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จังหวัดชยันาท 
 
 

 
 ตราประจําจังหวัดชัยนาท 

 

 

คําขวัญประจําจังหวัดชัยนาท 
 

“หลวงปู่ศุขลือชา เข่ือนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา” 
 

    
 

วิสัยทัศน์จังหวัดชัยนาท 
“เมืองเกษตรมาตรฐาน  สืบสานคุณภาพชวิีต” 

 

ดอกไม้และต้นไม้ประจําจังหวัดชัยนาท 
 

         

ดอกชัยพฤกษ์                ตน้มะตูม                              
 

ตราประจําจังหวัดชัยนาท  
ประกอบด้วย :  รูปธรรมจกัรรองรับด้วยพญาครุฑเบ้ืองหลังเป็นแม่นํ้าและภูเขา 
        รูปพระธรรมจักร  :  สญัลักษณ์รปูธรรมจักรท่ีฝ่าพระหัตถ์ข้างขวาของหลวง
พ่อธรรมจักร (พระพุทธรูปปางหา้มญาติ)ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ บรเิวณวัดธรรมามูล
วรวิหาร (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมมามูลท่ีชาวชัยนาทมีความศรัทธา  
เคารพนับถือเป็นพระสําคัญประจาํเมืองชัยนาท 
         รูปพญาครุฑ  :  มีความหมายว่า “แม้แต่พญาครุฑศักดานุภาพก็ยังซาบซึ้ง 
ในพระธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ ์สูงสุดของพระศาสนา 
แม่น้ําและภูเขา  :  เพ่ือแสดงให้เหน็สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท 
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 รายงานประจําปี 2554 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทได้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ  และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการใช้
ประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจโดยท่ัวไป 
 
 ความสําเร็จของผลงานในรอบปีงบประมาณ  2554  โดยภาพรวมสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงความสําเร็จนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ความคิดริเริ่ม ความตั้งใจ ความ
อุตสาหะของข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ฯ ท่ีได้ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยอย่างดียิ่ง  
รวมท้ังได้รับคําแนะนํา  การสนับสนุน  และการตรวจติดตามชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น   
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                  
 
             (นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์) 
       ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
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ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาท 

 

           ต้นปี พ.ศ. 2495 กรมชลประทาน ได้เริ่มการก่อสร้างเข่ือนก้ันแม่น้ําเจ้าพระยา ท่ีหมู่บ้านบาง
กระเบื้อง ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2499 ให้ชื่อเข่ือนนี้ว่า 
“เข่ือนเจ้าพระยา”                  
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงทําพิธีเปิดเข่ือนเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2500 เม่ือทําการปิดประตูระบายน้ํา ทําให้น้ําเหนือเข่ือนมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็นประโยชน์ในการประมง
อย่างมาก  เนื่องจากการสร้างเข่ือนก้ันแม่น้ําเจ้าพระยาในครั้งนี้ไม่ได้ทําบันไดปลาโจน กรมประมงจึงได้
มอบหมาย ให้กองบํารุงพันธุ์สัตว์น้ํา จัดตั้งหน่วยประมง ท่ีบ้านพักรับรองของโครงการหัวงานเข่ือนเจ้าพระยา 
หลังท่ี 10 บริเวณหมู่ท่ี 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพ่ือทดสอบว่า เข่ือนไม่เป็น
อุปสรรคต่อการวางไข่ของปลา โดยมีนายอารี สิทธิมังค์ เป็นหัวหน้าหน่วย 
           พ.ศ. 2502 กรมประมงได้รับงบประมาณก่อสร้างหน่วยงานและเปลี่ยนให้หน่วยงานนี้เป็น สถานี
ประมง ชื่อว่า “สถานีประมง (เจ้าพระยา)” และแต่งตั้งให้ นายประสิทธิ์ เอกอุรุ เป็นหัวหน้าสถานีฯ 
           พ. ศ. 2503 สถานีประมง (เจ้าพระยา) ได้ขยายงานและยังไม่มีพ้ืนท่ีสําหรับสร้างสถานีฯ จึงได้ขอ
บ้านรับรองหลังท่ี 18, 19 และ 20 ของกรมชลประทานเพ่ิมเติม มาเพ่ือเป็นท่ีทําการสถานีฯ และเป็นท่ีพัก
อาศัยของเจ้าหน้าท่ี 
 พ. ศ. 2505 เริ่มดําเนินการขอสถานท่ีจากกรมชลประทาน เพ่ือเตรียมและวางผังท่ีจะดําเนินการ
ก่อสร้างสถานีฯ พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณสําหรับสิ่งก่อสร้าง แต่ยังไม่ตกลงเรื่องสถานท่ีจากกรม
ชลประทาน 
           พ.ศ. 2507 ได้สถานท่ีก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างสถานีประมง ท่ีบริเวณสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
ภาคกลาง หมู่ท่ี 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท มีเนื้อท่ีประมาณ 62 ไร่ 
           พ.ศ. 2512 สถานีฯ ได้ขอท่ีดินจากกรมชลประทานเพ่ิมเติมอีก 14 ไร่ บริเวณสํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์ภาคกลางเพ่ือขยายงานของสถานีฯ 
           พ.ศ. 2518 กรมประมงได้รวมหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้ําเข้ากับสถานีฯ และได้รับ
มอบโอนพ้ืนท่ีจากหน่วยงานพัฒนาประมงในเขตคันและคูน้ํา ประมาณ 16 ไร่ 
 พ.ศ. 2526 ได้ขอซ้ือท่ีดินเอกชนบริเวณท่ีติดกับสถานีฝั่งคลองบางตาด้วง หมูท่ี 6 ตําบลชัยนาท 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท จํานวน 3 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา เพ่ือขยายสถานีฯ 
           พ.ศ. 2530 สถานีฯ  ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จากกรมชลประทาน เพิ่มเติมอีก 3 ไร่  เพื่อเตรียมขยายงาน 
           พ.ศ. 2537 สถานีฯได้งบประมาณจํานวน 26,619,506 บาท มาเพ่ือดําเนินการก่อสร้างปรับปรุง
สถานีใหม่ แล้วเสร็จในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2539 
 พ.ศ. 2546 ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมง  ได้รับการยกระดับข้ึนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดชัยนาท โดยมีสถานีประมงน้ําจืดภายในสังกัดจํานวน 1 สถานี คือ สถานีประมงน้ําจืดจังหวัด
อุทัยธานี  
          ปัจจุบันศูนย์ฯ  มีเนื้อท่ีท้ังหมด   98   ไร่   3   งาน   56   ตารางวา 
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อัตรากําลัง  
 

