1.

รายชือสถานีส าํ รวจอุท กวิท ยาทีมีก ารสํารวจตะกอนและคุณภาพนํา
ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคเหนือ ตอนบน เปิ ดการสํารวจจํานวน 25 สถานี ดังนี
1.1
สถานี P.1
แม่นําปิ ง
สะพานนวรัฐ
อ. เมือง
1.2

สถานี P.4A

นําแม่แตง

บ้ านแม่แตง

อ. แม่แตง

1.4

สถานี P.21

นําแม่ริม

บ้ านริมใต้

อ. แม่ริม

1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
2.

สถานี P.14

สถานี P.56A
สถานี P.73
สถานี P.75
สถานี P.76
สถานี P.77
สถานี P.80
สถานี P.84

สถานี W.3A

สถานี W.16A
สถานี W.17
สถานี W.20
สถานี W.21
สถานี Y.1C
สถานี Y.24
สถานี Y.36

สถานี N.13A
สถานี N.49
สถานี N.63
สถานี N.65
สถานี G.8

สถานี I.14

นําแม่แจ่ม
นําแม่งดั

แม่นําปิ ง
แม่นําปิ ง
นําแม่ลี

นําแม่ทา

นําแม่ลาย
นําแม่วาง
แม่นําวัง
แม่นําวัง

นําแม่สอย
นําแม่ตยุ๋
แม่นําวัง

แม่นํายม
นําปี

นําควร

แม่นําน่าน
นํายาว

นําแหง

ห้ วยนํายาว
นําแม่ลาว
นําอิง

แก่งออบหลวง
บ้ านสหกรณ์ร่มเกล้ า
บ้ านสบสอย
บ้ านช่อแล

บ้ านแม่อีไฮ

บ้ านสบแม่สะป๊ วด
บ้ านโป่ งดิน
บ้ านพันตน

บ้ านดอนชัย
บ้ านไฮ

บ้ านหนองนาว
บ้ านท่าล้ อ

บ้ านท่าเดือ
บ้ านนําโค้ ง
บ้ านมาง

บ้ านป่ าคา

บ้ านบุญนาค
บ้ านนํายาว

บ้ านหัวเมือง
บ้ านปางสา

บ้ านต้ นยาง
บ้ านนําอิง

อ. ฮอด

อ. พร้ าว

อ. จอมทอง
อ. แม่แตง
อ. ลี

อ. แม่ทา

อ. ดอยสะเก็ด
อ. แม่วาง
อ. เถิน

อ. แจ้ หม่
อ. แจ้ หม่
อ. เมือง
อ. เมือง
อ. เมือง

อ. เชียงม่วน
อ. ปง

อ. เวียงสา
อ. ปั ว

อ. นาน้ อย

อ. ท่าวังผา
อ. แม่ลาว

อ. ขุนตาล

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคเหนือ ตอนล่ าง เปิ ดการสํารวจจํานวน 25 สถานี ดังนี

จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. ลําพูน
จ. ลําพูน

จ. เชียงใหม่
จ. เชียงใหม่
จ. ลําปาง
จ. ลําปาง
จ. ลําปาง
จ. ลําปาง
จ. ลําปาง
จ. แพร่

จ. พะเยา
จ. พะเยา
จ. น่าน
จ. น่าน
จ. น่าน
จ. น่าน

จ. เชียงราย
จ. เชียงราย

2.1.1

สถานี P.78

คลองขลุง

บ้ านสามเรื อน

อ. คลองขลุง

จ. กําแพงเพชร

2.1.3

สถานี W.23

แม่นําวัง

บ้ านเชียงราย

อ. สามเงา

จ. ตาก

2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

สถานี W.4A
สถานี Y.6

สถานี Y.14
สถานี Y.16
สถานี Y.17
สถานี Y.26

สถานี N.7A

2.1.10 สถานี N.8A
2.1.11 สถานี N.22
2.1.12 สถานี N.24
2.1.13 สถานี N.36
2.1.14 สถานี N.40
2.1.15 สถานี N.53
2.1.16 สถานี N.55
2.1.17 สถานี N.58
2.1.18 สถานี N.59
2.1.19 สถานี N.60
2.1.20 สถานี N.66
2.1.21 สถานี N.69
2.1.22 สถานี S.12
2.1.23 สถานี S.33
2.1.24 สถานี S.34
2.1.25 สถานี S.36
3.

