ที่ กษ ๐๓๒1.๐๒/644/๒๕๕๕
13 กันยายน ๒๕๕๕

โครงการชลประทานนครปฐม
ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

เรื่อง รายงานสถานการณน้ําประจําวันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๕
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอําเภอทุกอําเภอ หัวหนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครปฐม เกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดสถานการณน้ํา จํานวน ๑ ชุด
2555 ดังนี้

โครงการชลประทานนครปฐม ขอรายงานสรุ ป สถานการณ น้ํ าประจํ าวั น ที่ 13 กั น ยายน

๑. ภาพรวมสถานการณน้ําในลุมน้ําหลักของประเทศไทย (เฉพาะที่เกี่ยวของกับจังหวัดนครปฐม)
1.1 ปริมาณน้ําฝน
พื้นที่ลุมน้ํา ปง วัง ยม นาน เจาพระยา ปาสัก และแมกลอง ไมมีรายงานบริเวณที่
เกิดฝนตกหนักมากหรือปริมาณน้ําฝนมากกวา ๙๐ มม. /วัน ในรอบ 1 วัน ที่ผานมา
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณอุทกภัย (ตอเนื่อง) ดังนี้
จังหวัดอางทอง เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2555 น้ําจากคลองโผงเผงเออลนตลิ่ง
เขาทวมในพื้นที่อําเภอปาโมก ตําบลโผงเผง (หมูที่ 1, 3-6, 9) ระดับน้ําสูงประมาณ 0.50 – 1.00 ม. หากฝน
ไมตกลงมาจะทําใหระดับน้ําทรงตัวและลดลง
จังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 กันยายน 2555 ไดเกิดฝนตกหนังตอเนื่องและน้ําไหลหลาก
เขาทวมในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุโขทัย (ปจจุบัน วันที่ 12 กันยายน 2555 ระดับน้ําในแมน้ํายม
ที่อําเภอเมือง สะพานตลาดธานี (Y.4) เมื่อเวลา 06.00 น. 6.78 เมตร ต่ํากวาระดับตลิ่ง 0.65 เมตร (ระดับ
ตลิ่ง 7.43 เมตร) อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอกงไกรลาศ และอําเภอสวรรคโลก
จังหวัดชัยนาท วันที่ 9-11 กันยายน 2555 ไดเกิดฝนที่ตกหนักตอเนื่อง ทําใหเกิด
น้ําลนตลิ่งไหลเขาทวมในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอหันคา อําเภอหนองมะโมง อําเภอวัดสิงห และอําเภอ
เมืองชัยนาท
จังหวัด อุทัยธานี วันที่ 10 กั นยายน 2555 ปริ มาณน้ําจากอําเภอสวางอารมณ
ไดไหลลงมาท วมพื้นที่ตอนล างในเขตพื้น ที่อําเภอเมืองอุทัยธานี ตําบลหนองไผ แบน (หมูที่ 2, 6) ปจจุบัน
(วั น ที่ 12 ก.ย. 55) สถานการณ ค ลี่ ค ลายแล ว อยู ร ะหว า งฟ น ฟู แต ยั ง คงมี น้ํ า ท ว มขั ง ในพื้ น ที่ ลุ ม ต่ํ า
การเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 9 กันยายน 2555 ไดเกิดฝนตกหนักตอเนื่อง ทําใหน้ําปา
จากลําหวยแมพลู ลําหวยปูเจา และลําหวยแมพรอง ไหลหลากเขาทวมในพื้นที่อําเภอลับแล และอําเภอเมือง
ปจจุบัน (วันที่ 12 ก.ย. 55) อําเภอลับแล ยังคงมีน้ําทวมขังบานเรือนราษฎร ในพื้นที่บานเกาะตาเพชร
ระดับน้ําสูง 20-30 เซนติเมตร
จังหวัดนครสวรรค วันที่ 8 กันยายน 2555 ไดเกิดน้ําทวมบานเรือนราษฎรและ
พื้นที่เกษตรในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแกอําเภอลาดยาว ตําบลลาดยาว (หมูที่ 1-15) และอําเภอแมวงก ตําบลเขา
ชนกัน (หมูที่ 1, 3, 4, 6, 8, 12 และ 17) อําเภอโกรกพระ และอําเภอเมืองนครสวรรค (ระดับน้ําสูง 80
เซนติเมตร ระดับน้ําทรงตัว) ปจจุบัน (วันที่ 12 ก.ย. 55) ระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง คาดวาหากฝนไมตก
เพิ่มจะเขาสูสภาวะปกติใน 1-2 วัน
