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3,5 เวลา 24 เวลา รวม
ภาคเหนือตอนบน 19 58 77 67 31 77 36
ภาคเหนือตอนล่าง 54 18 72 54 23 72 12
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 32 45 77 47 22 77 19
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 41 23 64 36 22 64 31
ภาคกลาง 16 46 62 40 17 40 13
ภาคตะวนัออก 21 31 52 43 17 52 16
ภาคตะวนัตก 19 36 55 33 20 33 28
ภาคใต้ 44 28 72 50 27 50 26

รวม 246 285 531 370 179 465 181

ตารางสรุปจ านวนสถานีส ารวจทางอุทกวทิยา
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2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558
ภาคเหนือตอนบน 75 77 67 67 29 31 75 77 64 36
ภาคเหนือตอนล่าง 74 72 54 54 23 23 74 72 12 12
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 80 77 54 47 22 22 80 77 28 19
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 64 64 37 36 22 22 64 64 31 31
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1 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  77  สถานี
1.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  19  สถานี

1 สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.64 น ้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
3 สถานี P.65 น ้าแม่แตง บา้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
4 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
5 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
6 สถานี W.21 แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
7 สถานี Y.24 น ้าป้ี บา้นมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
8 สถานี Y.30 หว้ยโป่ง บา้นโป่ง อ. งาว จ. ล าปาง
9 สถานี Y.36 น ้าควร บา้นป่าคา อ. ปง จ. พะเยา
10 สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บา้นบญุนาค อ. เวียงสา จ. น่าน
11 สถานี N.63 น ้าแหง บา้นหวัเมือง อ. นานอ้ย จ. น่าน
12 สถานี N.75 น ้าวา้ สะพานทา่ล่ี อ. เวียงสา จ. น่าน
13 สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย
14 สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บา้นดอนสลี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
15 สถานี G.12 น ้าฝาง บา้นใหม่ริมฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
16 สถานี I.6 น ้าแวน บา้นน ้าแวน อ. เชียงค  า จ. พะเยา
17 สถานี I.14 น ้าอิง บา้นน ้าอิง อ. ขนุตาล จ. เชียงราย
18 สถานี I.17 น ้าอิง บา้นเจดียง์าม อ. เมือง จ. พะเยา
19 สถานี Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

1.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  58  สถานี
1 สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.4A น ้าแม่แตง บา้นแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3 สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานทา่นาง อ. เมือง จ. ล าพนู
4 สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม สะพานทา่ขา้ม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
5 สถานี P.20 แม่น ้าปิง บา้นเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
6 สถานี P.21 น ้าแม่ริม บา้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
7 สถานี P.56A น ้าแม่งดั บา้นสหกรณ์ร่มเกลา้ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
8 สถานี P.67 แม่น ้าปิง บา้นแม่แต อ. สนัทราย จ. เชียงใหม่
9 สถานี P.71A น ้าแม่ขาน บา้นกลาง อ. สนัป่าตอง จ. เชียงใหม่
10 สถานี P.73 แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
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11 สถานี P.75 แม่น ้าปิง บา้นช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
12 สถานี P.76 น ้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล าพนู
13 สถานี P.77 น ้าแม่ทา บา้นสบแม่สะป๊วด อ. แม่ทา จ. ล าพนู
14 สถานี P.79 น ้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
15 สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บา้นโป่งดิน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
16 สถานี P.81 น ้าแม่กวง บา้นโป่ง อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
17 สถานี P.82 น ้าแม่วาง บา้นสบวิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
18 สถานี P.84 น ้าแม่วาง บา้นพนัตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
19 สถานี P.85 น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
20 สถานี P.85A น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
21 สถานี P.86 น ้าแม่ออน บา้นโหง้ อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
22 สถานี P.87 น ้าแม่ทา บา้นป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ล าพนู
23 สถานี P.90 แม่น ้าปิง บา้นทบัเด่ือ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
24 สถานี P.91 น ้าแม่ขอด บา้นสนัปู่ เลย อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
25 สถานี P.92 น ้าแม่แตง บา้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
26 สถานี P.93 น ้าแม่ริม บา้นสลวงนอก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
27 สถานี P.94 น ้าแม่แจ่ม บา้นเจียง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
28 สถานี W.1C แม่น ้าวงั สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ล าปาง
29 สถานี W.3A แม่น ้าวงั บา้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล าปาง
30 สถานี W.5A แม่น ้าวงั บา้นเกาะคา อ. เกาะคา จ. ล าปาง
31 สถานี W.6A แม่น ้าวงั บา้นสบปราบ อ. สบปราบ จ. ล าปาง
32 สถานี W.10A แม่น ้าวงั บา้นดอนมูล อ. เมือง จ. ล าปาง
33 สถานี W.16A แม่น ้าวงั บา้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
34 สถานี W.17 น ้าแม่สอย บา้นหนองนาว อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
35 สถานี W.17A น ้าแม่สอย บา้นทุง่ทอง อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
36 สถานี W.18A น ้าแม่ต  ๋า บา้นสบต ๋า อ. เกาะคา จ. ล าปาง
37 สถานี W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บา้นทา่ลอ้ อ. เมือง จ. ล าปาง
38 สถานี W.21A แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
39 สถานี W.22 น ้าแม่จาง บา้นวงัพร้าว อ. เกาะคา จ. ล าปาง
40 สถานี W.25 แม่น ้าวงั บา้นร่องเคาะ อ. วงัเหนือ จ. ล าปาง
41 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
42 สถานี Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่
43 สถานี Y.13A น ้างาว บา้นหลวงเหนือ อ. งาว จ. ล าปาง
44 สถานี Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
45 สถานี Y.31 แม่น ้ายม บา้นทุง่หนอง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
46 สถานี Y.34 น ้าแม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ. เมือง จ. แพร่
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47 สถานี Y.37 แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
48 สถานี Y.37A แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
49 สถานี Y.38 น ้าแม่ค  ามี ต.ในเมือง อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
50 สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หนา้ส านกังานป่าไม้ อ. เมือง จ. น่าน
51 สถานี N.49 น ้ายาว บา้นน ้ายาว อ. ปัว จ. น่าน
52 สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บา้นผาขวาง อ. เมือง จ. น่าน
53 สถานี N.65 หว้ยน ้ายาว บา้นปางสา อ. ทา่วงัผา จ. น่าน
54 สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บา้นตน้ยาง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
55 สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุง่พร้าว อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
56 สถานี G.10 น ้าแม่ลาว บา้นหนองผ  า อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
57 สถานี Kh.72 น ้าแม่ค  า บา้นแม่ค  าหลกัเจ็ด อ. แม่จนั จ. เชียงราย
58 สถานี Kh.89 น ้าแม่จนั บา้นหวัสะพาน อ. แม่จนั จ. เชียงราย

2 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  72  สถานี
2.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  54  สถานี

1 สถานี P.12C แม่น ้าปิง บา้นยา่นรี อ. สามเงา จ. ตาก
2 สถานี P.15 แม่น ้าปิง หนา้วดัศรีภิรมย์ อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บา้นใหม่ อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
4 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
5 สถานี P.50A คลองวงัเจา้ บา้นไทยทวี อ. โกสมัพีนคร จ. ก าแพงเพชร
6 สถานี P.51 คลองประดาง บา้นนาโบสถ์ อ. เมือง จ. ตาก
7 สถานี P.52 หว้ยตาก บา้นตากตก อ. บา้นตาก จ. ตาก
8 สถานี P.78 คลองขลุง บา้นสามเรือน อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
9 สถานี W.4A แม่น ้าวงั บา้นวงัหมนั อ. สามเงา จ. ตาก
10 สถานี W.23 แม่น ้าวงั บา้นเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
11 สถานี W.24 แม่น ้าวงั บา้นทา่ไผ่ อ. สามเงา จ. ตาก
12 สถานี Y.4 แม่น ้ายม ในเมือง อ. เมือง จ. สุโขทยั
13 สถานี Y.14 แม่น ้ายม บา้นดอนระเบียง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
14 สถานี Y.15 แม่น ้ายม บา้นกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทยั
15 สถานี Y.16 แม่น ้ายม บางระก า อ. บางระก า จ. พิษณุโลก
16 สถานี Y.17 แม่น ้ายม สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร
17 สถานี Y.21 หว้ยแม่สิน บา้นนาปลากลั้ง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
18 สถานี Y.26 หว้ยแม่มอก บา้นแม่พุ อ. เถิน จ. ล าปาง
19 สถานี Y.29 หว้ยแม่ฮู้ บา้นแม่ฮู้ อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
20 สถานี Y.33 แม่น ้ายม บา้นคลองตาล อ. ศรีส าโรง จ. สุโขทยั
21 สถานี Y.42 แม่น ้ายม ทา่บวัทอง อ. โพธ์ิประทบัชา้ง จ. พิจิตร
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22 สถานี N.2B แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
23 สถานี N.8A แม่น ้าน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
24 สถานี N.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่งาม อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
25 สถานี N.24A น ้าเขก็ บา้นวงันกแอ่น อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
26 สถานี N.24B น ้าเขก็ บา้นวงัทอง อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
27 สถานี N.28A คลองตรอน บา้นนากล ่า อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
28 สถานี N.29 น ้าฐาน บา้นพร้าว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
29 สถานี N.39 น ้าปาด บา้นฟากทา่ อ. ฟากทา่ จ. อุตรดิตถ์
30 สถานี N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
31 สถานี N.43A หว้ยชมพู บา้นชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
32 สถานี N.53 คลองบษุบง บา้นหว้ยตูม อ. ชนแดน จ. เพชรบรูณ์
33 สถานี N.54 คลองวงัโป่ง บา้นวงัโป่ง อ. วงัโป่ง จ. เพชรบรูณ์
34 สถานี N.55 น ้าภาค บา้นทา่สะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
35 สถานี N.56 หว้ยน ้าปาด บา้นน ้าปาด อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
36 สถานี N.58 น ้าเฟ้ือ บา้นกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
37 สถานี N.59 น ้าคาน บา้นนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
38 สถานี N.62 น ้าคลึง บา้นหว้ยทา่เน้ือ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
39 สถานี N.68 แม่น ้าน่าน บา้นทา่ตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
40 สถานี N.69 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นนาทุง่ใหญ่ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
41 สถานี N.70 หว้ยน ้าคบั บา้นโคกผกัหวาน อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
42 สถานี N.71 หว้ยน ้าปลา บา้นหว้ยน ้าปลา อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
43 สถานี N.72 คลองตรอน บา้นวงัปรากฎ อ. ทองแสนขนั จ. อุตรดิตถ์
44 สถานี N.73 น ้าเขก็ บา้นทานตะวนั อ. เขาคอ้ จ. เพชรบรูณ์
45 สถานี N.74 แม่น ้าน่าน บา้นบางกระทุม่ อ. บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
46 สถานี N.81 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแก่งบวัค  า อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
47 สถานี S.3 แม่น ้าป่าสกั บา้นตาลเด่ียว อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
48 สถานี S.4B แม่น ้าป่าสกั ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบรูณ์
49 สถานี S.10 หว้ยน ้าพงุ บา้นหินฮาว อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
50 สถานี S.17 หว้ยน ้าชุน บา้นฝายวงับน อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
51 สถานี S.33 แม่น ้าป่าสกั บา้นทา่ไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
52 สถานี S.36 แม่น ้าป่าสกั บา้นโนนทอง อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
53 สถานี S.41 น ้ากอ้ บา้นน ้ากอ้ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
54 สถานี S.42 น ้าป่าสกั บา้นบอ่รัง อ. วิเชียรบรีุ จ. เพชรบรูณ์
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2.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  18  สถานี
1 สถานี P.2A แม่น ้าปิง บา้นทา่แค อ. เมือง จ. ตาก
2 สถานี P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี P.16 แม่น ้าปิง บา้นแสนตอ อ. ขาณุวรลกัษบรีุ จ. ก าแพงเพชร
4 สถานี Y.3A แม่น ้ายม บา้นวงัไมข้อน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทยั
5 สถานี Y.5 แม่น ้ายม หนา้อ าเภอโพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร
6 สถานี Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
7 สถานี Y.40 แม่น ้ายม หนา้วดัคงคาราม อ. โพทะเล จ. พิจิตร
8 สถานี N.5A แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
9 สถานี N.7A แม่น ้าน่าน บา้นราชชา้งขวญั อ. เมือง จ. พิจิตร
10 สถานี N.10A แม่น ้าน่าน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร
11 สถานี N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
12 สถานี N.22 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นยางป่าคาย อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
13 สถานี N.27A แม่น ้าน่าน ทา้ยเข่ือนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
14 สถานี N.33 น ้าปาด บา้นวงับา้ง อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
15 สถานี N.36 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองกระทา้ว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
16 สถานี N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
17 สถานี N.66 หว้ยออมสิงห์ บา้นเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
18 สถานี Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  77  สถานี
3.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  32  สถานี

1 สถานี E.57 น ้ายงั บา้นกดุฉิมคุม้ใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
2 สถานี E.64 ล าพะเนียง บา้นนากลาง อ. นาวงั จ. หนองบวัล าภู
3 สถานี E.72 ล าเจียง บา้นเจียง อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
4 สถานี E.73 ล าเจา บา้นวงัตะกู อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
5 สถานี E.76A หว้ยสงักะ บา้นโพน อ. ค าม่วง จ. กาฬสินธุ์
6 สถานี E.79 ล าพองโก บา้นศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย
7 สถานี E.80 หว้ยน ้าพาง บา้นหว้ยหญา้เครือ อ. น ้าหนาว จ. เพชรบรูณ์
8 สถานี E.81 น ้าพอง บา้นฟองใต้ อ. น ้าหนาว จ. เพชรบรูณ์
9 สถานี E.83 ล าสะพงุ บา้นนาเจริญ อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
10 สถานี E.84 แม่น ้าชี บา้นนางแดดโคก อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
11 สถานี E.86 ล าพนัชาด บา้นค าไฮ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี
12 สถานี E.93 น ้าพรม บา้นโนนเขวา อ. เกษตรสมบรูณ์ จ. ชยัภูมิ
13 สถานี Kh.17 แม่น ้าโขง บา้นธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
14 สถานี Kh.54 น ้าอูน บา้นนาหวา้ อ. นาหวา้ จ. นครพนม
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15 สถานี Kh.55 แม่น ้าสงคราม บา้นปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
16 สถานี Kh.68 ล าน ้าบงั บา้นสร้างเมก็ อ. เรณูนคร จ. นครพนม
17 สถานี Kh.69A น ้าก ่า บา้นหนองเรือทอง อ. นาแก จ. นครพนม
18 สถานี Kh.79 หว้ยบงัอี บา้นโนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร
19 สถานี Kh.80 น ้าอูน บา้นนางเต่ิง อ. ภูพาน จ. สกลนคร
20 สถานี Kh.84 หว้ยทราย บา้นหนองเอ่ียนดง อ. ค าชะอี จ. มุกดาหาร
21 สถานี Kh.86 น ้าหมาน บา้นไร่ม่วง อ. เมือง จ. เลย
22 สถานี Kh.90 น ้าพงุ บา้นตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
23 สถานี Kh.91 หว้ยชะโนด บา้นคอนสวรรค์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
24 สถานี Kh.92 หว้ยบางทราย บา้นกา้นเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
25 สถานี Kh.94 น ้าโสม บา้นวงัเลา อ. นายงู จ. อุดรธานี
26 สถานี Kh.95 น ้าสาน บา้นแก่งไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย
27 สถานี Kh.96 หว้ยน ้าเขา้มนั บา้นแก่งแลน อ. ภูเรือ จ. เลย
28 สถานี Kh.99A หว้ยบางทราย บา้นแก่งนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
29 สถานี Kh.106 น ้าหมนั บา้นน ้าหมนั อ. ด่านซา้ย จ. เลย
30 สถานี Kh.108 น ้าอูน บา้นพอกใหญ่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
31 สถานี Kh.112 น ้ายาม บา้นโพธ์ิชยั อ. อากาศอ านวย จ. สกลนคร
32 สถานี Kh.115 แม่น ้าสงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์ อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร

3.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  45  สถานี
1 สถานี E.2A แม่น ้าชี อ. เมือง จ. ยโสธร
2 สถานี E.5 แม่น ้าชี บา้นโนนเปลือย อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
3 สถานี E.6C ล าปะทาว บา้นตาดโตน อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
4 สถานี E.8A แม่น ้าชี บา้นดินด า อ. เมือง จ. มหาสารคาม
5 สถานี E.9 แม่น ้าชี บา้นโจด อ. มญัจาคีรี จ. ขอนแก่น
6 สถานี E.16A แม่น ้าชี บา้นกดุกวา้ง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
7 สถานี E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. ทุง่เขาหลวง จ. ร้อยเอด็
8 สถานี E.20A แม่น ้าชี บา้นฟ้าหยาด อ. มหาชนะชยั จ. ยโสธร
9 สถานี E.21 แม่น ้าชี บา้นแก่งโก อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
10 สถานี E.22B น ้าพอง บา้นทา่เม่า อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น
11 สถานี E.23 แม่น ้าชี บา้นค่าย อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
12 สถานี E.29 น ้าพอง บา้นผานกเคา้ อ. ภูกระดึง จ. เลย
13 สถานี E.32A แม่น ้าชี บา้นหนองออ้ อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
14 สถานี E.54 น ้ายงั บา้นแก่งยาว อ. กฉิุนารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
15 สถานี E.65 ล าปาว บา้นทา่ไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี
16 สถานี E.66A แม่น ้าชี บา้นม่วงลาด อ. จงัหาร จ. ร้อยเอด็
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17 สถานี E.68A ล าพะเนียง บา้นขอ้งโป้ อ. เมือง จ. หนองบวัล าภู
18 สถานี E.70 น ้ายงั บา้นกดุกวา้ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอด็
19 สถานี E.75 ล าปาว บา้นหนองม่วง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
20 สถานี E.85 น ้าเชิญ บา้นโนนหนั อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
21 สถานี E.87 ล าปาว บา้นวงัหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
22 สถานี E.91 แม่น ้าชี บา้นดอนขนวน อ. โกสุมพิสยั จ. มหาสารคาม
23 สถานี E.92 น ้ายงั บา้นทา่งาม อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอด็
24 สถานี E.95 แม่น ้าชี ฝายร้อยเอด็ อ. เชียงขวญั จ. ร้อยเอด็
25 สถานี E.97 แม่น ้าชี ฝาย ยโสธร-พนมไพร อ. พนมไพร จ. ยโสธร
26 สถานี Kh.1 แม่น ้าโขง บา้นมีชยั อ. เมือง จ. หนองคาย
27 สถานี Kh.16B แม่น ้าโขง บา้นทา่ควาย อ. เมือง จ. นครพนม
28 สถานี Kh.18 หว้ยโมง บา้นนาอ่าง อ. บา้นผือ จ. อุดรธานี
29 สถานี Kh.28A แม่น ้าเลย บา้นนาหลกั อ. วงัสะพงุ จ. เลย
30 สถานี Kh.53 หว้ยหลวง บา้นหนองววัซอ อ. หนองววัซอ จ. อุดรธานี
31 สถานี Kh.58A แม่น ้าเลย บา้นฟากเลย อ. เมือง จ. เลย
32 สถานี Kh.61 แม่น ้าเลย บา้นแก่งบง อ. ภูหลวง จ. เลย
33 สถานี Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
34 สถานี Kh.75 น ้าหมนั บา้นหวันายงุ อ. ด่านซา้ย จ. เลย
35 สถานี Kh.77A น ้าทบ บา้นกกซอ้ อ. วงัสะพงุ จ. เลย
36 สถานี Kh.78 น ้าฮวย บา้นน ้าฮวย อ. เมือง จ. เลย
37 สถานี Kh.87 หว้ยบางทรายนอ้ย บา้นขวัสูง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
38 สถานี Kh.93 แม่น ้าสงคราม บา้นโคกค าไหล อ. บา้นดุง จ. อุดรธานี
39 สถานี Kh.97 แม่น ้าโขง บา้นเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย
40 สถานี Kh.98 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่กกแดง อ. เซกา จ. บึงกาฬ
41 สถานี Kh.100 แม่น ้าโขง บา้นพนัล า อ. เมือง จ. บึงกาฬ
42 สถานี Kh.101 หว้ยมุก บา้นแก่นเต่า อ. เมือง จ. มุกดาหาร
43 สถานี Kh.103 หว้ยหลวง บา้นโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี
44 สถานี Kh.104 แม่น ้าโขง วดัศรีบญุเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร
45 สถานี Kh.105 น ้าป่วน บา้นผานอ้ย อ. วงัสะพงุ จ. เลย

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  64  สถานี
4.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  39  สถานี

1 สถานี M.5 แม่น ้ามูล บา้นเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
2 สถานี M.26A ล าชี บา้นละลูน อ. กระสงั จ. บรีุรัมย์
3 สถานี M.32 ล าเซบาย บา้นเชียงเพง็ อ. ป่าต้ิว  จ. ยโสธร
4 สถานี M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว  จ. นครราชสีมา
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5 สถานี M.66 หว้ยขะยงุ บา้นวงัชมภู อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
6 สถานี M.75 หว้ยกวา้ง บา้นแก่งยาง อ. พิบลูมงัสาหาร  จ. อุบลราชธานี
7 สถานี M.95 ล าเสียวใหญ่ บา้นกู่ อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอด็
8 สถานี M.98 หว้ยทา บา้นพยห์ุ อ. พยห์ุ  จ. ศรีสะเกษ
9 สถานี M.104 แม่น ้ามูล บา้นวงัปรัด อ. คูเมือง  จ. บรีุรัมย์
10 สถานี M.108 ล าพงัชู บา้นสระขดุ อ. ชุมพลบรีุ จ. สุรินทร์
11 สถานี M.110 หว้ยตุงลุง บา้นดอนใหญ่ใต้ อ. ศรีเมืองใหม่  จ. อุบลราชธานี
12 สถานี M.112 หว้ยตะโคง บา้นโคกใหญ่ อ. สตึก จ. บรีุรัมย์
13 สถานี M.119 ล าเชียงสา บา้นโคกสะแกราช อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา
14 สถานี M.124 หว้ยตะกัว่ บา้นโนน อ. บา้นใหม่ไชยพจน ์ จ. บรีุรัมย์
15 สถานี M.125 หว้ยแอก บา้นหว้ยไฮ อ. บา้นใหม่ไชยพจน ์ จ. บรีุรัมย์
16 สถานี  M.127 หว้ยตาเทียว  บา้นนาไฮ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
17 สถานี M.132 หว้ยสะพือ บา้นโหมน อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
18 สถานี M.137 หว้ยเหนือ บา้นระกา อ. ขขุนัธ ์ จ. ศรีสะเกษ
19 สถานี M.142 หว้ยขะยงุ  บา้นโดนอาวร์ อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
20 สถานี M.143 หว้ยสงักด บา้นหนองใหญ่ อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
21 สถานี M.153 ล าโดมใหญ่ บา้นกดุเชียงหมุน อ. น ้ายืน 
22 สถานี M.154 หว้ยหลวง บา้นนาจะหลวย อ. นาจะหลวย  จ. อุบลราชธานี
23 สถานี M.155 หว้ยละโอง บา้นนาผือ อ. เมือง  จ. อ านาจเจริญ
24 สถานี M.156 หว้ยบา้น บา้นนาผือ อ. เมือง  จ. อ านาจเจริญ
25 สถานี M.157 หว้ยโพง บา้นนิคม อ. ป่าต้ิว จ. ยโสธร
26 สถานี M.159 ล าชี บา้นหลุมดิน อ. จอมพระ  จ. สุรินทร์
27 สถานี M.160 ล าโดมนอ้ย บา้นโพนงาม อ. บณุฑริก  จ. อุบลราชธานี
28 สถานี M.170 ล าโดมใหญ่ บา้นค าส าราญ อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี
29 สถานี M.172 คลองไผ่ บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
30 สถานี M.175 ล าพลบัพลา บา้นหนองสาหร่าย อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอด็
31 สถานี M.176 หว้ยขะยงุ บา้นโนนศรีไคล อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
32 สถานี M.178 หว้ยขหุลุ บา้นหนองเต่า อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
33 สถานี M.179A ล าเซบาย บา้นป่าก่อ อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี
34 สถานี M.180 ล าพระเพลิง บา้นทา่เยีย่ม อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา
35 สถานี M.181 แม่น ้ามูล บา้นทา่วงัยาง อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
36 สถานี  M.182 แม่น ้ามูล บา้นสีถาน อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
37 สถานี  M.183 หว้ยหินลบั บา้นคลองหินลบั อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
38 สถานี  M.185 ล าปลายมาศ บา้นไผน่อ้ย อ. ล าปลายมาศ จ. บรีุรัมย์
39 สถานี  M.187 หว้ยเสนง ใกลส้ถานีประมงน ้าจืด อ. เมือง  จ. สุรินทร์
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4.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  5  เวลา จ านวน  2  สถานี
1 สถานี M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.152 หว้ยบอน บา้นโพนทองนอ้ย อ. น ้ายืน  จ. อุบลราชธานี