รายนามผู้ดํารง  ตําแหน่ง  หัวหน้าสถานีประมงน้ําจืดชัยนาท / ผู้อํานวยการ 
 

    ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล         ตําแหน่ง         ปีท่ีดํารงตําแหน่ง 
         1.      นายอารี  สิทธิมังค์            หัวหน้าหนว่ยประมง(เจ้าพระยา)           พ.ศ. 2500  -  2502 
         2.      นายประสิทธิ์  เอกอุรุ หัวหน้าสถานีประมง(เจ้าพระยา)  พ.ศ. 2502  -  2515 
         3.      นายลิขิต  นุกูลรักษ์  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท  พ.ศ. 2515  -  2521 
         4.      นายเจริญ  ผานิล  หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท  พ.ศ. 2521  -  2524 
         5.      นายอํานวย  แท่นทอง หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท           พ.ศ. 2524  -  2529 
         6.      นายนิตย์  คูเจริญไพศาล หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท           พ.ศ. 2529  -  2532 
         7.      นายสมหวัง  พิมลบุตร หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท    พ.ศ. 2532  -  2536 
         8.      นายรังสรรค์  ทรวงชมพันธุ์ หัวหน้าสถานีประมงจังหวัดชัยนาท           พ.ศ. 2536  -  2539 
         9.      นายสนธิพันธ์  ผาสุขดี หัวหน้า / ผู้อํานวยการศูนย์ฯ  พ.ศ. 2539  -  2546 
         10.    นายสุรพงษ์  ววิัชรโกเศศ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ   พ.ศ. 2546  -  2550 

         11.    นายปฏิพัทธ์  อภิธนกุล  ผู้อํานวยการศูนย์ ฯ   พ.ศ. 2550 -   2554 

         12.    นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ        พ.ศ. 2554 (28 ม.ค.53)-ปัจจุบัน 

 

 

อัตรากําลังของข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบตัิหน้าที่ ประจําปี 2554  
 

ตําแหน่ง      จํานวน 

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 1 ตําแหน่ง 

นักวิชาการประมงชํานาญการ 1 ตําแหน่ง 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 2 ตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 2 ตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ตําแหน่ง 

ลูกจ้างประจํา 13 ตําแหน่ง 

พนักงานราชการ 15 ตําแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนหมุนเวียน) 2 ตําแหน่ง 

จ้างเหมาบริการ 6 ตําแหน่ง 
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รายช่ือบุคลากร ที่ปฏิบัตหิน้าที่ ประจําปี 2554 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

 ข้าราชการ    

1. นายเกียรติคุณ  เจริญสวรรค์ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ   วท.บ.(ประมง)  

2. นายวรวิทย์  พรหมปากดี นักวิชาการประมงชํานาญการ วท.บ.(ประมง) ย้ายไป ศพจ.มุกดาหาร  
19 ก.ค. 54 

3. นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง) ย้ายไป ศพจ.กําแพงเพชร  
11 ก.ค. 54 

4. นางสิรินทิพย์  พละเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง) ย้ายไป สทจ. 
11 ก.ค. 54 

5. นายชูชาติ  ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง) ย้ายมา  22 ก.ค. 54 

6. นางสาวอิสรีย์  ศิริวารีกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วท.บ.(ประมง) ย้ายมา  19 ก.ค. 54 

7. นายเอกราช  รุ่งรังษี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปวส.  

8. นายสุริยา  แสงอุทัศน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปวส. ย้ายไป ศพจ.กาญจนบุรี 
11 ก.ค. 54 

9. นางสาวสุปราณี  อํ่าเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปวส.(บัญชี)  

 ลูกจ้างประจํา    

1. นายเติมศักดิ์  เต๊ะเปีย พนักงานขับรถยนต์ ส1 ม.6  

2. นายถาวร  ก๋งจุ๋ย พนักงานขับรถยนต์ ส1 ป.6  

3. นายพิรุณ  จันทร์ทา พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ2 ป.4  

4. นางบัวเงิน  จันทร์ทา พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ1 ป.4  

5. นางรัชนี  เสมาทอง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ1 ป.6  

6. นายแสวง  พลอยกระจ่าง พนักงานประมงพ้ืนฐาน บ1 ป.4  

7. นางสาวมาลา  การสมมิตร ช่างไม้ ช2 ป.4  

8. นางเมธินี  คุ้มทรัพย์ ช่างไม้ ช2 ปวช.(นาฏศิลป์)  

9. นายสมนึก  อ่วมอ่ิมพืช ช่างไม้ ช2 ป.6  

10. นายสมเกียรติ  กลีบนิล พนักงานสถานท่ี บ1 ป.4  

11. นายประดิษฐ์  คุ้มทรัพย์ ช่างเครื่องยนต์ ช1 ปวท.(ประมง)  

12. นายจรัญ  ชัยสุริยงค์ นายท้ายเรือ ส2 ป.4  

13. นางสาวใกล้รุ่ง  โพธิ์เพ็ชร์ พนักงานพิมพ์ ส3 ปวช.  

 พนักงานราชการ    

1. นางสาวนฎา  ไล้ทองคํา นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง) ลาออก  1 ก.ค. 54 

2. นางสาวพัทธ์นรี  ธนภัทร์จารุพงษ์ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง)  

     



 - 5 -  

รายช่ือบุคลากร ที่ปฏิบัตหิน้าที่ ประจําปี 2554 (ต่อ) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

 พนักงานราชการ (ต่อ)    

3. นายภาณุพงษ์  บุญแก้ว เจ้าพนักงานประมง ปวส.(ประมง)  

4. นายนพรัตน์  ชาญประโคน เจ้าหน้าท่ีประมง วท.บ.(ประมง)  

5. นางวราภรณ์  บุญเกตุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ บท.บ  

6. นายวีรยุทธ  นุชอยู่ พนักงานผู้ช่วยประมง ปวช.  