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จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก วั น ที่ 8-10 กั น ยายน 2555 ได เ กิ ด ฝนตกต อ เนื่ อ ง และ
น้ําไหลหลาก ทําใหเกิดน้ําทวมในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย อําเภอบางระกํา อําเภอ
พรหมพิราม และอําเภอเมือง (น้ําจากจังหวัดสุโขทัย เริ่มไหลเขาทวมในพื้นที่อําเภอบางระกํา พรหมพิราม และ
อําเภอเมือง)
จั งหวั ด สุ พรรณบุ รี วั น ที่ 7 กั น ยายน 2555 เวลา 10.00 น. เกิ ด ฝนตกหนั ก
ประกอบกับน้ําจากจังหวัดกาญจนบุรีไหลเขาทวมในพื้นที่การเกษตรของอําเภอสองพี่นอง 10 ตําบล ไดแก
ตําบลหัวโพธิ์ ศรีสําราญ บางพลับ ตนตาล บานกุม บางเลน บางตะเคียน เนินพระปรางค ดอนมะนาว และ
ตําบลสองพี่นอง ปจจุบัน (วันที่ 12 ก.ย. 55) ระดับน้ําทรงตัว สูงประมาณ 1.00-1.50 เมตร
จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2555 ฝนตกต อ เนื่ อ งทํ า ให เ กิ ด น้ํ า หลาก
เขาทวมในพื้นที่อําเภอสากเหล็ก ตําบลสากเหล็ก (หมูที่ 2, 5, 6 และ12) ปจจุบัน (วันที่ 12 ก.ย. 55)
สถานการณคลี่คลายแลวอยูระหวางฟนฟู แตยังคงมีน้ําทวมขังในที่ลุมการเกษตรบางพื้นที่
จั งหวั ด กํ า แพงเพชร วั น ที่ 8 กั น ยายน 2555 ได เ กิ ด ฝนตกหนั กต อเนื่ องทํ าให
น้ําทวมในพื้นที่ 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอทรายทองวัฒนา อําเภอโกลัมพีนคร
อําเภอคลองลาน อําเภอคลองขลุง อําเภอปางศิลาทอง และอําเภอไทรงาม
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา วั น ที่ 9 กั น ยายน 2555 ได เ กิ ด น้ํ า เอ อ ล น ตลิ่ ง
ไหลเขาทวมในพื้นที่ 6 อําเภอ ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอเสนา อําเภอบางบาล อําเภอผักไห
อําเภอบางไทร และอําเภอบางปะอิน
1.2 ปริมาณน้ําทา (ขอมูล ณ เวลา 06.00 น.)
1.) แมน้ําปง จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 3 จุดคือ
จุดที่ 1 สถานีวัดน้ํา P.1 สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม (อยูเหนือเขื่อน
ภูมิพล) ความลึกน้ําที่วัดได 2.29 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 1.41 ม. (ระดับวิกฤติ 3.70 ม.) อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 2 เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ปริ มาตรน้ํ าที่ วัด ได 7,211 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 54 % อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 3 สถานีวัดน้ํา P.7A อ.เมือง จ.กําแพงเพชร (อยูทายเขื่อนภูมิพล)
ความลึกน้ําที่วัดได 1.85 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 1.82 ม. (ระดับวิกฤติ 3.67 ม.) อยูในเกณฑปกติ
2.) แมน้ําวัง จุดที่ตดิ ตามสถานการณน้ํา 3 จุดคือ
จุดที่ 1 สถานีวัดน้ํา W.16A อ.แจหม จ.ลําปาง (อยูเหนือเขื่อนกิ่วลม)
ความลึกน้ําที่วัดได 0.83 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 4.67 ม. (ระดับวิกฤติ 5.50 ม.) อยูในเกณฑปกติ
จุ ด ที่ 2 เขื่ อ นกิ่ ว ลม อ.เมื อ ง จ.ลํ า ปาง ปริ ม าตรน้ํ า ที่ วั ด ได 67 ล า น
ลบ.ม. คิดเปน 63 % ปริมาณน้ํามากกวาเกณฑที่กําหนด อยูระหวางดําเนินการระบายน้ํา
จุดที่ 3 สถานีวัดน้ํา W.6A อ.สบปราบ จ.ลําปาง (อยูทายเขื่อนกิ่วลม)
ความลึกน้ําที่วัดได 3.00 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 3.15 ม. (ระดับวิกฤติ 6.15 ม.) อยูในเกณฑปกติ
