แกงคอย จ. สระบุรี
7 สถานี 69171 (T.7) หวยกระเสียว บานทัพคลาย อ. บานไร จ. อุทัยธานี

8 สถานี 69201 (Ct.2A) แมน้ําสะแกกรัง บานหาดทนง อ. เมือง จ. อุทัยธานี

9 สถานี 69271 (C.57) หวยรวม บานหวยรวม อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

10 สถานี 69281 (Ct.21) หวยกานยาว ต.ไผเขียว อ. สวางอารมณ จ. อุทัยธานี

5.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 04361 (C.13) เข่ือนเจาพระยา เข่ือนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

2 สถานี 12081 (Ct.5A) น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 19351 (S.13) ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

4 สถานี 19361 (S.14) ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี
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5 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

6 สถานี 26281 (Ct.7) คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

7 สถานี 41111 (C.12) แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

8 สถานี 42641 (C.35) แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี 69121 (Ct.9) หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

10 สถานี 69151 (C.30) หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

5.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 04361 (C.13) เข่ือนเจาพระยา เข่ือนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

2 สถานี 12081 (Ct.5A) น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 19351 (S.13) ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

4 สถานี 19361 (S.14) ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

5 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

6 สถานี 26281 (Ct.7) คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

7 สถานี 41111 (C.12) แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

8 สถานี 42641 (C.35) แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี 69121 (Ct.9) หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

10 สถานี 69151 (C.30) หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

5.5 สถานีสํารวจความชื้นรายวัน  จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

5.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 04361 (C.13) เข่ือนเจาพระยา เข่ือนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

2 สถานี 12081 (Ct.5A) น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 19351 (S.13) ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

4 สถานี 19361 (S.14) ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

5 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

6 สถานี 26281 (Ct.7) คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

7 สถานี 41111 (C.12) แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

8 สถานี 42641 (C.35) แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี 69121 (Ct.9) หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

10 สถานี 69151 (C.30) หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี
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5.7 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 10 สถานี
1 สถานี 04361 (C.13) เข่ือนเจาพระยา เข่ือนเจาพระยา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท

2 สถานี 12081 (Ct.5A) น้ําแมวงก บานปางมะคา อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กําแพงเพชร

3 สถานี 19351 (S.13) ลําสนธิ บานทาเยี่ยม อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

4 สถานี 19361 (S.14) ลําสนธิ บานทารวก อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

5 สถานี 19411 (S.28) เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ บานแกงเสือเตน อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

6 สถานี 26281 (Ct.7) คลองโพธ์ิ บานใหมคลองเจริญ อ. แมเปน จ. นครสวรรค

7 สถานี 41111 (C.12) แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

8 สถานี 42641 (C.35) แมน้ําเจาพระยา โครงการฯ ชป.บางบาล อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

9 สถานี 69121 (Ct.9) หวยทับเสลาตอนบน บานบุงอายเจี้ยม อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

10 สถานี 69151 (C.30) หวยขุนแกว บานสมอทอง อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก  เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 18 สถานี
6.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 10 สถานี

1 สถานี 06121 (Z.21) คลองหินดาด บานโปงน้ํารอน อ. มะขาม จ. จันทบุรี

2 สถานี 06131 (Z.28) คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี

3 สถานี 09160 (สชป. ท่ี9) อางเก็บน้ําบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

4 สถานี 09171 (Kgt.19) คลองหลวง บานเขานางนม กิ่ง อ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี

5 สถานี 44191 (Kgt.15A) หวยโสมง บานแกงดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

6 สถานี 44301 (Ny.4) คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี

7 สถานี 48201 (Z.18) คลองโพล บานซําฆอ กิ่ง อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

8 สถานี 48241 (Z.11) คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง

9 สถานี 66071 (Z.10) คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด

10 สถานี 74081 (Kgt.12) คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

6.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 8 สถานี
1 สถานี 06191 (Kgt.29) คลองปะตง บานปะตง อ. สอยดาว จ. จันทบุรี

2 สถานี 09381 น้ําตกชันตาเถร บานเขาไมแดง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

3 สถานี 22331 (Ny.5) คลองทาดาน โครงการฯ นครนายก อ. เมือง จ. นครนายก

4 สถานี 22341 (Ny.1B) แมน้ํานครนายก บานเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก

5 สถานี 44181 (Kgt.14) คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี

6 สถานี 66131 กองรอยทหารพรานบานหม่ืนดาน    อ. บอไร จ. ตราด

7 สถานี 74071 (Kgt.10) คลองพระสทึง ต.สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแกว

8 สถานี 74331 อบต.วังสมบูรณ กิ่ง อ. วังสมบูรณ จ. สระแกว
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6.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 5 สถานี
1 สถานี 06121 (Z.21) คลองหินดาด บานโปงน้ํารอน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
2 สถานี 09160 (สชป. ท่ี9) อางเก็บน้ําบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
3 สถานี 09171 (Kgt.19) คลองหลวง บานเขานางนม กิ่ง อ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี
4 สถานี 66071 (Z.10) คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
5 สถานี 74081 (Kgt.12) คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