แม่นําวัง

แม่นํายม
แม่นํายม
แม่นํายม
แม่นํายม

ห้ วยแม่มอก
แม่นําน่าน
แม่นําน่าน

แม่นําแควน้ อย
นําเข็ก

แม่นําแควน้ อย
แม่นําแควน้ อย
คลองบุษบง
นําภาค
นําเฟื อ

นําคาน

แม่นําน่าน

ห้ วยออมสิงห์

แม่นําแควน้ อย
ห้ วยลํากง

แม่นําป่ าสัก
แม่นําป่ าสัก
แม่นําป่ าสัก

บ้ านวังหมัน

บ้ านแก่งหลวง

บ้ านดอนระเบียง
บ้ านบางระกํา
สามง่าม

บ้ านแม่พุ

บ้ านราชช้ างขวัญ
บางมูลนาก

บ้ านยางป่ าคาย
บ้ านวังนกแอ่น

บ้ านหนองกระท้ าว
บ้ านหนองบอน
บ้ านห้ วยตูม

บ้ านท่าสะแก
บ้ านกกม่วง

บ้ านนาโพธินาจาน
บ้ านเด่นสําโรง
บ้ านเนินเพิม

บ้ านนาทุง่ ใหญ่
บ้ านท่าลาว

บ้ านท่าไฮหยอง
บ้ านลําตะคร้ อ
บ้ านโนนทอง

อ. สามเงา

อ. ศรี สชั นาลัย
อ. ศรี สชั นาลัย
อ. บางระกํา
อ. สามง่าม
อ. เถิน

อ. เมือง

อ. บางมูลนาก
อ. วัดโบสถ์
อ. วังทอง

อ. นครไทย

อ. วัดโบสถ์
อ. ชนแดน

อ. ชาติตระการ
อ. นครไทย
อ. นครไทย
อ. ตรอน

อ. นครไทย
อ. นครไทย

อ. หนองไผ่
อ. หล่มเก่า

อ. บึงสามพัน
อ.หล่มสัก

จ. ตาก

จ. สุโขทัย
จ. สุโขทัย

จ. พิษณุโลก
จ. พิจิตร

จ. ลําปาง
จ. พิจิตร
จ. พิจิตร

จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก

จ. เพชรบูรณ์
จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก
จ. อุตรดิตถ์

จ. พิษณุโลก
จ. พิษณุโลก

จ. เพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์
จ. เพชรบูรณ์

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนบน เปิ ดการสํารวจจํานวน 22 สถานี ดังนี
3.1
สถานี E.5
แม่นําชี
บ้ านโนนเปลือย
อ. บ้ านเขว้ า
จ. ชัยภูมิ
3.2

สถานี E.6C

ลําปะทาว

บ้ านตาดโตน

อ. เมือง

จ. ชัยภูมิ

3.4

สถานี E.22B

นําพอง

บ้ านท่าเม้ า

อ. นําพอง

จ. ขอนแก่น

3.3

สถานี E.21

แม่นําชี

บ้ านแก่งโก

อ. เมือง

จ. ชัยภูมิ

3.5

สถานี E.23

แม่นําชี

บ้ านค่าย

อ. เมือง

จ. ชัยภูมิ

3.7

สถานี E.68A

ลําพะเนียง

บ้ านข้ องโป้

อ. เมือง

จ. หนองบัวลําภู

3.6
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
4.