4.3 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  23  สถานี
1 สถานี M.2A แม่น ้ามูล บา้นด่านตะกา        อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.4 แม่น ้ามูล บา้นพงสวาย อ. ทา่ตูม  จ. สุรินทร์
3 สถานี M.6A แม่น ้ามูล บา้นสตึก อ. สตึก  จ. บรีุรัมย์
4 สถานี M.7 แม่น ้ามูล สะพานเสรีประชาธิปไตย อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
5 สถานี M.9 หว้ยส าราญ ชุมชนสะพานขาว อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ
6 สถานี M.11B แม่น ้ามูล บา้นโพธ์ิตาก อ. พิบลูมงัสาหาร  จ. อุบลราชธานี
7 สถานี M.42 หว้ยทบัทนั บา้นหว้ยทบัทนั อ. หว้ยทบัทนั  จ. ศรีสะเกษ
8 สถานี M.43A ล าตะคอง บา้นทา่มะปรางค์ อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
9 สถานี M.49 แม่น ้ามูล บา้นหนองโสน อ. ครบรีุ  จ. นครราชสีมา
10 สถานี M.50 ล าแซะ บา้นครบรีุ อ. ครบรีุ จ. นครราชสีมา
11 สถานี M.69 ล าเซบก บา้นทา่บอแบง อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
12 สถานี M.89 ล าตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
13 สถานี M.91 หว้ยส าราญ บา้นโคกแดง อ. ภูสิงห์  จ. ศรีสะเกษ
14 สถานี  M.164 ล าตะคอง  ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
15 สถานี  M.171 ล าพระเพลิง บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
16 สถานี M.173 แม่น ้ามูล บา้นโนนสะอาด อ. โชคชยั  จ. นครราชสีมา
17 สถานี  M.177 ล าตะคอง บา้นโนนสว่าง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
18 สถานี  M.184 แม่น ้ามูล บา้นซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
19 สถานี  M.186 ล าจกัราช บา้นโนนคอย อ. จกัราช จ. นครราชสีมา
20 สถานี  M.188 ล าเชียงไกร บา้นบวั อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา
21 สถานี  M.190 หว้ยส าราญ บา้นขวาว อ. อุทมุพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ
22 สถานี  M.191 ล าตะคอง บา้นโคกกรวด อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
23 สถานี  M.192 หว้ยไผ่ บา้นโนนค่า อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  62  สถานี
5.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  16  สถานี

1 สถานี C.12 แม่น ้าเจา้พระยา กรมชลประทานสามเสน เขตดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร
2 สถานี C.44 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นอินทร์บรีุ อ. อินทร์บรีุ จ. สิงห์บรีุ
3 สถานี C.45 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางน ้าเช่ียว อ. พรหมบรีุ จ. สิงห์บรีุ
4 สถานี C.47 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป่าโมก อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง
5 สถานี Ct.20 หว้ยทบัเสลา บา้นสะพานเหลก็ อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
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6 สถานี Ct.21 หว้ยกา้นยาว บา้นบึงโคกชา้ง อ. สว่างอารมณ์ จ. อุทยัธานี
7 สถานี Ct.22 หว้ยขวี บา้นหมกแถว อ. หนองขาหยา่ง จ. อุทยัธานี
8 สถานี Ct.23 หว้ยรัง บา้นหว้ยรัง อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
9 สถานี Ct.24 คลองระแวง บา้นจกัษา อ. เมือง จ. อุทยัธานี
10 สถานี N.14A แม่น ้าน่าน  วดัหลวงพอ่แกว้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
11 สถานี N.76 คลองหว้ยชนั บา้นหนองขอน อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
12 สถานี N.77 คลองทา่มะนาว บา้นคลองคลา้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
13 สถานี  N.78 คลองบา้นบึง บา้นหนองเต่าใต้ อ. เกา้เล้ียว จ. นครสวรรค์
14 สถานี N.79 คลองหว้ยร้ัว บา้นยางใหญ่ อ. เกา้เล้ียว จ. นครสวรรค์
15 สถานี S.32 แม่น ้าป่าสกั สถานีแพดบัเพลิง อ. เมือง จ. สระบรีุ
16 สถานี T.11 หว้ยกระเสียว บา้นผาทัง่ อ. บา้นไร่ จ. อุทยัธานี

5.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  46  สถานี
1 สถานี C.2 แม่น ้าเจา้พระยา ค่ายจิรประวติั อ. เมือง จ. นครสวรรค์
2 สถานี C.3 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางพดุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บรีุ
3 สถานี C.4 แม่น ้าเจา้พระยา สะพานพทุธฯ เขตธนบรีุ จ. กรุงเทพมหานคร
4 สถานี C.7A แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางแกว้ อ. เมือง จ. อ่างทอง
5 สถานี C.13 แม่น ้าเจา้พระยา ทา้ยเข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
6 สถานี C.22A แม่น ้าเจา้พระยา กรมชลประทานปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบรีุ
7 สถานี C.28A คลองบางแกว้ บา้นอิฐ อ. เมือง จ. อ่างทอง
8 สถานี C.29 แม่น ้าเจา้พระยา ปตร.บา้นแขก อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา
9 สถานี C.29A แม่น ้าเจา้พระยา ศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร อ. บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา
10 สถานี C.30 หว้ยขนุแกว้ บา้นสมอทอง อ. หว้ยคต จ. อุทยัธานี
11 สถานี C.35 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป้อม อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา
12 สถานี C.36 คลองบางหลวง บา้นบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
13 สถานี C.37 คลองบางบาล บา้นบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
14 สถานี C.38 แม่น ้าเจา้พระยา โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง อ. เมือง จ. ปทมุธานี
15 สถานี C.46 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นไชโย อ. ไชโย จ. อ่างทอง
16 สถานี C.51 หว้ยขนุแกว้ บา้นกดุจอก อ. หนองมะโมง จ. ชยันาท
17 สถานี C.53 แม่น ้าเจา้พระยา การทา่เรือฯ เขตคลองเตย จ. กรุงเทพมหานคร
18 สถานี C.54 แม่น ้าเจา้พระยา ป้อมพระจุลฯ อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
19 สถานี C.55 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นกระแซง อ. เมือง จ. ปทมุธานี
20 สถานี C.56 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นทา่น ้าออ้ย อ. พยหุะคีรี จ. นครสวรรค์
21 สถานี C.58 คลองกระทง บา้นหนองบวั อ. วดัสิงห์ จ. ชยันาท
22 สถานี C.60 คลองทา่ตะโก บา้นทา่ตะโก อ. ทา่ตะโก จ. นครสวรรค์
23 สถานี Ct.2A แม่น ้าสะแกกรัง บา้นหาดทนง อ. เมือง จ. อุทยัธานี
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24 สถานี Ct.4 น ้าแม่วงก์ บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์
25 สถานี Ct.5A น ้าแม่วงก์ บา้นปางมะค่า อ. ขาณุวรลกัษณ์บรีุ จ. ก าแพงเพชร
26 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บา้นใหม่คลองเจริญ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
27 สถานี Ct.8 น ้าแม่วงก์ บา้นโคกหมอ้ อ. ทพัทนั จ. อุทยัธานี
28 สถานี Ct.9 หว้ยทบัเสลา บา้นบุง่อา้ยเจ้ียม อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
29 สถานี Ct.19 หว้ยตากแดด บา้นดอนใหญ่ อ. เมือง จ. อุทยัธานี
30 สถานี N.37 แม่น ้าน่าน บา้นทบักฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
31 สถานี N.67 แม่น ้าน่าน วดัเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
32 สถานี  N.80 คลองเกรียงไกร บา้นบางพระหลวง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
33 สถานี P.17 แม่น ้าปิง บา้นทา่ง้ิว อ. บรรพตพิสยั จ. นครสวรรค์
34 สถานี P.98 แม่น ้าปิง บา้นเกา้เล้ียว อ. เกา้เล้ียว จ. นครสวรรค์
35 สถานี S.5 แม่น ้าป่าสกั รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา
36 สถานี S.7A ล ามวกเหลก็ วดัทา่ระหดั อ. วงัม่วง จ. สระบรีุ
37 สถานี S.9 แม่น ้าป่าสกั บา้นป่า อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
38 สถานี S.14 ล าสนธิ บา้นทา่รวก อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
39 สถานี S.26 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนพระรามหก อ. ทา่เรือ จ. พระนครศรีอยธุยา
40 สถานี S.28 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
41 สถานี S.39 แม่น ้าป่าสกั บา้นบวัชุม อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
42 สถานี S.40 ล าสนธิ บา้นจงโก อ. ล าสนธิ จ. ลพบรีุ
43 สถานี S.44 แม่น ้าป่าสกั บา้นเสาไห้ อ. เสาไห้ จ. สระบรีุ
44 สถานี T.12A หว้ยกระเสียว บา้นทบัหมนั อ. ด่านชา้ง จ. สุพรรณบรีุ
45 สถานี Y.41 แม่น ้ายม บา้นทา่ไม้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
46 สถานี L.2B แม่น ้าลพบรีุ บา้นโพธ์ิเกา้ตน้ อ. เมือง จ. ลพบรีุ

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  52  สถานี
6.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  21  สถานี

1 สถานี Kgt.3 แม่น ้าปราจีนบรีุ  ต.ในเมือง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บา้นโนนสุขภูมิ อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี Kgt.18 คลองสียดั บา้นทา่กลอย อ. ทา่ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา
4 สถานี Kgt.19A คลองหลวง อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
5 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บา้นวงัหมนั อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
6 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ่ บา้นภูเงิน อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
7 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บา้นทุง่กบินทร์ อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
8 สถานี Kgt.41 คลองกะวดักองใหญ่ บา้นโคกนอ้ย อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
9 สถานี Kgt.47 คลองพระสทึง บา้นด่านชยัพฒันา อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
10 สถานี Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
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11 สถานี Z.46 คลองโสน บา้นนนทรีย์ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
12 สถานี Z.47A คลองจนัทิ บา้นคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด
13 สถานี Z.52 คลองพรานบญุ บา้นคลองยายไท อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
14 สถานี Z.53 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นทุง่ตาอิน อ. เขาคิฌกฎู จ. จนัทบรีุ
15 สถานี Z.55 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นวงัจะอา้ย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
16 สถานี Z.56 คลองทุง่เพล บา้นตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
17 สถานี Tl.3 คลองพระพทุธ บา้นพงังอน อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
18 สถานี Tl.4 คลองตาคง บา้นคลองตาคง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
19 สถานี Tl.6 คลองทุง่กร่าง บา้นทุง่กร่าง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
20 สถานี Ny.1B แม่น ้านครนายก บา้นเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก
21 สถานี Ny.6 คลองบา้นนาตอนบน บา้นชะอม อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ

6.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  31  สถานี
1 สถานี Kgt.1 แม่น ้าปราจีนบรีุ  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.6 แม่น ้าปราจีนบรีุ อ. ศรีมหาโพธ์ิ จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บา้นเขาฉกรรจ์ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
4 สถานี Kgt.10 คลองพระสทึง บา้นสระขวญั อ. เมือง จ. สระแกว้
5 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้
6 สถานี Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
7 สถานี Kgt.15A หว้ยโสมง บา้นแก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
8 สถานี Kgt.30 แม่น ้าบางปะกง  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
9 สถานี Kgt.33 แควน ้าใส บา้นหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
10 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บา้นทา่ระพา อ. เมือง จ. สระแกว้
11 สถานี Kgt.43 แควหนุมาน อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
12 สถานี Kgt.44 คลองพระปรง บา้นแก่งไทร อ. เมือง จ. สระแกว้
13 สถานี Kgt.45 คลองพระสทึง บา้นตาเรืองล่าง อ. สอยดาว จ. จนัทบรีุ
14 สถานี Kgt.51 คลองประจนัตคาม บา้นประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม จ. ปราจีนบรีุ
15 สถานี Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
16 สถานี Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
17 สถานี Z.13 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นปึก อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
18 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บา้นฉมนั อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
19 สถานี Z.21 คลองหินดาด บา้นโป่งโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
20 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
21 สถานี Z.30 คลองสะตอ บา้นหนองบวั อ. เขาสมิง จ. ตราด
22 สถานี Z.38 คลองทบัมา บา้นเขาโบสถ์ อ. เมือง จ. ระยอง
23 สถานี Z.42 คลองประแกต บา้นประแกต อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
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24 สถานี Z.45 คลองแอ่ง บา้นคอแล อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
25 สถานี Z.57 แม่น ้าจนัทบรีุ สะพานวดัจนัทนาราม อ. เมือง จ. จนัทบรีุ
26 สถานี Z.58 คลองใหญ่ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. เขาสมิง จ. ตราด
27 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบา้นบอ่ไร่ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
28 สถานี Z.62 คลองใหญ่ บา้นค่าย อ. บา้นค่าย จ. ระยอง

29 สถานี Ny.3 คลองบา้นนาตอนล่าง บา้นป่าขะ อ. บา้นนา จ. นครนายก
30 สถานี Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
31 สถานี Ny.7 แม่น ้านครนายก  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก

7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  55  สถานี
7.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  19  สถานี

1 สถานี K.2B แม่น ้าแม่กลอง หนา้บา้นพกัผูว้่าราชการฯ อ. เมือง จ. ราชบรีุ
2 สถานี K.22A หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.30 หว้ยน ้าเลาะ บา้นไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
5 สถานี K.32A หว้ยบอ้งต้ี บา้นบอ้งต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
6 สถานี K.38A หว้ยล่ินถ่ิน บา้นหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
7 สถานี K.39 หว้ยองธิ บา้นองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
8 สถานี K.50 หว้ยดิโส บา้นหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
9 สถานี K.55 แม่น ้าแม่กลอง บา้นค่ายหลวง อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรีุ
10 สถานี K.56 แม่น ้าแม่กลอง บา้นสร้อยฟ้า อ. โพธาราม จ. ราชบรีุ
11 สถานี K.57 แม่น ้าแม่กลอง บา้นกระดงังา อ. บางคนฑี จ. สมุทรสงคราม
12 สถานี K.60 หว้ยกยุมัง่ บา้นกยุมัง่  ต.กยุมัง่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
13 สถานี Gt.8 คลองหวา้โทน บา้นไร่คลอง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
14 สถานี Gt.12 คลองล าชู บา้นหว้ยสกั อ. บางสะพานนอ้ย จ. ประจวบคีรีขนัธ์
15 สถานี Gt.15 หว้ยทราย บา้นสวนสนหว้ยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
16 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บา้นหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
17 สถานี Gt.17 หว้ยยาง บา้นหว้ยยาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
18 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บา้นจะกะบน อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
19 สถานี Gt.19 คลองอ่างทอง บา้นอ่างทอง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์

7.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  36  สถานี
1 สถานี K.3A แม่น ้าแม่กลอง บา้นลุ่ม อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.11A แม่น ้าแม่กลอง บา้นวงัขนาย อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.12 ล าตะเพิน บา้นทุง่นานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
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5 สถานี K.17 ล าภาชี บา้นบอ่ อ. สวนผ้ึง จ. ราชบรีุ
6 สถานี K.25A หว้ยทา่เคย บา้นคา อ. บา้นคา จ. ราชบรีุ
7 สถานี K.31 หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นน ้าโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
8 สถานี K.35A แม่น ้าแควใหญ่ บา้นหนองบวั อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
9 สถานี K.36 แม่น ้าแควใหญ่ บา้นทา่มะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
10 สถานี K.37 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นวงัเยน็ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
11 สถานี K.49 ล าตะเพิน บา้นยางสูง อ. บอ่พลอย จ. กาญจนบรีุ
12 สถานี K.53 หว้ยแม่กระบาล บา้นศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
13 สถานี K.54 แม่น ้าแควนอ้ย สะพานรถยนตบ์า้นล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
14 สถานี K.58 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
15 สถานี K.61 ล าภาชี  ต.ด่านทบัตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบรีุ
16 สถานี K.62 ล าภาชี บา้นหนองไผ่ อ. ด่านมะขามเต้ีย จ. กาญจนบรีุ
17 สถานี Gt.1 หว้ยสามร้อยยอด บา้นเขาแดง อ. กยุบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์
18 สถานี Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ บา้นวงัยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
19 สถานี Gt.9 คลองทบัสะแก บา้นกลาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
20 สถานี Gt.10 คลองกรูด บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
21 สถานี Gt.11 คลองใหญ่ บา้นชา้งแรก อ. บางสะพานนอ้ย จ. ประจวบคีรีขนัธ์
22 สถานี Gt.20 คลองบางสะพาน  สะพานรถยนต ์ร.ร.อนุบาลบางสะพานอ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
23 สถานี T.1 แม่น ้าทา่จีน หนา้ท่ีว่าการอ าเภอ อ. นครชยัศรี จ. นครปฐม
24 สถานี T.10 แม่น ้าทา่จีน  ต.ทา่พ่ีเล้ียง อ. เมือง จ. สุพรรณบรีุ
25 สถานี T.13 แม่น ้าทา่จีน บา้นบางการ้อง  ต.บางตาเถร อ. สองพ่ีนอ้ง จ. สุพรรณบรีุ
26 สถานี T.14 แม่น ้าทา่จีน  ต.สามพราน อ. สามพราน จ. นครปฐม
27 สถานี T.15 แม่น ้าทา่จีน วดับางไผน่ารถ ต.บางไทรป่า อ. บางเลน จ. นครปฐม
28 สถานี B.3A แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสองพ่ีนอ้ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
29 สถานี B.6 หว้ยแม่ประจนัต์ สะพานรถยนต์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
30 สถานี B.8A หว้ยผาก บา้นโพรงเข ้ ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
31 สถานี B.9 แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสาระเห็ด  ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
32 สถานี B.10 แม่น ้าเพชรบรีุ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
33 สถานี B.11 หว้ยแม่ประจนัต์ บา้นจะโปรง อ. หนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบรีุ
34 สถานี B.15 แม่น ้าเพชรบรีุ สะพานเทศบาล อ. เมือง จ. เพชรบรีุ
35 สถานี Ky.3 แม่น ้ากยุบรีุ บา้นทุง่แฝก อ. กยุบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์
36 สถานี Pr.1 แม่น ้าปราณบรีุ บา้นเขานอ้ย อ. ปราณบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์
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8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้  เปิดส ารวจระดบัน า้ รวม  72  สถานี
8.1 สถานีส ารวจระดบัน า้  3  เวลา จ านวน  44  สถานี

1 สถานี X.36 คลองพมุดวง บา้นทา่ขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี
2 สถานี X.44 คลองอู่ตะเภา บา้นหาดใหญ่ใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
3 สถานี X.47 แม่น ้าตรัง บา้นทา่จีน อ. เมือง จ. ตรัง
4 สถานี X.55 คลองทา่ดี บา้นทา่ใหญ่ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
5 สถานี X.56 แม่น ้าตรัง บา้นทา่ประดู่ อ. หว้ยยอด จ. ตรัง
6 สถานี X.64 คลองทา่แซะ บา้นทา่แซะ อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
7 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บา้นนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
8 สถานี X.68 คลองทา่แค บา้นทา่แค อ. เมือง จ. พทัลุง
9 สถานี X.70 คลองบา้นตาล บา้นวงักอ้ง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
10 สถานี X.71B คลองต ่า บา้นควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
11 สถานี X.73 คลองตนัหยงมสั บา้นตนัหยงมสั อ. ระแงะ จ. นราธิวาส
12 สถานี X.90 คลองอู่ตะเภา บา้นบางศาลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
13 สถานี X.109 คลองบางแกว้ บา้นควนอินนอโม อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
14 สถานี X.112 คลองอู่ตะเภา บา้นตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา
15 สถานี X.113 คลองหลา้ปัง  บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
16 สถานี X.128A คลองละมอ บา้นทุง่กล้ิง อ. นาโยง จ. ตรัง
17 สถานี X.149 คลองกลาย บา้นหวันา อ. นบพิต า จ. นครศรีธรรมราช
18 สถานี X.158 คลองทา่ตะเภา บา้นวงัครก อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
19 สถานี X.167 คลองเสาธง บา้นเสาธง อ. ร่อนพิบลูย์ จ. นครศรีธรรมราช
20 สถานี X.170 คลองล า บา้นคลองล า อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง
21 สถานี X.173A คลองอู่ตะเภา  บา้นม่วงกอ็ง อ. สะเดา จ. สงขลา
22 สถานี X.187 คลองตะกัว่ป่า บา้นหินดาน อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
23 สถานี X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บา้นเกต็โฮ่ อ. กระทู้ จ. ภูเกต็
24 สถานี X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเกต็ อ. เมือง จ. ภูเกต็
25 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
26 สถานี X.198 คลองสินปนุ บา้นบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
27 สถานี X.200 คลองทา่ดี บา้นวงัไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
28 สถานี X.203 คลองทา่ดี บา้นนาป่า อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
29 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง
30 สถานี X.229 คลองนางนอ้ย (บน) บา้นตน้ปริง อ. นาโยง จ. ตรัง
31 สถานี X.230 คลองนางนอ้ย (ล่าง) บา้นทา่ปราบ (1) อ. เมือง จ. ตรัง
32 สถานี X.231A คลองละงู ชุมชนประชาบ ารุง อ. ละงู จ. สตูล
33 สถานี X.234 แม่น ้าตรัง (ล่าง) บา้นป่าหมาก อ. เมือง จ. ตรัง
34 สถานี X.237 คลองโตน บา้นน ้าร้อน อ. ควนกาหลง จ. สตูล
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35 สถานี X.243 แม่น ้าตาปี บา้นควนกลาง (1) อ. พิปนู จ. นครศรีธรรมราช
36 สถานี X.245 คลองพงังา บา้นบางตง อ. เมือง จ. พงังา
37 สถานี X.247 คลองทา่แซะ บา้นวงัมะปราง อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
38 สถานี X.248 คลองรับร่อ บา้นหาดใน อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
39 สถานี X.259 คลองโตรม บา้นโตรม อ. ชยับรีุ จ. สุราษฎร์ธานี
40 สถานี X.260 คลองอิปัน (ล่าง) บา้นอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
41 สถานี X.265 คลองนุย้ หนา้วดัภูผาพิมุข อ. เมือง จ. พทัลุง
42 สถานี X.266 คลองป่าบอน บา้นโหละ๊หาร อ. ป่าบอน จ. พทัลุง
43 สถานี X.267 คลองตะโหมด บา้นแม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
44 สถานี X.276 คลองทา่แนะ (บน) บา้นเขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พทัลุง