3.) แมน้ํายม จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 3 จุดคือ
จุดที่ 1 สถานีวัดน้ํา Y.1C อ.เมือง จ.แพร ความลึกน้ําที่วัดได 3.48 ม.
ต่ํากวาระดับวิกฤติ 4.72 ม. (ระดับวิกฤติ 8.20 ม.) อยูในเกณฑปกติ
จุ ด ที่ 2 สถานี วั ด น้ํ า Y.33 อ.ศรี สํ า โรง จ.สุ โ ขทั ย ความลึ ก น้ํ า ที่ วั ด ได
9.27 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 0.29 ม. (ระดับวิกฤติ 9.56 ม.) อยูในเกณฑเฝาระวัง
จุ ด ที่ 3 สถานี วั ด น้ํ า Y.17 อ.สามง าม จ.พิ จิ ต ร ความลึ กน้ํ าที่ วั ด ได
4.94 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 2.10 ม. (ระดับวิกฤติ 7.04 ม.) อยูในเกณฑปกติ
4.) แมน้ํานาน จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 4 จุดคือ
จุดที่ 1 สถานีวัดน้ํา N.1 อ.เมือง จ.นาน (อยูเหนือเขื่อนสิริกิติ์) ความลึกน้ํา
ที่วัดได 1.62 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 5.38 ม. (ระดับวิกฤติ 7.00 ม.) อยูในเกณฑปกติ
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จุดที่ 2 เขื่อนสิริกิติ์ อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ ปริมาตรน้ําที่วัดได 5,884 ลาน
ลบ.ม. คิดเปน 62 % อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 3 เขื่ อนแควนอยบํารุ งแดน อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก (แควนอยเป น
ลําน้ําสาขาของแมน้ํานาน) ปริมาตรน้ําที่วัดได 514 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 55 % อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 4 สถานีวัดน้ํา N.5A อ.เมือง จ.พิษณุโลก (อยูใตเขื่อนสิริกิติ์) ความลึก
น้ําที่วัดได 5.46 ม. ต่ํากวาระดับวิกฤติ 5.08 ม. (ระดับวิกฤติ 10.54 ม.) อยูในเกณฑปกติ
5.) แมน้ําเจาพระยา จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 3 จุดคือ
จุดที่ 1 สถานีวัดน้ํา C.2 อ. เมือง จ.นครสวรรค ระดับน้ําที่วัดได 23.34 ม.
ต่ํากวาระดับตลิ่ง 2.86 ม. (ระดับตลิ่ง 26.20 ม.) อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 2 เขื่อนเจาพระยา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท ปริมาณน้ําที่ระบายผานเขื่อน
1,838 ลบ.ม. / วินาที คิดเปน 64.72 % เมื่อเทียบกับปริมาณน้ําที่ระบายผานไดสูงสุด 2,840 ลบ.ม. /
วินาที ปริมาณน้ําที่ระบายมีผลกระทบตอพื้นทีล่ ุมต่ําดานทายเขื่อน
จุดที่ 3 สถานีวัดน้ํา C.29 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ําที่วัดได
1.81 ม. ต่ํากวาระดับตลิ่ง 1.59 ม. (ระดับตลิ่ง 3.40 ม.) ปริมาณน้ําวัดได 1,902 ลบ.ม. / วินาที คิดเปน
54.34 % เมื่อเทียบกับปริมาณน้ําที่ไหลผานจุดนี้ไดสูงสุด 3,500 ลบ.ม. / วินาที
6.) แมน้ําปาสัก จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 1 จุดคือ
จุด ที่ 1 เขื่ อนป าสั ก อ.แกงคอย จ.สระบุ รี ปริมาตรน้ํ าที่ วั ดได 365 ล า น
ลบ.ม. คิดเปน 46 % ปริมาณน้ํามากกวาเกณฑที่กําหนด อยูระหวางดําเนินการระบายน้ํา
7.) แมน้ําแมกลอง จุดที่ติดตามสถานการณน้ํา 2 จุดคือ
จุดที่ 1 เขื่อนศรีนครินทร ปริมาตรน้ําที่วัดได 14,895 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
84 % อยูในเกณฑปกติ
จุดที่ 2 เขื่อนวชิราลงกรณ ปริมาตรน้ําที่วัดได 7,438 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
84 % อยูในเกณฑปกติ