สถานี E.66A
สถานี E.70
สถานี E.83
สถานี E.84
สถานี E.91

สถานี Kh.18

แม่นําชี
นํายัง

ลําสะพุง
แม่นําชี
แม่นําชี

ห้ วยโมง

สถานี Kh.28A แม่นําเลย
สถานี Kh.58A แม่นําเลย
สถานี Kh.61

แม่นําเลย

สถานี Kh.91

ห้ วยชะโนด

สถานี Kh.90
สถานี Kh.92
สถานี Kh.93
สถานี Kh.94
สถานี Kh.95

สถานี Kh.101

นําพุง

ห้ วยบางทราย

แม่นําสงคราม
นําโสม

นําสาน

ห้ วยมุก

บ้ านม่วงลาด
บ้ านกุดกว้ าง

บ้ านนาเจริญ

บ้ านนางแดดบุง่
บ้ านหนองขวาน
บ้ านนาอ่าง

บ้ านนาหลัก
บ้ านฟากนา
บ้ านแก่งบง

บ้ านตองโขบ

บ้ านดอนสวรรค์

บ้ านก้ านเหลืองดง
บ้ านโคกคําไหล
บ้ านวังเลา

บ้ านแก่งไฮ

บ้ านแก่นเต่า

อ. จังหาร
อ. โพนทอง

อ. หนองบัวแดง
อ. หนองบัวแดง
อ. โกสุมพิสยั
อ. บ้ านผือ

อ. วังสะพุง
อ. เมือง

อ. ภูหลวง

อ. โคกศรี สพุ รรณ
อ. ธาตุพนม
อ. ดงหลวง
อ. บ้ านดุง
อ. นายูง
อ. ภูเรื อ

อ. เมือง

จ. ร้ อยเอ็ด
จ. ร้ อยเอ็ด
จ. ชัยภูมิ

จ. ชัยภูมิ
จ. มหาสารคาม
จ. อุดรธานี
จ. เลย
จ. เลย
จ. เลย

จ. สกลนคร

จ. นครพนม

จ. มุกดาหาร
จ. อุดรธานี
จ. อุดรธานี
จ. เลย

จ. มุกดาหาร

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนล่ าง เปิ ดการสํารวจจํานวน 25 สถานี ดังนี
4.1
สถานี M.2A
แม่นํามูล
บ้ านด่านตะกา
อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
4.2

สถานี M.5

แม่นํามูล

บ้ านเมืองคง

อ. ราษี ไศล

จ. ศรี สะเกษ

4.4

สถานี M.26

ลําชี

บ้ านลําชี

อ. เมือง

จ. สุรินทร์

4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11

สถานี M.9

สถานี M.32
สถานี M.42
สถานี M.66
สถานี M.69
สถานี M.91
สถานี M.98

สถานี M.104

ห้ วยสําราญ
ลําเซบาย

ห้ วยทับทัน
ห้ วยขะยุง
ลําเซบก

ห้ วยสําราญ
ห้ วยทา

แม่นํามูล

บ้ านหนองหญ้ าปล้ อง
บ้ านเชียงเพ็ง

บ้ านห้ วยทับทัน
บ้ านวังชมภู

บ้ านท่าบ่อแบง
บ้ านไทยถาวร
บ้ านพยุห์

บ้ านวังปรัด

อ. เมือง

อ. ป่ าติว

อ. ห้ วยทับทัน
อ. กันทรลักษ์

อ. ตระการพืชผล
อ. ภูสงิ ห์
อ. พยุห์

อ. คูเมือง

จ. ศรี สะเกษ
จ. ยโสธร

จ. ศรี สะเกษ
จ. ศรี สะเกษ

จ. อุบลราชธานี
จ. ศรี สะเกษ
จ. ศรี สะเกษ
จ. บุรีรัมย์

4.12

สถานี M.110

ห้ วยตุงลุง

บ้ านดอนใหญ่ใต้

อ. ศรีเมืองใหม่

จ. อุบลราชธานี

4.14

สถานี M.134

ห้ วยหินลับ

บ้ านหินเพลิงกลาง

อ. ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

4.13
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
5.

สถานี M.127
สถานี M.152
สถานี M.153
สถานี M.154
สถานี M.157
สถานี M.159
สถานี M.170
สถานี M.171
สถานี M.176
สถานี M.177
สถานี M.179
สถานี M.180

ห้ วยตาเทียว
ห้ วยบอน

ลําโดมใหญ่
ห้ วยหลวง
ห้ วยโพง
ลําชี

ลําโดมใหญ่

ลําพระเพลิง
ห้ วยขะยุง

ลําตะคอง
ลําเซบาย

ลําพระเพลิง

บ้ านนาไฮ

บ้ านโพนทองน้ อย
บ้ านกุดเชียงหมุน
บ้ านนาจะหลวย
บ้ านนิคม

บ้ านหลุมดิน

บ้ านคําสําราญ
บ้ านโนนสาวเอ้

บ้ านโนนศรีไคล

สะพานวอยาจน์
บ้ านท่าวารี

บ้ านท่าเยียม

อ. ตระการพืชผล
อ. นํายืน
อ. นํายืน

อ. นาจะหลวย
อ. ป่ าติว

อ. จอมพระ
อ. เดชอุดม

อ. วังนําเขียว

อ. กันทรารมย์
อ. สีคิว

อ. เขืองใน

อ. ปั กธงชัย

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคกลาง เปิ ดทําการสํารวจจํานวน 15 สถานี ดังนี
5.1
สถานี C.2
แม่นําเจ้ าพระยา
ค่ายจิระประวัติ
อ. เมือง
5.2