8.2 สถานีส ารวจระดบัน า้  24  เวลา จ านวน  28  สถานี
1 สถานี X.5C แม่น ้าตาปี บา้นทา่ขา้ม อ. พนุพิน จ. สุราษฎร์ธานี
2 สถานี X.10A แม่น ้าปัตตานี สะพานเดชานุชิต อ. เมือง จ. ปัตตานี
3 สถานี X.37A แม่น ้าตาปี บา้นยา่นดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
4 สถานี X.40A แม่น ้าปัตตานี บา้นทา่สาป อ. เมือง จ. ยะลา
5 สถานี X.40B แม่น ้าปัตตานี ทา้ยเข่ือนปัตตานี อ. เมือง จ. ยะลา
6 สถานี X.53A คลองชุมพร บา้นวงัไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร
7 สถานี X.77 แม่น ้าปัตตานี บา้นหวัสะพาน อ. บนันงัสตา จ. ยะลา
8 สถานี X.119 แม่น ้าโก-ลก บา้นมูโน๊ะ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
9 สถานี X.119A แม่น ้าโก-ลก บริเวณสะพานลนัตู อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
10 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บา้นปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
11 สถานี X.150 คลองละงู บา้นวงัพระเคียน อ. ละงู จ. สตูล
12 สถานี X.174 คลองหวะ บา้นคลองหวะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
13 สถานี X.175 คลองยะหา บา้นยะหา อ. ยะหา จ. ยะลา
14 สถานี X.180 คลองทา่ตะเภา สะพานเทศบาล 2 อ. เมือง จ. ชุมพร
15 สถานี X.184 แม่น ้าสายบรีุ บา้นซากอ อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส
16 สถานี X.186 คลองตะกัว่ป่า บา้นตลาดเก่า อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
17 สถานี X.188A คลองรมณีย์ บา้นรมณีย์ อ. กะปง จ. พงังา
18 สถานี X.195 แม่น ้าตาปี บา้นทา่โพธ์ิ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
19 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
20 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
21 สถานี X.213 คลองหลงัสวน (บน) บา้นพะโตะ๊ อ. พะโตะ๊ จ. ชุมพร
22 สถานี X.214 คลองละแม (ล่าง) บา้นเขาหลวง อ. ละแม จ. ชุมพร
23 สถานี X.215A คลองละแม (บน) บา้นยวนไทร อ. ละแม จ. ชุมพร
24 สถานี X.217 แม่น ้าตาปี บา้นเคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี
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25 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บา้นยา่นตาขาว อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง
26 สถานี X.261 คลองทา่แพร (บน) บา้นการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล
27 สถานี X.274 แม่น ้าโก-ลก บา้นบเูกะ๊ตา อ. แวง้ จ. นราธิวาส
28 สถานี X.279 คลองดุสน บา้นปันจอร์ อ. ควนโดน จ. สตูล
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1 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  67  สถานี
1 สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.4A น ้าแม่แตง บา้นแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3 สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานทา่นาง อ. เมือง จ. ล าพนู
4 สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม สะพานทา่ขา้ม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
5 สถานี P.20 แม่น ้าปิง บา้นเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
6 สถานี P.21 น ้าแม่ริม บา้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
7 สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
8 สถานี P.56A น ้าแม่งดั บา้นสหกรณ์ร่มเกลา้ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
9 สถานี P.67 แม่น ้าปิง บา้นแม่แต อ. สนัทราย จ. เชียงใหม่
10 สถานี P.71A น ้าแม่ขาน บา้นกลาง อ. สนัป่าตอง จ. เชียงใหม่
11 สถานี P.73 แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
12 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
13 สถานี P.75 แม่น ้าปิง บา้นช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
14 สถานี P.76 น ้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล าพนู
15 สถานี P.77 น ้าแม่ทา บา้นสบแม่สะป๊วด อ. แม่ทา จ. ล าพนู
16 สถานี P.79 น ้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
17 สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บา้นโป่งดิน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
18 สถานี P.81 น ้าแม่กวง บา้นโป่ง อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
19 สถานี P.82 น ้าแม่วาง บา้นสบวิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
20 สถานี P.84 น ้าแม่วาง บา้นพนัตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
21 สถานี P.85 น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
22 สถานี P.86 น ้าแม่ออน บา้นโหง้ อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
23 สถานี P.87 น ้าแม่ทา บา้นป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ล าพนู
24 สถานี P.91 น ้าแม่ขอด บา้นสนัปู่ เลย อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
25 สถานี P.92 น ้าแม่แตง บา้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
26 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
27 สถานี P.93 น ้าแม่ริม บา้นสลวงนอก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
28 สถานี W.1C แม่น ้าวงั สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ล าปาง
29 สถานี W.3A แม่น ้าวงั บา้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล าปาง
30 สถานี W.5A แม่น ้าวงั บา้นเกาะคา อ. เกาะคา จ. ล าปาง
31 สถานี W.6A แม่น ้าวงั บา้นสบปราบ อ. สบปราบ จ. ล าปาง
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32 สถานี W.10A แม่น ้าวงั บา้นดอนมูล อ. เมือง จ. ล าปาง
33 สถานี W.16A แม่น ้าวงั บา้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
34 สถานี W.17 น ้าแม่สอย บา้นหนองนาว อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
35 สถานี W.17A น ้าแม่สอย บา้นทุง่ทอง อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
36 สถานี W.18A น ้าแม่ต  ๋า บา้นสบต ๋า อ. เกาะคา จ. ล าปาง
37 สถานี W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บา้นทา่ลอ้ อ. เมือง จ. ล าปาง
38 สถานี W.21 แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
39 สถานี W.22 น ้าแม่จาง บา้นวงัพร้าว อ. เกาะคา จ. ล าปาง
40 สถานี W.25 แม่น ้าวงั บา้นร่องเคาะ อ. วงัเหนือ จ. ล าปาง
41 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
42 สถานี Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่
43 สถานี Y.13A น ้างาว บา้นหลวงเหนือ อ. งาว จ. ล าปาง
44 สถานี Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
45 สถานี Y.24 น ้าป้ี บา้นมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
46 สถานี Y.30 หว้ยโป่ง บา้นโป่ง อ. งาว จ. ล าปาง
47 สถานี Y.31 แม่น ้ายม บา้นทุง่หนอง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
48 สถานี Y.34 น ้าแม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ. เมือง จ. แพร่
49 สถานี Y.36 น ้าควร บา้นป่าคา อ. ปง จ. พะเยา
50 สถานี Y.37 แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
51 สถานี Y.38 น ้าแม่ค  ามี บา้นแม่ค  ามีต  าหนกัธรรม อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
52 สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หนา้ส านกังานป่าไม้ อ. เมือง จ. น่าน
53 สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บา้นบญุนาค อ. เวียงสา จ. น่าน
54 สถานี N.49 น ้ายาว บา้นน ้ายาว อ. ปัว จ. น่าน
55 สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บา้นผาขวาง อ. เมือง จ. น่าน
56 สถานี N.65 หว้ยน ้ายาว บา้นปางสา อ. ทา่วงัผา จ. น่าน
57 สถานี N.75 น ้าวา้ สะพานทา่ล่ี อ. เวียงสา จ. น่าน
58 สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย
59 สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บา้นตน้ยาง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
60 สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุง่พร้าว อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
61 สถานี G.10 น ้าแม่ลาว บา้นหนองผ  า อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
62 สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บา้นดอนสลี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
63 สถานี I.14 น ้าอิง บา้นน ้าอิง อ. ขนุตาล จ. เชียงราย
64 สถานี I.17 น ้าอิง บา้นเจดียง์าม อ. เมือง จ. พะเยา
65 สถานี Kh.72 น ้าแม่ค  า บา้นแม่ค  าหลกัเจ็ด อ. แม่จนั จ. เชียงราย
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66 สถานี Kh.89 น ้าแม่จนั บา้นหวัสะพาน อ. แม่จนั จ. เชียงราย
67 สถานี Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

2 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  54  สถานี
1 สถานี P.2A แม่น ้าปิง บา้นทา่แค อ. เมือง จ. ตาก
2 สถานี P.7A แม่น ้าปิง ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี P.12C แม่น ้าปิง บา้นยา่นรี อ. สามเงา จ. ตาก
4 สถานี P.15 แม่น ้าปิง หนา้วดัศรีภิรมย์ อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
5 สถานี P.16 แม่น ้าปิง บา้นแสนตอ อ. ขาณุวรลกัษบรีุ จ. ก าแพงเพชร
6 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บา้นใหม่ อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
7 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
8 สถานี P.50A คลองวงัเจา้ บา้นไทยทวี อ. โกสมัพีนคร จ. ก าแพงเพชร
9 สถานี P.78 คลองขลุง บา้นสามเรือน อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
10 สถานี W.4A แม่น ้าวงั บา้นวงัหมนั อ. สามเงา จ. ตาก
11 สถานี W.23 แม่น ้าวงั บา้นเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
12 สถานี W.24 แม่น ้าวงั บา้นทา่ไผ่ อ. สามเงา จ. ตาก
13 สถานี Y.3A แม่น ้ายม บา้นวงัไมข้อน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทยั
14 สถานี Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
15 สถานี Y.14 แม่น ้ายม บา้นดอนระเบียง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
16 สถานี Y.15 แม่น ้ายม บา้นกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทยั
17 สถานี Y.16 แม่น ้ายม บา้นบางระก า อ. บางระก า จ. พิษณุโลก
18 สถานี Y.17 แม่น ้ายม สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร
19 สถานี Y.21 หว้ยแม่สิน บา้นนาปลากลั้ง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
20 สถานี Y.26 หว้ยแม่มอก บา้นแม่พุ อ. เถิน จ. ล าปาง
21 สถานี Y.29 หว้ยแม่ฮู้ บา้นแม่ฮู้ อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
22 สถานี Y.33 แม่น ้ายม บา้นคลองตาล อ. ศรีส าโรง จ. สุโขทยั
23 สถานี Y.42 แม่น ้ายม ทา่บวัทอง อ. โพธ์ิประทบัชา้ง จ. พิจิตร
24 สถานี N.2B แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
25 สถานี N.5A แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
26 สถานี N.7A แม่น ้าน่าน บา้นราชชา้งขวญั อ. เมือง จ. พิจิตร
27 สถานี N.8A แม่น ้าน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
28 สถานี N.10A แม่น ้าน่าน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร
29 สถานี N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
30 สถานี N.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่งาม อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
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31 สถานี N.24A น ้าเขก็ บา้นวงันกแอ่น อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
32 สถานี N.27A แม่น ้าน่าน ทา้ยเข่ือนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
33 สถานี N.28A คลองตรอน บา้นนากล ่า อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
34 สถานี N.36 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองกระทา้ว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
35 สถานี N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
36 สถานี N.43A หว้ยชมพู บา้นชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
37 สถานี N.54 คลองวงัโป่ง บา้นวงัโป่ง อ. วงัโป่ง จ. เพชรบรูณ์
38 สถานี N.55 น ้าภาค บา้นทา่สะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
39 สถานี N.58 น ้าเฟ้ือ บา้นกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
40 สถานี N.59 น ้าคาน บา้นนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
41 สถานี N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
42 สถานี N.62 น ้าคลึง บา้นหว้ยทา่เน้ือ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
43 สถานี N.66 หว้ยออมสิงห์ บา้นเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
44 สถานี N.68 แม่น ้าน่าน บา้นทา่ตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
45 สถานี N.72 คลองตรอน บา้นวงัปรากฎ อ. ทองแสนขนั จ. อุตรดิตถ์
46 สถานี N.73 น ้าเขก็ บา้นทานตะวนั อ. เขาคอ้ จ. เพชรบรูณ์
47 สถานี N.74 แม่น ้าน่าน บางกระทุม่ อ. บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
48 สถานี N.81 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแก่งบวัค  า อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
49 สถานี S.3 แม่น ้าป่าสกั บา้นตาลเด่ียว อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
50 สถานี S.4B แม่น ้าป่าสกั ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบรูณ์
51 สถานี S.33 แม่น ้าป่าสกั บา้นทา่ไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
52 สถานี S.36 แม่น ้าป่าสกั บา้นโนนทอง อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
53 สถานี S.42 น ้าป่าสกั บา้นบอ่รัง อ. วิเชียรบรีุ จ. เพชรบรูณ์
54 สถานี Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  47  สถานี
1 สถานี E.5 แม่น ้าชี บา้นโนนเปลือย อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
2 สถานี E.6C ล าปะทาว บา้นตาดโตน อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
3 สถานี E.9 แม่น ้าชี บา้นโจด อ. มญัจาคีรี จ. ขอนแก่น
4 สถานี E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. ทุง่เขาหลวง จ. ร้อยเอด็
5 สถานี E.20A แม่น ้าชี บา้นฟ้าหยาด อ. มหาชนะชยั จ. ยโสธร
6 สถานี E.21 แม่น ้าชี บา้นแก่งโก อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
7 สถานี E.22B น ้าพอง บา้นทา่เม่า อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น
8 สถานี E.23 แม่น ้าชี บา้นค่าย อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
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9 สถานี E.29 น ้าพอง บา้นผานกเคา้ อ. ภูกระดึง จ. เลย
10 สถานี E.32A แม่น ้าชี บา้นหนองออ้ อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
11 สถานี E.54 น ้ายงั บา้นแก่งยาว อ. กฉิุนารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
12 สถานี E.64 ล าพะเนียง บา้นนากลาง อ. นาวงั จ. หนองบวัล าภู
13 สถานี E.66A แม่น ้าชี บา้นม่วงลาด อ. จงัหาร จ. ร้อยเอด็
14 สถานี E.68A ล าพะเนียง บา้นขอ้งโป้ อ. เมือง จ. หนองบวัล าภู
15 สถานี E.70 น ้ายงั บา้นกดุกวา้ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอด็
16 สถานี E.72 ล าเจียง บา้นเจียง อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
17 สถานี E.73 ล าเจา บา้นวงัตะกู อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
18 สถานี E.83 ล าสะพงุ บา้นนาเจริญ อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
19 สถานี E.84 แม่น ้าชี บา้นนางแดดโคก อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
20 สถานี E.85 น ้าเชิญ บา้นโนนหนั อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
21 สถานี E.91 แม่น ้าชี บา้นดอนขนวน อ. โกสุมพิสยั จ. มหาสารคาม
22 สถานี E.92 น ้ายงั บา้นทา่งาม อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอด็
23 สถานี E.95 แม่น ้าชี ฝายร้อยเอด็ อ. เชียงขวญั จ. ร้อยเอด็
24 สถานี E.97 แม่น ้าชี ฝาย ยโสธร-พนมไพร อ. พนมไพร จ. ยโสธร
25 สถานี Kh.18 หว้ยโมง บา้นนาอ่าง อ. บา้นผือ จ. อุดรธานี
26 สถานี Kh.28A แม่น ้าเลย บา้นนาหลกั อ. วงัสะพงุ จ. เลย
27 สถานี Kh.53 หว้ยหลวง บา้นหนองววัซอ อ. หนองววัซอ จ. อุดรธานี
28 สถานี Kh.54 น ้าอูน บา้นนาหวา้ อ. นาหวา้ จ. นครพนม
29 สถานี Kh.55 แม่น ้าสงคราม บา้นปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
30 สถานี Kh.58A แม่น ้าเลย บา้นฟากเลย อ. เมือง จ. เลย
31 สถานี Kh.61 แม่น ้าเลย บา้นแก่งบง อ. ภูหลวง จ. เลย
32 สถานี Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
33 สถานี Kh.77A น ้าทบ บา้นกกซอ้ อ. วงัสะพงุ จ. เลย
34 สถานี Kh.78 น ้าฮวย บา้นน ้าฮวย อ. เมือง จ. เลย
35 สถานี Kh.90 น ้าพงุ บา้นตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
36 สถานี Kh.91 หว้ยชะโนด บา้นคอนสวรรค์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
37 สถานี Kh.92 หว้ยบางทราย บา้นกา้นเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
38 สถานี Kh.93 แม่น ้าสงคราม บา้นโคกค าไหล อ. บา้นดุง จ. อุดรธานี
39 สถานี Kh.95 น ้าสาน บา้นแก่งไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย
40 สถานี Kh.98 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่กกแดง อ. เซกา จ. บึงกาฬ
41 สถานี Kh.99A หว้ยบางทราย บา้นแก่งนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
42 สถานี Kh.101 หว้ยมุก บา้นแก่นเต่า อ. เมือง จ. มุกดาหาร
43 สถานี Kh.103 หว้ยหลวง บา้นโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี
44 สถานี Kh.105 น ้าป่วน บา้นผานอ้ย อ. วงัสะพงุ จ. เลย
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45 สถานี Kh.108 น ้าอูน บา้นพอกใหญ่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
46 สถานี Kh.112 น ้ายาม บา้นโพธ์ิชยั อ. อากาศอ านวย จ. สกลนคร
47 สถานี Kh.115 แม่น ้าสงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์ อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  36  สถานี
1 สถานี M.2A แม่น ้ามูล บา้นด่านตะกา        อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.4 แม่น ้ามูล บา้นพงสวาย อ. ทา่ตูม  จ. สุรินทร์
3 สถานี M.5 แม่น ้ามูล บา้นเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
4 สถานี M.6A แม่น ้ามูล บา้นสตึก อ. สตึก  จ. บรีุรัมย์
5 สถานี M.7 แม่น ้ามูล สะพานเสรีประชาธิปไตย อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
6 สถานี M.9 หว้ยส าราญ ชุมชนสะพานขาว อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ
7 สถานี M.11B แม่น ้ามูล บา้นโพธ์ิตาก อ. พิบลูมงัสาหาร  จ. อุบลราชธานี
8 สถานี M.26A ล าชี บา้นละลูน อ. กระสงั จ. บรีุรัมย์
9 สถานี M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว  จ. นครราชสีมา
10 สถานี M.42 หว้ยทบัทนั บา้นหว้ยทบัทนั อ. หว้ยทบัทนั  จ. ศรีสะเกษ
11 สถานี M.43A ล าตะคอง บา้นทา่มะปรางค์ อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
12 สถานี M.69 ล าเซบก บา้นทา่บอแบง อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
13 สถานี M.89 ล าตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
14 สถานี M.95 ล าเสียวใหญ่ บา้นกู่ อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอด็
15 สถานี M.104 แม่น ้ามูล บา้นวงัปรัด อ. คูเมือง  จ. บรีุรัมย์
16 สถานี M.127 หว้ยตาเทียว  บา้นนาไฮ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
17 สถานี M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
18 สถานี M.159 ล าชี บา้นหลุมดิน อ. จอมพระ  จ. สุรินทร์
19 สถานี M.164 ล าตะคอง  ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
20 สถานี M.170 ล าโดมใหญ่ บา้นค าส าราญ อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี
21 สถานี M.171 ล าพระเพลิง บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
22 สถานี M.172 คลองไผ่ บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
23 สถานี M.173 แม่น ้ามูล บา้นโนนสะอาด อ. โชคชยั  จ. นครราชสีมา
24 สถานี M.176 หว้ยขะยงุ บา้นโนนศรีไคล อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
25 สถานี M.177 ล าตะคอง บา้นโนนสว่าง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
26 สถานี M.179A ล าเซบาย บา้นป่าก่อ อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี
27 สถานี M.180 ล าพระเพลิง บา้นทา่เยีย่ม อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา
28 สถานี M.182 แม่น ้ามูล บา้นสีถาน อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
29 สถานี M.183 หว้ยหินลบั บา้นคลองหินลบั อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
30 สถานี M.184 แม่น ้ามูล บา้นซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
31 สถานี M.185 ล าปลายมาศ บา้นไผน่อ้ย อ. ล าปลายมาศ จ. บรีุรัมย์
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32 สถานี M.186 ล าจกัราช บา้นโนนคอย อ. จกัราช จ. นครราชสีมา
33 สถานี M.187 หว้ยเสนง ใกลส้ถานีประมงน ้าจืด อ. เมือง  จ. สุรินทร์
34 สถานี M.188 ล าเชียงไกร บา้นบวั อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา
35 สถานี M.190 หว้ยส าราญ บา้นขวาว อ. อุทมุพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ
36 สถานี M.191 ล าตะคอง บา้นโคกกรวด อ. เมือง  จ. นครราชสีมา