7. นายสมควร  จันทร์ทิม พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

8. นายณรงค์  ทองพานิช พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

9. นายพจน์พันธ์  ปั่นยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ป.6  

10. นายนพพร  ปั่นยวง พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

11. นายสยมชัย  จันทร์ทา พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

12. นายสาโรจน์  ม่วงเงิน พนักงานผู้ช่วยประมง ม.6  

13. นางบังอร  อังกูรสาทรศรี พนักงานผู้ช่วยประมง ปกศ.ต้น  

14. นายขจร  ชูขวัญ พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

15. นายเอกลักษณ์  กลีบนิล พนักงานผู้ช่วยประมง ม.3  

 ลูกจ้างช่ัวคราว(เงินทุนฯ)    

1. นายยงยุทธ  อินทโชติ คนงานประมง ป.4  

2. นายอนุกูล  ด้วงเจริญ คนงานประมง ม.3  

 ลูกจ้างช่ัวคราว(จ้างเหมาบริการ)    

1. นายกิตติพงษ์  มูลสนธิ์ นักวิชาการประมง วท.บ.(ประมง)  

2. นางสิวาลัย  สีลอด คนงานประมง ป.4  

3. นายสุรสรรค์  พรมทอง คนงานประมง ม.6  

4. นายชัยพร  ชูแก้ว คนงานประมง ม.1  

5. นายปิยพนธ์  คุ้มทรัพย์ คนงานประมง ม.3  

6. นางสาวณัฐนิช  จันทร์ทา คนงานประมง ม.6  
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โครงสร้างการบริหารราชการ 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ตามกรอบโครงสร้าง สังกัด สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อยู่ในกลุ่มจังหวัดท่ี 2 ซ่ึงประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท 
 

 การแบ่งส่วนราชการภายในศูนย์ฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และ 1 งาน คือ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา  และ งานอํานวยการ 
 

แผนผังแสดงการบริหารราชการตามสายการบังคับบัญชา 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมประมง 

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 

งานอํานวยการ 

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา กลุ่มวิจัยแหล่งน้ํา 

กลุ่มจังหวัดท่ี 2 

อ่างทอง     สิงห์บุรี 
ลพบุรี       ชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 
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สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี 2554 
 

งานอํานวยการ 
 

 ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  การเงินและบัญชี  พัสดุ  งานบุคคล  ดูแลความ
เรียบร้อยสถานท่ีราชการ  และเวรยามรักษาการณ์  ควบคุมการใช้  การดูแล  บํารุงรักษายานพาหนะ 
 

งานธุรการ  งานสารบรรณ 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ได้ปฏิบัติงานสารบรรณเก่ียวกับการรับ–ส่งหนังสือ  ร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ  จัดทํารายงาน เก็บรวบรวมหนังสือ เอกสารของทางราชการ  จัดส่งกรมประมง ส่วนราชการ ห้าง
ร้านเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  การควบคุมแฟ้มหนังสือราชการ การติดตามหนังสือราชการ  การตรวจรายชื่อลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง  การจัดทํางบเดือน  รวมท้ังรวบรวมการลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาหยุด
พักผ่อนประจําปีของข้าราชการและลูกจ้าง  การดูแลเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงาน  เช่น  คอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุสํานักงาน  รายงานบัญชีพัสดุ   และครุภัณฑ์  

 
ทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือราชการ  ประจําปี 2554 

 

รายการ จํานวน (ฉบับ) 

ลงทะเบียนหนังสือรับและเอกสาร 
ลงทะเบียนหนังสือออกและเอกสาร 
คําสั่งศูนย์ฯ 

 

1,105 
731 
38 
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งานการเงินและบัญชี 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 และได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
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การจัดสรรเงินงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประจําปี 2554 
 

งาน/โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ่าย 
 ท่ีได้รับ(บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

1. กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 1,098,420.00  1,098,420.00   
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,722,518.50  3,722,220.03   
-  ค่าสาธารณูปโภค 296,571.50  296,571.50   
                     รวม 5,117,510.00  5,117,211.53  99.99 

2. กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง    
-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 489,920.00  458,647.73   
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 392,049.20  392,049.20   
-  ค่าสาธารณูปโภค 140,805.10  140,805.10   

รวม 1,022,774.30  991,502.03  96.94 
3. กิจกรรมโครงการพระราชดําริ    

-  ค่าจ้างพนักงานราชการ 113,580.00  113,580.00   
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 219,338.41  219,211.00   
-  ค่าสาธารณูปโภค 38,211.59  38,211.59   

รวม 371,130.00  371,002.59  99.97 
4. เงินทุนหมุนเวียน (นอกงบประมาณ)    

-  งบบุคลากร 317,270.00 249,630.00   
-  งบดําเนินงาน  67,100.00   

รวม  316,730.00  99.83 
5. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    

-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 55,000.00 54,944.00  
รวม 55,000.00 54,944.00 99.90 

6. กิจกรรมการเพาะเล้ียงและการปรับปรุงพันธุ์    
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 200,116.00 200,116.00  
-  ค่าสาธารณูปโภค 69,884.00 69,749.52  

รวม 270,000.00 269,865.52 99.95 
7. โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงปลานิล    
     -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 277,905.70 277,905.68  
                           รวม 277,905.70 277,905.68 100 
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ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจําปี   2554 
  การใช้จ่ ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคของศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยค่าพลังงานไฟฟ้า  
ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ ไม่มีค่าน้ําประปา  เนื่องจากไม่อยู่ในเขตของการประปา อาศัยการใช้น้ําบาดาลของ
หน่วยงานเอง  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคประจําปี  2554 

 
 

หน่วย : บาท 

เดือน พ.ศ. ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่า Internet 

      ตุลาคม - - - - 
      พฤศจิกายน - - - - 
      ธันวาคม -     1,375.49  - 5,245.14  
      มกราคม 149,349.07  - - - 
      กุมภาพันธ์ 40,985.66        844.23  4,802.80  - 
      มีนาคม - - - - 
      เมษายน 39,404.67         818.55  367.00  3,726.81  
      พฤษภาคม 37,357.09  - - 2,590.47  
      มิถุนายน - - - - 
      กรกฎาคม 110,904.95      1,145.97  1,990.00  3,476.43  
      สิงหาคม 85,733.79      2,359.35  533.00  2,596.69  
      กันยายน 46,440.66  - - 1,954.89  

รวม 510,175.89      6,543.59  7,692.80  19,590.43  
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สรุปแผนและผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ 
 

 

งาน/โครงการ 
 

หน่วยวัด แผน ผล 

    
กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ล้านตัว 20 20.1465 
    
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ล้านตัว 1.5 1.67505 
    
กิจกรรมเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ เรื่อง 2 2 
    
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ฟาร์ม 198 231 
    
ผลิตพันธุ์ปลา กุ้งและสัตว์น้ําอ่ืนๆ เพ่ือจําหน่าย ล้านตัว 2.739 1,473,366 
    
รายได้จากการจําหน่ายพันธุ์ปลา กุ้งและสัตว์น้ําอ่ืนๆ บาท 288,680 305,026 
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กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา 
 