สถานี C.52A

คลองบางละมุง

บ้ านสะพานมอญ

อ. เมือง

5.4

สถานี Ct.7

คลองโพธิ

บ้ านใหม่คลองเจริ ญ

กิง อ. แม่เปิ น

5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

สถานี Ct.5A
สถานี Ct.8

สถานี Ct.19
สถานี Ct.20
สถานี T.11

สถานี T.12A
สถานี S.9

สถานี S.13

สถานี S.28A
สถานี S.39

สถานี N.67
สถานี P.17

แม่นําแม่วงศ์
นําแม่วงศ์

ห้ วยตากแดด

ห้ วยทับเสลาตอนล่าง
ห้ วยกระเสียวตอนบน

ห้ วยกระเสียวตอนล่าง
แม่นําป่ าสัก
ลําสนธิ

แม่นําป่ าสัก
แม่นําป่ าสัก
แม่นําน่าน
แม่นําปิ ง

บ้ านปรางมะค่า
บ้ านโคกหม้ อ

บ้ านดอนใหญ่

บ้ านสะพานเหล็ก
บ้ านผาทัง

บ้ านทับหมัน
ต.บ้ านป่ า

บ้ านท่าเยียม

บ้ านคําพราน
บ้ านบัวชุม

บ้ านเกยไชย
บ้ านท่างิว

อ. ขาณุวรลักษบุรี
อ. ทัพทัน
อ. เมือง

อ. ลานสัก
อ. บ้ านไร่

อ. ด่านช้ าง

อ. แก่งคอย
อ. ลําสนธิ
อ. วังม่วง

อ. ชัยบาดาล
อ. ชุมแสง

อ. บรรพตพิสยั

จ. อุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี
จ. อุบลราชธานี
จ. ยโสธร

จ. สุรินทร์

จ. อุบลราชธานี
จ. นครราชสีมา
จ. ศรี สะเกษ

จ. นครราชสีมา

จ. อุบลราชธานี
จ. นครราชสีมา

จ. นครสวรรค์
จ. นครสวรรค์

จ. กําแพงเพชร
จ. นครสวรรค์
จ. อุทยั ธานี
จ. อุทยั ธานี
จ. อุทยั ธานี
จ. อุทยั ธานี

จ. สุพรรณบุรี
จ. สระบุรี
จ. ลพบุรี

จ. สระบุรี
จ. ลพบุรี

จ. นครสวรรค์
จ. นครสวรรค์

6.

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคตะวัน ออก เปิ ดทําการสํารวจจํานวน 17 สถานี ดังนี
6.1
สถานี Kgt.9
คลองพระสทึง
บ้ านเขาฉกรรจ์
อ. เขาฉกรรจ์
6.2

สถานี Kgt.13A คลองพระปรง

บ้ านโนนสุขภูมิ

อ. กบินทร์ บรุ ี

6.4

สถานี Z.11

บ้ านเขาจิก

อ. แกลง

6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7.

สถานี Kgt.19

คลองหลวง

สถานี Z.13

แม่นําจันทบุรี

สถานี Z.14
สถานี Z.15
สถานี Z.18
สถานี Z.21
สถานี Z.41
สถานี Z.42
สถานี Z.43
สถานี Z.52

สถานี Ny.1B
สถานี Ny.3
สถานี Ny.4
สถานี Ny.6

คลองประแสร์
คลองพยาธิ
คลองใหญ่
คลองโพล้

คลองหินดาด

คลองหางแมว
คลองปะแกด

คลองหินเพลิง

คลองพรานบุญ

แม่นํานครนายก

คลองบ้ านนาตอนล่าง
คลองสมอปูน

คลองบ้ านนาตอนบน

บ้ านเขานางนม
บ้ านปึ ก

บ้ านฉมัน

บ้ านปากแพรก
บ้ านซําฆ้ อ

บ้ านโป่ งนําร้ อน
บ้ านหางแมว
บ้ านปะแกด

บ้ านหินเพลิง

บ้ านคลองยายไท
บ้ านเขานางบวช
บ้ านป่ าขะ

นําตกเหวนรก
บ้ านชะอม

กิง อ. เกาะจันทร์
อ. มะขาม
อ. มะขาม

อ. ปลวกแดง

กิง อ. เขาชะเมา
อ. มะขาม

อ. แก่งหางแมว
อ. แก่งหางแมว
อ. แก่งหางแมว
อ. แก่งหางแมว
อ. เมือง

อ. บ้ านนา
อ. เมือง

อ. แก่งคอย

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคตะวัน ตก เปิ ดทําการสํารวจจํานวน 19 สถานี ดังนี
7.1
สถานี B.3A
แม่นําเพชรบุรี
บ้ านสองพีน้ อง
อ. แก่งกระจาน

