สถานีสารวจอุทกวิทยา-สารวจอุตุนยิ มวิทยา
ปี นา้ 2561
รายชื่ อสถานีสารวจระดับนา้
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ดสารวจระดับนา้ รวม 53 สถานี
6.1 สถานีสารวจระดับนา้ 3 เวลา จานวน 20 สถานี
1

สถานี Kgt.18

คลองสี ยดั

บ้านท่ากลอย

อ. ท่าตะเกียบ

จ. ฉะเชิงเทรา

2

สถานี Kgt.34

แควหนุมาน

บ้านสะพานหิ น

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

3

สถานี Kgt.38

คลองพระเพลิงใหญ่

บ้านภูเงิน

อ.เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

4

สถานี Kgt.40

คลองพระสทึงตอนบน

บ้านทุ่งกบินทร์

อ. วังสมบูรณ์

จ. สระแก้ว

5

สถานี Kgt.44

คลองพระปรง

บ้านแก่งไทร

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

6

สถานี Kgt.45

คลองพระสทึง

บ้านตาเรื องล่าง

อ.สอยดาว

จ. จันทบุรี

7

สถานี Kgt.47

คลองพระสทึง

บ้านด่านชัยพัฒนา

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

8

สถานี Kgt.65

คลองธรรมชาติ

บ้านท่าพระจันทร์

อ.วัฒนานคร

จ. สระแก้ว

9

สถานี Kgt.66

คลองห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ.นาดี

จ. ปราจีนบุรี

10 สถานี Z.18

คลองโพล้

บ้านชาฆ้อ

อ. เขาชะเมา

จ. ระยอง

11 สถานี Z.46

คลองโสน

บ้านนนทรี ย ์

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

12 สถานี Z.52

คลองพรานบุญ

บ้านคลองยายไท

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

13 สถานี Z.53

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านทุ่งตาอิน

อ.เขาคิชฌกูฏ

จ. จันทบุรี

14 สถานี Z.55

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านวังจะอ้าย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