๒. สถานการณน้ําในจังหวัดนครปฐม
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2.1 ระดับน้ําและปริมาณน้ําในแมน้ําทาจีน 4 จุด คือ (ขอมูล ณ เวลา ๐๖.๐๐ น.
วันที่ 13 กันยายน ๒๕๕๕)
T13 บานบางการอง ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอง
T15 ต.บางไทรปา อ.บางเลน จ.นครปฐม
จ.สุพรรณบุรี

ระดับ (H)
: 2.52 ม.
ปริมาณ : 201.98 ลบ.ม./วินาที
3.00 ม.(รทก.)

ระดับน้ําวันนี้ตา่ํ กวาตลิ่ง 0.48 ม.
(ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.02 ม.)
(เปรียบเทียบกับเวลา 06.00 น. เมื่อวานนี้)

T1 หลังที่วาการ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระดับ (H)

: 1.48 ม.
: 382.95 ลบ.ม./วินาที
1.70 ม.(รทก.)

ระดับน้ําวันนี้ตา่ํ กวาตลิ่ง 0.22 ม.
(ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.02 ม.)
(เปรียบเทียบกับเวลา 06.00 น. เมื่อวานนี้)

ระดับ (H) ในแม่
: 1.89 ม.
: 208.86 ลบ.ม./วินาที
2.20 ม.(รทก.)

ระดับน้ําวันนี้ตา่ํ กวาตลิ่ง 0.31 ม.
(ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.03 ม.)
(เปรียบเทียบกับเวลา 06.00 น. เมื่อวานนี้)

T14 บานตลาดสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระดับ (H)
: 0.65 ม.
ปริ
: 0.00 ลบ.ม./วินาที
1.42 ม.(รทก.)

ระดับน้ําวันนี้ตา่ํ กวาตลิ่ง 0.77 ม.
(ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.03 ม.)
(เปรียบเทียบกับเวลา 06.00 น. เมื่อวานนี้)

หมายเหตุ
หมายถึง ระดับน้ําอยูในเกณฑปกติ
หมายถึง ระดับน้ําอยูในเกณฑเฝาระวัง
หมายถึง ระดับน้ําอยูในเกณฑมีปญหาน้ําทวมขังพื้นที่ลมุ ต่ํา

2.2 สภาพน้ําทาในคลองธรรมชาติสายสําคัญ
๑.) คลองพระยาบรรลื อ (G1) ระดั บน้ํ าต่ํ ากว าตลิ่ ง 0.89 ม. (ระดั บตลิ่ งเท ากั บ
2.80 ม.) ระดับน้ําทรงตัว ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน และสูบน้ําลงแมน้ําทาจีนปริมาณ ๑4.40 ลบ.ม/
วินาที
๒.) คลองพระพิมล (G4) ระดับน้ําวันนี้ต่ํ ากวาตลิ่ง 0.42 ม.(ระดับตลิ่งเทากั บ
๑.80 ม.) ระดับน้ําลดลงจากเมื่อวาน ๐.01 ม. ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน
๓.) คลองมหาสวั สดิ์ (G7) ระดั บ น้ํ าวั น นี้ ต่ํ ากว าตลิ่ ง 0.83 ม.(ระดั บ ตลิ่ งเท ากั บ
๑.8๐ ม.) ระดับน้ําทรงตัว ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน และสูบน้ําลงแมน้ําทาจีนปริมาณ ๑2.00 ลบ.ม/
วินาที
๔.) คลองบางภาษี (G5) ระดั บ น้ํ าวั น นี้ ต่ํ า กว าตลิ่ ง ๐.26 ม. (ระดั บ ตลิ่ ง เท ากั บ
๑.60 ม.) ระดับน้ําลดลงจากเมื่อวาน ๐.01 ม. ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน และสูบน้ําลงแมน้ําทาจีน
ปริมาณ 9.00 ลบ.ม/วินาที
๕.) คลองลําพญา (G6) ระดับน้ําต่ํากวาตลิ่ง 0.60 ม. (ระดับตลิ่งเทากับ 2.0๐ ม.)
ระดับทรงตัว ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน
๖.) คลองประชาศรัย (G3) ระดับน้ําวันนี้ต่ํากวาตลิ่ง 0.55 ม.(ระดับตลิ่งเทากับ
๒.0๐ ม.) ระดับน้ําลดลงจากเมื่อวาน ๐.02 ม. ปดบานระบายดานติดแมน้ําทาจีน
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2.3 สภาพน้ําฝน
ปริมาณน้ําฝน ณ จุดตรวจวัดทั้งหมด 19 สถานี ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัด
ขางเคียง สามารถสรุปไดดังนี้
1.) ไมมีฝนตก 18 สถานี
2.) ฝนตกเล็กนอย (ปริมาณฝนตกตั้งแต 0.1 – 10.0 มม.) 1 สถานี
3.) ฝนตกปานกลาง (ปริมาณฝนตกตั้งแต 10.01 – 35.0 มม.) - สถานี
4.) ฝนตกหนัก (ปริมาณฝนตกตั้งแต 35.1 – 90.0 มม.) - สถานี
5.) ฝนตกหนักมาก (ปริมาณฝนตกตั้งแต 90.01 มม. ขึ้นไป) - สถานี