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  40  สถานี
1 สถานี C.2 แม่น ้าเจา้พระยา ค่ายจิรประวติั อ. เมือง จ. นครสวรรค์
2 สถานี C.3 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางพดุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บรีุ
3 สถานี C.7A แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางแกว้ อ. เมือง จ. อ่างทอง
4 สถานี C.13 แม่น ้าเจา้พระยา ทา้ยเข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
5 สถานี C.30 หว้ยขนุแกว้ บา้นสมอทอง อ. หว้ยคต จ. อุทยัธานี
6 สถานี C.35 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป้อม อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา
7 สถานี C.36 คลองบางหลวง บา้นบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
8 สถานี C.37 คลองบางบาล บา้นบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
9 สถานี C.44 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นอินทร์บรีุ อ. อินทร์บรีุ จ. สิงห์บรีุ
10 สถานี C.45 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางน ้าเช่ียว อ. พรหมบรีุ จ. สิงห์บรีุ
11 สถานี C.46 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นไชโย อ. ไชโย จ. อ่างทอง
12 สถานี C.47 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป่าโมก อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง
13 สถานี C.51 หว้ยขนุแกว้ บา้นกดุจอก อ. หนองมะโมง จ. ชยันาท
14 สถานี C.56 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นทา่น ้าออ้ย อ. พยหุะคีรี จ. นครสวรรค์
15 สถานี C.58 คลองกระทง บา้นหนองบวั อ. วดัสิงห์ จ. ชยันาท
16 สถานี Ct.2A แม่น ้าสะแกกรัง บา้นหาดทนง อ. เมือง จ. อุทยัธานี
17 สถานี Ct.4 น ้าแม่วงก์ บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์
18 สถานี Ct.5A น ้าแม่วงก์ บา้นปางมะค่า อ. ขาณุวรลกัษณ์บรีุ จ. ก าแพงเพชร
19 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บา้นใหม่คลองเจริญ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
20 สถานี Ct.8 น ้าแม่วงก์ บา้นโคกหมอ้ อ. ทพัทนั จ. อุทยัธานี
21 สถานี Ct.9 หว้ยทบัเสลา บา้นบุง่อา้ยเจ้ียม อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
22 สถานี Ct.19 หว้ยตากแดด บา้นดอนใหญ่ อ. เมือง จ. อุทยัธานี
23 สถานี Ct.20 หว้ยทบัเสลา บา้นสะพานเหลก็ อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
24 สถานี N.14A แม่น ้าน่าน  วดัหลวงพอ่แกว้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
25 สถานี N.37 แม่น ้าน่าน บา้นทบักฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
26 สถานี N.67 แม่น ้าน่าน วดัเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
27 สถานี  N.80 คลองเกรียงไกร บา้นบางพระหลวง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
28 สถานี P.17 แม่น ้าปิง บา้นทา่ง้ิว อ. บรรพตพิสยั จ. นครสวรรค์
29 สถานี S.5 แม่น ้าป่าสกั รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา



27

30 สถานี S.7A ล ามวกเหลก็ วดัทา่ระหดั อ. วงัม่วง จ. สระบรีุ
31 สถานี S.9 แม่น ้าป่าสกั บา้นป่า อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
32 สถานี S.14 ล าสนธิ บา้นทา่รวก อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
33 สถานี S.26 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนพระรามหก อ. ทา่เรือ จ. พระนครศรีอยธุยา
34 สถานี S.28 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
35 สถานี S.32 แม่น ้าป่าสกั สถานีแพดบัเพลิง อ. เมือง จ. สระบรีุ
36 สถานี S.39 แม่น ้าป่าสกั บา้นบวัชุม อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
37 สถานี S.44 แม่น ้าป่าสกั บา้นเสาไห้ อ. เสาไห้ จ. สระบรีุ
38 สถานี T.11 หว้ยกระเสียว บา้นผาทัง่ อ. บา้นไร่ จ. อุทยัธานี
39 สถานี T.12A หว้ยกระเสียว บา้นทบัหมนั อ. ด่านชา้ง จ. สุพรรณบรีุ
40 สถานี L.2B แม่น ้าลพบรีุ บา้นโพธ์ิเกา้ตน้ อ. เมือง จ. ลพบรีุ

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  43  สถานี
1 สถานี Kgt.3 แม่น ้าปราจีนบรีุ  ต.ในเมือง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บา้นเขาฉกรรจ์ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
3 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้
4 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บา้นโนนสุขภูมิ อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
5 สถานี Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
6 สถานี Kgt.15A หว้ยโสมง บา้นแก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
7 สถานี Kgt.19A คลองหลวง อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
8 สถานี Kgt.33 แควน ้าใส บา้นหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
9 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บา้นสะพานหิน อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
10 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ่ บา้นภูเงิน อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
11 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บา้นทุง่กบินทร์ อ. วงัสมบรูณ์
12 สถานี Kgt.41 คลองกะวดักองใหญ่ บา้นโคกนอ้ย อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
13 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บา้นทา่ระพา อ. เมือง จ. สระแกว้
14 สถานี Kgt.43 แควหนุมาน อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
15 สถานี Kgt.44 คลองพระปรง บา้นแก่งไทร อ. เมือง จ. สระแกว้
16 สถานี Kgt.45 คลองพระสทึง บา้นตาเรืองล่าง อ. สอยดาว จ. จนัทบรีุ
17 สถานี Kgt.47 คลองพระสทึง บา้นด่านชยัพฒันา อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
18 สถานี Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
19 สถานี Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
20 สถานี Z.13 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นปึก อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
21 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บา้นฉมนั อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
22 สถานี Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
23 สถานี Z.21 คลองหินดาด บา้นโป่งโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
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24 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
25 สถานี Z.30 คลองสะตอ บา้นหนองบวั อ. เขาสมิง จ. ตราด
26 สถานี Z.38 คลองทบัมา บา้นเขาโบสถ์ อ. เมือง จ. ระยอง
27 สถานี Z.42 คลองประแกต บา้นประแกต อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
28 สถานี Z.45 คลองแอ่ง บา้นคอแล อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
29 สถานี Z.46 คลองโสน บา้นนนทรีย์ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
30 สถานี Z.47A คลองจนัทิ บา้นคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด
31 สถานี Z.52 คลองพรานบญุ บา้นคลองยายไท อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
32 สถานี Z.53 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นทุง่ตาอิน อ. เขาคิฌกฎู จ. จนัทบรีุ
33 สถานี Z.55 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นวงัจะอา้ย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
34 สถานี Z.56 คลองทุง่เพล บา้นตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
35 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบา้นบอ่ไร่ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
36 สถานี Z.62 คลองใหญ่ บา้นค่าย อ. บา้นค่าย จ. ระยอง

37 สถานี Tl.3 คลองพระพทุธ บา้นพงังอน อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
38 สถานี Tl.4 คลองตาคง บา้นคลองตาคง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
39 สถานี Tl.6 คลองทุง่กร่าง บา้นทุง่กร่าง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
40 สถานี Ny.1B แม่น ้านครนายก บา้นเขานางบวช อ.  เมือง จ. นครนายก
41 สถานี Ny.3 คลองบา้นนาตอนล่าง บา้นป่าขะ อ. บา้นนา จ. นครนายก
42 สถานี Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
43 สถานี Ny.6 คลองบา้นนาตอนบน บา้นชะอม อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ

7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  33  สถานี
1 สถานี K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.11A แม่น ้าแม่กลอง บา้นวงัขนาย อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.12 ล าตะเพิน บา้นทุง่นานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.17 ล าภาชี บา้นบอ่ อ. สวนผ้ึง จ. ราชบรีุ
5 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
6 สถานี K.25A หว้ยทา่เคย บา้นคา อ. บา้นคา จ. ราชบรีุ
7 สถานี K.30 หว้ยน ้าเลาะ บา้นไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
8 สถานี K.31 หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นน ้าโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
9 สถานี K.32A หว้ยบอ้งต้ี บา้นบอ้งต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
10 สถานี K.35A แม่น ้าแควใหญ่ บา้นหนองบวั อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
11 สถานี K.37 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นวงัเยน็ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
12 สถานี K.38A หว้ยล่ินถ่ิน บา้นหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
13 สถานี K.39 หว้ยองธิ บา้นองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
14 สถานี K.50 หว้ยดิโส บา้นหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
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15 สถานี K.53 หว้ยแม่กระบาล บา้นศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
16 สถานี K.54 แม่น ้าแควนอ้ย สะพานรถยนตบ์า้นล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
17 สถานี K.58 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
18 สถานี K.60 หว้ยกยุมัง่ บา้นกยุมัง่  ต.กยุมัง่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
19 สถานี K.61 ล าภาชี  ต.ด่านทบัตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบรีุ
20 สถานี K.62 ล าภาชี บา้นหนองไผ่ อ. ด่านมะขามเต้ีย จ. กาญจนบรีุ
21 สถานี Gt.9 คลองทบัสะแก บา้นกลาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
22 สถานี Gt.10 คลองกรูด บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
23 สถานี Gt.11 คลองใหญ่ บา้นชา้งแรก อ. บางสะพานนอ้ย จ. ประจวบคีรีขนัธ์
24 สถานี Gt.15 หว้ยทราย บา้นสวนสนหว้ยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
25 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บา้นหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
26 สถานี Gt.17 หว้ยยาง บา้นหว้ยยาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
27 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บา้นจะกะบน อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
28 สถานี Gt.19 คลองอ่างทอง บา้นอ่างทอง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
29 สถานี B.3A แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสองพ่ีนอ้ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
30 สถานี B.8A หว้ยผาก บา้นโพรงเข ้ ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
31 สถานี B.9 แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสาระเห็ด  ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
32 สถานี B.10 แม่น ้าเพชรบรีุ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
33 สถานี B.11 หว้ยแม่ประจนัต์ บา้นจะโปรง อ. หนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบรีุ

8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้  เปิดส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  50  สถานี
1 สถานี X.36 คลองพมุดวง บา้นทา่ขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี
2 สถานี X.37A แม่น ้าตาปี บา้นยา่นดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
3 สถานี X.44 คลองอู่ตะเภา บา้นหาดใหญ่ใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
4 สถานี X.53A คลองชุมพร บา้นวงัไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร
5 สถานี X.55 คลองทา่ดี บา้นทา่ใหญ่ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
6 สถานี X.56 แม่น ้าตรัง บา้นทา่ประดู่ อ. หว้ยยอด จ. ตรัง
7 สถานี X.64 คลองทา่แซะ บา้นทา่แซะ อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
8 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บา้นนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
9 สถานี X.68 คลองทา่แค บา้นทา่แค อ. เมือง จ. พทัลุง
10 สถานี X.70 คลองบา้นตาล บา้นวงักอ้ง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
11 สถานี X.71B คลองต ่า บา้นควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
12 สถานี X.90 คลองอู่ตะเภา บา้นบางศาลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
13 สถานี X.109 คลองบางแกว้ บา้นควนอินนอโม อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
14 สถานี X.112 คลองอู่ตะเภา บา้นตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา
15 สถานี X.113 คลองหลา้ปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
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16 สถานี X.119A แม่น ้าโก-ลก บริเวณสะพานลนัตู อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
17 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บา้นปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
18 สถานี X.149 คลองกลาย บา้นหวันา อ. นบพิต า จ. นครศรีธรรมราช
19 สถานี X.150 คลองละงู บา้นวงัพระเคียน อ. ละงู จ. สตูล
20 สถานี X.158 คลองทา่ตะเภา บา้นวงัครก อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
21 สถานี X.167 คลองเสาธง บา้นเสาธง อ. ร่อนพิบลูย์ จ. นครศรีธรรมราช
22 สถานี X.170 คลองล า บา้นคลองล า อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง
23 สถานี X.173A คลองอู่ตะเภา  บา้นม่วงกอ็ง อ. สะเดา จ. สงขลา
24 สถานี X.174 คลองหวะ บา้นคลองหวะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
25 สถานี X.180 คลองทา่ตะเภา สะพานเทศบาล 2 อ. เมือง จ. ชุมพร
26 สถานี X.186 คลองตะกัว่ป่า บา้นตลาดเก่า อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
27 สถานี X.187 คลองตะกัว่ป่า บา้นหินดาน อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
28 สถานี X.188A คลองรมณีย์ บา้นรมณีย์ อ. กะปง จ. พงังา
29 สถานี X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บา้นเกต็โฮ่ อ. กระทู้ จ. ภูเกต็
30 สถานี X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเกต็ อ. เมือง จ. ภูเกต็
31 สถานี X.195 แม่น ้าตาปี บา้นทา่โพธ์ิ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
32 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
33 สถานี X.198 คลองสินปนุ บา้นบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
34 สถานี X.200 คลองทา่ดี บา้นวงัไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
35 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
36 สถานี X.203 คลองทา่ดี บา้นนาป่า อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
37 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
38 สถานี X.217 แม่น ้าตาปี บา้นเคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี
39 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง
40 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บา้นยา่นตาขาว อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง
41 สถานี X.243 แม่น ้าตาปี บา้นควนกลาง (1) อ. พิปนู จ. นครศรีธรรมราช
42 สถานี X.245 คลองพงังา บา้นบางตง อ. เมือง จ. พงังา
43 สถานี X.248 คลองรับร่อ บา้นหาดใน อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
44 สถานี X.260 คลองอิปัน (ล่าง) บา้นอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
45 สถานี X.261 คลองทา่แพร (บน) บา้นการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล
46 สถานี X.266 คลองป่าบอน บา้นโหละ๊หาร อ. ป่าบอน จ. พทัลุง
47 สถานี X.267 คลองตะโหมด บา้นแม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
48 สถานี X.274 แม่น ้าโก-ลก บา้นบเูกะ๊ตา อ. แวง้ จ. นราธิวาส
49 สถานี X.276 คลองทา่แนะ (บน) บา้นเขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พทัลุง
50 สถานี X.279 คลองดุสน บา้นปันจอร์ อ. ควนโดน จ. สตูล
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รายช่ือสถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้
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1 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  31  สถานี
1 สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.4A น ้าแม่แตง บา้นแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3 สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานทา่นาง อ. เมือง จ. ล าพนู
4 สถานี P.21 น ้าแม่ริม บา้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
5 สถานี P.56A น ้าแม่งดั บา้นสหกรณ์ร่มเกลา้ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
6 สถานี P.67 แม่น ้าปิง บา้นแม่แต อ. สนัทราย จ. เชียงใหม่
7 สถานี P.73 แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
8 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
9 สถานี P.75 แม่น ้าปิง บา้นช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
10 สถานี P.76 น ้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล าพนู
11 สถานี P.77 น ้าแม่ทา บา้นสบแม่สะป๊วด อ. แม่ทา จ. ล าพนู
12 สถานี P.79 น ้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
13 สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บา้นโป่งดิน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
14 สถานี P.82 น ้าแม่วาง บา้นสบวิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
15 สถานี P.84 น ้าแม่วาง บา้นพนัตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
16 สถานี P.92 น ้าแม่แตง บา้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
17 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
18 สถานี W.1C แม่น ้าวงั สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ล าปาง
19 สถานี W.3A แม่น ้าวงั บา้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล าปาง
20 สถานี W.16A แม่น ้าวงั บา้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
21 สถานี W.17 น ้าแม่สอย บา้นหนองนาว อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
22 สถานี W.25 แม่น ้าวงั บา้นร่องเคาะ อ. วงัเหนือ จ. ล าปาง
23 สถานี Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่
24 สถานี Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
25 สถานี Y.37 แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
26 สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หนา้ส านกังานป่าไม้ อ. เมือง จ. น่าน
27 สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บา้นผาขวาง อ. เมือง จ. น่าน
28 สถานี N.65 หว้ยน ้ายาว บา้นปางสา อ. ทา่วงัผา จ. น่าน
29 สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บา้นตน้ยาง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
30 สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุง่พร้าว อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
31 สถานี I.14 น ้าอิง บา้นน ้าอิง อ. ขนุตาล จ. เชียงราย

รายช่ือสถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้
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2 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  23  สถานี
1 สถานี P.78 คลองขลุง บา้นสามเรือน อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี W.4A แม่น ้าวงั บา้นวงัหมนั อ. สามเงา จ. ตาก
3 สถานี W.23 แม่น ้าวงั บา้นเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
4 สถานี Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
5 สถานี Y.14 แม่น ้ายม บา้นดอนระเบียง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี Y.15 แม่น ้ายม บา้นกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทยั
7 สถานี Y.16 แม่น ้ายม บา้นบางระก า อ. บางระก า จ. พิษณุโลก
8 สถานี Y.26 หว้ยแม่มอก บา้นแม่พุ อ. เถิน จ. ล าปาง
9 สถานี N.2B แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
10 สถานี N.5A แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
11 สถานี N.7A แม่น ้าน่าน บา้นราชชา้งขวญั อ. เมือง จ. พิจิตร
12 สถานี N.8A แม่น ้าน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
13 สถานี N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
14 สถานี N.24A น ้าเขก็ บา้นวงันกแอ่น อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
15 สถานี N.36 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองกระทา้ว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
16 สถานี N.54 คลองวงัโป่ง บา้นวงัโป่ง อ. วงัโป่ง จ. เพชรบรูณ์
17 สถานี N.55 น ้าภาค บา้นทา่สะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
18 สถานี N.58 น ้าเฟ้ือ บา้นกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
19 สถานี N.59 น ้าคาน บา้นนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
20 สถานี N.66 หว้ยออมสิงห์ บา้นเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
21 สถานี N.72 คลองตรอน บา้นวงัปรากฎ อ. ทองแสนขนั จ. อุตรดิตถ์
22 สถานี S.33 แม่น ้าป่าสกั บา้นทา่ไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
23 สถานี S.42 น ้าป่าสกั บา้นบอ่รัง อ. วิเชียรบรีุ จ. เพชรบรูณ์

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  22  สถานี

1 สถานี E.5 แม่น ้าชี บา้นโนนเปลือย อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
2 สถานี E.22B น ้าพอง บา้นทา่เม่า อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น
3 สถานี E.23 แม่น ้าชี บา้นค่าย อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
4 สถานี E.54 น ้ายงั บา้นแก่งยาว อ. กฉิุนารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
5 สถานี E.66A แม่น ้าชี บา้นม่วงลาด อ. จงัหาร จ. ร้อยเอด็
6 สถานี E.70 น ้ายงั บา้นกดุกวา้ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอด็
7 สถานี E.72 ล าเจียง บา้นเจียง อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
8 สถานี E.83 ล าสะพงุ บา้นนาเจริญ อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
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9 สถานี E.84 แม่น ้าชี บา้นนางแดดโคก อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
10 สถานี E.85 น ้าเชิญ บา้นโนนหนั อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
11 สถานี E.91 แม่น ้าชี บา้นดอนขนวน อ. โกสุมพิสยั จ. มหาสารคาม
12 สถานี Kh.18 หว้ยโมง ต.ในเมือง อ. บา้นผือ จ. อุดรธานี
13 สถานี Kh.28A แม่น ้าเลย บา้นนาหลกั อ. วงัสะพงุ จ. เลย
14 สถานี Kh.58A แม่น ้าเลย บา้นฟากเลย อ. เมือง จ. เลย
15 สถานี Kh.61 แม่น ้าเลย บา้นแก่งบง อ. ภูหลวง จ. เลย
16 สถานี Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
17 สถานี Kh.90 น ้าพงุ บา้นตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
18 สถานี Kh.91 หว้ยชะโนด บา้นคอนสวรรค์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
19 สถานี Kh.92 หว้ยบางทราย บา้นกา้นเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
20 สถานี Kh.93 แม่น ้าสงคราม บา้นโคกค าไหล อ. บา้นดุง จ. อุดรธานี
21 สถานี Kh.98 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่กกแดง อ. เซกา จ. บึงกาฬ
22 สถานี Kh.103 หว้ยหลวง บา้นโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  22  สถานี

1 สถานี M.2A แม่น ้ามูล บา้นด่านตะกา        อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.4 แม่น ้ามูล บา้นพงสวาย อ. ทา่ตูม  จ. สุรินทร์
3 สถานี M.5 แม่น ้ามูล บา้นเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
4 สถานี M.6A แม่น ้ามูล บา้นสตึก อ. สตึก  จ. บรีุรัมย์
5 สถานี M.7 แม่น ้ามูล สะพานเสรีประชาธิปไตย อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
6 สถานี M.9 หว้ยส าราญ ชุมชนสะพานขาว อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ
7 สถานี M.26A ล าชี บา้นละลูน อ. กระสงั จ. บรีุรัมย์
8 สถานี M.42 หว้ยทบัทนั บา้นหว้ยทบัทนั อ. หว้ยทบัทนั  จ. ศรีสะเกษ
9 สถานี M.89 ล าตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
10 สถานี M.104 แม่น ้ามูล บา้นวงัปรัด อ. คูเมือง  จ. บรีุรัมย์
11 สถานี M.127 หว้ยตาเทียว  บา้นนาไฮ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
12 สถานี M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
13 สถานี M.159 ล าชี บา้นหลุมดิน อ. จอมพระ  จ. สุรินทร์
14 สถานี M.170 ล าโดมใหญ่ บา้นค าส าราญ อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี
15 สถานี M.171 ล าพระเพลิง บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
16 สถานี M.176 หว้ยขะยงุ บา้นโนนศรีไคล อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
17 สถานี M.179A ล าเซบาย บา้นป่าก่อ อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี
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18 สถานี M.183 หว้ยหินลบั บา้นคลองหินลบั อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
19 สถานี M.184 แม่น ้ามูล บา้นซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
20 สถานี M.185 ล าปลายมาศ บา้นไผน่อ้ย อ. ล าปลายมาศ จ. บรีุรัมย์
21 สถานี M.190 หว้ยส าราญ บา้นขวาว อ. อุทมุพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ
22 สถานี M.191 ล าตะคอง บา้นโคกกรวด อ. เมือง  จ. นครราชสีมา

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  17  สถานี
1 สถานี C.2 แม่น ้าเจา้พระยา ค่ายจิรประวติั อ. เมือง จ. นครสวรรค์
2 สถานี C.3 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางพดุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บรีุ
3 สถานี C.7A แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางแกว้ อ. เมือง จ. อ่างทอง
4 สถานี C.13 แม่น ้าเจา้พระยา ทา้ยเข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
5 สถานี C.56 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นทา่น ้าออ้ย อ. พยหุะคีรี จ. นครสวรรค์
6 สถานี Ct.5A น ้าแม่วงก์ บา้นปางมะค่า อ. ขาณุวรลกัษณ์บรีุ จ. ก าแพงเพชร
7 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บา้นใหม่คลองเจริญ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
8 สถานี Ct.8 น ้าแม่วงก์ บา้นโคกหมอ้ อ. ทพัทนั จ. อุทยัธานี
9 สถานี Ct.19 หว้ยตากแดด บา้นดอนใหญ่ อ. เมือง จ. อุทยัธานี
10 สถานี Ct.20 หว้ยทบัเสลา บา้นสะพานเหลก็ อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
11 สถานี N.67 แม่น ้าน่าน วดัเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
12 สถานี  N.80 คลองเกรียงไกร บา้นบางพระหลวง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
13 สถานี P.17 แม่น ้าปิง บา้นทา่ง้ิว อ. บรรพตพิสยั จ. นครสวรรค์
14 สถานี S.9 แม่น ้าป่าสกั บา้นป่า อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
15 สถานี S.28 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
16 สถานี S.39 แม่น ้าป่าสกั บา้นบวัชุม อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
17 สถานี T.12A หว้ยกระเสียว บา้นทบัหมนั อ. ด่านชา้ง จ. สุพรรณบรีุ

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  17  สถานี
1 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บา้นเขาฉกรรจ์ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
2 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บา้นโนนสุขภูมิ อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บา้นโนนสุขภูมิ อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
4 สถานี Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. สระแกว้
5 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บา้นทา่ระพา อ. เมือง จ. สระแกว้
6 สถานี Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
7 สถานี Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
8 สถานี Z.13 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นปึก อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
9 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บา้นฉมนั อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
10 สถานี Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
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11 สถานี Z.21 คลองหินดาด บา้นโป่งโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
12 สถานี Z.30 คลองสะตอ บา้นหนองบวั อ. เขาสมิง จ. ตราด
13 สถานี Z.42 คลองประแกต บา้นประแกต อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
14 สถานี Z.45 คลองแอ่ง บา้นคอแล อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
15 สถานี Ny.3 คลองบา้นนาตอนล่าง บา้นป่าขะ อ. บา้นนา จ. นครนายก
16 สถานี Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
17 สถานี Ny.6 คลองบา้นนาตอนบน บา้นชะอม อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ

7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  20  สถานี
1 สถานี K.12 ล าตะเพิน บา้นทุง่นานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.17 ล าภาชี บา้นบอ่ อ. สวนผ้ึง จ. ราชบรีุ
3 สถานี K.31 หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นน ้าโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.32A หว้ยบอ้งต้ี บา้นบอ้งต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
5 สถานี K.37 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นวงัเยน็ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
6 สถานี K.38A หว้ยล่ินถ่ิน บา้นหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
7 สถานี K.39 หว้ยองธิ บา้นองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
8 สถานี K.50 หว้ยดิโส บา้นหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
9 สถานี K.53 หว้ยแม่กระบาล บา้นศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
10 สถานี K.54 แม่น ้าแควนอ้ย สะพานรถยนตบ์า้นล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
11 สถานี K.60 หว้ยกยุมัง่ บา้นกยุมัง่  ต.กยุมัง่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
12 สถานี K.61 ล าภาชี  ต.ด่านทบัตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบรีุ
13 สถานี Gt.9 คลองทบัสะแก บา้นกลาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
14 สถานี Gt.10 คลองกรูด บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
15 สถานี Gt.11 คลองใหญ่ บา้นชา้งแรก อ. บางสะพานนอ้ย จ. ประจวบคีรีขนัธ์
16 สถานี Gt.15 หว้ยทราย บา้นสวนสนหว้ยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
17 สถานี B.3A แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสองพ่ีนอ้ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
18 สถานี B.8A หว้ยผาก บา้นโพรงเข ้ ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
19 สถานี B.9 แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสาระเห็ด  ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
20 สถานี B.10 แม่น ้าเพชรบรีุ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ

8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้  เปิดส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  27  สถานี
1 สถานี X.36 คลองพมุดวง บา้นทา่ขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี
2 สถานี X.37A แม่น ้าตาปี บา้นยา่นดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
3 สถานี X.53A คลองชุมพร บา้นวงัไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร
4 สถานี X.55 คลองทา่ดี บา้นทา่ใหญ่ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
5 สถานี X.56 แม่น ้าตรัง บา้นทา่ประดู่ อ. หว้ยยอด จ. ตรัง
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6 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บา้นนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
7 สถานี X.70 คลองบา้นตาล บา้นวงักอ้ง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
8 สถานี X.71B คลองต ่า บา้นควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
9 สถานี X.90 คลองอู่ตะเภา บา้นบางศาลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
10 สถานี X.113 คลองหลา้ปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
11 สถานี X.149 คลองกลาย บา้นหวันา อ. นบพิต า จ. นครศรีธรรมราช
12 สถานี X.150 คลองละงู บา้นวงัพระเคียน อ. ละงู จ. สตูล
13 สถานี X.158 คลองทา่ตะเภา บา้นวงัครก อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
14 สถานี X.167 คลองเสาธง บา้นเสาธง อ. ร่อนพิบลูย์ จ. นครศรีธรรมราช
15 สถานี X.170 คลองล า บา้นคลองล า อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง
16 สถานี X.187 คลองตะกัว่ป่า บา้นหินดาน อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
17 สถานี X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเกต็ อ. เมือง จ. ภูเกต็
18 สถานี X.195 แม่น ้าตาปี บา้นทา่โพธ์ิ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
19 สถานี X.198 คลองสินปนุ บา้นบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
20 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
21 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บา้นยา่นตาขาว อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง
22 สถานี X.245 คลองพงังา บา้นบางตง อ. เมือง จ. พงังา
23 สถานี X.248 คลองรับร่อ บา้นหาดใน อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
24 สถานี X.260 คลองอิปัน (ล่าง) บา้นอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
25 สถานี X.267 คลองตะโหมด บา้นแม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
26 สถานี X.276 คลองทา่แนะ (บน) บา้นเขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พทัลุง
27 สถานี X.279 คลองดุสน บา้นปันจอร์ อ. ควนโดน จ. สตูล
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รายช่ือสถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้
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1
1 สถานี P.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.4A น ้าแม่แตง บา้นแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3 สถานี P.5 น ้าแม่กวง สะพานทา่นาง อ. เมือง จ. ล าพนู
4 สถานี P.14A น ้าแม่แจ่ม สะพานทา่ขา้ม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
5 สถานี P.20 แม่น ้าปิง บา้นเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
6 สถานี P.21 น ้าแม่ริม บา้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
7 สถานี P.24A น ้าแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
8 สถานี P.56A น ้าแม่งดั บา้นสหกรณ์ร่มเกลา้ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
9 สถานี P.64 น ้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
10 สถานี P.65 น ้าแม่แตง บา้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
11 สถานี P.67 แม่น ้าปิง บา้นแม่แต อ. สนัทราย จ. เชียงใหม่
12 สถานี P.71A น ้าแม่ขาน บา้นกลาง อ. สนัป่าตอง จ. เชียงใหม่
13 สถานี P.73 แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
14 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
15 สถานี P.75 แม่น ้าปิง บา้นช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
16 สถานี P.76 น ้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล าพนู
17 สถานี P.77 น ้าแม่ทา บา้นสบแม่สะป๊วด อ. แม่ทา จ. ล าพนู
18 สถานี P.79 น ้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
19 สถานี P.80 น ้าแม่ลาย บา้นโป่งดิน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
20 สถานี P.81 น ้าแม่กวง บา้นโป่ง อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
21 สถานี P.82 น ้าแม่วาง บา้นสบวิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
22 สถานี P.84 น ้าแม่วาง บา้นพนัตน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
23 สถานี P.85 น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
24 สถานี P.85A น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
25 สถานี P.86 น ้าแม่ออน บา้นโหง้ อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
26 สถานี P.87 น ้าแม่ทา บา้นป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ล าพนู
27 สถานี P.90 แม่น ้าปิง บา้นทบัเด่ือ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
28 สถานี P.91 น ้าแม่ขอด บา้นสนัปู่ เลย อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
29 สถานี P.92 น ้าแม่แตง บา้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
30 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
31 สถานี P.93 น ้าแม่ริม บา้นสลวงนอก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
32 สถานี P.94 น ้าแม่แจ่ม บา้นเจียง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
33 สถานี W.1C แม่น ้าวงั สะพานเสตุวารี อ. เมือง จ. ล าปาง

รายช่ือสถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้

ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน  เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  77  สถานี
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34 สถานี W.3A แม่น ้าวงั บา้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล าปาง
35 สถานี W.5A แม่น ้าวงั บา้นเกาะคา อ. เกาะคา จ. ล าปาง
36 สถานี W.6A แม่น ้าวงั บา้นสบปราบ อ. สบปราบ จ. ล าปาง
37 สถานี W.10A แม่น ้าวงั บา้นดอนมูล อ. เมือง จ. ล าปาง
38 สถานี W.16A แม่น ้าวงั บา้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
39 สถานี W.17 น ้าแม่สอย บา้นหนองนาว อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
40 สถานี W.17A น ้าแม่สอย บา้นทุง่ทอง อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
41 สถานี W.18A น ้าแม่ต  ๋า บา้นสบต ๋า อ. เกาะคา จ. ล าปาง
42 สถานี W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บา้นทา่ลอ้ อ. เมือง จ. ล าปาง
43 สถานี W.21 แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
44 สถานี W.21A แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
45 สถานี W.22 น ้าแม่จาง บา้นวงัพร้าว อ. เกาะคา จ. ล าปาง
46 สถานี W.25 แม่น ้าวงั บา้นร่องเคาะ อ. วงัเหนือ จ. ล าปาง
47 สถานี W.26 หว้ยแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
48 สถานี Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่
49 สถานี Y.13A น ้างาว บา้นหลวงเหนือ อ. งาว จ. ล าปาง
50 สถานี Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
51 สถานี Y.24 น ้าป้ี บา้นมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
52 สถานี Y.30 หว้ยโป่ง บา้นโป่ง อ. งาว จ. ล าปาง
53 สถานี Y.31 แม่น ้ายม บา้นทุง่หนอง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา
54 สถานี Y.34 น ้าแม่หล่าย บา้นแม่หล่าย อ. เมือง จ. แพร่
55 สถานี Y.36 น ้าควร บา้นป่าคา อ. ปง จ. พะเยา
56 สถานี Y.37 แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
57 สถานี Y.37A แม่น ้ายม บา้นวงัช้ิน อ. วงัช้ิน จ. แพร่
58 สถานี Y.38 น ้าแม่ค  ามี บา้นแม่ค  ามีต  าหนกัธรรม อ. หนองม่วงไข่ จ. แพร่
59 สถานี N.1 แม่น ้าน่าน หนา้ส านกังานป่าไม้ อ. เมือง จ. น่าน
60 สถานี N.13A แม่น ้าน่าน บา้นบญุนาค อ. เวียงสา จ. น่าน
61 สถานี N.49 น ้ายาว บา้นน ้ายาว อ. ปัว จ. น่าน
62 สถานี N.63 น ้าแหง บา้นหวัเมือง อ. นานอ้ย จ. น่าน
63 สถานี N.64 แม่น ้าน่าน บา้นผาขวาง อ. เมือง จ. น่าน
64 สถานี N.65 หว้ยน ้ายาว บา้นปางสา อ. ทา่วงัผา จ. น่าน
65 สถานี N.75 น ้าวา้ สะพานทา่ล่ี อ. เวียงสา จ. น่าน
66 สถานี G.4 น ้าแม่กรณ์ บา้นปางริมกรณ์ อ. เมือง จ. เชียงราย
67 สถานี G.8 น ้าแม่ลาว บา้นตน้ยาง อ. แม่ลาว จ. เชียงราย
68 สถานี G.9 น ้าแม่สรวย บา้นกระเหร่ียงทุง่พร้าว อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
69 สถานี G.10 น ้าแม่ลาว บา้นหนองผ  า อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
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70 สถานี G.11 น ้าแม่ลาว บา้นดอนสลี อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
71 สถานี G.12 น ้าฝาง ต.ในเมือง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
72 สถานี I.6 น ้าแวน บา้นน ้าแวน อ. เชียงค  า จ. พะเยา
73 สถานี I.14 น ้าอิง บา้นน ้าอิง อ. ขนุตาล จ. เชียงราย
74 สถานี I.17 น ้าอิง บา้นเจดียง์าม อ. เมือง จ. พะเยา
75 สถานี Kh.72 น ้าแม่ค  า บา้นแม่ค  าหลกัเจ็ด อ. แม่จนั จ. เชียงราย
76 สถานี Kh.89 น ้าแม่จนั บา้นหวัสะพาน อ. แม่จนั จ. เชียงราย
77 สถานี Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

2 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง  เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  72  สถานี
1 สถานี P.2A แม่น ้าปิง บา้นทา่แค อ. เมือง จ. ตาก
2 สถานี P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี P.12C แม่น ้าปิง บา้นยา่นรี อ. สามเงา จ. ตาก
4 สถานี P.15 แม่น ้าปิง หนา้วดัศรีภิรมย์ อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
5 สถานี P.16 แม่น ้าปิง บา้นแสนตอ อ. ขาณุวรลกัษบรีุ จ. ก าแพงเพชร
6 สถานี P.26A คลองสวนหมาก บา้นใหม่ อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
7 สถานี P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
8 สถานี P.50A คลองวงัเจา้ บา้นไทยทวี อ. โกสมัพีนคร จ. ก าแพงเพชร
9 สถานี P.51 คลองประดาง บา้นนาโบสถ์ อ. เมือง จ. ตาก
10 สถานี P.52 หว้ยตาก บา้นตากตก อ. บา้นตาก จ. ตาก
11 สถานี P.78 คลองขลุง บา้นสามเรือน อ. คลองขลุง จ. ก าแพงเพชร
12 สถานี W.4A แม่น ้าวงั บา้นวงัหมนั อ. สามเงา จ. ตาก
13 สถานี W.23 แม่น ้าวงั บา้นเชียงราย อ. สามเงา จ. ตาก
14 สถานี W.24 แม่น ้าวงั บา้นทา่ไผ่ อ. สามเงา จ. ตาก
15 สถานี Y.3A แม่น ้ายม บา้นวงัไมข้อน อ. สวรรคโลก จ. สุโขทยั
16 สถานี Y.4 แม่น ้ายม ในเมือง อ. เมือง จ. สุโขทยั
17 สถานี Y.5 แม่น ้ายม หนา้อ าเภอโพทะเล อ. โพทะเล จ. พิจิตร
18 สถานี Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
19 สถานี Y.14 แม่น ้ายม บา้นดอนระเบียง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
20 สถานี Y.15 แม่น ้ายม บา้นกง อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทยั
21 สถานี Y.16 แม่น ้ายม บา้นบางระก า อ. บางระก า จ. พิษณุโลก
22 สถานี Y.17 แม่น ้ายม สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร
23 สถานี Y.21 หว้ยแม่สิน บา้นนาปลากลั้ง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
24 สถานี Y.26 หว้ยแม่มอก บา้นแม่พุ อ. เถิน จ. ล าปาง
25 สถานี Y.29 หว้ยแม่ฮู้ บา้นแม่ฮู้ อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
26 สถานี Y.33 แม่น ้ายม บา้นคลองตาล อ. ศรีส าโรง จ. สุโขทยั
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27 สถานี Y.40 แม่น ้ายม หนา้วดัคงคาราม อ. โพทะเล จ. พิจิตร
28 สถานี Y.42 แม่น ้ายม ทา่บวัทอง อ. โพธ์ิประทบัชา้ง จ. พิจิตร
29 สถานี N.2B แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
30 สถานี N.5A แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
31 สถานี N.7A แม่น ้าน่าน บา้นราชชา้งขวญั อ. เมือง จ. พิจิตร
32 สถานี N.8A แม่น ้าน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
33 สถานี N.10A แม่น ้าน่าน ตะพานหิน อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร
34 สถานี N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
35 สถานี N.22 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นยางป่าคาย อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
36 สถานี N.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่งาม อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
37 สถานี N.24A น ้าเขก็ บา้นวงันกแอ่น อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
38 สถานี N.24B น ้าเขก็ บา้นวงัทอง อ. วงัทอง จ. พิษณุโลก
39 สถานี N.27A แม่น ้าน่าน ทา้ยเข่ือนนเรศวร อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
40 สถานี N.28A คลองตรอน บา้นนากล ่า อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
41 สถานี N.29 น ้าฐาน บา้นพร้าว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
42 สถานี N.33 น ้าปาด บา้นวงับา้ง อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
43 สถานี N.36 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองกระทา้ว อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
44 สถานี N.39 น ้าปาด ฟากทา่ อ. ฟากทา่ จ. อุตรดิตถ์
45 สถานี N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก

                                           46 สถานี N.43A หว้ยชมพู บา้นชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
47 สถานี N.53 คลองบษุบง บา้นหว้ยตูม อ. ชนแดน จ. เพชรบรูณ์
48 สถานี N.54 คลองวงัโป่ง บา้นวงัโป่ง อ. วงัโป่ง จ. เพชรบรูณ์
49 สถานี N.55 น ้าภาค บา้นทา่สะแก อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
50 สถานี N.56 หว้ยน ้าปาด บา้นน ้าปาด อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
51 สถานี N.58 น ้าเฟ้ือ บา้นกกม่วง อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
52 สถานี N.59 น ้าคาน บา้นนาโพธ์ินาจาน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
53 สถานี N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
54 สถานี N.62 น ้าคลึง บา้นหว้ยทา่เน้ือ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
55 สถานี N.66 หว้ยออมสิงห์ บา้นเนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
56 สถานี N.68 แม่น ้าน่าน บา้นทา่ตะเคียน อ. เมือง จ. พิษณุโลก
57 สถานี N.69 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นนาทุง่ใหญ่ อ. นครไทย จ. พิษณุโลก
58 สถานี N.70 หว้ยน ้าคบั บา้นโคกผกัหวาน อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
59 สถานี N.71 หว้ยน ้าปลา บา้นหว้ยน ้าปลา อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
60 สถานี N.72 คลองตรอน บา้นวงัปรากฎ อ. ทองแสนขนั จ. อุตรดิตถ์
61 สถานี N.73 น ้าเขก็ บา้นทานตะวนั อ. เขาคอ้ จ. เพชรบรูณ์
62 สถานี N.74 แม่น ้าน่าน บางกระทุม่ อ. บางกระทุม่ จ. พิษณุโลก
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63 สถานี N.81 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแก่งบวัค  า อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก
64 สถานี S.3 แม่น ้าป่าสกั บา้นตาลเด่ียว อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
65 สถานี S.4B แม่น ้าป่าสกั ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบรูณ์
66 สถานี S.10 หว้ยน ้าพงุ บา้นหินฮาว อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
67 สถานี S.17 หว้ยน ้าชุน บา้นฝายวงับน อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
68 สถานี S.33 แม่น ้าป่าสกั บา้นทา่ไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
69 สถานี S.36 แม่น ้าป่าสกั บา้นโนนทอง อ. หล่มสกั จ. เพชรบรูณ์
70 สถานี S.41 น ้ากอ้ บา้นน ้ากอ้ อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
71 สถานี S.42 น ้าป่าสกั บา้นบอ่รัง อ. วิเชียรบรีุ จ. เพชรบรูณ์
72 สถานี Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน   เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  77  สถานี
1 สถานี E.2A แม่น ้าชี อ. เมือง จ. ยโสธร
2 สถานี E.5 แม่น ้าชี บา้นโนนเปลือย อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
3 สถานี E.6C ล าปะทาว บา้นตาดโตน อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
4 สถานี E.8A แม่น ้าชี บา้นดินด า อ. เมือง จ. มหาสารคาม
5 สถานี E.9 แม่น ้าชี บา้นโจด อ. มญัจาคีรี จ. ขอนแก่น
6 สถานี E.16A แม่น ้าชี บา้นกดุกวา้ง อ. เมือง จ. ขอนแก่น
7 สถานี E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. ทุง่เขาหลวง จ. ร้อยเอด็
8 สถานี E.20A แม่น ้าชี บา้นฟ้าหยาด อ. มหาชนะชยั จ. ยโสธร
9 สถานี E.21 แม่น ้าชี บา้นแก่งโก อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
10 สถานี E.22B น ้าพอง บา้นทา่เม่า อ. น ้าพอง จ. ขอนแก่น
11 สถานี E.23 แม่น ้าชี บา้นค่าย อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
12 สถานี E.29 น ้าพอง บา้นผานกเคา้ อ. ภูกระดึง จ. เลย
13 สถานี E.32A แม่น ้าชี บา้นหนองออ้ อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
14 สถานี E.54 น ้ายงั บา้นแก่งยาว อ. กฉิุนารายณ์ จ. กาฬสินธุ์
15 สถานี E.57 น ้ายงั บา้นกดุฉิมคุม้ใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
16 สถานี E.64 ล าพะเนียง บา้นนากลาง อ. นาวงั จ. หนองบวัล าภู
17 สถานี E.65 ล าปาว บา้นทา่ไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี
18 สถานี E.66A แม่น ้าชี บา้นม่วงลาด อ. จงัหาร จ. ร้อยเอด็
19 สถานี E.68A ล าพะเนียง บา้นขอ้งโป้ อ. เมือง จ. หนองบวัล าภู
20 สถานี E.70 น ้ายงั บา้นกดุกวา้ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอด็
21 สถานี E.72 ล าเจียง บา้นเจียง อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
22 สถานี E.73 ล าเจา บา้นวงัตะกู อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
23 สถานี E.75 ล าปาว บา้นหนองม่วง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
24 สถานี E.76A หว้ยสงักะ บา้นโพน อ. ค าม่วง จ. กาฬสินธุ์
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25 สถานี E.79 ล าพองโก บา้นศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย
26 สถานี E.80 หว้ยน ้าพาง บา้นหว้ยหญา้เครือ อ. น ้าหนาว จ. เพชรบรูณ์
27 สถานี E.81 น ้าพอง บา้นฟองใต้ อ. น ้าหนาว จ. เพชรบรูณ์
28 สถานี E.83 ล าสะพงุ บา้นนาเจริญ อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
29 สถานี E.84 แม่น ้าชี บา้นนางแดดโคก อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
30 สถานี E.85 น ้าเชิญ บา้นโนนหนั อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น
31 สถานี E.86 ล าพนัชาด บา้นค าไฮ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี
32 สถานี E.87 ล าปาว บา้นวงัหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
33 สถานี E.91 แม่น ้าชี บา้นดอนขนวน อ. โกสุมพิสยั จ. มหาสารคาม
34 สถานี E.92 น ้ายงั บา้นทา่งาม อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอด็
35 สถานี E.93 น ้าพรม บา้นโนนเขวา อ. เกษตรสมบรูณ์ จ. ชยัภูมิ
36 สถานี E.95 แม่น ้าชี ฝายร้อยเอด็ อ. เชียงขวญั จ. ร้อยเอด็
37 สถานี E.97 แม่น ้าชี ฝาย ยโสธร-พนมไพร อ. พนมไพร จ. ยโสธร
38 สถานี Kh.1 แม่น ้าโขง บา้นมีชยั อ. เมือง จ. หนองคาย
39 สถานี Kh.16B แม่น ้าโขง บา้นทา่ควาย อ. เมือง จ. นครพนม
40 สถานี Kh.17 แม่น ้าโขง บา้นธาตุพนมเหนือ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
41 สถานี Kh.18 หว้ยโมง บา้นนาอ่าง อ. บา้นผือ จ. อุดรธานี
42 สถานี Kh.28A แม่น ้าเลย บา้นนาหลกั อ. วงัสะพงุ จ. เลย
43 สถานี Kh.53 หว้ยหลวง บา้นหนองววัซอ อ. หนองววัซอ จ. อุดรธานี
44 สถานี Kh.54 น ้าอูน บา้นนาหวา้ อ. นาหวา้ จ. นครพนม
45 สถานี Kh.55 แม่น ้าสงคราม บา้นปากอูน อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม
46 สถานี Kh.58A แม่น ้าเลย บา้นฟากเลย อ. เมือง จ. เลย
47 สถานี Kh.61 แม่น ้าเลย บา้นแก่งบง อ. ภูหลวง จ. เลย
48 สถานี Kh.68 ล าน ้าบงั บา้นสร้างเมก็ อ. เรณูนคร จ. นครพนม
49 สถานี Kh.69A น ้าก ่า บา้นหนองเรือทอง อ. นาแก จ. นครพนม
50 สถานี Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
51 สถานี Kh.75 น ้าหมนั บา้นหวันายงุ อ. ด่านซา้ย จ. เลย
52 สถานี Kh.77A น ้าทบ บา้นกกซอ้ อ. วงัสะพงุ จ. เลย
53 สถานี Kh.78 น ้าฮวย บา้นน ้าฮวย อ. เมือง จ. เลย
54 สถานี Kh.79 หว้ยบงัอี บา้นโนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร
55 สถานี Kh.80 น ้าอูน บา้นนางเต่ิง อ. ภูพาน จ. สกลนคร
56 สถานี Kh.84 หว้ยทราย บา้นหนองเอ่ียนดง อ. ค าชะอี จ. มุกดาหาร
57 สถานี Kh.86 น ้าหมาน บา้นไร่ม่วง อ. เมือง จ. เลย
58 สถานี Kh.87 หว้ยบางทรายนอ้ย บา้นขวัสูง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
59 สถานี Kh.90 น ้าพงุ บา้นตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
60 สถานี Kh.91 หว้ยชะโนด บา้นคอนสวรรค์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
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61 สถานี Kh.92 หว้ยบางทราย บา้นกา้นเหลืองดง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
62 สถานี Kh.93 แม่น ้าสงคราม บา้นโคกค าไหล อ. บา้นดุง จ. อุดรธานี
63 สถานี Kh.94 น ้าโสม บา้นวงัเลา อ. นายงู จ. อุดรธานี
64 สถานี Kh.95 น ้าสาน บา้นแก่งไฮ อ. ภูเรือ จ. เลย
65 สถานี Kh.96 หว้ยน ้าเขา้มนั บา้นแก่งแลน อ. ภูเรือ จ. เลย
66 สถานี Kh.97 แม่น ้าโขง บา้นเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย
67 สถานี Kh.98 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่กกแดง อ. เซกา จ. บึงกาฬ
68 สถานี Kh.99A หว้ยบางทราย บา้นแก่งนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
69 สถานี Kh.100 แม่น ้าโขง บา้นพนัล า อ. เมือง จ. บึงกาฬ
70 สถานี Kh.101 หว้ยมุก บา้นแก่นเต่า อ. เมือง จ. มุกดาหาร
71 สถานี Kh.103 หว้ยหลวง บา้นโนนตูม อ. เมือง จ. อุดรธานี
72 สถานี Kh.104 แม่น ้าโขง วดัศรีบญุเรือง อ. เมือง จ. มุกดาหาร
73 สถานี Kh.105 น ้าป่วน บา้นผานอ้ย อ. วงัสะพงุ จ. เลย
74 สถานี Kh.106 น ้าหมนั บา้นน ้าหมนั อ. ด่านซา้ย จ. เลย
75 สถานี Kh.108 น ้าอูน บา้นพอกใหญ่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
76 สถานี Kh.112 น ้ายาม บา้นโพธ์ิชยั อ. อากาศอ านวย จ. สกลนคร
77 สถานี Kh.115 แม่น ้าสงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์ อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  64  สถานี
1 สถานี M.2A แม่น ้ามูล บา้นด่านตะกา        อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
2 สถานี M.4 แม่น ้ามูล บา้นพงสวาย อ. ทา่ตูม  จ. สุรินทร์
3 สถานี M.5 แม่น ้ามูล บา้นเมืองคง อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
4 สถานี M.6A แม่น ้ามูล บา้นสตึก อ. สตึก  จ. บรีุรัมย์
5 สถานี M.7 แม่น ้ามูล สะพานเสรีประชาธิปไตย อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
6 สถานี M.9 หว้ยส าราญ ชุมชนสะพานขาว อ. เมือง  จ. ศรีสะเกษ
7 สถานี M.11B แม่น ้ามูล บา้นโพธ์ิตาก อ. พิบลูมงัสาหาร  จ. อุบลราชธานี
8 สถานี M.26A ล าชี บา้นละลูน อ. กระสงั จ. บรีุรัมย์
9 สถานี M.32 ล าเซบาย บา้นเชียงเพง็ อ. ป่าต้ิว  จ. ยโสธร
10 สถานี M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว  จ. นครราชสีมา
11 สถานี M.42 หว้ยทบัทนั บา้นหว้ยทบัทนั อ. หว้ยทบัทนั  จ. ศรีสะเกษ
12 สถานี M.43A ล าตะคอง บา้นทา่มะปรางค์ อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
13 สถานี M.49 แม่น ้ามูล บา้นหนองโสน อ. ครบรีุ  จ. นครราชสีมา
14 สถานี M.50 ล าแซะ บา้นครบรีุ อ. ครบรีุ จ. นครราชสีมา
15 สถานี M.66 หว้ยขะยงุ บา้นวงัชมภู อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
16 สถานี M.69 ล าเซบก บา้นทา่บอแบง อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
17 สถานี M.75 หว้ยกวา้ง บา้นแก่งยาง อ. พิบลูมงัสาหาร  จ. อุบลราชธานี
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18 สถานี M.89 ล าตะคอง สะพานอาคารเซรุ่ม อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
19 สถานี M.91 หว้ยส าราญ บา้นโคกแดง อ. ภูสิงห์  จ. ศรีสะเกษ
20 สถานี M.95 ล าเสียวใหญ่ บา้นกู่ อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอด็
21 สถานี M.98 หว้ยทา บา้นพยห์ุ อ. พยห์ุ  จ. ศรีสะเกษ
22 สถานี M.104 แม่น ้ามูล บา้นวงัปรัด อ. คูเมือง  จ. บรีุรัมย์
23 สถานี M.108 ล าพงัชู บา้นสระขดุ อ. ชุมพลบรีุ จ. สุรินทร์
24 สถานี M.110 หว้ยตุงลุง บา้นดอนใหญ่ใต้ อ. ศรีเมืองใหม่  จ. อุบลราชธานี
25 สถานี M.112 หว้ยตะโคง บา้นโคกใหญ่ อ. สตึก จ. บรีุรัมย์
26 สถานี M.119 ล าเชียงสา บา้นโคกสะแกราช อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา
27 สถานี M.124 หว้ยตะกัว่ บา้นโนน อ. บา้นใหม่ไชยพจน ์ จ. บรีุรัมย์
28 สถานี M.125 หว้ยแอก บา้นหว้ยไฮ อ. บา้นใหม่ไชยพจน ์ จ. บรีุรัมย์
29 สถานี M.127 หว้ยตาเทียว  บา้นนาไฮ อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
30 สถานี M.132 หว้ยสะพือ บา้นโหมน อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
31 สถานี M.137 หว้ยเหนือ บา้นระกา อ. ขขุนัธ ์ จ. ศรีสะเกษ
32 สถานี M.142 หว้ยขะยงุ  บา้นโดนอาวร์ อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
33 สถานี M.143 หว้ยสงักด บา้นหนองใหญ่ อ. กนัทรลกัษ ์ จ. ศรีสะเกษ
34 สถานี M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา
35 สถานี M.152 หว้ยบอน บา้นโพนทองนอ้ย อ. น ้ายืน  จ. อุบลราชธานี
36 สถานี M.153 ล าโดมใหญ่ บา้นกดุเชียงหมุน อ. น ้ายืน จ. อุบลราชธานี
37 สถานี M.154 หว้ยหลวง บา้นนาจะหลวย อ. นาจะหลวย  จ. อุบลราชธานี
38 สถานี M.155 หว้ยละโอง บา้นนาผือ อ. เมือง  จ. อ านาจเจริญ
39 สถานี M.156 หว้ยบา้น บา้นนาผือ อ. เมือง  จ. อ านาจเจริญ
40 สถานี M.157 หว้ยโพง บา้นนิคม อ. ป่าต้ิว จ. ยโสธร
41 สถานี M.159 ล าชี บา้นหลุมดิน อ. จอมพระ  
42 สถานี M.160 ล าโดมนอ้ย บา้นโพนงาม อ. บณุฑริก  จ. อุบลราชธานี
43 สถานี M.164 ล าตะคอง  ต.ในเมือง อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
44 สถานี M.170 ล าโดมใหญ่ บา้นค าส าราญ อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี
45 สถานี M.171 ล าพระเพลิง บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
46 สถานี M.172 คลองไผ่ บา้นโนนสาวเอ้ อ. วงัน ้าเขียว  จ. นครราชสีมา
47 สถานี M.173 แม่น ้ามูล บา้นโนนสะอาด อ. โชคชยั  จ. นครราชสีมา
48 สถานี M.175 ล าพลบัพลา บา้นหนองสาหร่าย อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอด็
49 สถานี M.176 หว้ยขะยงุ บา้นโนนศรีไคล อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
50 สถานี M.177 ล าตะคอง บา้นโนนสว่าง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
51 สถานี M.178 หว้ยขหุลุ บา้นหนองเต่า อ. ตระการพืชผล  จ. อุบลราชธานี
52 สถานี M.179A ล าเซบาย บา้นป่าก่อ อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี
53 สถานี M.180 ล าพระเพลิง บา้นทา่เยีย่ม อ. ปักธงชยั จ. นครราชสีมา



47

54 สถานี M.181 แม่น ้ามูล บา้นทา่วงัยาง อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี
55 สถานี M.182 แม่น ้ามูล บา้นสีถาน อ. กนัทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
56 สถานี M.183 หว้ยหินลบั บา้นคลองหินลบั อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
57 สถานี M.184 แม่น ้ามูล บา้นซึม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
58 สถานี M.185 ล าปลายมาศ บา้นไผน่อ้ย อ. ล าปลายมาศ จ. บรีุรัมย์
59 สถานี M.186 ล าจกัราช บา้นโนนคอย อ. จกัราช จ. นครราชสีมา
60 สถานี M.187 หว้ยเสนง ใกลส้ถานีประมงน ้าจืด อ. เมือง  จ. สุรินทร์
61 สถานี M.188 ล าเชียงไกร บา้นบวั อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา
62 สถานี M.190 หว้ยส าราญ บา้นขวาว อ. อุทมุพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ
63 สถานี M.191 ล าตะคอง บา้นโคกกรวด อ. เมือง  จ. นครราชสีมา
64 สถานี M.192 หว้ยไผ่ บา้นโนนค่า อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง   เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  40  สถานี
1 สถานี C.2 แม่น ้าเจา้พระยา ค่ายจิรประวติั อ. เมือง จ. นครสวรรค์
2 สถานี C.3 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางพดุทรา อ. เมือง จ. สิงห์บรีุ
3 สถานี C.7A แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางแกว้ อ. เมือง จ. อ่างทอง
4 สถานี C.13 แม่น ้าเจา้พระยา ทา้ยเข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
5 สถานี C.30 หว้ยขนุแกว้ บา้นสมอทอง อ. หว้ยคต จ. อุทยัธานี
6 สถานี C.35 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป้อม อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา
7 สถานี C.36 คลองบางหลวง บา้นบางหลวงโดด อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
8 สถานี C.37 คลองบางบาล บา้นบางบาล อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยธุยา
9 สถานี C.44 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นอินทร์บรีุ อ. อินทร์บรีุ จ. สิงห์บรีุ
10 สถานี C.45 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นบางน ้าเช่ียว อ. พรหมบรีุ จ. สิงห์บรีุ
11 สถานี C.46 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นไชโย อ. ไชโย จ. อ่างทอง
12 สถานี C.47 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นป่าโมก อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง
13 สถานี C.51 หว้ยขนุแกว้ บา้นกดุจอก อ. หนองมะโมง จ. ชยันาท
14 สถานี C.56 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นทา่น ้าออ้ย อ. พยหุะคีรี จ. นครสวรรค์
15 สถานี C.58 คลองกระทง บา้นหนองบวั อ. วดัสิงห์ จ. ชยันาท
16 สถานี Ct.2A แม่น ้าสะแกกรัง บา้นหาดทนง อ. เมือง จ. อุทยัธานี
17 สถานี Ct.4 น ้าแม่วงก์ บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์
18 สถานี Ct.5A น ้าแม่วงก์ บา้นปางมะค่า อ. ขาณุวรลกัษณ์บรีุ จ. ก าแพงเพชร
19 สถานี Ct.7 คลองโพธ์ิ บา้นใหม่คลองเจริญ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
20 สถานี Ct.8 น ้าแม่วงก์ บา้นโคกหมอ้ อ. ทพัทนั จ. อุทยัธานี
21 สถานี Ct.9 หว้ยทบัเสลา บา้นบุง่อา้ยเจ้ียม อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
22 สถานี Ct.19 หว้ยตากแดด บา้นดอนใหญ่ อ. เมือง จ. อุทยัธานี
23 สถานี Ct.20 หว้ยทบัเสลา บา้นสะพานเหลก็ อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
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24 สถานี N.14A แม่น ้าน่าน  วดัหลวงพอ่แกว้ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
25 สถานี N.37 แม่น ้าน่าน บา้นทบักฤช อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
26 สถานี N.67 แม่น ้าน่าน วดัเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
27 สถานี  N.80 คลองเกรียงไกร บา้นบางพระหลวง อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
28 สถานี P.17 แม่น ้าปิง บา้นทา่ง้ิว อ. บรรพตพิสยั จ. นครสวรรค์
29 สถานี S.5 แม่น ้าป่าสกั รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา
30 สถานี S.7A ล ามวกเหลก็ วดัทา่ระหดั อ. วงัม่วง จ. สระบรีุ
31 สถานี S.9 แม่น ้าป่าสกั บา้นป่า อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
32 สถานี S.14 ล าสนธิ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
33 สถานี S.26 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนพระรามหก อ. ทา่เรือ จ. พระนครศรีอยธุยา
34 สถานี S.28 แม่น ้าป่าสกั ทา้ยเข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
35 สถานี S.32 แม่น ้าป่าสกั สถานีแพดบัเพลิง อ. เมือง จ. สระบรีุ
36 สถานี S.39 แม่น ้าป่าสกั บา้นบวัชุม อ. ชยับาดาล จ. ลพบรีุ
37 สถานี S.44 แม่น ้าป่าสกั บา้นเสาไห้ อ. เสาไห้ จ. สระบรีุ
38 สถานี T.11 หว้ยกระเสียว บา้นผาทัง่ อ. บา้นไร่ จ. อุทยัธานี
39 สถานี T.12A หว้ยกระเสียว บา้นทบัหมนั อ. ด่านชา้ง จ. สุพรรณบรีุ
40 สถานี L.2B แม่น ้าลพบรีุ บา้นโพธ์ิเกา้ตน้ อ. เมือง จ. ลพบรีุ

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก  เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  52  สถานี
1 สถานี Kgt.1 แม่น ้าปราจีนบรีุ  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.3 แม่น ้าปราจีนบรีุ  ต.ในเมือง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี Kgt.6 แม่น ้าปราจีนบรีุ อ. ศรีมหาโพธ์ิ จ. ปราจีนบรีุ
4 สถานี Kgt.9 คลองพระสทึง บา้นเขาฉกรรจ์ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
5 สถานี Kgt.10 คลองพระสทึง บา้นสระขวญั อ. เมือง จ. สระแกว้
6 สถานี Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้
7 สถานี Kgt.13A คลองพระปรง บา้นโนนสุขภูมิ อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
8 สถานี Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
9 สถานี Kgt.15A หว้ยโสมง บา้นแก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
10 สถานี Kgt.18 คลองสียดั บา้นทา่กลอย อ. ทา่ตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา
11 สถานี Kgt.19A คลองหลวง อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
12 สถานี Kgt.30 แม่น ้าบางปะกง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
13 สถานี Kgt.33 แควน ้าใส บา้นหนองแหน อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
14 สถานี Kgt.34 แควหนุมาน บา้นวงัหมนั อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
15 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ่ บา้นภูเงิน อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
16 สถานี Kgt.40 คลองพระสทึงตอนบน บา้นทุง่กบินทร์ อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
17 สถานี Kgt.41 คลองกะวดักองใหญ่ บา้นโคกนอ้ย อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
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18 สถานี Kgt.42 คลองพระสทึง บา้นทา่ระพา อ. เมือง จ. สระแกว้
19 สถานี Kgt.43 แควหนุมาน อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
20 สถานี Kgt.44 คลองพระปรง บา้นแก่งไทร อ. เมือง จ. สระแกว้
21 สถานี Kgt.45 คลองพระสทึง บา้นตาเรืองล่าง อ. สอยดาว จ. จนัทบรีุ
22 สถานี Kgt.47 คลองพระสทึง บา้นด่านชยัพฒันา อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
23 สถานี Kgt.51 คลองประจนัตคาม บา้นประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม จ. ปราจีนบรีุ
24 สถานี Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
25 สถานี Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
26 สถานี Z.13 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นปึก อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
27 สถานี Z.14 คลองพยาธิ บา้นฉมนั อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
28 สถานี Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
29 สถานี Z.21 คลองหินดาด บา้นโป่งโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
30 สถานี Z.28 คลองโตนดตอนบน บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
31 สถานี Z.30 คลองสะตอ บา้นหนองบวั อ. เขาสมิง จ. ตราด
32 สถานี Z.38 คลองทบัมา บา้นเขาโบสถ์ อ. เมือง จ. ระยอง
33 สถานี Z.42 คลองประแกต บา้นประแกต อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
34 สถานี Z.45 คลองแอ่ง บา้นคอแล อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
35 สถานี Z.46 คลองโสน บา้นนนทรีย์ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
36 สถานี Z.47A คลองจนัทิ บา้นคลองขวาง อ. เมือง จ. ตราด
37 สถานี Z.52 คลองพรานบญุ บา้นคลองยายไท อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
38 สถานี Z.53 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นทุง่ตาอิน อ. เขาคิฌกฎู จ. จนัทบรีุ
39 สถานี Z.55 แม่น ้าจนัทบรีุ บา้นวงัจะอา้ย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
40 สถานี Z.56 คลองทุง่เพล บา้นตะบกเต้ีย อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ
41 สถานี Z.57 แม่น ้าจนัทบรีุ สะพานวดัจนัทนาราม อ. เมือง จ. จนัทบรีุ
42 สถานี Z.58 คลองใหญ่ สะพานอ าเภอเขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด
43 สถานี Z.59 คลองฉนาก สะพานบา้นบอ่ไร่ อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
44 สถานี Z.62 คลองใหญ่ บา้นค่าย อ. บา้นค่าย จ. ระยอง

45 สถานี Tl.3 คลองพระพทุธ บา้นพงังอน อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
46 สถานี Tl.4 คลองตาคง บา้นคลองตาคง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
47 สถานี Tl.6 คลองทุง่กร่าง บา้นทุง่กร่าง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
48 สถานี Ny.1B แม่น ้านครนายก บา้นเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก
49 สถานี Ny.3 คลองบา้นนาตอนล่าง บา้นป่าขะ อ. บา้นนา จ. นครนายก
50 สถานี Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
51 สถานี Ny.6 คลองบา้นนาตอนบน บา้นชะอม อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
52 สถานี Ny.7 แม่น ้านครนายก  ต.ในเมือง อ. เมือง จ. นครนายก
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7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก  เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  33  สถานี
1 สถานี K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.11A แม่น ้าแม่กลอง บา้นวงัขนาย อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.12 ล าตะเพิน บา้นทุง่นานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.17 ล าภาชี บา้นบอ่ อ. สวนผ้ึง จ. ราชบรีุ
5 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
6 สถานี K.25A หว้ยทา่เคย บา้นคา อ. บา้นคา จ. ราชบรีุ
7 สถานี K.30 หว้ยน ้าเลาะ บา้นไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
8 สถานี K.31 หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นน ้าโจน อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
9 สถานี K.32A หว้ยบอ้งต้ี บา้นบอ้งต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
10 สถานี K.35A แม่น ้าแควใหญ่ บา้นหนองบวั อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
11 สถานี K.37 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นวงัเยน็ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
12 สถานี K.38A หว้ยล่ินถ่ิน บา้นหนองบาง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
13 สถานี K.39 หว้ยองธิ บา้นองธิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
14 สถานี K.50 หว้ยดิโส บา้นหินแหลม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
15 สถานี K.53 หว้ยแม่กระบาล บา้นศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
16 สถานี K.54 แม่น ้าแควนอ้ย สะพานรถยนตบ์า้นล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
17 สถานี K.58 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นปากแซง อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
18 สถานี K.60 หว้ยกยุมัง่ บา้นกยุมัง่  ต.กยุมัง่ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
19 สถานี K.61 ล าภาชี  ต.ด่านทบัตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบรีุ
20 สถานี K.62 ล าภาชี บา้นหนองไผ่ อ. ด่านมะขามเต้ีย จ. กาญจนบรีุ
21 สถานี Gt.9 คลองทบัสะแก บา้นกลาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
22 สถานี Gt.10 คลองกรูด บา้นหนองหญา้ปลอ้ง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
23 สถานี Gt.11 คลองใหญ่ บา้นชา้งแรก อ. บางสะพานนอ้ย จ. ประจวบคีรีขนัธ์
24 สถานี Gt.15 หว้ยทราย บา้นสวนสนหว้ยทราย อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
25 สถานี Gt.16 คลองหินจวง บา้นหินจวง อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
26 สถานี Gt.17 หว้ยยาง บา้นหว้ยยาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
27 สถานี Gt.18 คลองจะกะ บา้นจะกะบน อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
28 สถานี Gt.19 คลองอ่างทอง บา้นอ่างทอง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
29 สถานี B.3A แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสองพ่ีนอ้ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
30 สถานี B.8A หว้ยผาก บา้นโพรงเข ้ ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
31 สถานี B.9 แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นสาระเห็ด  ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
32 สถานี B.10 แม่น ้าเพชรบรีุ ตลาดทา่ยาง  ต.ยางหยอ่ง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
33 สถานี B.11 หว้ยแม่ประจนัต์ บา้นจะโปรง อ. หนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบรีุ
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8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้  เปิดส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  50  ถานี
1 สถานี X.36 คลองพมุดวง บา้นทา่ขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี
2 สถานี X.37A แม่น ้าตาปี บา้นยา่นดินแดง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
3 สถานี X.44 คลองอู่ตะเภา บา้นหาดใหญ่ใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
4 สถานี X.53A คลองชุมพร บา้นวงัไผ่ อ. เมือง จ. ชุมพร
5 สถานี X.55 คลองทา่ดี บา้นทา่ใหญ่ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
6 สถานี X.56 แม่น ้าตรัง บา้นทา่ประดู่ อ. หว้ยยอด จ. ตรัง
7 สถานี X.64 คลองทา่แซะ บา้นทา่แซะ อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
8 สถานี X.67A คลองรัตภูมิ บา้นนาสีทอง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา
9 สถานี X.68 คลองทา่แค บา้นทา่แค อ. เมือง จ. พทัลุง
10 สถานี X.70 คลองบา้นตาล บา้นวงักอ้ง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
11 สถานี X.71B คลองต ่า บา้นควนลงั อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
12 สถานี X.90 คลองอู่ตะเภา บา้นบางศาลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
13 สถานี X.109 คลองบางแกว้ บา้นควนอินนอโม อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
14 สถานี X.112 คลองอู่ตะเภา บา้นตะเคียนเภา อ. สะเดา จ. สงขลา
15 สถานี X.113 คลองหลา้ปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา
16 สถานี X.119A แม่น ้าโก-ลก บริเวณสะพานลนัตู อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
17 สถานี X.139A คลองปะเหลียน บา้นปะเหลียนใน อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
18 สถานี X.149 คลองกลาย บา้นหวันา อ. นบพิต า จ. นครศรีธรรมราช
19 สถานี X.150 คลองละงู บา้นวงัพระเคียน อ. ละงู จ. สตูล
20 สถานี X.158 คลองทา่ตะเภา บา้นวงัครก อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
21 สถานี X.167 คลองเสาธง บา้นเสาธง อ. ร่อนพิบลูย์ จ. นครศรีธรรมราช
22 สถานี X.170 คลองล า บา้นคลองล า อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง
23 สถานี X.173A คลองอู่ตะเภา  บา้นม่วงกอ็ง อ. สะเดา จ. สงขลา
24 สถานี X.174 คลองหวะ บา้นคลองหวะ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
25 สถานี X.180 คลองทา่ตะเภา สะพานเทศบาล 2 อ. เมือง จ. ชุมพร
26 สถานี X.186 คลองตะกัว่ป่า บา้นตลาดเก่า อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
27 สถานี X.187 คลองตะกัว่ป่า บา้นหินดาน อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
28 สถานี X.188A คลองรมณีย์ บา้นรมณีย์ อ. กะปง จ. พงังา
29 สถานี X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บา้นเกต็โฮ่ อ. กระทู้ จ. ภูเกต็
30 สถานี X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเกต็ อ. เมือง จ. ภูเกต็
31 สถานี X.195 แม่น ้าตาปี บา้นทา่โพธ์ิ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
32 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
33 สถานี X.198 คลองสินปนุ บา้นบางรูป อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
34 สถานี X.200 คลองทา่ดี บา้นวงัไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
35 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
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36 สถานี X.203 คลองทา่ดี บา้นนาป่า อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
37 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
38 สถานี X.217 แม่น ้าตาปี บา้นเคียนซา อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี
39 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง
40 สถานี X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บา้นยา่นตาขาว อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง
41 สถานี X.243 แม่น ้าตาปี บา้นควนกลาง (1) อ. พิปนู จ. นครศรีธรรมราช
42 สถานี X.245 คลองพงังา บา้นบางตง อ. เมือง จ. พงังา
43 สถานี X.248 คลองรับร่อ บา้นหาดใน อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
44 สถานี X.260 คลองอิปัน (ล่าง) บา้นอาพาธ อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี
45 สถานี X.261 คลองทา่แพร (บน) บา้นการะเกตุ อ. ควนกาหลง จ. สตูล
46 สถานี X.266 คลองป่าบอน บา้นโหละ๊หาร อ. ป่าบอน จ. พทัลุง
47 สถานี X.267 คลองตะโหมด บา้นแม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พทัลุง
48 สถานี X.274 แม่น ้าโก-ลก บา้นบเูกะ๊ตา อ. แวง้ จ. นราธิวาส
49 สถานี X.276 คลองทา่แนะ (บน) บา้นเขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พทัลุง
50 สถานี X.279 คลองดุสน บา้นปันจอร์ อ. ควนโดน จ. สตูล
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1 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  36  สถานี
1.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายช่ัวโมง  จ านวน  15  สถานี