15 สถานี Z.56

คลองทุ่งเพล

บ้านตะบกเตี้ย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

16 สถานี Tl.3

คลองพระพุทธ

บ้านพังงอน

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

17 สถานี Tl.4

คลองตาคง

บ้านคลองตาคง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

18 สถานี Tl.6

คลองทุ่งกร่ าง

บ้านทุ่งกร่ าง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

19 สถานี Ny.4

คลองสมอปูน

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

20 สถานี Ny.6

คลองบ้านนาตอนบน

น้ าตกเหวนรก
บ้านชะอม

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

6.2

สถานีสารวจระดับนา้ 24 เวลา จานวน 33 สถานี

1

สถานี Kgt.1

แม่น้ าปราจีนบุรี

ตาบลหน้าเมือง

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

2

สถานี Kgt.3

แม่น้ าปราจีนบุรี

ตาบลกบินทร์ บุรี

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

3

สถานี Kgt.6

แม่น้ าปราจีนบุรี

บ้านทาม

อ.ศรี มหาโพธิ์

จ. ปราจีนบุรี

4

สถานี Kgt.9

คลองพระสทึง

บ้านเขาฉกรรจ์

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

5

สถานี Kgt.10

คลองพระสทึง

ต.สระขวัญ

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

6

สถานี Kgt.12

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

7

สถานี Kgt.13A คลองพระปรง

บ้านโนนสุ ขภูมิ

อ.กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

8

สถานี Kgt.14

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

9

สถานี Kgt.15A ห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

10 สถานี Kgt.19A คลองหลวง

ตาบลท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี

11 สถานี Kgt.30

แม่น้ าบางปะกง

ตาบลหน้าเมือง

อ. เมือง

จ. ฉะเชิงเทรา

12 สถานี Kgt.33

แควน้ าใส
คลองพระสทึง

บ้านหนองแหน

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

บ้านท่าระพา

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

14 สถานี Kgt.43A แควหนุมาน

บ้านนาแขม

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

15 สถานี Z.10

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

16 สถานี Z.11

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

17 สถานี Z.13

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านปึ ก

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

18 สถานี Z.14

คลองพยาธิ

บ้านฉมัน

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

19 สถานี Z.21

คลองหินดาด

บ้านโป่ งโรงเซ็น

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

20 สถานี Z.28

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่อง

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

21 สถานี Z.30

คลองสะตอ

บ้านหนองบัว

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

22 สถานี Z.38

คลองทับมา

บ้านเขาโบสถ์

อ. เมือง

จ. ระยอง

23 สถานี Z.45

คลองแอ่ง

บ้านคอแล

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

24 สถานี Z.47A

คลองจันทิ

บ้านคลองขวาง

อ. เมือง

จ. ตราด

25 สถานี Z.57

แม่น้ าจันทบุรี

สะพานวัดจันทนาราม

อ. เมือง

จ. จันทบุรี

26 สถานี Z.58

แม่น้ าเขาสมิง

ตาบลเขาสมิง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

27 สถานี Z.59

คลองบ่อไร่

ตาบลบ่อพลอย

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

28 สถานี Z.62

คลองใหญ่

บ้านค่าย

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

29 สถานี Z.63

คลองวังสวนหลวง

บ้านประแกต

อ.แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

30 สถานี Z.64

แม่น้ าจันทบุรี

ตาบลท่าหลวง

อ.มะขาม

จ. จันทบุรี

31 สถานี Ny.1B

แม่น้ านครนายก

บ้านเขานางบวช

อ. เมือง

จ. นครนายก

32 สถานี Ny.3

คลองบ้านนาตอนล่าง

บ้านป่ าขะ

อ.บ้านนา

จ.นครนายก

33 สถานี Ny.7

แม่น้ านครนายก

เทศบาลเมือง

อ.เมือง

จ.นครนายก

13 สถานี Kgt.42

คลองยาง

รายชื่ อสถานีสารวจปริมาณนา้
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ดสารวจปริมาณนา้ จานวน 44 สถานี
1