6.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 11 สถานี
1 สถานี 06121 (Z.21) คลองหินดาด บานโปงน้ํารอน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
2 สถานี 06131 (Z.28) คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี
3 สถานี 09160 (สชป. ท่ี9) อางเก็บน้ําบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
4 สถานี 09171 (Kgt.19) คลองหลวง บานเขานางนม กิ่ง อ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี
5 สถานี 44181 (Kgt.14) คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี
6 สถานี 44191 (Kgt.15A) หวยโสมง บานแกงดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี
7 สถานี 44301 (Ny.4) คลองสมอปูน น้ําตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
8 สถานี 48201 (Z.18) คลองโพล บานซําฆอ กิ่ง อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
9 สถานี 48241 (Z.11) คลองประแสร บานเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
10 สถานี 66071 (Z.10) คลองใหญ บานศรีบัวทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
11 สถานี 74081 (Kgt.12) คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

6.5 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 6 สถานี
1 สถานี 06121 (Z.21) คลองหินดาด บานโปงน้ํารอน อ. มะขาม จ. จันทบุรี
2 สถานี 06131 (Z.28) คลองโตนดตอนบน บานขุนซอง อ. แกงหางแมว จ. จันทบุรี
3 สถานี 09160 (สชป. ท่ี9) อางเก็บน้ําบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
4 สถานี 09171 (Kgt.19) คลองหลวง บานเขานางนม กิ่ง อ. เกาะจันทร จ. ชลบุรี
5 สถานี 44181 (Kgt.14) คลองยาง บานทุงแฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี
6 สถานี 74081 (Kgt.12) คลองพระปรง บานแกง อ. เมือง จ. สระแกว

7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก  เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 29 สถานี
7.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 9 สถานี

1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี
4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี
5 สถานี 45171 (Gt.6) บานในล็อค ต.ทองมงคล อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ
6 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ
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7 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ
8 สถานี 45371 โรงเรียนดงไมงาม บานดงไมงาม อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ
9 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี

7.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 20 สถานี
1 สถานี 13231 (K.12) ลําตะเพิน บานทุงนานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

2 สถานี 13561 (K.32A) หวยบองต้ี บานบองต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี 13571 (K.44) หวยแมตะกึง บานทุงโปรง อ. บอพลอย จ. กาญจนบุรี

4 สถานี 13631 (K.37) แมน้ําแควนอย บานวังเย็น อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

5 สถานี 13641 (K.53) หวยแมกระบาล บานศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

6 สถานี 13651 (K.54) แมน้ําแควนอย สะพานรถยนตบานลิ่นถิ่น อ. ทองผาภมิู จ. กาญจนบุรี

7 สถานี 13851 อบต.หนองรี บานหนองรี อ. บอพลอย จ. กาญจนบุรี

8 สถานี 37171 (B.11) หวยแมประจันต บานจะโปรง อ. หนองหญาปลอง จ. เพชรบุรี

9 สถานี 37181 (B.8A) หวยผาก บานโพรงเข ต.กลัดหลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

10 สถานี 37411 อบต.หวยกระสังข ต.สองพี่นอง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

11 สถานี 37421 ท่ีทําการผญบ.ม.10 บานวังขาวสาร   ต.กลัดกลวง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

12 สถานี 37431 อบต.ยางน้ํากลัดใต ต.ยางน้ํากลัดใต อ. หนองหญาปลอง จ. เพชรบุรี

13 สถานี 37441 บานพุไทร ม.3 ต.หวยแมเพรียง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

14 สถานี 37451 ท่ีทําการผญบ.ม.10 บานแมคะเมย อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

15 สถานี 37461 ท่ีทําการผญบ.ม.4 บานบอประหัง อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

16 สถานี 45181 (Ky.2) คลองกุย บานโปงกระสัง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

17 สถานี 45221 (Gt.7) คลองบางสะพานใหญ บานวังยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

18 สถานี 45231 (Gt.9) คลองทับสะแก บานกลาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ

19 สถานี 47161 (K.17) ลําภาชี บานบอ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

20 สถานี 47421 (K.61) ลําภาชี ต.ดานทับตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

7.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี
4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี
5 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ
6 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ
7 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี
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7.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

5 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ

6 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

7 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี

7.5 สถานีสํารวจความชื้นรายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

5 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ

6 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

7 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี

7.6 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

5 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ

6 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

7 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี

7.7 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 7 สถานี
1 สถานี 13211 (K.10) แมน้ําแควนอย บานลุมสุม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

2 สถานี 13221 (K.22A) หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

3 สถานี 13511 (HYD07) ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี

4 สถานี 37101 (B.5) แมน้ําเพชรบุรี หัวงานเข่ือนแกงกระจาน อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

5 สถานี 45291 วังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ

6 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ ต.บอนอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