จ. สระแก้ ว

จ. ปราจีนบุรี
จ. ชลบุรี

จ. ระยอง

จ. จันทบุรี
จ. จันทบุรี
จ. ระยอง
จ. ระยอง

จ. จันทบุรี
จ. จันทบุรี
จ. จันทบุรี
จ. จันทบุรี
จ. จันทบุรี

จ. นครนายก
จ. นครนายก
จ. ปราจีนบุรี
จ. สระบุรี

จ. เพชรบุรี

7.2

สถานี B.10

แม่นําเพชรบุรี

ตลาดท่ายาง ต.บางหย่อง

อ. ท่ายาง

7.4

สถานี K.12

ลําตะเพิน

บ้ านทุง่ นานางหรอก

อ. เมือง

จ. กาญจนบุรี

อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

สถานี B.11
สถานี K.22B
สถานี K.30
สถานี K.31

สถานี K.38A
สถานี K.39

ห้ วยแม่ประจันต์
ห้ วยแม่นาน้
ํ อย
ห้ วยนําเลาะ

ห้ วยแม่นาน้
ํ อย
ห้ วยลินถิน
ห้ วยองทิ

บ้ านจะโปรง

บ้ านไทรโยค
บ้ านไทรโยค
บ้ านนําโจน

บ้ านหนองบาง
บ้ านองทิ

จ. เพชรบุรี

อ. หนองหญ้ าปล้ อง จ. เพชรบุรี
อ. ไทรโยค
อ. ไทรโยค

อ. ทองผาภูมิ
อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี

7.10

สถานี K.50

ห้ วยดิโส

บ้ านหินแหลม

อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

7.12

สถานี K.54

แม่นําแควน้ อย

สะพานรถยนต์บ้านลินถิน

อ. ทองผาภูมิ

จ. กาญจนบุรี

7.11
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
8.

สถานี K.53
สถานี K.60
สถานี K.61
สถานี Gt.8

สถานี Gt.10
สถานี Gt.11
สถานี Gt.19
สถานี Ky.3

ห้ วยแม่กระบาล
ห้ วยกุยมัง
ลําภาชี

คลองหว้ าโทน
คลองกรูด

คลองใหญ่

คลองอ่างทอง
แม่นํากุยบุรี

บ้ านศรีมงคล

บ้ านกุยมัง ต.กุยมัง
ต.ด่านทับตะโก
บ้ านไร่คลอง

บ้ านหนองหญ้ าปล้ อง
บ้ านช้ างแรก

บ้ านอ่างทอง
บ้ านทุง่ แฝก

ศูน ย์ อ ุท กวิท ยาและบริห ารนําภาคใต้ เปิ ดทําการสํารวจจํานวน 36 สถานี ดังนี
8.1
สถานี X.36
คลองพุมดวง
บ้ านท่าขนอน
8.2

สถานี X.44

คลองอูต่ ะเภา

บ้ านหาดใหญ่ใน

8.4

สถานี X.53A

คลองชุมพร

บ้ านวังไผ่

8.3
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

สถานี X.46
สถานี X.55
สถานี X.64
สถานี X.68
สถานี X.70
สถานี X.90

สถานี X.109
สถานี X.129
สถานี X.149
สถานี X.158
สถานี X.167
สถานี X.170
สถานี X.174