สถานี Kgt.3

แม่น้ าปราจีนบุรี

ตาบลกบินทร์ บุรี

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

2

สถานี Kgt.9

คลองพระสทึง

บ้านเขาฉกรรจ์

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

3

สถานี Kgt.12

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

4

สถานี Kgt.13A คลองพระปรง

บ้านโนนสุ ขภูมิ

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

5

สถานี Kgt.14

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

6

สถานี Kgt.15A ห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

7

สถานี Kgt.19A คลองหลวง

ตาบลท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี

8

สถานี Kgt.33

บ้านหนองแหน

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

9

สถานี Kgt.34

แควน้ าใส
แควหนุมาน

บ้านสะพานหิ น

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

10 สถานี Kgt.38

คลองพระเพลิงใหญ่

บ้านภูเงิน

อ.เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

11 สถานี Kgt.40

คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์

อ. วังสมบูรณ์

จ. สระแก้ว

12 สถานี Kgt.42

คลองพระสทึง

บ้านท่าระพา

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

13 สถานี Kgt.43A แควหนุมาน

บ้านนาแขม

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

14 สถานี Kgt.44

คลองพระปรง

บ้านแก่งไทร

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

15 สถานี Kgt.45

คลองพระสทึง

บ้านตาเรื องล่าง

อ.สอยดาว

จ. จันทบุรี

16 สถานี Kgt.47

คลองพระสทึง

บ้านด่านชัยพัฒนา

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

17 สถานี Kgt.66

คลองห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ.นาดี

จ. ปราจีนบุรี

18 สถานี Z.10

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

19 สถานี Z.11

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

20 สถานี Z.13

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านปึ ก

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

21 สถานี Z.14

คลองพยาธิ

บ้านฉมัน

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

22 สถานี Z.18

คลองโพล้

บ้านชาฆ้อ

อ. เขาชะเมา

จ. ระยอง

23 สถานี Z.21

คลองหิ นดาด

บ้านโป่ งโรงเซ็น

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

24 สถานี Z.28

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่อง

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

25 สถานี Z.30

คลองสะตอ

บ้านหนองบัว

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

26 สถานี Z.38

คลองทับมา

บ้านเขาโบสถ์

อ. เมือง

จ. ระยอง

27 สถานี Z.45

คลองแอ่ง

บ้านคอแล

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

28 สถานี Z.46

คลองโสน

บ้านนนทรี ย ์

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

29 สถานี Z.47A

คลองจันทิ

บ้านคลองขวาง

อ. เมือง

จ. ตราด

30 สถานี Z.52

คลองพรานบุญ

บ้านคลองยายไท

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

คลองยาง

31 สถานี Z.53

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านทุ่งตาอิน

อ.เขาคิชฌกูฏ

จ. จันทบุรี

32 สถานี Z.55

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านวังจะอ้าย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

33 สถานี Z.56

คลองทุ่งเพล

บ้านตะบกเตี้ย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

34 สถานี Z.59

คลองบ่อไร่

ตาบลบ่อพลอย

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

35 สถานี Z.62

คลองใหญ่

บ้านค่าย

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

36 สถานี Z.63

คลองวังสวนหลวง

บ้านประแกต

อ.แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

37 สถานี Z.64

แม่น้ าจันทบุรี

ตาบลท่าหลวง

อ.มะขาม

จ. จันทบุรี

38 สถานี Tl.3

คลองพระพุทธ

บ้านพังงอน

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

39 สถานี Tl.4

คลองตาคง

บ้านคลองตาคง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

40 สถานี Tl.6

คลองทุ่งกร่ าง

บ้านทุ่งกร่ าง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

41 สถานี Ny.1B

แม่น้ านครนายก

บ้านเขานางบวช

อ. เมือง

จ. นครนายก

42 สถานี Ny.3
43 สถานี Ny.4
44 สถานี Ny.6

คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่ าขะ
คลองสมอปูน
น้ าตกเหวนรก
คลองบ้านนาตอนบน บ้านชะอม

อ. บ้านนา
อ. เมือง
อ. แก่งคอย

จ. นครนายก
จ. ปราจีนบุรี
จ. สระบุรี

รายชื่ อสถานีสารวจตะกอนแขวนลอยในลานา้ และคุณภาพนา้
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ดสารวจตะกอนแขวนลอยในลานา้ จานวน 18 สถานี
1

สถานี Kgt.9

คลองพระสทึง

บ้านเขาฉกรรจ์

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

2

สถานี Kgt.12

คลองพระปรง

บ้านโนนสุ ขภูมิ

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

3

สถานี Kgt.13A คลองพระปรง

บ้านโนนสุ ขภูมิ

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

4

สถานี Kgt.14

คลองยาง

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. สระแก้ว

5

สถานี Kgt.42

คลองพระสทึง

บ้านท่าระพา

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

6

สถานี Z.10

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

7

สถานี Z.11

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

8

สถานี Z.13

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านปึ ก

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

9

สถานี Z.14

คลองพยาธิ

บ้านฉมัน

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

10 สถานี Z.18

คลองโพล้

บ้านชาฆ้อ

อ. เขาชะเมา

จ. ระยอง

11 สถานี Z.21

คลองหินดาด

บ้านโป่ งโรงเซ็น

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

12 สถานี Z.30

คลองสะตอ

บ้านหนองบัว

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

13 สถานี Z.45

คลองแอ่ง

บ้านคอแล

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

14 สถานี Z.63

คลองวังสวนหลวง

บ้านประแกต

อ.แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

15 สถานี Z.64

แม่น้ าจันทบุรี

ตาบลท่าหลวง

อ.มะขาม

จ. จันทบุรี

16 สถานี Ny.3

คลองบ้านนาตอนล่าง บ้านป่ าขะ

อ. บ้านนา

จ. นครนายก

17 สถานี Ny.4

คลองสมอปูน

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

18 สถานี Ny.6

คลองบ้านนาตอนบน

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

น้ าตกเหวนรก
บ้านชะอม

รายชื่ อสถานีสารวจรูปตัดขวางลานา้
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ดสารวจรู ปตัดขวางลานา้ จานวน 53 สถานี
1
2