7 สถานี 47271 (K.25) หวยทาเคย บานคา กิ่ง อ. บานคา จ. ราชบุรี
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8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต  เปดสํารวจปริมาณน้ําฝน รวม 34 สถานี
8.1 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายช่ัวโมง  จํานวน 5 สถานี

1 สถานี 27401 (X.149) คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช
2 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง
3 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต
4 สถานี 58221 (X.113) คลองหลาปง บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
5 สถานี 61341 (X.103) คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

8.2 สถานีสํารวจปริมาณน้ําฝนรายวัน  จํานวน 29 สถานี
1 สถานี 10191 (X.64) คลองทาแซะ บานทาแซะ อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
2 สถานี 10251 อนามัยสลุย อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
3 สถานี 10261 อนามัยธรรมเจริญ อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
4 สถานี 10271 บานชองหินเขียว อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
5 สถานี 10281 บานชองหินหมู อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
6 สถานี 10291 บานยายไท อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
7 สถานี 10301 (X.201) คลองชุมพร บานทาไมลาย อ. เมือง จ. ชุมพร
8 สถานี 10311 (X.158) คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร
9 สถานี 10351 (X.213) คลองหลังสวน (บน) บานพะโตะ อ. พะโตะ จ. ชุมพร
10 สถานี 27481 อนามัยคีรีวงค อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
11 สถานี 27551 (X.200) คลองทาดี บานวังไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
12 สถานี 27561 บานทุงแย อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
13 สถานี 29131 (X.119) แมน้ําโก-ลก โครงการ ชป.มูโนะ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
14 สถานี 34231 (X.187) คลองตะกั่วปา บานหินดาน อ. ตะกั่วปา จ. พังงา
15 สถานี 34241 (X.188) คลองรมณีย บานรมณีย อ. กะปง จ. พังงา
16 สถานี 43101 (X.190A) คลองบางใหญ (บน) บานเก็ตโฮ อ. กระทู จ. ภูเก็ต
17 สถานี 43111 คลองบางใหญ (บน) โรงเรียนบานไมเรียบ อ. กระทู จ. ภูเก็ต
18 สถานี 55181 (X.150) คลองละงู บานวังปาเคียน อ. ละงู จ. สตูล
19 สถานี 55191 คลองลําโลน บานผังท่ี119 อ. ควนกาหลง จ. สตูล
20 สถานี 55201 บานทุงขม้ิน อ. ทุงหวา จ. สตูล
21 สถานี 55211 คลองโตน บานน้ํารอน อ. ควนกาหลง จ. สตูล
22 สถานี 55221 อุทยานแหงชาติทะเลบัน อ. ควนโดน จ. สตูล

23 สถานี 55241 บานทุงพัก อ. ควนกาหลง จ. สตูล

24 สถานี 58401 คลองรําใหญ บานเขารูปชาง อ. สะเดา จ. สงขลา

25 สถานี 58411 คลองหวะ บานนาทองสุข อ. นาหมอม จ. สงขลา

26 สถานี 58421 (X.90) คลองอูตะเภา บานบางศาลา อ. คลองหอยโขง จ. สงขลา

27 สถานี 65141 (X.139) คลองปะเหลียน บานลําแคลง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง



74

28 สถานี 65221 (X.233) แมน้ําตรัง (บน) บานไสหาร อ. หวยยอด จ. ตรัง

29 สถานี 65231 คลองลําพิกุล บานลําทุ อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

8.3 สถานีสํารวจอุณภูมิอากาศรายวัน  จํานวน 4 สถานี
1 สถานี 27401 (X.149) คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

3 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต

4 สถานี 61341 (X.103) คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

8.4 สถานีสํารวจปริมาณการระเหยรายวัน  จํานวน 5 สถานี
1 สถานี 27401 (X.149) คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

3 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต

4 สถานี 58221 (X.113) คลองหลาปง บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

5 สถานี 61341 (X.103) คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

8.5 สถานีสํารวจความชื้นรายช่ัวโมง  จํานวน 2 สถานี
1 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

2 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต

8.6 สถานีสํารวจความชื้นรายช่ัวโมง  จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

8.7 สถานีสํารวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จํานวน 5 สถานี
1 สถานี 27401 (X.149) คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

3 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต

4 สถานี 58221 (X.113) คลองหลาปง บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

5 สถานี 61341 (X.103) คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

8.8 สถานีสํารวจอุณภูมิผิวน้ํารายวัน  จํานวน 5 สถานี
1 สถานี 27401 (X.149) คลองกลาย บานหัวนา อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง

3 สถานี 43091 เคลื่อนท่ีรถยนตจังหวัดภูเก็ต เข่ือนบางวาด อ. กะทู จ. ภูเก็ต

4 สถานี 58221 (X.113) คลองหลาปง บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

5 สถานี 61341 (X.103) คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

8.9 สถานีสํารวจความกดอากาศรายชั่วโมง  จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 35061 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต อ. เมือง จ. พัทลุง
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3,5 เวลา 24 เวลา รวม