สถานี X.71B
สถานี X.187
สถานี X.188

คลองรับร่อ
คลองท่าดี

คลองท่าแซะ
คลองท่าแค

คลองบ้ านตาล
คลองอูต่ ะเภา

คลองบางแก้ ว
คลองอีโต

คลองกลาย

คลองท่าตะเภา
คลองเสาธง
คลองลํา

คลองหวะ
คลองตํา

คลองตะกัวป่ า
คลองรมณีย์

บ้ านท่าข้ าม

บ้ านท่าใหญ่
บ้ านท่าแซะ
บ้ านท่าแค

บ้ านวังก้ อง

บ้ านบางศาลา

บ้ านควนอินนอโม
บ้ านอีโต

บ้ านหัวนา

บ้ านวังครก
บ้ านเสาธง

บ้ านคลองลํา

บ้ านคลองหวะ
บ้ านควนลัง

บ้ านหินดาน
บ้ านรมณีย์

อ. ไทรโยค

อ. ทองผาภูมิ
อ.จอมบึง
อ. เมือง

อ. บางสะพาน

อ. บางสะพานน้ อย
อ. ทับสะแก
อ. กุยบุรี

จ. กาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี
จ. ราชบุรี

จ. ประจวบคีรีขนั ธ

จ. ประจวบคีรีขนั ธ

จ. ประจวบคีรีขนั ธ

จ. ประจวบคีรีขนั ธ

จ. ประจวบคีรีขนั ธ

อ. คีรีรัฐนิคม

จ. สุราษฎร์ ธานี

อ. ท่าแซะ

จ. ชุมพร

อ. หาดใหญ่
อ. เมือง

อ. ลานสกา
อ. ท่าแซะ
อ. เมือง
อ. เมือง

อ. คลองหอยโข่ง
อ. ตะโหมด
อ. บางแก้ ว
อ. นบพิตํา
อ. ท่าแซะ

อ. ร่อนพิบลู ย์

กิง อ. ศรีนครินทร์
อ. หาดใหญ่
อ. หาดใหญ่
อ. ตะกัวป่ า
อ. กะปง

จ. สงขลา
จ. ชุมพร

จ. นครศรีธรรมราช
จ. ชุมพร

จ. พัทลุง

จ. นครศรีธรรมราช
จ. สงขลา
จ. พัทลุง
จ. พัทลุง

จ. นครศรีธรรมราช
จ. ชุมพร

จ. นครศรีธรรมราช
จ. พัทลุง

จ. สงขลา
จ. สงขลา
จ. พังงา
จ. พังงา

8.20

สถานี X.191

คลองบางใหญ่ (ล่าง)

8.22

สถานี X.196

คลองกะปง

สถานี X.205

8.21
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36

สถานี X.195
สถานี X.204
สถานี X.206
สถานี X.207

โรงเรียนสตรีภเู ก็ต

อ. เมือง

จ. ภูเก็ต

บ้ านท่านา

อ. กะปง

จ. พังงา

คลองละอุน่ (บน)

บ้ านละอุน่ ใต้

อ. ละอุน่

จ. ระนอง

คลองกระบุรี

บ้ านนําจืด

อ. กระบุรี

จ. ระนอง

บ้ านพะโต๊ ะ

อ. พะโต๊ ะ

จ. ชุมพร

แม่นําตาปี

บ้ านท่าโพธิ

คลองหาดส้ มแป้น (บน)

บ้ านหาดส้ มแป้น

คลองบางริ น

บ้ านบางริ น

สถานี X.208

คลองกะเปอร์ (บน)

สถานี X.217

แม่นําตาปี

บ้ านเคียนซา

สถานี X.235

คลองลําพิกลุ

สถานี X.237

คลองโตน

สถานี X.239

คลองดุสน

สถานี X.213

สถานี X.234
สถานี X.236
สถานี X.238
สถานี X.240

คลองหลังสวน (บน)
แม่นําตรัง (ล่าง)

คลองปะเหลียน (ล่าง)
คลองเฉียง (คลองหัก)
คลองวาด (บน)

บ้ านเชียวเหลียง

อ. ฉวาง

อ. เมือง

อ. เมือง

อ. กะเปอร์

จ. นครศรีธรรมราช

จ. ระนอง

จ. ระนอง

จ. ระนอง

อ. เคียนซา

จ. สุราษฎร์ ธานี

บ้ านปากคลอง

อ. ย่านตาขาว

จ. ตรัง

บ้ านนําร้ อน

อ. ควนกาหลง

จ. สตูล

บ้ านปากหมัน

บ้ านย่านตาขาว

อ. เมือง

อ. ย่านตาขาว

บ้ านคลองหัก

อ. ควนโดน

บ้ านหูแร่

อ. หาดใหญ่

บ้ านฉลุงเหนือ

อ. เมือง

จ. ตรัง

จ. ตรัง

จ. สตูล

จ. สตูล

จ. สงขลา