 ปัจจุบันแหล่งน้ําธรรมชาติส่วนใหญ่เสื่อมโทรมลงมาก  ทําให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัยและ
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําลดลง  การเพ่ิมของจํานวนประชากรทําให้สัตว์น้ําถูกจับมาบริโภคเป็นจํานวนมากจนไม่
สามารถแพร่ขยายพันธุ์เองในธรรมชาติได้เพียงพอ  เพ่ือบรรเทาปัญหาการลดลงของจํานวนพันธุ์สัตว์น้ําในธรรมชาติ
ลดน้อยลง  จึงได้หาแนวทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําให้มากข้ึน  โดยการสํารวจแหล่งน้ําและผลิตพันธุ์สัตว์น้ํานําไป
ปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติ แจกจ่ายให้กับส่วนราชการอ่ืนๆ  แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการต่างๆ เป็นการเพ่ิม
ผลผลิตการประมงและเพ่ิมความสมบูรณ์ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆนําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําท่ีมีการใช้ 
ประโยชน์ร่วมกัน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของประชาชน 

2. เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดชนิดต่างๆ แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา ส่วนราชการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนการประกอบอาชีพและเหลือไว้บริโภค 
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วิธีดําเนินงาน 
 

1.   ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพ่ือเตรียมปล่อยและแจกจ่ายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
2. สํารวจและคัดเลือกแหล่งน้ําท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการประมง 

          3.    ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
4.   นําพันธุ์ปลาไปปล่อยในพ้ืนท่ีดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
5.   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สัตว์น้ําและการใช้ทรัพยากรประมง  

อย่างถูกวิธี 
6. ให้คําแนะนําส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่ประชาชนและติดตามผล 

 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสตัวน์้ํา  
 

พันธุ์สัตว์น้ําจืด หน่วยวัด แผน ผล 

ผลิต รวม ตัว 20,000,000 20,146,500 

  1.  ปลาตะเพียนขาว ตัว 11,520,000 9,071,700 

  2.  ปลายี่สกเทศ ตัว  3,974,000 4,532,100 

  3.  ปลาตะเพียนทอง ตัว  1,970,000 4,055,000 

  4.  ปลากระแห ตัว  1,700,000    70,000 

  5.  ปลาตะโกก ตัว    330,000  100,000 

 6.  ปลาจาด ตัว    250,000  510,000 

 7.  ปลากาดํา ตัว      50,000  100,200 

  8.  ปลาไน ตัว -      5,000 

  9.  ปลาสวาย ตัว -  156,100 

 10. ปลาสร้อยขาว ตัว - 145,000 

 11. ปลากดเหลือง ตัว - 13,400 

 12. ปลานวลจันทร์เทศ ตัว - 560,000 

 13. ปลาหมอไทย ตัว - 100,300 

 14. ปลาบ้า ตัว - 100,000 

 15. กบนา ตัว 206,000 209,300 

 16. กุ้งก้ามกราม ตัว - 418,400 
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แสดงสัดส่วนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําชนิดต่างๆ  กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ํา ประจําปี 2554 

     

ปลากาดํา 0.5%

ปลาจาด 2.5%
ปลาตะโกก 0.5%

กุ้งก้ามกราม 2.1%

ปลาหมอไทย 0.5%

ปลาไน 0.1%

ปลาบ้า 0.5%

ปลาตะเพียนทอง
20%

ปลากระแห 0.4%

ปลานวลจันทร์เทศ 2.8%
ปลากดเหลือง 0.1%

ปลาสร้อยขาว 0.7%
ปลาสวาย 0.8%
กบนา 1%

ปลาตะเพียนขาว
45%

ปลาย่ีสกเทศ
22.5%

 
 
แสดงผลการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปี กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตสตัว์น้ํา ประจําปี 2554 

 

          

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
 
 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี  2533  เพ่ือสนองพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาทท่ีทรงแนะนําให้กรมประมงศึกษาและฟ้ืนฟูพันธุ์ปลา
และสัตว์น้ําจืดของไทยท่ีถือถ่ินกําเนิดในแหล่งน้ําของไทย  ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดต่างๆ  อันเป็นพันธุ์ปลาท่ี 
หายาก  เพาะพันธุ์ยาก  และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดท่ีสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงได้ 
2. เพ่ือเพาะพันธุ์ปลาไทยชนิดท่ีเหมาะสมท่ีจะปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 
3. เพ่ือรวบรวมพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองของไทยไว้ศึกษาวิจัย ในด้านรูปร่าง นิสัย แหล่งท่ีอยู่อาศัย การเพาะ 

ขยายพันธุ์ และการเลี้ยง 
 
 

แผน/ผลการปฏิบัติงาน 
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  

 

พันธุ์สัตว์น้ําจืด หน่วยวัด แผน ผล 

ผลิต รวม ตัว 1,500,000 1,675,050 

  1.  ปลาตะเพียนทอง ตัว    743,000  1,050,000 

  2.  ปลากระแห ตัว    713,000    120,000 

  3.  ปลาแดง ตัว       2,000       8,400 

  4.  ปลาตะโกก ตัว     30,000     88,650 

 5.  ปลาน้ําเงิน ตัว       2,000       8,400 

 6.  ปลาม้า ตัว     10,000     38,500 

 7.  ปลานวลจันทร์น้ําจืด ตัว - 100,000 

 8.  ปลาแก้มช้ํา ตัว - 67,000 

 9.  ปลายี่สกไทย ตัว - 130,000 

 10.  ปลากะโห้ ตัว - 57,600 

 11.  ปลาเทพา ตัว - 6,500 
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แสดงผลการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ําชนิดต่างๆ โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย  

ปลากะโห้  3.4%

ปลาเทพา  0.4%

ปลายี่สกไทย  7.8%
ปลาแก้มช้ํา  4%
ปลานวลจันทร์น้ําจืด6%

ปลาแดง  0.5%

ปลาม้า  2.3%

ปลาน้ําเงิน  0.5%

ปลาตะโกก  5.3%

ปลากระแห  7.2%

ปลาตะเพียนทอง
62.7%

 
 

แสดงผลการปล่อยพันธุ์สตัว์น้ําชนิดต่างๆ ในรอบปี 2554  
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย 
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ภาพกิจกรรม การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 

 
ปล่อยพันธ์ุปลาในแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณเข่ือนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถเพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล  12 สิงหาคม 2554 
 

 
ประชาชนร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้าํลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ     

  