สถานี Kgt.1
สถานี Kgt.3

แม่น้ าปราจีนบุรี
แม่น้ าปราจีนบุรี

ตาบลหน้าเมือง
ตาบลกบินทร์ บุรี

อ. เมือง
อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

3

สถานี Kgt.6

แม่น้ าปราจีนบุรี

บ้านทาม

อ.ศรี มหาโพธิ์

จ. ปราจีนบุรี

4

สถานี Kgt.9

คลองพระสทึง

บ้านเขาฉกรรจ์

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

5

สถานี Kgt.10

คลองพระสทึง

ต.สระขวัญ

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

6

สถานี Kgt.12

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

7

สถานี Kgt.13A คลองพระปรง

บ้านโนนสุ ขภูมิ

อ.กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

8

สถานี Kgt.14

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

9

สถานี Kgt.15A ห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

บ้านท่ากลอย

อ. ท่าตะเกียบ

จ. ฉะเชิงเทรา

11 สถานี Kgt.19A คลองหลวง

ตาบลท่าบุญมี

อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี

12 สถานี Kgt.30

แม่น้ าบางปะกง

ตาบลหน้าเมือง

อ. เมือง

จ. ฉะเชิงเทรา

13 สถานี Kgt.33

บ้านหนองแหน

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

14 สถานี Kgt.34

แควน้ าใส
แควหนุมาน

บ้านสะพานหิ น

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

15 สถานี Kgt.38

คลองพระเพลิงใหญ่

บ้านภูเงิน

อ.เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

16 สถานี Kgt.40

คลองพระสทึงตอนบน บ้านทุ่งกบินทร์

อ. วังสมบูรณ์

จ. สระแก้ว

17 สถานี Kgt.42

คลองพระสทึง

บ้านท่าระพา

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

18 สถานี Kgt.43A แควหนุมาน

บ้านนาแขม

อ. กบินทร์ บุรี

จ. ปราจีนบุรี

19 สถานี Kgt.44

คลองพระปรง

บ้านแก่งไทร

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

20 สถานี Kg.45

คลองพระสทึง

บ้านตาเรื องล่าง

อ.สอยดาว

จ. จันทบุรี

21 สถานี Kgt.47

คลองพระสทึง

บ้านด่านชัยพัฒนา

อ. เขาฉกรรจ์

จ. สระแก้ว

22 สถานี Kgt.65

คลองธรรมชาติ

บ้านท่าพระจันทร์

อ.วัฒนานคร

จ. สระแก้ว

23 สถานี Kgt.66

คลองห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ.นาดี

จ. ปราจีนบุรี

24 สถานี Z.10

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

25 สถานี Z.11

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

26 สถานี Z.13

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านปึ ก

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

27 สถานี Z.14

คลองพยาธิ

บ้านฉมัน

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

28 สถานี Z.18

คลองโพล้

บ้านชาฆ้อ

อ. เขาชะเมา

จ. ระยอง

29 สถานี Z.21

คลองหิ นดาด

บ้านโป่ งโรงเซ็น

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

30 สถานี Z.28

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่อง

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

10 สถานี Kgt.18

คลองยาง
คลองสี ยดั

31 สถานี Z.30

คลองสะตอ

บ้านหนองบัว

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

32 สถานี Z.38

คลองทับมา

บ้านเขาโบสถ์

อ. เมือง

จ. ระยอง

33 สถานี Z.45

คลองแอ่ง

บ้านคอแล

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

34 สถานี Z.46

คลองโสน

บ้านนนทรี ย ์

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

35 สถานี Z.47A

คลองจันทิ

บ้านคลองขวาง

อ. เมือง

จ. ตราด

36 สถานี Z.52

คลองพรานบุญ

บ้านคลองยายไท

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

37 สถานี Z.53