ภาคเหนือตอนบน 33 39 72 65 28 69 69

ภาคเหนือตอนลาง 57 19 76 54 23 76 14

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 31 44 75 51 22 75 21

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 49 18 67 54 23 67 31

ภาคกลาง 10 58 68 49 17 60 20

ภาคตะวันออก 29 23 52 40 18 52 18

ภาคตะวันตก 19 37 56 35 20 56 29

ภาคใต 60 45 105 50 27 50 34

รวม 288 283 571 398 178 505 236

ตารางแสดงจํานวนสถานีสํารวจทางอุทกวิทยา
ประจําปน้ํา 2553

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้า ปริมาณน้ํา ตะกอน รูปตัด อุตุนิยมวิทยา
ระดับนํ้า
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2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553

ภาคเหนือตอนบน 64 72 60 65 28 28 60 69 29 69

ภาคเหนือตอนลาง 74 76 52 54 23 23 74 76 14 14

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 75 75 47 51 22 22 75 75 21 21

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 67 67 55 54 23 23 67 67 31 31

ภาคกลาง 59 68 48 49 17 17 49 60 20 20

ภาคตะวันออก 53 52 40 40 18 18 53 52 18 18

ภาคตะวันตก 56 56 36 35 20 20 36 56 30 29

ภาคใต 108 105 64 50 27 27 64 50 35 34

รวม 556 571 402 398 178 178 478 505 198 236

ปด เปด ปด เปด ปด เปด ปด เปด ปด เปด

ภาคเหนือตอนบน 2 10 4 9 - - 1 10 4 44

ภาคเหนือตอนลาง - 2 - 2 - - - 2 - -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - - 1 5 - - - - - -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1

ภาคกลาง 1 10 1 2 2 2 4 15 - -

ภาคตะวันออก 3 2 1 1 - - 3 2 - -

ภาคตะวันตก - - 1 - - - - 20 1 -

ภาคใต 5 2 17 3 6 6 16 2 1 -

รวม 12 27 28 24 11 11 25 52 7 45

ตารางแสดง ปด - เปด สถานีสํารวจทางอุทกวิทยา   ประจําปน้ํา 2553

รูปตัด อุตุนิยมวิทยา
ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้า

ระดับนํ้า ปริมาณน้ํา ตะกอน

ตารางเปรียบเทียบจํานวนสถานีสํารวจทางอุทกวิทยา
ระหวางปน้ํา 2552 กับปน้ํา 2553

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้า
ระดับนํ้า ปริมาณน้ํา ตะกอน รูปตัด อุตุนิยมวิทยา
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1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนบน
ปด  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 2 สถานี

1 สถานี P.71 น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.83 น้ําแมแจม บานแพม อ. แมแจม จ. เชียงใหม

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 10 สถานี
1 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

2 สถานี P.85A น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

3 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

4 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

5 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

6 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

7 สถานี P.94 น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม

8 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

9 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

10 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 4 สถานี
1 สถานี P.64 น้ําแมตื่น บานหลวง อ. อมกอย จ. เชียงใหม

2 สถานี P.65 น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.71 น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

4 สถานี Y.27 หวยแมพวก บานปากพวก อ. เดนชัย จ. แพร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 9 สถานี
1 สถานี P.14A น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. ฮอด จ. เชียงใหม

2 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

4 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

5 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

6 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

7 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

8 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

9 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

ปด  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 1 สถานี
1 สถานี P.71 น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

รายช่ือ ปด - เปด สถานีสํารวจทางอุทกวิทยา   ประจําปน้ํา 2553
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เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 10 สถานี
1 สถานี P.14A น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. ฮอด จ. เชียงใหม

2 สถานี P.71A น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

3 สถานี P.90 แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

4 สถานี P.91 น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

5 สถานี P.92 น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

6 สถานี P.93 น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

7 สถานี P.94 น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม

8 สถานี W.17A น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

9 สถานี W.26 หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

10 สถานี N.13B แมน้ํานาน บานงิ้วงาม อ. เวียงสา จ. นาน

ปด  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 4 สถานี
1 สถานี 074A1 ดอยอินทนนท ดอยอินทนนท อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

2 สถานี 076B1 หนองเตา บานหนองเตา อ. แมวาง จ. เชียงใหม

3 สถานี 077B1 วังผาปูน บานใหมวังผาปูน อ. แมวาง จ. เชียงใหม

4 สถานี 078B1 แมมูด บานแมมูด อ. แมวาง จ. เชียงใหม

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 44 สถานี (โทรมาตร)
1 สถานี 075C7 (TP.1) แมน้ําปง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม

2 สถานี 076C7 (TP.20) แมน้ําปง บานเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

3 สถานี 077C7 (TP.21) น้ําแมริม บานริมใต อ. แมริม จ. เชียงใหม

4 สถานี 078C7 (TP.81) น้ําแมกวง บานโปง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