 
ปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรตเิน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 บริเวณเข่ือนเรยีงหิน หน้าศาลา
กลางจังหวัดชัยนาท  และแจกจา่ยให้หน่วยงานราชการอําเภอต่างๆ ท่ัวจังหวัดชัยนาทเพ่ือนําไปปล่อย รวมท้ังสิ้น  2.15 ล้านตัว 

 

 
ปล่อยลูกพันธ์ุกบ ในโครงการปล่อยกบลงนาปล่อยปลาลงหนอง  ในพ้ืนท่ี ต.นางลือ อ.เมือง จ.ชัยนาท  เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุของ

ธรรมชาติในไร่นา และช่วยกําจัดศตัรูในนาข้าวจําพวกแมลง เพลี้ยตา่งๆ และขยายพันธ์ุกบนาตามธรรมชาติ 
 

������������� 
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กิจกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ 
 

กลุ่มงานวจิัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 
ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  โดยเน้นงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับ 

สถาบันต่าง ๆ  ของสํานักฯ  เพ่ือนําเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพ้ืนท่ีจริง วิจัยการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถ่ินเพ่ือ
การอนุรักษ์ วิจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นเพ่ือพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ  ดําเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําโดยเน้นชนิดพันธุ์ท่ี
เหมาะสมกับแหล่งน้ํา  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตประมงในแหล่งน้ํา  ตรวจสอบ  ติดตาม  และรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืด ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  งานวิจัยท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชัยนาทรับผิดชอบ จํานวน  1  เรื่อง  คือ 
 

เรื่องการเล้ียงปลาแดงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ท่ีความหนาแน่นต่างกัน 
รหัสทะเบียนวิจัย  51 0572 49040 002 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2550 – กันยายน 2553   
ผลความก้าวหน้า  พิมพ์เผยแพร่ 

 
กลุ่มงานวจิัยแหล่งน้ํา 
 

 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชีววิทยาแหล่งน้ํา  ทรัพยากรประมง  สภาวะการทําประมง  สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของชาวประมง  เพ่ือประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลผลิตประมงในแหล่งน้ํา  และใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา  ติดตาม  เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมงในแหล่งน้ํา 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําโดยเน้นชนิดพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับแหล่งน้ําเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการประมงและดํารงความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ํา  อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ในแหล่งน้ํา  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําการประมง  และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับ  ดูแลด้านการทําการประมง งานวิจัยท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชัยนาทรับผิดชอบ จํานวน  1  เรื่อง  คือ 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
รหัสทะเบียนวิจัย  52 0572 52088 001  
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2554 
ผลความก้าวหน้า  พิมพ์เผยแพร่ 
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งานวิจัย  :  เร่ืองการเลี้ยงปลาแดงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ความหนาแน่นต่างกัน 
 

วรวิทย์ พรหมปากดี๑* และ เฉลิมพล เพ็ชรรัตน์๒  
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 

๒สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดสิงห์บุรี 
 

บทคัดย่อ 
 

การเลี้ยงปลาแดงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ท่ีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ คือ 10, 30 และ 60 ตัวต่อลูกบาศก์
เมตร ดําเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2552 ผล
ปรากฏว่า ปลาแดงมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 10.15 ± 0.69, 9.84 ± 0.44  และ 9.66 ± 0.75 เซนติเมตร น้ําหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 4.17 
± 0.53, 4.15 ± 0.67  และ 4.16 ± 0.54 กรัม เม่ือเลี้ยงเป็นระยะเวลา 21 เดือน พบว่า ความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของปลาแดงท้ัง 
3 ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05) มีค่าเท่ากับ 20.79 ± 2.14, 21.15 ± 
2.45 และ 20.39 ± 2.45 เซนติเมตร ตามลําดับ ขณะท่ีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย, น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวันและอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะของปลาแดงท่ีเลี้ยงท่ีความหนาแน่น 10 และ 30 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีน้ําหนักมากกว่าปลาแดงท่ีเลี้ยงท่ี
ความหนาแน่น 60 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 
42.11 ± 5.38, 40.98 ± 6.83 และ 37.27 ± 6.53 กรัม น้ําหนักเพ่ิมเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 0.064 ± 0.002, 0.064 ± 
0.002 และ 0.057 ± 0.002 กรัมต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ เท่ากับ 0.358 ± 0.005, 0.358 ± 0.006 และ 
0.339 ± 0.006 กรัมต่อวัน ตามลําดับ การศึกษาการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ พบว่าปลาแดงเพศเมียและเพศผู้เริ่มเจริญพันธุ์เม่ืออายุ 
1 ปี มีความยาว 17.80 และ 17.20 เซนติเมตร น้ําหนัก 23.50 และ 18.20 กรัม ตามลําดับ ค่าดัชนีความสัมพันธุ์ของอวัยวะ
สืบพันธุ์ (GSI) มีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2.12% และ 17.94% ตามลําดับ และพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียและเพศผู้ทุก
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีไข่ระยะท่ี 6 (40.89%) และ spermatozoas 
(55.06%) สูงสุดในเดือนกรกฎาคม การเพาะพันธุ์ ไข่ปลาแดงมีอัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีอัตราการปฏิสนธิเฉลี่ย เท่ากับ 45.53 ± 9.27, 40.73 ± 10.91 และ 41.40 ± 
14.22% อัตราการฟักเฉลี่ย เท่ากับ 54.31 ± 21.58, 56.93 ± 4 79 และ 45.48 ± 15.99% อัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 
50.93 ± 26.57, 50.14 ± 15.69 และ 44.63 ± 22.44% ตามลําดับ การเลี้ยงปลาแดงเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ท่ีความ
หนาแน่น 30 ตัวต่อลูกบาศก์ เป็นความหนาแน่นท่ีเหมาะสมปลามีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดและมีความสมบูรณ์เพศ
สามารถนําไปเพาะขยายพันธุ์ได้  

 
คําสําคัญ : ปลาแดง  การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  ความหนาแน่น 
   
* ผู้รับผิดชอบ : ๒๘๕ หมู่ ๕ ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท ๑๗๑๕๐โทร. ๐ ๕๖๔๒ ๖๕๒๓  
  e-mail : Voravitprompakdee@yahoo.com 
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Different Stocking Density for Rearing Sheatfish 
(Kryptopterus bleekeri Günther, 1864) Broodstock 

 
Vorawit Prompakdee1*and Chalermpon Petcharat2  

1Chainat Inland Fisheries Research and Development Center 
2Singburi Inland Fisheries Station 