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านทุ่งตาอิน

อ.เขาคิชฌกูฏ

จ. จันทบุรี

38 สถานี Z.55

แม่น้ าจันทบุรี

บ้านวังจะอ้าย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

39 สถานี Z.56

คลองทุ่งเพล

บ้านตะบกเตี้ย

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

40 สถานี Z.57

แม่น้ าจันทบุรี

สะพานวัดจันทนาราม

อ. เมือง

จ. จันทบุรี

41 สถานี Z.58

แม่น้ าเขาสมิง

ตาบลเขาสมิง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

42 สถานี Z.59

คลองบ่อไร่

ตาบลบ่อพลอย

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

43 สถานี Z.62

คลองใหญ่

บ้านค่าย

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

44 สถานี Z.63

คลองวังสวนหลวง

บ้านประแกต

อ.แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

45 สถานี Z.64

แม่น้ าจันทบุรี

ตาบลท่าหลวง

อ.มะขาม

จ. จันทบุรี

46 สถานี Tl.3

คลองพระพุทธ

บ้านพังงอน

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

47 สถานี Tl.4

คลองตาคง

บ้านคลองตาคง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

48 สถานี Tl.6

คลองทุ่งกร่ าง

บ้านทุ่งกร่ าง

อ. โป่ งน้ าร้ อน

จ. จันทบุรี

49 สถานี Ny.1B

แม่น้ านครนายก

บ้านเขานางบวช

อ. เมือง

จ. นครนายก

50 สถานี Ny.3

คลองบ้านนาตอนล่าง

บ้านป่ าขะ

อ.บ้านนา

จ.นครนายก

51 สถานี Ny.4

คลองสมอปูน

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

52 สถานี Ny.6

คลองบ้านนาตอนบน

น้ าตกเหวนรก
บ้านชะอม

อ. แก่งคอย

จ. สระบุรี

53 สถานี Ny.7

แม่น้ านครนายก

เทศบาลเมือง

อ.เมือง

จ.นครนายก

รายชื่ อสถานีสารวจอุตุนิยมวิทยา
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ดสารวจปริมาณนา้ ฝน รวม 17 สถานี
6.1 สถานีสารวจปริมาณนา้ ฝนรายวัน จานวน 17 สถานี
1 สถานี 060121 (Z.21)

คลองหิ นดาด

บ้านโป่ งโรงเซ็น

อ. มะขาม

จ. จันทบุรี

2 สถานี 060131 (Z.28)

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่ อง

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

3 สถานี 060191

อบต.ปะตง

บ้านปะตง

อ. สอยดาว

จ. จันทบุรี

4 สถานี 090160 (สชป.9)

อ่างเก็บน้ าบางพระ

ตาบลบางพระ

อ. ศรี ราชา

จ. ชลบุรี

5 สถานี 090171 (Kgt.19)

คลองหลวง

บ้านเขานางนม

อ. เกาะจันทร์

จ. ชลบุรี

6 สถานี 090381

บ้านเขาไม้แดง

อ. ศรี ราชา

จ. ชลบุรี

7 สถานี 220341 (Ny.1B)

น้ าตกชันตาเถร(เขาเขียว)
แม่น้ านครนายก

บ้านเขานางบวช

อ. เมือง

จ. นครนายก

8
9
10
11

คลองสมอปูน
คลองยาง
ห้วยโสมง
คลองโพล้

น้ าตกเหวนรก
บ้านทุ่งแฝก
บ้านแก่งดินสอ
บ้านชาฆ้อ

อ. เมือง
อ. นาดี
อ. นาดี
อ. เขาชะเมา

จ. ปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี
จ. ระยอง

12 สถานี 480241 (Z.11)

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

13 สถานี 660071 (Z.10)

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

14 สถานี 660131

กองร้อยทหารพราน

บ้านหมื่นด่าน

อ. บ่อไร่

จ. ตราด

15 สถานี 740081 (Kgt.12)

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

16 สถานี 740071 (Kgt.10)

คลองพระสทึง

ต.สระขวัญ

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

อบต.วังสมบูรณ์

อ. วังสมบูรณ์

จ. สระแก้ว

สถานี
สถานี
สถานี
สถานี

440301 (Ny.4)
440181 (Kgt.14)
440191 (Kgt.15A)
480201 (Z.18)

17 สถานี 740331

6.2 สถานีสารวจปริมาณการระเหยรายวัน จานวน 9 สถานี
1 สถานี 060131 (Z.28)

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่ อง

อ. แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

2 สถานี 090160 (สชป.9)