5 สถานี 079C7 (TP.86) น้ําแมออน บานโหง อ. สันกําแพง จ. เชียงใหม

6 สถานี 071D7 (TUP.02) น้ําแมแตง ฝายแมแตง อ. แมแตง จ. เชียงใหม

7 สถานี 072D7 (TUP.11) น้ําแมงัด ทายเขื่อนแมงัดสมบูรชล อ. แมแตง จ. เชียงใหม

8 สถานี 073D7 (TUP.12) น้ําแมกวง เขื่อนแมกวงอุดมธารา อ. แมแตง จ. เชียงใหม

9 สถานี 074D7 (TUP.13) บานตีนตั่ง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

10 สถานี 075D7 (TUP.14) แมน้ําปง                          โครงการสงน้ําฯน้ําแมแฝก-แมงดัอ. แมแตง จ. เชียงใหม

11 สถานี 076D7 (TUP.15) วัดทามะเก๋ียง อ. พราว จ. เชียงใหม

12 สถานี 077D7 (TUP.16) เขื่อนแมงัดสมบูรณชล อ. แมแตง จ. เชียงใหม

13 สถานี 078D7 (TUP.17) บานเมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม

14 สถานี 079D7 (TUP.18) แมน้ําปง                         โครงการชลประทานแมปงเกา อ. สารภี จ. เชียงใหม

15 สถานี 071E7 (TUP.19) คลองสงน้ําแมแตง โรงแรมเชียงใหมภูคํา อ. เมือง จ. เชียงใหม

16 สถานี 072E7 (TUP.20) ศูนยวิจัยขาวสะเมิง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม

17 สถานี 073E7 (TUP.22) แมน้ําปง ฝายวังปาน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

18 สถานี 074E7 (TUP.23) น้ําแมแจม บานปางอุง อ. แมแจม จ. เชียงใหม
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19 สถานี 075E7 (TP.14A) น้ําแมแจม สะพานทาขาม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

20 สถานี 076E7 (TP.56A) น้ําแมงัด บานสหกรณรมเกลา อ. พราว จ. เชียงใหม

21 สถานี 077E7 (TP.65) น้ําแมแตง บานมวงปอก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม

22 สถานี 078E7 (TP.67) แมน้ําปง บานแมแต อ. สันทราย จ. เชียงใหม

23 สถานี 079E7 (TP.71A) น้ําแมขาน บานกลาง อ. สันปาตอง จ. เชียงใหม

24 สถานี 071F7 (TP.73) แมน้ําปง บานสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม

25 สถานี 072F7 (TP.79) น้ําแมกวง บานแมหวาน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

26 สถานี 073F7 (TP.80) น้ําแมลาย บานโปงดิน อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

27 สถานี 074F7 (TP.90) แมน้ําปง บานทับเดื่อ อ. แมแตง จ. เชียงใหม

28 สถานี 075F7 (TP.91) น้ําแมขอด บานสันปูเลย อ. พราว จ. เชียงใหม

29 สถานี 076F7 (TP.92) น้ําแมแตง บานเมืองก๊ึด อ. แมแตง จ. เชียงใหม

30 สถานี 077F7 (TP.93) น้ําแมริม บานสลวงนอก อ. แมริม จ. เชียงใหม

31 สถานี 078F7 (TP.94) น้ําแมแจม บานเจียง อ. แมแจม จ. เชียงใหม

32 สถานี 16417 (W.3A) แมน้ําวัง บานดอนชัย อ. เถิน จ. ลําปาง

33 สถานี 16427 (W.10A) แมน้ําวัง บานดอนมูล อ. เมือง จ. ลําปาง

34 สถานี 16437 (W.17A) น้ําแมสอย บานทุงทอง อ. แจหม จ. ลําปาง

35 สถานี 16447 (W.20) น้ําแมตุย บานทาลอ อ. เมือง จ. ลําปาง

36 สถานี 16457 (W.21) แมน้ําวัง บานทาเดื่อ อ. เมือง จ. ลําปาง

37 สถานี 16467 (W.25) แมน้ําวัง บานรองเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลําปาง

38 สถานี 16477 (W.26) หวยแมตา บานเมืองมาย อ. แจหม จ. ลําปาง

39 สถานี 17227 (TP.5) น้ําแมกวง สะพานทานาง อ. เมือง จ. ลําพูน

40 สถานี 17247 (TUP.10) แมน้ําปง ฝายหนองสลีก อ. ปาวาง จ. ลําพูน

41 สถานี 17257 (TUP.21) น้ําล้ี เทศบาลตําบลทุงหัวชาง อ. ทุงหัวชาง จ. ลําพูน

42 สถานี 17267 (TP.77) น้ําแมทา บานสบแมสะปวด อ. แมทา จ. ลําพูน

43 สถานี 17277 (TP.85) น้ําแมล้ี บานหลายแกว อ. บานโฮง จ. ลําพูน

44 สถานี 17287 (TP.87) น้ําแมทา บานปาซาง อ. ปาซาง จ. ลําพูน

2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคเหนือตอนลาง
เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 2 สถานี