1 สถานี 071D7 TUP.02 น ้าแม่แตง ฝายแม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 071F7 TP.73 แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
3 สถานี 075C7 TP.1 แม่น ้าปิง สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
4 สถานี 076C7 TP.20 แม่น ้าปิง บา้นเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
5 สถานี 076E7 TP.56A น ้าแม่งดั บา้นสหกรณ์ร่มเกลา้ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
6 สถานี 076F7 TP.92 น ้าแม่แตง บา้นเมืองก๊ึด อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
7 สถานี 077C7 TP.21 น ้าแม่ริม บา้นริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
8 สถานี 077E7 TP.65 น ้าแม่แตง บา้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
9 สถานี 078C7 TP.81 น ้าแม่กวง บา้นโป่ง อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
10 สถานี 078E7 TP.67 แม่น ้าปิง บา้นแม่แต อ. สนัทราย จ. เชียงใหม่
11 สถานี 079C7 TP.86 น ้าแม่ออน บา้นโหง้ อ. สนัก าแพง จ. เชียงใหม่
12 สถานี 16447 W.20 น ้าแม่ตุ๋ย บา้นทา่ลอ้ อ. เมือง จ. ล าปาง
13 สถานี 16457 W.21 แม่น ้าวงั บา้นทา่เด่ือ อ. เมือง จ. ล าปาง
14 สถานี 16467 W.25 แม่น ้าวงั บา้นร่องเคาะ อ. วงัเหนือ จ. ล าปาง
15 สถานี 17227 TP.5 น ้าแม่กวง สะพานทา่นาง อ. เมือง จ. ล าพนู

1.2 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  21  สถานี
1 สถานี 07391 ส านกัชลประทานท่ี 1 ถนนทุง่โฮเตล็ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 07801 P.82 น ้าแม่วาง บา้นสบวิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
3 สถานี 07811 โครงการหลวง ทุง่หลวง บา้นหว้ยตอง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
4 สถานี 071B1 โครงการหลวง ขนุวาง บา้นขนุวาง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่
5 สถานี 07731 P.64 น ้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
6 สถานี 07751 P.65 น ้าแม่แตง บา้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
7 สถานี 07761 อนามยัหว้ยหมอ้ บา้นหว้ยหมอ้ อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
8 สถานี 07771 อนามยัหว้ยแกว้ บา้นเตาบม่ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่
9 สถานี 07781 อนามยันาเมง็ บา้นนาเมง็ อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
10 สถานี 07791 อบต.เทพเสด็จ บา้นปางไฮ อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
11 สถานี 079A1 โครงการอ่างเกบ็น ้าหว้ยลึก บา้นหว้ยลึก อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
12 สถานี 071L1 โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย  บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่
13 สถานี 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย บา้นสนัทรายหลวง อ. เมือง จ. เชียงราย
14 สถานี 16151 W.15A น ้าแม่จาง บา้นสบเป๊าะ อ. แม่ทะ จ. ล าปาง
15 สถานี 16331 W.16A แม่น ้าวงั บา้นไฮ อ. แจห่้ม จ. ล าปาง

รายช่ือสถานีส ารวจอุตุนิยมวทิยา
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16 สถานี 17181 P.76 น ้าแม่ล้ี บา้นแม่อีไฮ อ. ล้ี จ. ล าพนู
17 สถานี 20111 Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
18 สถานี 28331 โครงการชลประทานน่าน บา้นค่าใหม่ไชยเจริญ อ. เมือง จ. น่าน
19 สถานี 40111 Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
20 สถานี 40151 Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่
21 สถานี 73100 หน่วยอุทกวิทยา จ.พะเยา บา้นฝายกวาง อ. เมือง จ. พะเยา

1.3 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  6  สถานี
1 สถานี 07391 ส านกัชลประทานท่ี 1 ถนนทุง่โฮเตล็ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 07731 P.64 น ้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
3 สถานี 07751 P.65 น ้าแม่แตง บา้นม่วงป๊อก อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่
4 สถานี 20111 Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
5 สถานี 40111 Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
6 สถานี 40151 Y.1C แม่น ้ายม บา้นน ้าโคง้ อ. เมือง จ. แพร่

1.4 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 07391 ส านกัชลประทานท่ี 1 ถนนทุง่โฮเตล็ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 07731 P.64 น ้าแม่ต่ืน บา้นหลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่
3 สถานี 20111 Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
4 สถานี 40111 Y.20 แม่น ้ายม บา้นหว้ยสกั อ. สอง จ. แพร่
5 สถานี 73100 หน่วยอุทกวิทยาฯ จ.พะเยา บา้นฝายกวาง อ. เมือง จ. พะเยา

1.5 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  2  สถานี
1 สถานี 07391 ส านกัชลประทานท่ี 1 ถนนทุง่โฮเตล็ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 20111 Sw.5A น ้าปาย บา้นทา่โป่งแดง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

2 ศูนย์อุทกวทิยาวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  12  สถานี
2.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  12  สถานี

1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 16221 Y.26 หว้ยแม่มอก บา้นแม่พุ อ. เถิน จ. ล าปาง
4 สถานี 36711 S.33 แม่น ้าป่าสกั บา้นทา่ไฮหยอง อ. หล่มเก่า จ. เพชรบรูณ์
5 สถานี 36791 S.42 แม่น ้าป่าสกั บา้นบอ่วงั อ. วิเชียรบรีุ จ. เพชรบรูณ์
6 สถานี 38111 N.8A แม่น ้าน่าน บางมูลนาก อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
7 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
8 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
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9 สถานี 59121 Y.6 ต.ในเมือง บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
10 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
11 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
12 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

2.2 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  8  สถานี
1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 59121 Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
7 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
8 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

2.3 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  8  สถานี
1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 59121 Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
7 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
8 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

2.4 สถานีส ารวจความช้ืนรายวนั  จ านวน  8  สถานี
1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 59121 Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
7 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
8 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์
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2.5 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  8  สถานี
1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 59121 Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
7 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
8 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

2.6 สถานีส ารวจอุณภูมิผวิน า้รายวนั  จ านวน  8  สถานี
1 สถานี 12121 P.47 คลองสวนหมาก บา้นโป่งน ้าร้อน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร
2 สถานี 12161 P.7A แม่น ้าปิง ในเมือง อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 39161 N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
4 สถานี 39221 แม่น ้าน่าน ศูนยอุ์ทกวิทยาฯ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
5 สถานี 59121 Y.6 แม่น ้ายม บา้นแก่งหลวง อ. ศรีสชันาลยั จ. สุโขทยั
6 สถานี 63181 Sw.6 หว้ยแม่ละเมา บา้นแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก
7 สถานี 70151 N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
8 สถานี 70221 N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  19  สถานี
3.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายช่ัวโมง  จ านวน  5  สถานี

1 สถานี 18521 อบต.หนองง้ิว บา้นหนองง้ิว อ. วงัสะพงุ จ. เลย
2 สถานี 18531 วดัป่าบา้นไร่สุขสนัต์ บา้นไร่สุขสนัต์ อ. ภูหลวง จ. เลย
3 สถานี 18541 Kh.28A บา้นนาหลกั อ. วงัสะพงุ จ. เลย
4 สถานี 18551 สถานีอนามยัโคกขม้ิน บา้นโคกขมิ้น อ. วงัสะพงุ จ. เลย
5 สถานี 18561 บา้นน ้าสวยภกัดี อ. นาดว้ง จ. เลย

3.2 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  14  สถานี
1 สถานี 05100 ชลประทานชยัภูมิ บา้นหนองหลอด อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
2 สถานี 05171 E.32A แม่น ้าชี บา้นหนองออ้ อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
3 สถานี 05221 E.6C ล าปะทาว บา้นตาดโตน อ. เมือง จ. ชยัภูมิ
4 สถานี 05361 E.73 ล าเจา บา้นวงัตะกู อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
5 สถานี 05470 E.84 แม่น ้าชี บา้นนางแดดบุง่ อ. หนองบวัแดง จ. ชยัภูมิ
6 สถานี 14401 สชป.6 บา้นหนองใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
7 สถานี 18181 E.29 น ้าพอง บา้นผานกเคา้ อ. ภูกระดึง จ. เลย 
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8 สถานี 18470 Kh.61 แม่น ้าเลย บา้นแก่งบง อ. ภูหลวง จ. เลย
9 สถานี 24240 Kh.17 แม่น ้าโขง โครงการน ้าก ่าตอนล่าง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
10 สถานี 49301 E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. เขาทุง่หลวง จ. ร้อยเอด็
11 สถานี 50331 Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
12 สถานี 64150 Kh.99A หว้ยบางทราย บา้นแก่งนาง อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
13 สถานี 68480 หว้ยหลวงตอน 2 บา้นหวัขวั อ. กดุจบั จ. อุดรธานี
14 สถานี 68510 E.86 ล าพนัชาด บา้นค าไฮ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี

 3.3 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 05361 E.73 ล าเจา บา้นวงัตะกู อ. ภกัดีชุมพล จ. ชยัภูมิ
2 สถานี 14401 สชป.6 บา้นหนองใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
3 สถานี 49301 E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. เขาทุง่หลวง จ. ร้อยเอด็

3.4 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 05171 E.32A แม่น ้าชี บา้นหนองออ้ อ. บา้นเขวา้ จ. ชยัภูมิ
2 สถานี 14401 สชป.6 บา้นหนองใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
3 สถานี 24240 Kh.17 แม่น ้าโขง โครงการน ้าก ่าตอนล่าง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
4 สถานี 49301 E.18 แม่น ้าชี บา้นทา่สะแบง อ. เขาทุง่หลวง จ. ร้อยเอด็
5 สถานี 50331 Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร

3.5 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  4  สถานี
1 สถานี 14401 สชป.6 บา้นหนองใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
2 สถานี 24240 Kh.17 แม่น ้าโขง โครงการน ้าก ่าตอนล่าง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม
3 สถานี 50331 Kh.74 แม่น ้าสงคราม บา้นทา่หว้ยหลวั อ. บา้นม่วง จ. สกลนคร
4 สถานี 68480 หว้ยหลวงตอน 2 บา้นหวัขวั อ. กดุจบั จ. อุดรธานี

3.6 สถานีส ารวจอุณภูมิผวิน า้รายวนั  จ านวน  2  สถานี
1 สถานี 14401 สชป.6 บา้นหนองใหญ่ อ. เมือง จ. ขอนแก่น
2 สถานี 24240 Kh.17 แม่น ้าโขง โครงการน ้าก ่าตอนล่าง อ. ธาตุพนม จ. นครพนม

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  31  สถานี
4.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  31  สถานี

1 สถานี 02191 M.6A แม่น ้ามุล บา้นสตึก อ. สตึก จ. บรีุรัมย์
2 สถานี 25541 M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
3 สถานี 25651 ฟาร์มโชคชยั 4 บา้นขนงพระเหนือ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
4 สถานี 25751 M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
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5 สถานี 25771 หน่วยพิทกัษป่์าคลองปลากั้ง บา้นคลองปลากั้ง อ. วงัน ้าเขียว จ. นครราชสีมา
6 สถานี 25781 บา้นทา่น ้าซบั อ. วงัน ้าเขียว จ. นครราชสีมา
7 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
8 สถานี 25931 หว้ยโกรกเด้ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
9 สถานี 25951 บา้นซบัไทรทอง อ. วงัน ้าเขียว จ. นครราชสีมา
10 สถานี 25961 บา้นบตุะโก อ. วงัน ้าเขียว จ. นครราชสีมา
11 สถานี 25971 บา้นดินอุดม อ. วงัน ้าเขียว จ. นครราชสีมา
12 สถานี 25981 บา้นหนองจอก อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
13 สถานี 25991 บา้นคลองยาง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
14 สถานี 251A1 บา้นหนองไทรใต้ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
15 สถานี 252A1 บา้นหนองกะโตวา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
16 สถานี 253A1 บา้นบอ่น ้าทิพย์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
17 สถานี 254A1 สถานีอนามยับา้นหนองตะไก้ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
18 สถานี 255A1 โรงเรียนบา้นหนองม่วง อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
19 สถานี 256A1 อ่างเกบ็น ้าซบัประดู่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
20 สถานี 257A1 โรงเรียนบา้นเลิศสวสัด์ิ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
21 สถานี 258A1 ประปาบา้นทรัพยท์วี อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
22 สถานี 259A1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกฤษณา อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
23 สถานี 251B1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
24 สถานี 252B2 โรงเรียนบา้นโนนกุ่ม อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
25 สถานี 253B1 สถานีอนามยับา้นมะเกลือเก่า อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
26 สถานี 254B1 บา้นโกรกกระหาด อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา
27 สถานี 255B1 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ. เมือง จ. นครราชสีมา
28 สถานี 57161 M.91 หว้ยส าราญ บา้นโคกแดง อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
29 สถานี 57211 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ
30 สถานี 67581 M.152 หว้ยบอน บา้นโพนทองนอ้ย อ. น ้ายืน จ. อุบลราชธานี
31 สถานี 76061 อ่างเกบ็น ้าร่องน ้าซบั อ. เมือง จ. อ านาจเจริญ

4.2 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  1  สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา

4.3 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  6  สถานี
1 สถานี 25541 M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25751 M.145 ล าพระเพลิง บา้นวงัตะเคียนทอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
3 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
4 สถานี 25931 หว้ยโกรกเด้ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
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5 สถานี 57161 M.91 หว้ยส าราญ บา้นโคกแดง อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
6 สถานี 76061 อ่างเกบ็น ้าร่องน ้าซบั อ. เมือง จ. อ านาจเจริญ

4.4 สถานีส ารวจความช้ืนรายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 25541 M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
3 สถานี 76061 อ่างเกบ็น ้าร่องน ้าซบั อ. เมือง จ. อ านาจเจริญ

4.5 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 25541 M.38C ล าตะคอง บา้นคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
2 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
3 สถานี 25931 หว้ยโกรกเด้ จ. นครราชสีมา
4 สถานี 57161 M.91 หว้ยส าราญ บา้นโคกแดง อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ
5 สถานี 76061 อ่างเกบ็น ้าร่องน ้าซบั อ. เมือง จ. อ านาจเจริญ

4.6 สถานีส ารวจอุณภูมิผวิน า้รายวนั  จ านวน  2  สถานี
1 สถานี 25791 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาค ตอน.ตอนล่าง อ. เมือง จ. นครราชสีมา
2 สถานี 76061 อ่างเกบ็น ้าร่องน ้าซบั อ. เมือง จ. อ านาจเจริญ

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง  เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  13  สถานี
5.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  13  สถานี

1 สถานี 04361 C.13 แม่น ้าเจา้พระยา เข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
2 สถานี 12081 Ct.5A น ้าแม่วงก์ บา้นปางมะค่า อ. ขาณุวรลกัษบรีุ จ. ก าแพงเพชร
3 สถานี 19351 S.13 แม่น ้าเจา้พระยา บา้นทา่เยีย่ม อ. ล าสนธิ จ. ลพบรีุ
4 สถานี 19411 S.28 ล าสนธิ เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
5 สถานี 26271 Ct.4 น ้าแม่วงก์ บา้นศาลเจา้ไก่ต่อ อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์
6 สถานี 26281 Ct.7 คลองโพธ์ิ บา้นใหม่คลองเจริญ อ. แม่เปิน จ. นครสวรรค์
7 สถานี 26301 C.2 แม่น ้าเจา้พระยา ค่ายจิระประวติั อ. เมือง จ. นครสวรรค์
8 สถานี 26311 N.67 แม่น ้าน่าน บา้นเกยไชยเหนือ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์
9 สถานี 54451 S.9 แม่น ้าป่าสกั บา้นป่า อ. แก่งคอย จ. สระบรีุ
10 สถานี 69151 C.30 หว้ยขนุแกว้ บา้นสมอทอง อ. หว้ยคต จ. อุทยัธานี
11 สถานี 69171 T.7 หว้ยกระเสียว บา้นทพัคลา้ย อ. บา้นไร่ จ. อุทยัธานี
12 สถานี 69201 Ct.2A แม่น ้าสะแกกรัง บา้นหาดทนง อ. เมือง จ. อุทยัธานี
13 สถานี 69251 โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทบัเสลา อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี
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5.2 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  2  สถานี
1 สถานี 04361 C.13 แม่น ้าเจา้พระยา เข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
2 สถานี 69251 โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทบัเสลา อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี

5.3 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 04361 C.13 แม่น ้าเจา้พระยา เข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
2 สถานี 19411 S.28 ล าสนธิ เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
3 สถานี 69251 โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทบัเสลา อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี

5.4 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 04361 C.13 แม่น ้าเจา้พระยา เข่ือนเจา้พระยา อ. สรรพยา จ. ชยันาท
2 สถานี 19411 S.28 ล าสนธิ เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ อ. พฒันานิคม จ. ลพบรีุ
3 สถานี 69251 โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาทบัเสลา อ. ลานสกั จ. อุทยัธานี

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก  เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  16  สถานี
6.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายช่ัวโมง  จ านวน  3  สถานี

1 สถานี 44181 Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี 44191 Kgt.15A หว้ยโสมง บา้นแก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี 66071 Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด

6.2 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  13  สถานี
1 สถานี 06131 Z.28 คลองโตนด บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
2 สถานี 06191 อบต.ปะตง บา้นปะตง อ. สอยดาว จ. จนัทบรีุ
3 สถานี 09160 สชป. ท่ี9 อ่างเกบ็น ้าบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ
4 สถานี 09171 Kgt.19 คลองหลวง บา้นเขานางนม อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
5 สถานี 09381 น ้าตกชนัตาเถร(เขาเขียว) บา้นเขาไมแ้ดง อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 
6 สถานี 22341 Ny.1B แม่น ้านครนายก บา้นเขานางบวช อ. เมือง จ. นครนายก
7 สถานี 44301 Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
8 สถานี 48201 Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
9 สถานี 48241 Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
10 สถานี 66131 กองร้อยทหารพราน บา้นหม่ืนด่าน อ. บอ่ไร่ จ. ตราด
11 สถานี 74081 Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้
12 สถานี 74071 Kgt.10 คลองพระสทึง บา้นสระขวญั อ. เมือง จ. สระแกว้
13 สถานี 74331 อบต.วงัสมบรูณ์ อ. วงัสมบรูณ์ จ. สระแกว้
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6.3 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  10  สถานี
1 สถานี 06131 Z.28 คลองโตนด บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
2 สถานี 09160 สชป. ท่ี9 อ่างเกบ็น ้าบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ
3 สถานี 09171 Kgt.19 คลองหลวง บา้นเขานางนม อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
4 สถานี 44181 Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
5 สถานี 44191 Kgt.15A หว้ยโสมง บา้นแก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
6 สถานี 44301 Ny.4 คลองสมอปนู น ้าตกเหวนรก อ. เมือง จ. ปราจีนบรีุ
7 สถานี 48201 Z.18 คลองโพล้ บา้นช าฆอ้ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง
8 สถานี 48241 Z.11 คลองประแสร์ บา้นเขาจิก อ. แกลง จ. ระยอง
9 สถานี 66071 Z.10 คลองใหญ่ บา้นศรีบวัทอง อ. เขาสมิง จ. ตราด
10 สถานี 74081 Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้

6.4 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 06131 Z.28 คลองโตนด บา้นขนุซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จนัทบรีุ
2 สถานี 09160 สชป. ท่ี9 อ่างเกบ็น ้าบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ
3 สถานี 09171 Kgt.19 คลองหลวง บา้นเขานางนม อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ
4 สถานี 44181 Kgt.14 คลองยาง บา้นทุง่แฝก อ. นาดี จ. ปราจีนบรีุ
5 สถานี 74081 Kgt.12 คลองพระปรง บา้นแกง้ อ. เมือง จ. สระแกว้

7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก  เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  28  สถานี
7.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายช่ัวโมง  จ านวน  6  สถานี

1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
6 สถานี 45371 โรงเรียนดงไมง้าม บา้นดงไมง้าม อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์

