
ล ำดับ ช่ือหน่วยงำน ช้ันแผนท่ีในแผนท่ีบริกำร (WMS) มำตรำส่วนแผนท่ี ปีท่ีผลิต (พ.ศ.) ครอบคลุมพ้ืนท่ี

1. กรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โท 1:50,000 2559 ท้ังประเทศ

2. กรมท่ีดิน แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 1:4,000 2554 ท้ังประเทศ

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด VAP61 1:4,000 2506 - 2513 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NS3 1:4,000 2515 - 2524 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด DOL 1:4,000 2525 - 2538 จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด NIMA 1:4,000 2537 - 2543 ท้ังประเทศ

4. กรมข่าวทหารอากาศ ภาพถ่ายทางอากาศออร์โทความละเอียดจุดภาพ 

0..10 เมตร ความถูกต้องทางราบ 1 เมตร

1:2,000 2557 ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.

นราธิวาส  จ.ปัตตานี จ.ยะลา 

และ 4 อ าเภอ จ.สงขลา

5. กรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โท 1:4,000 2545 ท้ังประเทศ

แผนท่ีภาพ Spot 5 Pansharpen 2.5 m - 2548 - 2550 ท้ังประเทศ

แผนท่ีภาพ Landsat 8 Pansharpen 15 m - 2557 ท้ังประเทศ

แผนท่ีภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m

พ.ศ. 2535

- 2535 ท้ังประเทศ

แผนท่ีภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m

พ.ศ. 2534

- 2534 ท้ังประเทศ

แผนท่ีภาพ Landsat 5 Pansharpen 25 m - 2533 ท้ังประเทศ

2. สถานีรับสัญญาณดาวเทียม

จุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนท่ีออร์โธสีจากภาพถ่ายดาวเทียม SMMS 1:40,000 2557 ท้ังประเทศ

1. กรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีหมุดหลักฐานแผนท่ี  1:50,000 - บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออก

2. ส านักผังเมือง กทม. บริการผ่าน

 สทอภ.

แผนท่ีหมุดหลักฐาน - - กทม.

1. กรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)  1:50,000 - บริเวณภาคเหนือและภาค

ตะวันออก

2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ แบบจ าลองความสูงภูมิประเทศ DEM จาก LIDAR มี

ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร ความถูกต้องทางราบท่ี

 2 เมตร

- 2555 เจ้าพระยาโซนนอก

3. สถานีรับสัญญาณดาวเทียม

จุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เส้นช้ันความสูง 30 เมตร , 50 เมตร 1:50,000 2557 ท้ังประเทศ

L01 แผนท่ีภำพทำงอำกำศ

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม บริการผ่าน สทอภ.

ภาพถ่ายออร์โทขาวชุด WWS 1:4,000 2495 - 2498 จังหวัดพิษณุโลก

L03 แผนท่ีหมุดหลักฐำน

ท้ังประเทศ

L02 แผนท่ีภำพดำวเทียมดัดแก้

1. สทอภ. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด 2 เมตร 1:25,000 2560 – 2562

L04 แผนท่ีควำมสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM)

รำยกำรช้ันแผนท่ีในระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ NGIS Portal



1. กรมการปกครองบริการผ่าน 

สทอภ.

ขอบเขตจังหวัด 1:50,000 - ท้ังประเทศ

2. กระทรวงคมนาคม ขอบเขตการปกครอง

ขอบเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจนครบาล

1:20,000 / 1:4,000 (ใน

เขตเมือง)

2554 ท้ังประเทศ

ขอบเขตของเขต   

ขอบเขตของแขวง

1:4,000 2556 กทม.

ขอบเขตการปกครอง 1:4,000 - เขตจตุจักร

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พ.ศ.2556

แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ.2556

ขอบเขตแขวง

ขอบเขตของเขต

พ้ืนท่ีคลอง แหล่งน้ า

เส้นก่ึงกลางทางน้ า

แม่น้ าเจ้าพระยา

เส้นก่ึงกลางถนน

พ้ืนท่ีถนน

อาคาร

ทางรถไฟ

ทางด่วนพิเศษ

พ้ืนท่ีทางยกระดับ สะพานลอย

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

เส้นแบ่งเขตการปกครอง 

สถานท่ีส าคัญ

1:4,000 - กทม.

4. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ขอบเขตเทศบาล - - สงขลา, สตูล

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ต าแหน่งท่ีต้ัง อปท. - 2563 ท้ังประเทศ

1. กระทรวงคมนาคม เส้นทางคมนาคม

เส้นทางด่วน ทางยกระดับ

เส้นทางรถไฟ

เส้นทางรถไฟฟ้า

ต าแหน่งจุดตัดถนน

สถานีขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

สถานท่ีส าคัญ

ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านคมนาคม

- 2554 ท้ังประเทศ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

พ้ืนท่ีทางยกระดับ สะพานลอย

ทางด่วนพิเศษ

ทางรถไฟ

พ้ืนท่ีถนน

เส้นก่ึงกลางถนน

1:4,000 2556 กทม.

เส้นทางคมนาคม - - เขตจตุจักร

3. กรมทางหลวงชนบท/ ทาง

หลวงชนบท และ สะพานในความ

รับผิดชอบ

ต าแหน่งสะพาน

สะพาน

ทางหลวงชนบท

1:50000 2558 ท้ังประเทศ

L06 แผนท่ีเส้นทำงคมนำคม

L05 แผนท่ีเขตกำรปกครอง

3. ส านักผังเมือง กทม

2. ส านักผังเมือง กทม



1. สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน) บริการผ่าน สทอภ.

สถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝน - 2560 ท้ังประเทศ

บ่อน้ าบาดาล

บ่อบาดาล (โครงการแก้ภัยแล้งเร่งด่วน ตามนโยบาย

รัฐ 900 บ่อ)

- 2557 - 2558 ท้ังประเทศ

ต าแหน่งบ่อน้ าบาดาลใช้การได้

ช้ันข้อมูลศักยภาพน้ าบาดาล

- 2559 ท้ังประเทศ

แม่น้ าเจ้าพระยา

เส้นก่ึงกลางทางน้ า

พ้ืนท่ีคลอง แหล่งน้ า

1:4,000 2556 กทม.

พ้ืนท่ีแหล่งน้ า เขตจตุจักร

4. กรมทรัพยากรน้ า บริการผ่าน 

สทอภ.

ขอบเขต 25 ลุ่มน้ าหลัก 254 ลุ่มน้ าสาขา 1:50,000 2552 ท้ังประเทศ

5. กรมชลประทาน พ้ืนท่ีโครงการชลประทานท่ัวประเทศ

ท่ีต้ังโครงการชลประทานท่ัวประเทศ

พ้ืนท่ีชลประทานท่ัวประเทศ

1:25,000 2555 โครงการชลประทานขนาดใหญ่

 และ โครงการชลประทาน

ขนาดกลาง

เส้นทางน้ า 1 : 50,000 - ท้ังประเทศ

แหล่งน้ าผิวดิน - - ท้ังประเทศ

พ้ืนท่ีน้ าท่วมซ้ าซาก/รายปี - 2548 - 2557 ท้ังประเทศ

ขอบเขตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา - - สงขลา, สตูล

สถานีตรวจวัดของระบบโทรมาตรในลุ่มน้ า

ปริมาณน้ าท่าลุ่มน้ าย่อยทะเลสาบสงขลา

ช้ันหินให้น้ าใต้ดิน

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า

ขอบเขตลุ่มน้ าย่อย

- - สงขลา, สตูล

8. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

กลุ่มช้ันข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลุ่มช้ันข้อมูลจากส ารวจระดับต าบลจากประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

กลุ่มช้ันท่ีต้ังแหล่งน้ าท่ีมีในปัจจุบัน 

กลุ่มช้ันข้อมูลสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า/จัด

เขตท่ีดิน 

พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ

ช้ันข้อมูลแผนท่ีฐาน เช่น ท่ีต้ังหมู่บ้าน

1:50,000 2556 พิษณุโลก

อาคาร              

สถานท่ีส าคัญ

1:4,000 2556 กทม.

พ้ืนท่ีอาคาร - - เขตจตุจักร

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตผังเมืองรวม 1:4,000 -

3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

1:50,000 2563 ท้ังประเทศ

4. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ท่ีต้ังหมู่บ้าน 1:50,000 2556 พิษณุโลก

5. การไฟฟ้านครหลวง ช้ันข้อมูลขอบเขตอาคาร - - บริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ กทม. 

นนทบุรี และสมุทรปราการ

L07 แผนท่ีแหล่งน้ ำ

2. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

ให้บริการผ่าน สทอภ.

3. ส านักผังเมือง กทม

6. สทอภ.

7. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

L08 แผนท่ีเขตชุมชน/ อำคำร

1. ส านักผังเมือง กทม



1. กรมโยธาธิการและผังเมือง การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 1:4,000 - ท้ังประเทศ

2. กรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1:25,000 2551 - 2552 ท้ังประเทศ

แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้าวเฉพาะปัจจุบัน 1:250,000 - ท้ังประเทศ

แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเฉพาะปัจจุบัน 1:250,000 - ท้ังประเทศ

แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกอ้อยเฉพาะปัจจุบัน 1:250,000 - ท้ังประเทศ

แผนท่ีพ้ืนท่ีปลูกมันส าปะหลังเฉพาะปัจจุบัน 1:250,000 - ท้ังประเทศ

4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรด - 2556 - 2557 ท้ังประเทศ

5. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

การใช้ท่ีดิน - 2550

2555

สงขลา, สตูล

พ้ืนท่ีปลูกข้าว 

พ้ืนท่ีปลูข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

พ้ืนท่ีปลูมันส าปะหลัง 

พ้ืนท่ีปลูถ่ัวเหลือง 

พ้ืนท่ีปลูถ่ัวเขียว 

พ้ืนท่ีปลูอ้อย

1:50,000 2552

2554

2556

พิษณุโลก

ช้ันข้อมูลพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกยางพารา 

ช้ันข้อมูลยางพารารายแปลงจ าแนกตามอายุยาง

1:50,000 2557 พิษณุโลก

7. ส านักคณะกรรมการอ้อยและ

น้ าตาล

พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 1:50,000 2560 ท้ังประเทศ

1. กรมป่าไม้ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ - - ท้ังประเทศ

ข้อมูลสภาพป่าไม้ - 2558 ท้ังประเทศ

2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธ์ุพืช บริการผ่าน สทอภ.

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

- - ท้ังประเทศ

แผนท่ีป่าชายเลน 1:7,000 2554 อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติ

สิรินธร

แผนท่ีป่าไม้ 1:25,000 2556 อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติ

สิรินธร

2. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าพรุ

ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าดิบช้ืน

เขตปฏิรูปท่ีดิน

เขตพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการอนุรักษ์

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้

- - สงขลา, สตูล

1. กรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีภูมิประเทศ L7018 (TOPO MAP)  1:50,000 - ท้ังประเทศ

L09 แผนท่ีกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน

3. สทอภ.

6. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ท้ังประเทศ

L10 แผนท่ีป่ำไม้

L101 ป่ำตำมกฎหมำย

L102 ป่ำตำมกำยภำพ

1. สทอภ.

L11 แผนท่ีภำพแผนท่ีภูมิประเทศ

L12 แผนท่ีแปลงท่ีดิน

1. กรมท่ีดิน รูปแปลงท่ีดิน 1:4,000 ปัจจุบัน



1. กรมอุทกศาสตร์ เส้นชายฝ่ัง

เส้นความลึกเท่า

ลักษณะพ้ืนท้องทะเล

ตัวเลขน้ า

สายน้ า

- - อ่าวไทย

แผนท่ีเรดาร์ชายฝ่ัง 1:4,000,000 2558 อ่าวไทย

แผนท่ีปะการัง 1:5,000 2552 อ่าวไทย, อันดามัน

แผนท่ีคุณภาพน้าทะเล (Ocean color) 1:4,000,000 2556 อ่าวไทย, อันดามัน

แผนท่ีกัดเซาะชายฝ่ัง 1:100,000 2552 อ่าวไทย, อันดามัน

3. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

แหล่งหญ้าทะเล

แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ า

ท่าเรือ

ท่ีต้ังเคร่ืองมือจับปลาไซน่ัง

ท่ีต้ังเคร่ืองจับปลาโพงพาง

แหล่งปลาหมึก

แหล่งหอย

แหล่งปู

แหล่งกุ้ง

แหล่งปลา

- - สงขลา, สตูล

4. กรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ัง

ปะการังปี 2558

หญ้าทะเลปี 2558

ป่าชายเลนปี 2557

แนวกัดเซาะชายฝ่ังปี 2554

1:50,000 2554 - 2558 24 จังหวัดชายฝ่ังทะเล

1. ส านักผังเมือง กทม แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

1:4,000 2556 กทม.