1 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร
2 สถานี N.24B น้ําเข็ก บานวังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 2 สถานี
1 สถานี W.24 แมน้ําวัง บานทาไผ อ. สามเงา จ. ตาก
2 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 2 สถานี
1 สถานี Y.42 แมน้ํายม อ. โพธ์ิประทับชาง จ. พิจิตร
2 สถานี N.24B น้ําเข็ก บานวังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
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3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 1 สถานี

1 สถานี E.2A แมน้ําชี อ. เมือง จ. ยโสธร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 5 สถานี
1 สถานี Kh.54 น้ําอูน บานนาหวา อ. นาหวา จ. นครพนม
2 สถานี Kh.55 แมน้ําสงคราม บานปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
3 สถานี Kh.74 แมน้ําสงคราม บานทาหวยหลัว อ. บานมวง จ. สกลนคร

4 สถานี Kh.93 แมน้ําสงคราม บานโคกคําไหล อ. บานดุง จ. อุดรธานี

5 สถานี Kh.98 แมน้ําสงคราม บานทากกแดง อ. เซกา จ. หนองคาย

4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ปด  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 1 สถานี

1 สถานี M.26 ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 1 สถานี
1 สถานี M.26 A ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร

ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 3 สถานี
1 สถานี M.26 ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร

2 สถานี M.49 แมน้ํามูล บานหนองโสน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

3 สถานี M.50 ลําแซะ บานครบุรี อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 2 สถานี
1 สถานี M.26 A ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร

2 สถานี M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

ปด  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 3 สถานี
1 สถานี M.153 ลําโดมใหญ บานกุดเชียงหมุน อ. น้ํายืน จ. อุบลราชธานี

2 สถานี  M.177 ลําตะคอง บานโนนสวาง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

3 สถานี  M.187 หวยเสนง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 3 สถานี
1 สถานี M.26A ลําชี บานละลูน ต.หนองเต็ง อ. กระสัง จ. บุรีรัมย

2 สถานี  M.160 ลําโดมนอย บานโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

3 สถานี  M.185 ลําปลายมาศ บานไผนอย อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย

ปด  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 1 สถานี
1 สถานี M.26 ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 1 สถานี
1 สถานี M.26 A ลําชี บานลําชี อ. เมือง จ. สุรินทร



82

ปด  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 76061 อางเก็บน้ํารองน้ําซับ อ. เมือง จ. อํานาจเจริญ

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 57161 (M.91) หวยสําราญ บานโคกแดง อ. ภูสิงห จ. ศรีสะเกษ

5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคกลาง
ปด  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 1 สถานี

1 สถานี  C.57 หวยรวม บานหวยรวม อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 10 สถานี
1 สถานี C.28A คลองบางแกว ต.ทาอิฐ อ. เมือง จ. อางทอง

2 สถานี C.29A แมน้ําเจาพระยา วัดบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

3 สถานี C.45 แมน้ําเจาพระยา ต.บางน้ําเช่ียว อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

4 สถานี C.46 แมน้ําเจาพระยา ต.ไชโย อ. ไชโย จ. อางทอง

5 สถานี C.47 แมน้ําเจาพระยา ต.ปาโมก อ. ปาโมก จ. อางทอง

6 สถานี TC.60 คลองทาตะโก ต.ทาตะโก อ. ทาตะโก จ. นครสวรรค

7 สถานี TC.61 คลองนํ้ารึม ต.หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค

8 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

9 สถานี TP.90 แมน้ําปง ต.เกาเล้ียว อ. เกาเล้ียว จ. นครสวรรค

10 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี  C.57 หวยรวม บานหวยรวม อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 2 สถานี
1 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

2 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

ปด  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 2 สถานี
1 สถานี C.57 หวยรวม บานหวยรวม อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

2 สถานี  S.39 แมน้ําปาสัก บานบัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 2 สถานี
1 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

2 สถานี TS.43 แมน้ําปาสัก บานพูลทรัพย อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

ปด  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 4 สถานี
1 สถานี C.52A คลองบางประมุง บานสะพานมอญ อ. เมือง จ. นครสวรรค

2 สถานี C.57 หวยรวม บานหวยรวม อ. หวยคต จ. อุทัยธานี

3 สถานี S.39 แมน้ําปาสัก บานบัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

4 สถานี S.40 ลําสนธิ บานจงโก อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี
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เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 15 สถานี
1 สถานี C.4 แมน้ําเจาพระยา สะพานพุทธฯ เขตธนบุรี จ. กรุงเทพมหานคร

2 สถานี C.12 แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร

3 สถานี C.22A แมน้ําเจาพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

4 สถานี C.29 แมน้ําเจาพระยา ปตร.บานแขก อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

5 สถานี C.29A แมน้ําเจาพระยา วัดบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

6 สถานี C.38 แมน้ําเจาพระยา โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

7 สถานี C.45 แมน้ําเจาพระยา ต.บางน้ําเช่ียว อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