หมายเหตุ : ปริมาณฝนเดือนกันยายน 2555
ขอมูลวันที่ 13 กันยายน 2555

2.4 อิทธิพลของน้ําทะเล
กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ ไดคาดการณน้ําขึ้น-น้ําลง ดังนี้
- น้ําขึ้นสูงสุด ณ ปากแมน้ําทาจีน 1 ครั้ง เวลา 16.00 น.
- เวลาน้ําขึ้นที่ อ.สามพราน 19.00 น.
- เวลาน้ําขึ้นที่ อ.นครชัยศรี 21.00 น.
- น้ําลงต่ําสุด ณ ปากแมน้ําทาจีน 1 ครั้ง เวลา 09.00 น.
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2.5 การวิเคราะหปริมาณน้ํา ประจําวันที่ 13 กันยายน 2555 (ขอมูล เวลา 06.00 น.)
๑๘๗.๕๘ ม.³/วินาที
๑๖.๒๑ ลานม.³/วัน

รายงานสถานการณน้ํา ประจําวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
โครงการชลประทานนครปฐม
ปริมาณน้ําที่ไหลมาจาก
ปริมาณน้ําที่รับเขาจังหวัดนครปฐม
โพธิ์พระยา จ.สุ พรรณบุรี
ผานคลองพระยาบรรลื อ

๓.๗๐

ม.³/วินาที
ลานม.³/วัน

ระบบการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

กําแพงแสน

ปริมาณน้ํา Side Flow
จากลําน้ําสาขาและจาก
การสูบน้ําระบายออก
จากพื้นที่ที่ทวมขัง
๔๒.๘๓ ม.³/วินาที

๕๐.๖๒
๔.๓๗

ดอนตูม

เมืองนครปฐม

นครชัยศรี

พุทธมณฑล

ลานม.³/วัน
สามพราน

ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
๑. ปริมาณน้ําที่ไหลเขาจังหวัดนครปฐม
๑.๑ ปริมาณน้ําที่ไหลมาจาก ปตร.โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี
ปริมาณน้ํา
๑.๒ ปริมาณน้ําที่รับเขาจังหวัดนครปฐมผานคลองพระยาบรรลือ ปริมาณน้ํา
๑.๓ ปริมาณน้ํา Side Flow จากลําน้ําสาขา
ปริมาณน้ํา
รวมปริมาณน้ําที่ไหลเขาจังหวัดนครปฐมทั้งหมด
ปริมาณน้ํา
๒. ปริมาณน้ําที่ระบายออกจากจังหวัดนครปฐม ที่ อ.นครชัยศรี
ปริมาณน้ําเฉลี่ย
สรุป ปริมาณน้ําที่ไหลออกมากกวาปริมาณน้ําที่ไหลเขาจังหวัดนครปฐม

๑๖.๒๑
๔.๓๗
๓.๗๐
๒๔.๒๘
๓๓.๐๘

ลาน ลบ.ม./วัน หรือ
ลาน ลบ.ม./วัน หรือ
ลาน ลบ.ม./วัน หรือ
ล าน ลบ.ม./วัน หรือ
ล าน ลบ.ม./วัน หรือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ รักจิตร)
ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครปฐม

ปริมาณน้ําที่ระบายออก
จากจังหวัดนครปฐม
ที่ อ.นครชัยศรี
๓๘๒.๙๕ ม.³/วินาที
๓๓.๐๘ ลานม.³/วัน

๑๘๗.๕๘
๕๐.๖๒
๔๒.๘๓
๒๘๑.๐๓
๓๘๒.๙๕

ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที
ลบ.ม./วินาที