2. กรมส่งเสริมการเกษตร ท่ีต้ังเกษตรจังหวัด

ท่ีต้ังเกษตรอ าเภอ

ปริมาณเคร่ืองเก็บเก่ียว

ปริมาณเคร่ืองต้นก าลัง

ปริมาณเคร่ืองเตรียมดิน

ปริมาณเคร่ืองปลูกหยอด

ปริมาณรถบรรทุกการเกษตร

แปลงสมุนไพร

- - ท้ังประเทศ

3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดใหญ่

โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโซลาร์รูฟ

โรงไฟฟ้าขยะ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

- - ท้ังประเทศ

4. กรมทรัพยากรธรณี แผนท่ีด้านธรณีวิทยา / แร่ - - ท้ังประเทศ

5. องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี

พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 

(องค์การมหาชน)

พ้ืนท่ีพิเศษหมู่เกาะช้างและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองพัทยาและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง

พ้ืนท่ีพิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย- ศรีสัชนา

ลัย-ก าแพงเพชร

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองเก่าน่าน

พ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

พ้ืนท่ีพิเศษเลย

- - เฉพาะพ้ืนท่ีพิเศษ

L13 แผนท่ีอุทกศำสตร์

2. สทอภ.

L14 แผนท่ีอ่ืน ๆ



ท่ีต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีวัดฝน - - สงขลา, สตูล

ชุดดิน - - สงขลา, สตูล

แหล่งท่องเท่ียว

แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี

- - สงขลา, สตูล

7. สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ

ตอนล่าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ช้ันข้อมูลพ้ืนฐาน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1:50,000 2556 พิษณุโลก

8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย

ท่ีต้ังโรงไฟฟ้า - - ท้ังประเทศ

9. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่

พ้ืนท่ีประทานบัตร

พ้ืนท่ีอาชญาบัตร

1:50,000 2549 ท้ังประเทศ

10. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

การใช้ประโยชน์ท่ีดินปี 2009, 2012, 2015

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเภทป่าไม้ปี 2009, 2012, 

2013, 2015

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ประเภทตัวเมืองปี 2009, 

2012, 2013, 2015

ขอบเขตหมู่บ้าน

1:4,000 - ขอนแก่น

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลระบบสายส่ง 115 เควี           

ข้อมูลระบบจ าหน่ายแรงสูง (22/33 เควี) 

ข้อมูลระบบจ าหน่ายแรงต่ า (400/230 เควี) 

ข้อมูลต าแหน่งมิเตอร์

- - 74 จังหวัดท่ัวประเทศ (ยกเว้น 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ)

12. การประปาส่วนภูมิภาค แนวท่อประปา 1:4,000 - บริเวณภาคตะวันออก

13. กรมศิลปากร แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม - - ท้ังประเทศ

14. กรมพัฒนาชุมชน พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ

พ้ืนท่ีการเข้าถึงระบบประปาชุมชน

พ้ืนท่ีแสดงเอกสารสิทธิท่ีดินของครัวเรือน

พ้ืนท่ีแสดงการติดต่อส่ือสารของครัวเรือน

พ้ืนท่ีแสดงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

พ้ืนท่ีแสดงการใช้พลังงานทางเลือกของครัวเรือน

พ้ืนท่ีแสดงการเข้าถึงไฟฟ้าของครัวเรือน

พ้ืนท่ีการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร

พ้ืนท่ีการขาดแคลนน้ าสะอาดเพ่ือการบริโภค

- 2558 ท้ังประเทศ

15. การประปานครหลวง ต าแหน่งโรงงานผลิตน้ า

ท่ออุโมงค์

สถานีสูบจ่ายน้ า

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ต าแหน่งหัวดับเพลิง

ต าแหน่งส านักงาน

ท่อจ่ายน้ า

ท่อประธาน

พ้ืนท่ีบริการ

ต าแหน่งจุดจ่ายน้ าวิกฤติภัยแล้ง

- - บริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ กทม. 

นนทบุรี และสมุทรปราการ

16. ส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลประชากรตามพ้ืนท่ี

ข้อมูลสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ของ

ประชากร

- 2553 ท้ังประเทศ

17. กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ าฝน - 2560 ท้ังประเทศ

18. ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด - - ท้ังประเทศ

ต าแหน่งการเกิดไฟป่า - 2557 - ปัจจุบัน ท้ังประเทศ

แผนท่ีน้ าท่วมปัจจุบัน รอบ 7 วัน - ปัจจุบัน ท้ังประเทศ

ดัชนีความแตกต่างความชืน ราย 7 วัน - ปัจจุบัน ท้ังประเทศ

6. สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์

 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

L15 แผนท่ีท่ีมีกำรอัพเดท

1. สทอภ.