8 สถานี C.46 แมน้ําเจาพระยา ต.ไชโย อ. ไชโย จ. อางทอง

9 สถานี C.47 แมน้ําเจาพระยา ต.ปาโมก อ. ปาโมก จ. อางทอง

10 สถานี C.59 คลองกระทุมโพรง บานกระทุมโพรง อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี

11 สถานี Ct.23 หวยรัง บานหวยรัง อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี

12 สถานี  TN.80 ลําเกรียงไกร ต.เกรียงไกร อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค

13 สถานี S.32 แมน้ําปาสัก สถานีดับเพลิง อ. เมือง จ. สระบุรี

14 สถานี S.39 แมน้ําปาสัก บานบัวชุม อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี

15 สถานี S.40 ลําสนธิ บานจงโก อ. ลําสนธิ จ. ลพบุรี

6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันออก
ปด  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 3 สถานี

1 สถานี Kgt.7 แมน้ําประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Z.54 แมน้ําจันทบุรี บานน้ําขุน ก่ิงอ. เขาคิฌกูฎ จ. จันทบุรี

3 สถานี Ny.8 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 2 สถานี
1 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

2 สถานี Ny.7 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี Ny.8 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

ปด  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 3 สถานี
1 สถานี Kgt.7 แมน้ําประจันตคาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี

2 สถานี Z.54 แมน้ําจันทบุรี บานน้ําขุน ก่ิงอ. เขาคิฌกูฎ จ. จันทบุรี

3 สถานี Ny.8 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 2 สถานี
1 สถานี Ny.6A คลองบานนาตอนบน บานชะอม อ. แกงคอย จ. สระบุรี

2 สถานี Ny.7 แมน้ํานครนายก ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก
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7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคตะวันตก
ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 1 สถานี

1 สถานี B.6 หวยแมประจันต สะพานรถยนต อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 20 สถานี
1 สถานี K.2B แมน้ําแมกลอง หนาบานพักผูวาราชการฯ อ. เมือง จ. ราชบุรี

2 สถานี K.3 แมน้ําแมกลอง หนาวัดไชยชุมพล (วัดใต) อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

3 สถานี K.22A หวยแมน้ํานอย บานแมน้ํานอย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

4 สถานี K.36 แมน้ําแควใหญ บานทามะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

5 สถานี K.49 ลําตะเพิน บานยางสูง อ. บอพลอย จ. กาญจนบุรี

6 สถานี K.55 แมน้ําแมกลอง บานคายหลวง อ. บานโปง จ. ราชบุรี

7 สถานี K.56 แมน้ําแมกลอง บานสรอยฟา อ. โพธาราม จ. ราชบุรี

8 สถานี K.57 แมน้ําแมกลอง บานกระดังงา อ. บางคนฑี จ. สมุทรสงคราม

9 สถานี Gt.1 หวยสามรอยยอด บานเขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

10 สถานี Gt.7 คลองบางสะพานใหญ บานวังยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

11 สถานี Gt.15 หวยทราย บานสวนสนหวยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ

12 สถานี Gt.20 คลองบางสะพาน  สะพานรถยนต ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ

13 สถานี T.1 แมน้ําทาจีน หนาที่วาการอําเภอ อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม

14 สถานี T.10 แมน้ําทาจีน ต.ทาพ่ีเล้ียง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

15 สถานี T.13 แมน้ําทาจีน บานบางการอง ต.บางตาเถร อ. สองพ่ีนอง จ. สุพรรณบุรี

16 สถานี T.14 แมน้ําทาจีน ต.สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม

17 สถานี T.15 แมน้ําทาจีน วัดบางไผนารถ ต.บางไทรปา อ. บางเลน จ. นครปฐม

18 สถานี B.1A แมน้ําเพชรบุรี บานไรพะเนียด อ. เมือง จ. เพชรบุรี

19 สถานี B.15 แมน้ําเพชรบุรี สะพานเทศบาล อ. เมือง จ. เพชรบุรี

20 สถานี Pr.1 แมน้ําปราณบุรี บานเขานอย อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

ปด  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 37401 กจ.10 อุทยานฯหวยแมเพรยี ต.หวยแมเพรียง อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุรี

8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้าภาคใต
ปด  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 5 สถานี

1 สถานี X.5B แมน้ําตาป บานทาขาม อ. พุนพิน จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.159A คลองโตะแดง บานลูโปะลือซง อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส

3 สถานี X.168 คลองเทพา บานกาบัง อ. กาบัง จ. ยะลา

4 สถานี X.197 คลองดินแดง บานหนาเขา อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

5 สถานี X.241 คลองกระทูน บานกระทูนใต อ. พิปูน จ. นครศรีธรรมราช
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เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจระดับนํ้า จํานวน 2 สถานี
1 สถานี X.5C แมน้ําตาป บานทาขาม อ. พุนพิน จ. สุราษฎรธานี
2 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี

ปด  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 17 สถานี
1 สถานี X.55 คลองทาดี บานทาใหญ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี X.64 คลองทาแซะ บานทาแซะ อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