 
Abstract 

 
The experiment on stocking densities of sheatfish brooders Kryptopterus bleekeri Günther, 1864 

was carried out at Chainat Inland Fisheries Research and Development Center from November 2007 to 
August 2009. The broodstocks were stocked at 10, 30 and 60 fish/m3 for 21 months of rearing period, with 
10.15±0.69, 9.84±0.44 and 9.66±0.75 cm initial length, and 0.17±0.53, 4.15±0.67 and 4.16±0.54 g initial weight, 
respectively. The result showed that the average length at final harvested of the three treatments, i.e., 
20.79±2.14, 21.15±2.45 and 20.39±2.45 cm, were not significantly different (p>0.05). Higher average 
weight, average daily weight gain and average specific growth rate were observed in the 10 fish/m3 

treatment, i.e., 41.11±5.38 g, 0.064±0.002 g/day and 0.358±0.005 %/day, followed by 40.98±6.83 g, 0.064±0.002 
g/day, 0.358±0.006 %/day within 30 fish/m3 treatment with no significantly different (p>0.05). Whereas, 60 
fish/m3 treatment presented the lowest average weight (37.27±6.53 g), average daily weight gain 
(0.057±0.002 g/day) and average specific growth rate (0.339±0.006 %/day) were significantly different 
(p<0.05). The first maturity of sheatfish brooders, gonad maturity, were found within 1 year which female 
and male size are 17.80 and 17.20 cm in length, 23.50 and 18.20 g in weight, respectively, and the gonad 
development were not significantly different (p>0.05). Additionally, the gonad maturity identified as the 
highest gonado-somatic index (GSI), 17.94 % and 2.12 %, and the highest 6thstage of egg and spermatozoa, 
40.89 % and 55.06 %, of both female and male brooders, respectively, were found in the month of July 
as compared within year round.  The average fertilization rate (45.53±9.27, 40.73±10.91 and 41.40±14.22 %), 
average hatching rate (54.31±21.58, 56.93±4.79 and 45.48±15.99 %) and average survival rate (50.93±26.57, 
50.14±15.69 and 44.63±22.44 %) were not significantly different between the treatments (p>0.05). This study 
concluded that 30 fish/m3 stocking density was the optimum stocking density for the best growth and gonad 
development of sheatfish broodstock.  
 
Key words: Sheatfish  Kryptopterus bleekeri, broodstock, density 
   
* Corresponding author : 285 Moo 5, Bangluang, Sabphaya, Chainat 17150 Tel. 0 5642 6523  
   e-mail : Voravitprompakdee@yahoo.com 
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งานวิจัย : เร่ืองการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี 
 

สิรินทิพย์ พละเจรญิ๑อรณุา เมืองหมุด๒ และอานนท์ สริิสุรยิกมลชัย๓ 
๑ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาท 
๒ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดลพบุร ี

๓สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนํ้าจดื 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพนํ้าในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรี ทางกายภาพและทางเคมรีะหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึง
เดือนกันยายน 2552 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยดําเนินการใน 4 ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันในรอบปี คือ เดือนธันวาคม 2551, 
มีนาคม, มิถุนายน และเดือนสิงหาคม 2552และแบ่งจุดสํารวจออกเป็น 10 จุดสํารวจ เริม่ตั้งแต่บรเิวณสะพานข้ามแม่น้าํปราจีนบุร ี
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 122 
กิโลเมตร การศึกษาดัชนีคณุภาพนํ้าสรุปได้ คือ ระดับของนํ้าเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในช่วง 1.15 – 11.53 เมตร อุณหภมูิของนํ้าอยู่ในช่วง 
25.1 – 32.5 องศาเซลเซียส ค่าความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 10.0 – 80.0 เซนติเมตร ค่าสารท่ีละลายได้ท้ังหมดอยู่ในช่วง 44.0 – 
34,024.0 มิลลิกรมัต่อลติร ค่าปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมดอยู่ในช่วง9.0 – 237.5 มิลลิกรมัต่อลติร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ในช่วง 7.05 – 8.70 ค่าความกระด้างอยู่ในช่วง 4.2– 7,970.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นด่างอยู่ในช่วง 21.0 – 121.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0.0 – 27.6 ส่วนในพันส่วน ค่าความนําไฟฟ้าอยู่ในช่วง  52.3 – 4,830.0 ไมโครซีเมนต่อ
เซนติเมตร คา่ออกซิเจนละลายอยูใ่นช่วง 4.2 – 14.8 มิลลิกรัมต่อลิตร คา่คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 0.0 – 7.5 มิลลิกรมั
ต่อลิตร ค่าบีโอดีอยู่ในช่วง 0.0 – 5.0 มิลลิกรมัต่อลติร ค่าคลอโรฟิลล์ เออยู่ในช่วง  0.0034 – 3.2346  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร คา่ไนเตรตไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.1008 – 0.8516 มิลลิกรมัต่อลิตร ค่าแอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.0328 – 
0.2831 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.0055 – 0.2067 มิลลิกรัมต่อลติร และค่าฟอสฟอรัสรวมท้ังหมดอยู่
ในช่วง 0.0281 – 0.1832 มิลลิกรัมต่อลิตร 

คุณภาพนํ้าในแม่น้าํบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินในประเทศไทยประเภทท่ี 3จาก
การศึกษาพบว่า ค่าความนําไฟฟ้า ค่าความเค็ม และค่าสารท่ีละลายท้ังหมด  มีค่าผันแปรไปจากธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ซึ่งปริมาณนํ้าจืดค่อนข้างน้อยและผลกระทบจากการรุกล้าํของนํ้าทะเลเข้ามาปนเป้ือน  

นอกจากน้ีพบว่า ค่าความโปร่งแสง ค่าความกระด้าง ค่าความนําไฟฟ้า ค่าความเคม็ ค่าสารท่ีละลายท้ังหมด และค่า
คลอโรฟิลล์ เอ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลค่อนข้างชัดเจนท้ังในแม่น้ําบางปะกงและแม่น้าํปราจนีบุรี  โดยมีแนวโน้มสูงข้ึนจาก
จุดสํารวจบรเิวณต้นแม่น้ําปราจีนบุรีไปยังจดุสํารวจบรเิวณปากแม่น้าํบางปะกง  

ส่วนค่าของอุณหภมูิ ค่าบีโอดี คา่คาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนียไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต และ
ฟอสฟอรัสรวมท้ังหมด  มีการเปลีย่นแปลงท่ีไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์และลักษณะ
ภูมิประเทศ  