อ่างเก็บน้ าบางพระ

ตาบลบางพระ

อ. ศรี ราชา

จ. ชลบุรี

3 สถานี 440181 (Kgt.14)

คลองยาง

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

4 สถานี 440191 (Kgt.15A) ห้วยโสมง

บ้านแก่งดินสอ

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

5 สถานี 440301 (Ny.4)

คลองสมอปูน

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

6 สถานี 480201 (Z.18)

คลองโพล้

น้ าตกเหวนรก
บ้านซาฆ้อ

อ. เขาชะเมา

จ. ระยอง

7 สถานี 480241 (Z.11)

คลองประแสร์

บ้านเขาจิก

อ. แกลง

จ. ระยอง

8 สถานี 660071 (Z.10)

คลองใหญ่

บ้านศรี บวั ทอง

อ. เขาสมิง

จ. ตราด

9 สถานี 740081 (Kgt.12)

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

6.3 สถานีสารวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน จานวน 4 สถานี
1 สถานี 060131 (Z.28)

คลองโตนดตอนบน

บ้านขุนซ่ อง

อ.แก่งหางแมว

จ. จันทบุรี

2 สถานี 440181 (Kgt.14)

คลองยาง

บ้านทุ่งแฝก

อ. นาดี

จ. ปราจีนบุรี

3 สถานี 740081 (Kgt.12)

คลองพระปรง

บ้านแก้ง

อ. เมือง

จ. สระแก้ว

4 สถานี 440301 (Ny.4)

คลองสมอปูน

น้ าตกเหวนรก

อ. เมือง

จ. ปราจีนบุรี

สรุปคำสั่ งปี นำ้ 2561
6 ศูนย์ อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก เปิ ด-ปิ ด เพิม่
เปิ ดสำรวจระดับน ้ำ จำนวน 3 สถำนี
1 สถานี Z.63
2 สถานี Z.64
3 สถานี Kgt.66

คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต
แม่น้ าจันทบุรี
ตาบลท่าหลวง
คลองห้วยโสมง
บ้านแก่งดินสอ

อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
อ.มะขาม
จ. จันทบุรี
อ.นาดี
จ. ปราจีนบุรี

เปิ ดสำรวจปริ มำณน ้ำจำนวน 3 สถำนี
1 สถานี Z.63
2 สถานี Z.64
3 สถานี Kgt.66

คลองวังสวนหลวง บ้านประแกต
แม่น้ าจันทบุรี
ตาบลท่าหลวง
คลองห้วยโสมง
บ้านแก่งดินสอ

อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
อ.มะขาม
จ. จันทบุรี
อ.นาดี
จ. ปราจีนบุรี

เปิ ดสำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 1 สถำนี
1 สถานี Z.64

แม่น้ าจันทบุรี

ตาบลท่าหลวง

อ.มะขาม

จ. จันทบุรี

เปิ ดสำรวจรู ปตัดขวำงลำน ้ำจำนวน 3 สถำนี
1 สถานี Z.63
คลองวังสวนหลวง
2 สถานี Z.64
แม่น้ าจันทบุรี
3 สถานี Kgt66
คลองห้วยโสมง
เปิ ดสำรวจระดับน ้ำ 24 เวลำ
1 สถานี Ny.1B
แม่น้ านครนายก
2 สถานี Z.63
คลองวังสวนหลวง
3 สถานี Z.64
แม่น้ าจันทบุรี
เปิ ดสำรวจระดับน ้ำ 3 เวลำ
1 สถานี Kgt.66
คลองห้วยโสมง

บ้านประแกต
ตาบลท่าหลวง
บ้านแก่งดินสอ

อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
อ.มะขาม
จ. จันทบุรี
อ.นาดี
จ. ปราจีนบุรี

บ้านเขานางบวช
บ้านประแกต
ตาบลท่าหลวง

อ. เมือง
จ. นครนายก
อ.แก่งหางแมว จ. จันทบุรี
อ.มะขาม
จ. จันทบุรี

บ้านแก่งดินสอ

อ.นาดี

จ. ปราจีนบุรี