3 สถานี X.70 คลองบานตาล บานวังกอง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

4 สถานี X.71B คลองตํ่า บานควนลัง อ. หาดใหญ จ. สงขลา

5 สถานี X.103 คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

6 สถานี X.111 คลองสะเดา บานไทร อ. สะเดา จ. สงขลา

7 สถานี X.165 คลองในเขียว บานทอนหงษ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช

8 สถานี X.167 คลองเสาธง บานเสาธง อ. รอนพิบูลย จ. นครศรีธรรมราช

9 สถานี X.186 คลองตะก่ัวปา บานตลาดเกา อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

10 สถานี X.203 คลองทาดี บานนาปา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

11 สถานี X.204 คลองหาดสมแปน (บน) บานหาดสมแปน อ. เมือง จ. ระนอง

12 สถานี X.209 คลองหาดสมแปน (ลาง) ถนนเพชรเกษม อ. เมือง จ. ระนอง

13 สถานี X.214 คลองละแม (ลาง) บานเขาหลวง อ. ละแม จ. ชุมพร

14 สถานี X.231 คลองละงู (ลาง) บานโกตา อ. ละงู จ. สตูล

15 สถานี X.233 แมน้ําตรัง (บน) บานไสหาร อ. หวยยอด จ. ตรัง

16 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ลาง) บานยานตาขาว อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

17 สถานี X.263  คลองตาหลํา บานปลักหวา  อ. ทาแพ  จ. สตูล

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจปริมาณน้ํา จํานวน 3 สถานี
1 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.192 คลองบางทะ ถนนเจาฟา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

3 สถานี X.187 คลองตะก่ัวปา บานหินดาน อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

ปด  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 6 สถานี
1 สถานี X.55 คลองทาดี บานทาใหญ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี X.70 คลองบานตาล บานวังกอง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

3 สถานี X.167 คลองเสาธง บานเสาธง อ. รอนพิบูลย จ. นครศรีธรรมราช

4 สถานี X.204 คลองหาดสมแปน (บน) บานหาดสมแปน อ. เมือง จ. ระนอง

5 สถานี X.214 คลองละแม (ลาง) บานเขาหลวง อ. ละแม จ. ชุมพร

6 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ลาง) บานยานตาขาว อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 6 สถานี
1 สถานี X.113 คลองหลาปง  บานทุงปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
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2 สถานี X.158 คลองทาตะเภา บานวังครก อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

3 สถานี X.187 คลองตะก่ัวปา บานหินดาน อ. ตะก่ัวปา จ. พังงา

4 สถานี X.235 คลองลําพิกุล บานปากคลอง อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

5 สถานี X.257 คลองจันดี (ลาง) บานปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

6 สถานี X.267  คลองตะโหมด บานแมขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

ปด  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 16 สถานี
1 สถานี X.55 คลองทาดี บานทาใหญ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

2 สถานี X.64 คลองทาแซะ บานทาแซะ อ. ทาแซะ จ. ชุมพร

3 สถานี X.70 คลองบานตาล บานวังกอง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

4 สถานี X.71B คลองตํ่า บานควนลัง อ. หาดใหญ จ. สงขลา

5 สถานี X.103 คลองตะเคียน บานในทอน อ. ไชยา จ. สุราษฎรธานี

6 สถานี X.111 คลองสะเดา บานไทร อ. สะเดา จ. สงขลา

7 สถานี X.165 คลองในเขียว บานทอนหงษ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช

8 สถานี X.167 คลองเสาธง บานเสาธง อ. รอนพิบูลย จ. นครศรีธรรมราช

9 สถานี X.203 คลองทาดี บานนาปา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

10 สถานี X.204 คลองหาดสมแปน (บน) บานหาดสมแปน อ. เมือง จ. ระนอง

11 สถานี X.209 คลองหาดสมแปน (ลาง) ถนนเพชรเกษม อ. เมือง จ. ระนอง

12 สถานี X.214 คลองละแม (ลาง) บานเขาหลวง อ. ละแม จ. ชุมพร

13 สถานี X.231 คลองละงู (ลาง) บานโกตา อ. ละงู จ. สตูล

14 สถานี X.233 แมน้ําตรัง (บน) บานไสหาร อ. หวยยอด จ. ตรัง

15 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ลาง) บานยานตาขาว อ. ยานตาขาว จ. ตรัง

16 สถานี X.263  คลองตาหลํา บานปลักหวา  อ. ทาแพ  จ. สตูล

เปดเพิ่ม  สถานีสํารวจรูปตัดขวางลํานํ้า จํานวน 2 สถานี
1 สถานี X.36 คลองพุมดวง บานทาขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎรธานี

2 สถานี X.192 คลองบางทะ ถนนเจาฟา อ. เมือง จ. ภูเก็ต

ปด  สถานีสํารวจอุตุนิยมวิทยา จํานวน 1 สถานี
1 สถานี 71161 (X.168) คลองเทพา บานกาบัง อ. กาบัง จ. ยะลา
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