สรุปคณุภาพนํ้าในแม่น้าํบางปะกงและแม่น้ําปราจีนบุรีมีคณุภาพดี สามารถใช้ในการอุปโภคและบรโิภคได้ รวมท้ังใช้ในด้าน
การเกษตรและมีคณุภาพท่ีเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํา สามารถใช้ในกิจกรรมด้านการประมงได้เป็นอย่างด ี
 
คําสําคัญ : แม่น้ําบางปะกง แม่น้ําปราจีนบุรี ดัชนีคุณภาพนํ้า 
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Variation of Water Quality in the Bangpakong River and the Prachinburi River 

SirintipPalajaroen 1ArunaMuangmud 2and Anon  Sirisuriyakamonchai 3 

1Chainat Inland Fisheries Research and Development Center 
2Lobburee Inland Fisheries Research and Development Center 

3Inland Fisheries Resources Research and Development Institute 

Abstract 

The study on water quality of Bangpakong River and Prachinburi River was conducted in 
October 2551 to September 2552, investigated by water sampling collection from 10 station at 
Prachinburi bridge area kabinburi District Prachinburi Province to Bangpahong bridge area Bangpakong 
district Chachoengsao province, covering the total distance of 122 kilometers. Field survey was 
conducted in December , March, June and September. 
 The results showed that temperature (25.1-32.5), secchi disc transparency (10-80), total 
dissolved solids(44.0 – 34,024.0), total suspended solids (9.0 – 237.5), pH(7.05-8.70),hardness (4.2– 
7,970.0),alkalinity (21.0 – 121.0), salinity (0.0 – 27.6), conductivity (52.3 – 4,830.0), dissolve oxygen (4.2 – 
14.8), free carbon dioxide(0.0 – 7.5), BOD(0.0 – 5.0), chlorophyll a (0.0034 – 3.2346), nitrate nitrogen 
(0.1008 – 0.8516), ammonia nitrogen (0.0328 – 0.2831), orthophosphate (0.0055 – 0.2067) and total 
phosphate (0.0281 – 0.1832). 
  The results showed that water qualities in Bangpakong River and Prachinburi River was 
belonging to stage 3 of the inland water quality standard. The water quality parameter; conductivity and 
salinity was showed any affect in summer season by sea water. And some water quality parameter 
(transparency, hardness, conductivity, salinity, total suspended solids and chlorophyll a) had showed 
seasonal variation which higher rang in BangpakongRiver than PrachinburiRiver. 

Usage of land, human activity and landscape impacted on water quality especially on 
temperlature, bod       that has not constant variation.  
 It concluded that water quality of BangpakongRiver and PrachinburiRiver has good quality for 
using and eating and suitable for agriculture and fisheries. 

 
Keyword:Bangpakong River,  Prachinburi River,  Water quality 
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กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันผู้นําเข้าสินค้าเกษตรได้ใช้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเป็นข้อต่อรองทางการค้า เช่น คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง  การเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย ฯลฯ  ซ่ึงจะทวีความเข้มข้นยิ่งข้ึน ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง  กอปรกับตั้งแต่ปี  2547  รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งความ
ปลอดภัยด้านอาหาร   

กรมประมง จึงมีมาตรการในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพปราศจากยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตฟูแรนต์ตกค้าง  และฟาร์มจะต้องมีระบบการเพาะเลี้ยงท่ีถูกสุขอนามัย
โดยกรมประมงทําการตรวจและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดท่ีมีในปัจจุบันให้เข้าสู่ระบบการปฏิบัติทางการประมงท่ีดี (GAP)  

 

แผน/ผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

กิจกรรม หน่วยวัด แผน  ผล 
1. จํานวนฟาร์มที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐาน 
      1.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ (safety level 52) 
      1.2 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ (GAP กุ้งขาว 52) 
      1.3 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(GAP ปลานิล 52)ต่ออายุ   
            ต่อเนื่องในปี 54 (ศรฟ.) 
      1.4 ฟาร์มใหม่(ขาดการต่ออายุ) safety level 
      1.5 ฟาร์มใหม่ (safety level) 
      1.6 ฟาร์มใหม่ (GAP ปลาอ่ืนๆ) 

ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 

 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 

198 
155 
10 
9 
 
- 
- 
- 

231 
155 

7 
- 
 

1 
42 
1 

      1.7 ตรวจติดตามฟาร์มปี 2553 
            -ฟาร์ม GAP (รวม) 
                 กุ้งก้ามกราม 
                 ปลานิล 
                 สัตว์น้าํอ่ืนๆ 
            -ฟาร์ม SL 
2. รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   
       2.1 ฟาร์มเดิมที่ต่ออายุ(safety level 52) 
       2.2 ฟาร์มใหม่(ขาดการต่ออายุ) (safety level) 
       2.3 ฟาร์มใหม่(safety level) 
       2.4 ฟาร์มใหม่(GAP ปลาอ่ืนๆ) 
3. ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่งเพาะเลี้ยง 
       3.1 จํานวนตัวอยา่งทีผ่่านเกณฑ์ 

ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 
ฟาร์ม 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง 

24 
9 
- 
- 
- 

15 
174 

- 
- 
- 
- 

297 
- 

25 
9 
1 
7 
1 

16 
199 
155 

1 
42 
1 

348 
348 
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ภาพกิจกรรมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 
 

 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า การจัดการฟารม์ท่ีดี  ปัจจัยการผลิตและดําเนินการเลี้ยงอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารกํากับการจําหน่ายลูกพันธ์ุสัตว์น้ํา การเก็บข้อมูลของฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ํา และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ํา  
ส่งตรวจการปนเป้ือนของสารเคม ี

 
������������� 

 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พนัธุ์กุ้ง และพันธุส์ัตว์นํ้าอื่นๆ เพื่อจําหน่าย 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น้ําจืดท่ีคุณภาพดี จําหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก  ในประจําปี 2554  สามารถ 

ผลิตและจําหน่ายพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการจําหน่ายพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตวน์้ําอ่ืน ๆ  
 

ชนิดสัตว์น้ํา 
ขนาด 
(ซ.ม.) 

ราคา 
(สตางค์) 

จํานวนปลา  
(ตัว) 

จํานวนเงิน  (บาท) 

ปลาตะเพียนขาว 2-3 ซ.ม. 0.10     409,300      40,930  

ปลาตะเพียนขาว 3-5 ซ.ม. 0.20       60,900      12,180  

ปลานิล 2-3 ซ.ม. 0.10     215,150      21,515  
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ผลการจําหน่ายพันธุ์ปลา  พันธุ์กุ้ง  และพันธุ์สัตวน์้ําอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ชนิดสัตว์น้ํา 
ขนาด 
(ซ.ม.) 