7.2 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน   22   สถานี
1 สถานี 13231 K.12 ล าตะเพิน บา้นทุง่นานางหรอก อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13561 K.32A หว้ยบอ้งต้ี บา้นบอ้งต้ี อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13571 K.44 หว้ยบอ้งต้ี บา้นทุง่โปร่ง อ. บอ่พลอย จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 13631 K.37 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นวงัเยน็ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
5 สถานี 13641 K.53 หว้ยแม่กระบาล บา้นศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
6 สถานี 13651 K.54 แม่น ้าแควนอ้ย สะพานรถยนตบ์า้นล่ินถ่ิน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
7 สถานี 13851 อบต.หนองรี บา้นหนองรี อ. บอ่พลอย จ. กาญจนบรีุ
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8 สถานี 37171 B.11 หว้ยแม่ประจนัต์ บา้นจะโปรง อ. หนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบรีุ
9 สถานี 37181 B.8A หว้ยผาก บา้นโพรงเข ้ ต.กลดัหลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
10 สถานี 37411 อบต.หว้ยกระสงัข์  ต.สองพ่ีนอ้ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
11 สถานี 37421 ท่ีท  าการผญบ.ม.10 บา้นวงัขา้วสาร  ต.กลดักลวง อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
12 สถานี 37431 อบต.ยางน ้ากลดัใต้  ต.ยางน ้ากลดัใต้ อ. หนองหญา้ปลอ้ง จ. เพชรบรีุ
13 สถานี 37441 บา้นพไุทร ม.3  ต.หว้ยแม่เพรียง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
14 สถานี 37451 ท่ีท  าการผญบ.ม.10 บา้นแม่คะเมย อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
15 สถานี 37461 ท่ีท  าการผญบ.ม.4 บา้นบอ่ประหงั อ. ทา่ยาง จ. เพชรบรีุ
16 สถานี 45171 Gt.6 บา้นในลอ็ค อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
17 สถานี 45181 Ky.2 คลองกยุ บา้นโป่งกระสงั อ. กยุบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์
18 สถานี 45221 Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่  บา้นวงัยาว อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขนัธ์
19 สถานี 45231 Gt.9 คลองทบัสะแก บา้นกลาง อ. ทบัสะแก จ. ประจวบคีรีขนัธ์
20 สถานี 47161 K.17 ล าภาชี บา้นบอ่ อ. สวนผ้ึง จ. ราชบรีุ
21 สถานี 47271 K.25 หว้ยทา่เคย บา้นคา อ. บา้นคา จ. ราชบรีุ
22 สถานี 47421 K.61 ล าภาชี  ต.ด่านทบัตะโก อ. จอมบึง จ. ราชบรีุ

7.3 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์

7.4 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์

7.5 สถานีส ารวจความช้ืนรายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์
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7.6 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์

7.7 สถานีส ารวจอุณภูมิผวิน า้รายวนั  จ านวน  5  สถานี
1 สถานี 13211 K.10 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี 13221 K.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี 13511 HYD 07 ศูนยอุ์ทกวิทยาและบริหารน ้าภาคตะวนัตก อ. ทา่ม่วง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี 37101 B.5 แม่น ้าเพชรบรีุ หวังานเข่ือนแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรีุ
5 สถานี 45300 โครงการชลประทานประจวบคีรีขนัธ ์   ต.บอ่นอก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขนัธ์

8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้  เปิดส ารวจปริมาณน า้ฝน รวม  26  สถานี
8.1 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายช่ัวโมง  จ านวน  3  สถานี

1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็
3 สถานี 58221 X.113 คลองหลาปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

8.2 สถานีส ารวจปริมาณน า้ฝนรายวนั  จ านวน  23  สถานี
1 สถานี 10191 X.64 คลองทา่แซะ บา้นทา่แซะ อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
2 สถานี 10251 คลองทา่แซะ บา้นสลุย อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
3 สถานี 10261 คลองรับร่อ อนามยัธรรมเจริญ อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
4 สถานี 10271 คลองรับร่อ บา้นช่องหินเขียว อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
5 สถานี 10281 คลองรับร่อ บา้นช่องหินหมู อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
6 สถานี 10291 คลองทา่แซะ บา้นยายไท อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
7 สถานี 10301 X.201 คลองชุมพร บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
8 สถานี 10311 X.158 คลองทา่ตะเภา บา้นวงัครก อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
9 สถานี 27401 X.149 คลองกลาย บา้นทา้ยนา อ. นบพิต า จ. นครศรีธรรมราช
10 สถานี 27481 คลองทา่ดี อนามยัคีรีวงค์ อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
11 สถานี 27551 X.200 คลองทา่ดี บา้นวงัไทร อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช
12 สถานี 34231 X.187 คลองตะกัว่ป่า บา้นหินดาน อ. ตะกัว่ป่า จ. พงังา
13 สถานี 43101 X.190A คลองบางใหญ่ บา้นเกต็โฮ่ อ. กระทู้ จ. ภูเกต็
14 สถานี 55181 X.150 คลองละงู บา้นวงัพระเคียน อ. ละงู จ. สตูล
15 สถานี 55191 คลองการะเกตุ บา้นผงัท่ี119 อ. ควนกาหลง จ. สตูล
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16 สถานี 55201 คลองละงู บา้นทุง่ขมิ้น อ. ทุง่หวา้ จ. สตูล
17 สถานี 55211 คลองโตน บา้นน ้าร้อน อ. ควนกาหลง จ. สตูล
18 สถานี 55221 ทะเลบนั อุทยานแห่งชาติทะเลบนั อ. ควนโดน จ. สตูล
19 สถานี 55241 คลองทา่แพ บา้นทุง่พกั อ. ควนกาหลง จ. สตูล
20 สถานี 58401 คลองร าใหญ่ บา้นเขารูปชา้ง อ. สะเดา จ. สงขลา
21 สถานี 58411 คลองหวะ บา้นนาทองสุข อ. นาหม่อม จ. สงขลา
22 สถานี 58421 X.90 คลองอู่ตะเภา บา้นบางศาลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
23 สถานี 65141 X.139 คลองปะเหลียน บา้นล าแคลง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง

8.3 สถานีส ารวจอุณภูมิอากาศรายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็
3 สถานี 58221 X.113 คลองหลาปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

8.4 สถานีส ารวจปริมาณการระเหยรายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็
3 สถานี 58221 X.113 คลองหลาปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

8.5 สถานีส ารวจความช้ืนรายช่ัวโมง  จ านวน  2  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็

8.6 สถานีส ารวจความช้ืนรายวนั  จ านวน  1  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง

8.7 สถานีส ารวจกระแสลมผวิพืน้รายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็
3 สถานี 58221 X.113 คลองหลาปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

8.8 สถานีส ารวจอุณภูมิผวิน า้รายวนั  จ านวน  3  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
2 สถานี 43091 คลองบางวาด คท.รถยนตภู์เกต็ อ. กะทู้ จ. ภูเกต็
3 สถานี 58221 X.113 คลองหลาปัง บา้นทุง่ปราบ อ. สะเดา จ. สงขลา

8.9 สถานีส ารวจความกดอากาศรายช่ัวโมง  จ านวน  1  สถานี
1 สถานี 35061 X.24 ทะเลสาบฯ ศอน.ภาคใต้ อ. เมือง จ. พทัลุง
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รายช่ือสถานี ปิด - เปิดเพิ่ม การส ารวจทางอุทกวทิยา



67

1 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนบน
เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  2  สถานี

1 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 2  สถานี
1 สถานี P.90 แม่น ้าปิง บา้นทบัเด่ือ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
2 สถานี I.6 น ้าแวน บา้นน ้าแวน อ. เชียงค  า จ. พะเยา

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี P.73A แม่น ้าปิง บา้นสบสอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
2 สถานี P.92A น ้าแม่แตง บา้นหว้ยป่าซาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

ปิด  สถานีส ารวจอุตุนิยมวทิยา จ านวน  29  สถานี
1 สถานี 071E7 (TUP.19) คลองส่งน ้าแม่แตง โรงแรมเชียงใหม่ภูค  า อ. เมือง จ. เชียงใหม่
2 สถานี 072D7 (TUP.11) น ้าแม่งดั ทา้ยเข่ือนแม่งดัสมบรูณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3 สถานี 072E7 (TUP.20) ศูนยวิ์จยัขา้วสะเมิง อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่
4 สถานี 072F7 (TP.79) น ้าแม่กวง บา้นแม่หวาน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
5 สถานี 073D7 (TUP.12) น ้าแม่กวง เข่ือนแม่กวงอุดมธารา อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
6 สถานี 073E7 (TUP.22) แม่น ้าปิง ฝายวงัปาน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
7 สถานี 073F7 (TP.80) น ้าแม่ลาย บา้นโป่งดิน อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่
8 สถานี 074D7 (TUP.13) บา้นตีนตัง่ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
9 สถานี 074E7 (TUP.23) น ้าแม่แจ่ม บา้นปางอุ๋ง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
10 สถานี 074F7 (TP.90) แม่น ้าปิง บา้นทบัเด่ือ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

รายช่ือ ปิด - เปิดเพิ่ม สถานีส ารวจทางอุทกวทิยา
ปีน า้  2558  เทียบกบัปีน า้  2557
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11 สถานี 075D7 (TUP.14) แม่น ้าปิง โครงการส่งน ้าฯน ้าแม่แฝก-แม่งดัอ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
12 สถานี 075E7 (TP.14A) น ้าแม่แจ่ม สะพานทา่ขา้ม อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
13 สถานี 075F7 (TP.91) น ้าแม่ขอด บา้นสนัปเูลย อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
14 สถานี 076D7 (TUP.15) วดัทา่มะเก๋ียง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่
15 สถานี 077D7 (TUP.16) เข่ือนแม่งดัสมบรูณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
16 สถานี 077F7 (TP.93) น ้าแม่ริม บา้นสลวงนอก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
17 สถานี 078D7 (TUP.17) บา้นเมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
18 สถานี 078F7 (TP.94) น ้าแม่แจ่ม บา้นเจียง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
19 สถานี 079D7 (TUP.18) แม่น ้าปิง โครงการชลประทานแม่ปิงเก่า อ. สารภี จ. เชียงใหม่
20 สถานี 079E7 (TP.71A) น ้าแม่ขาน บา้นกลาง อ. สนัป่าตอง จ. เชียงใหม่
21 สถานี 16417 (W.3A) แม่น ้าวงั บา้นดอนชยั อ. เถิน จ. ล าปาง
22 สถานี 16427 (W.10A) แม่น ้าวงั บา้นดอนมูล อ. เมือง จ. ล าปาง
23 สถานี 16437 (W.17A) น ้าแม่สอย บา้นทุง่ทอง อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
24 สถานี 16477 (W.26) น ้าแม่ต๋า บา้นเมืองมาย อ. แจห่้ม จ. ล าปาง
25 สถานี 17247 (TUP.10) แม่น ้าปิง ฝายหนองสลีก อ. ป่าวาง จ. ล าพนู
26 สถานี 17257 (TUP.21) น ้าล้ี เทศบาล ต.ทุง่หวัชา้ง อ. ทุง่หวัชา้ง จ. ล าพนู
27 สถานี 17267 (TP.77) น ้าแม่ทา บา้นสบแม่สะป๊วด อ. แม่ทา จ. ล าพนู
28 สถานี 17277 (TP.85) น ้าแม่ล้ี บา้นหล่ายแกว้ อ. บา้นโฮ่ง จ. ล าพนู
29 สถานี 17287 (TP.87) น ้าแม่ทา บา้นป่าซาง อ. ป่าซาง จ. ล าพนู

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจอุตุนิยมวทิยา จ านวน  1  สถานี
1 สถานี 071L1 โครงการประตูระบายน ้าแม่สอย   บา้นสบสอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

2 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคเหนือตอนล่าง
ปิด  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  2  สถานี

1 สถานี N.28 คลองตรอน บา้นหว้ยน ้าไหล อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี S.34 แม่น ้าป่าสกั บา้นล าตะคร้อ อ. บึงสามพนั จ. เพชรบรูณ์

ปิด สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  3  สถานี
1 สถานี N.22A แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่งาม อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
2 สถานี N.40 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นหนองบอน อ. วดัโบสถ์ จ. พิษณุโลก
3 สถานี N.60 แม่น ้าน่าน บา้นเด่นส าโรง อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  3  สถานี
1 สถานี N.2B แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี N.5A แม่น ้าน่าน ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
3 สถานี N.12A แม่น ้าน่าน บา้นหาดไผ่ อ. ทา่ปลา จ. อุตรดิตถ์
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ปิด  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี N.28 คลองตรอน ต.ในเมือง อ. น ้าปาด จ. อุตรดิตถ์
2 สถานี S.34 แม่น ้าป่าสกั บา้นล าตะคร้อ อ. บึงสามพนั จ. เพชรบรูณ์

3 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน
ปิด  สถานสี ารวจระดบัน า้ จ านวน  3  สถานี

1 สถานี E.94 แม่น ้าชี ฝายวงัยาง อ. ฆอ้งชยั จ. กาฬสินธุ์
2 สถานี E.96 ล าปาว ฝายกมุภวาปี อ. กมุภวาปี จ. อุดรธานี
3 สถานี E.98 แม่น ้าชี ฝายธาตุนอ้ย อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 7  สถานี
1 สถานี E.57 น ้ายงั บา้นกดุฉิมคุม้ใหม่ อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์
2 สถานี E.65 ล าปาว บา้นทา่ไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี
3 สถานี E.75 ล าปาว บา้นหนองม่วง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
4 สถานี E.87 ล าปาว บา้นวงัหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
5 สถานี E.94 แม่น ้าชี ฝายวงัยาง อ. ฆอ้งชยั จ. กาฬสินธุ์
6 สถานี E.96 ล าปาว ฝายกมุภวาปี อ. กมุภวาปี จ. อุดรธานี
7 สถานี E.98 แม่น ้าชี ฝายธาตุนอ้ย อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี

ปิด สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  1  สถานี
1 สถานี E.87 ล าปาว บา้นวงัหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  1  สถานี
1 สถานี E.70 น ้ายงั บา้นกดุกวา้ง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอด็

ปิด  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  3  สถานี
1 สถานี E.94 แม่น ้าชี ฝายวงัยาง อ. ฆอ้งชยั จ. กาฬสินธุ์
2 สถานี E.96 ล าปาว ฝายกมุภวาปี อ. กมุภวาปี จ. อุดรธานี
3 สถานี E.98 แม่น ้าชี ฝายธาตุนอ้ย อ. เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี

ปิด  สถานีส ารวจอุตุนิยมวทิยา จ านวน  9  สถานี
1 สถานี 11447 ท่ีว่าการอ าเภอสมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์
2 สถานี 11457 เข่ือนล าปาว อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
3 สถานี 11467 (E.75) ล าปาว บา้นหนองม่วง อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์
4 สถานี 11477 (E.87) ล าปาว บา้นวงัหิน อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์
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5 สถานี 11481 (E.94) แม่น ้าชี ฝายวงัยาง อ. ฆอ้งชยั จ. กาฬสินธุ์
6 สถานี 49417 (E.95) แม่น ้าชี ฝายร้อยเอด็ อ. เชียงขวญั จ. ร้อยเอด็
7 สถานี 68381 (E.65) ล าปาว บา้นทา่ไฮ อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี
8 สถานี 68527 (E.96) ล าปาว ฝายกมุภวาปี อ. กมุภวาปี จ. อุดรธานี
9 สถานี 68547 ท่ีว่าการอ าเภอวงัสามหมอ อ. วงัสามหมอ จ. อุดรธานี

4 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 1  สถานี

1 สถานี M.108 ล าพงัชู บา้นสระขดุ อ. ชุมพลบรีุ จ. สุรินทร์

5 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคกลาง

ไม่เปล่ียนแปลงสถานีส ารวจ

6 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัออก
ปิด  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  4  สถานี

1 สถานี Kgt.13 คลองพระปรง บา้นนาแลง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.65 คลองพระปรง บา้นทา่พระจนัทร์ อ. วฒันานคร จ. สระแกว้
3 สถานี Z.60 คลองไมช้ี้ บา้นปลายคลอง อ. เมือง จ. ตราด

4 สถานี Z.61 แม่น ้าเขาสมิง บา้นเทพนิมิตร อ. เขาสมิง จ. ตราด

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี Kgt.13 คลองพระปรง บา้นนาแลง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.51 คลองประจนัตคาม บา้นประจนัตคาม อ.ประจนัตคาม จ. ปราจีนบรีุ

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 7  สถานี
1 สถานี Kgt.38 คลองพระเพลิงใหญ่ บา้นภูเงิน อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
2 สถานี Kgt.43 แควหนุมาน อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
3 สถานี Kgt.45 คลองพระสทึง บา้นตาเรืองล่าง อ. สอยดาว จ. จนัทบรีุ
4 สถานี Kgt.47 คลองพระสทึง บา้นด่านชยัพฒันา อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแกว้
5 สถานี Tl.3 คลองพระพทุธ บา้นพงังอน อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
6 สถานี Tl.4 คลองตาคง บา้นคลองตาคง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
7 สถานี Tl.6 คลองทุง่กร่าง บา้นทุง่กร่าง อ. โป่งน ้าร้อน จ. จนัทบรีุ
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ปิด  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน  1  สถานี
1 สถานี Kgt.19A คลองหลวง อ. เกาะจนัทร์ จ. ชลบรีุ

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน   1   สถานี
1 สถานี Z.21 คลองหินดาด บา้นโป่งโรงเซ็น อ. มะขาม จ. จนัทบรีุ

ปิด  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  4  สถานี
1 สถานี Kgt.13 คลองพระปรง บา้นนาแลง อ. กบินทร์บรีุ จ. ปราจีนบรีุ
2 สถานี Kgt.65 คลองพระปรง บา้นทา่พระจนัทร์ อ. วฒันานคร จ. สระแกว้
3 สถานี Z.60 คลองไมช้ี้ บา้นปลายคลอง อ. เมือง จ. ตราด

4 สถานี Z.61 แม่น ้าเขาสมิง บา้นเทพนิมิตร อ. เขาสมิง จ. ตราด

7 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคตะวนัตก
ปิด  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  6  สถานี

1 สถานี B.1A แม่น ้าเพชรบรีุ บา้นไร่พะเนียด อ. เมือง จ. เพชรบรีุ
2 สถานี K.3 แม่น ้าแม่กลอง หนา้วดัไชยชุมพล (วดัใต)้ อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.13 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่ขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.22B หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
5 สถานี K.55A แม่น ้าแม่กลอง บา้นหวัเกาะ อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรีุ
6 สถานี K.62A ล าภาชี วดัทา่แย้ อ. ด่านมะขามเต้ีย จ. กาญจนบรีุ

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี K.3A แม่น ้าแม่กลอง บา้นลุ่ม อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  5  สถานี
1 สถานี K.13 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่ขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.22B หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.36 แม่น ้าแควใหญ่ บา้นทา่มะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.55A แม่น ้าแม่กลอง บา้นหวัเกาะ อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรีุ
5 สถานี Ky.3 แม่น ้ากยุบรีุ บา้นทุง่แฝก อ. กยุบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน  1  สถานี
1 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ



72

ปิด  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  5  สถานี
1 สถานี K.13 แม่น ้าแควนอ้ย บา้นทา่ขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบรีุ
2 สถานี K.22B หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ
3 สถานี K.36 แม่น ้าแควใหญ่ บา้นทา่มะนาว อ. เมือง จ. กาญจนบรีุ
4 สถานี K.55A แม่น ้าแม่กลอง บา้นหวัเกาะ อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรีุ
5 สถานี Ky.3 แม่น ้ากยุบรีุ บา้นทุง่แฝก อ. กยุบรีุ จ. ประจวบคีรีขนัธ์

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  1  สถานี
1 สถานี K.22C หว้ยแม่น ้านอ้ย บา้นแม่น ้านอ้ย อ. ไทรโยค จ. กาญจนบรีุ

8 ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารน า้ภาคใต้
ปิด  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  4  สถานี

1 สถานี X.204 คลองหาดส้มแป้น (บน)บา้นหาดส้มแป้น อ. เมือง จ. ระนอง
2 สถานี X.209 คลองหาดส้มแป้น (ล่าง)ถนนเพชรเกษม อ. เมือง จ. ระนอง
3 สถานี X.239 คลองดุสน บา้นฉลุงเหนือ อ. เมือง จ. สตูล
4 สถานี X.257 คลองจนัดี (ล่าง) บา้นปากมิน อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจระดบัน า้ จ านวน  2  สถานี
1 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
2 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง

ปิด  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 5  สถานี
1 สถานี X.119 แม่น ้าโก-ลก บา้นมูโน๊ะ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
2 สถานี X.231A คลองละงู ชุมชนประชาบ ารุง อ. ละงู จ. สตูล
3 สถานี X.234 แม่น ้าตรัง (ล่าง) บา้นป่าหมาก อ. เมือง จ. ตรัง
4 สถานี X.247 คลองทา่แซะ บา้นวงัมะปราง อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
5 สถานี X.259 คลองโตรม บา้นโตรม อ. ชยับรีุ จ. สุราษฎร์ธานี

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจปริมาณน า้ จ านวน 5  สถานี
1 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
2 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
3 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
4 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง
5 สถานี X.243 แม่น ้าตาปี บา้นควนกลาง (1) อ. พิปนู จ. นครศรีธรรมราช
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ปิด  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน   1   สถานี
1 สถานี X.247 คลองทา่แซะ บา้นวงัมะปราง อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร

เปิดเพิ่ม  สถานีส ารวจตะกอนแขวนลอยในล าน า้ จ านวน   1   สถานี
1 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร

ปิด  สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  5  สถานี
1 สถานี X.119 แม่น ้าโก-ลก บา้นมูโน๊ะ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส
2 สถานี X.231A คลองละงู ชุมชนประชาบ ารุง อ. ละงู จ. สตูล
3 สถานี X.234 แม่น ้าตรัง (ล่าง) บา้นป่าหมาก อ. เมือง จ. ตรัง
4 สถานี X.247 คลองทา่แซะ บา้นวงัมะปราง อ. ทา่แซะ จ. ชุมพร
5 สถานี X.259 คลองโตรม บา้นโตรม อ. ชยับรีุ จ. สุราษฎร์ธานี

เปิดเพิ่ม สถานีส ารวจรูปตัดขวางล าน า้ จ านวน  5  สถานี
1 สถานี X.196 คลองกะปง บา้นทา่นา อ. กะปง จ. พงังา
2 สถานี X.201A คลองชุมพร (บน) บา้นทา่ไมล้าย อ. เมือง จ. ชุมพร
3 สถานี X.212 คลองหลงัสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ อ. หลงัสวน จ. ชุมพร
4 สถานี X.228 แม่น ้าตรัง บา้นกลาง อ. เมือง จ. ตรัง
5 สถานี X.243 แม่น ้าตาปี บา้นควนกลาง (1) อ. พิปนู จ. นครศรีธรรมราช

ปิด  สถานีส ารวจอุตุนิยมวทิยา จ านวน  1  สถานี
1 สถานี 65231( X.235) คลองล าพิกลุ บา้นล าทุ อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง
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