ราคา 
(สตางค์) 

จํานวนปลา  
(ตัว) 

จํานวนเงิน  (บาท) 

ปลานิล 3-5 ซ.ม. 0.20 104,500 20,900 

ปลานวลจันทร์เทศ 2 - 3 ซ.ม. 0.10 62,100 6,210 

ปลาสวาย 2-3 ซ.ม. 0.20 20,500 4,100 

ปลาสวาย 3-5 ซ.ม. 0.40 59,350 23,740 

ปลาสวาย 5-7 ซ.ม. 0.60 9,600 5,760 

ปลายี่สกเทศ 2-3 ซ.ม. 0.10 390,600 39,060 

ปลายี่สกเทศ 3-5 ซ.ม. 0.20 8,900 1,780 

ปลากดเหลือง 3-5 ซ.ม. 0.50 11,300 5,650 

ปลากดเหลือง 5-7 ซ.ม. 1.00 17,160 17,160 

ปลากดเหลือง 7-10 ซ.ม. 2.00 50 100 

ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40.00 560 22,400 

ปลาบึก 3-5 นิ้ว 60.00 50 3,000 

ปลาหมอไทย 3-5 ซ.ม. 0.40 33,750 13,500 

ปลาหมอไทย 2-3 ซ.ม. 0.25 4,600 1,150 

ปลาตะโกก 2-3 ซ.ม. 0.50 600 300 

ปลาไน  3 - 5 ซ.ม. 0.20 5,100 1,020 

ปลากาดํา  3 - 5 ซ.ม. 0.20 950 190 

ปลากาดํา 2 - 3 ซ.ม. 0.10 750 75 

กบ 30 วัน 1.00 50,836 50,836 

กบ 45 วัน 1.50 640 960 

ปลาเทพา 3 - 4 นิ้ว 15.00 20 300 

ปลากะโห้ 2 - 3 ซ.ม. 5.00 100 500 

ปลาบ้า 2-3 ซ.ม. 0.10 6,000 600 

ไรแดง    กก.ละ 80.- 180.95 กก. 11,110 
รวม 1,473,366 305,026 

 

������������� 
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โครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 
 

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลานิลไปยังตลาดโลก นํารายได้เข้าสู่ประเทศได้
เป็นจํานวนมาก โดยตลาดส่งออกท่ีสําคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
ซ่ึงมีแนวโน้มในการเพ่ิมปริมาณการส่งออกมากข้ึนทุกปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในประเทศไทยส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีดี (GAP) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ี
ประเทศผู้นําเข้ากําหนดเป็นเง่ือนไขสําคัญในการซ้ือสินค้าปลานิล กรมประมงเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได้ดําเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงท่ีดี (GAP) มีการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลด้านมาตรฐาน GAP 
ตลอดจนการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปลานิลท่ีผลิตจากฟาร์มท่ีมีคุณภาพดี สะอาด ถูกสุขอนามัย นําไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการส่งออกสินค้าปลานิล 

 
วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปลานิล 
2)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์, วิสาหกิจชุมชนหรือชมรม 
3)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและติดตามตรวจสอบสินค้าปลานิล 
4)  เพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดภายในประเทศ 
5)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ 

 
สรุปโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 

 
ปราชญ์ปลานิล ได้แก่ นายประสงค์ ยิ้มน้อย ท่ีตั้งฟาร์ม 35 ม.1 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท   

เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในด้านการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง สามารถสร้างผลกําไรให้กับฟาร์มของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรท่ัวไปเป็นท่ีปรึกษาในด้านการเลี้ยงให้ได้ผลกําไร นํา
ความรู้จากการอบรมไปใช้ ได้รู้ถึงปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ีรู้จักฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาท่ีได้มาตรฐานมีเครือข่ายปราชญ์เพ่ิม
มากข้ึน 

 จัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล จํานวน  1 กลุ่ม มีสมาชิกจํานวน 24 ราย เพ่ือพัฒนา
ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน GAP มีรายชื่อดังนี้ 
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รายช่ือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล 
 

 
ชื่อ-สกุล 

ท่ีอยู่ 
เลขท่ี หมู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1. นางราตรี  พูลสวัสดิ ์ 35 6 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
2. นางวิจิตรา  เหล็กเพชร 8/4 5 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 
3. นางสาววันดี  มุขพรหม 23/3 5 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 
4. นายเกษม  กิตติยานีกุล 155/8 6 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 
5. นายเบิ้ม  จันทร์พงษ์ 41 5 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 
6. นายประชา  พงษ์ชัยอินทร์ 57/4 9 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
7. นายสําเริง  คงผล 38/1 9 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
8. นายสุรชัย  คงกระจง 58/3 9 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
9. นายจรูญ  พิงเกาะ 187 5 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
10. นายมงคล  ดอนตุ้มไพร 179 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 
11. นายสมปอง  ปิ่นเงิน 59 6 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
12. นายอลงกรณ์  เชื้อน้อย 90 10 ในเมือง เมือง ชัยนาท 
13. นายจันทร์  ยิ้มน้อย 25 1 ดอนกํา สรรคบุรี ชัยนาท 
14. นายวิชา  เรือนทอง 222 5 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
15. นายสายชล  มนทรา 74/3 9 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 
16. นายฤทธิ์พร  ศรีคล้าย 76/1 1 หนองแค วัดสิงห์ ชัยนาท 
17. นางสาวจิตรา  บุญม่ัน 41 6 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
18. นายชูศักดิ์  สอนเถ่ือน 10 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 
19. นายสนธยา  ครุธษา   78 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 
20. นายสุชาติ  บุญแต้ม 119 5 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
21. นายเพ่ิมศักดิ์  ทดแทนสุข 175 6 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
22. นายนันทพร  ไชยสิทธิ์ 120 6 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 
23. นายสนั่น  เต๊ะเปีย 86 1 หนองแค วัดสิงห์ ชัยนาท 
24. นายอภิภู  ขุมทรัพย์ 115 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 
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นอกจากนี้ ยังได้สํารวจการเปลี่ยนแปลงข้ึนลงของราคาปลานิล ณ ตลาดสดภาษีซุง จังหวัดชัยนาท  
ในแต่ละเดือน รายละเอียดดังนี้ 

 

ครั้งท่ี/เดือน 

ปลานิลดํา ปลาทับทิม 

ขายส่ง
(บาท) 

ขายปลีก
(บาท) 

ขายส่ง 
(บาท) 

ขายปลีก
(บาท) 

     1 / กุมภาพันธ์ 55 70 80 85 
     2 / มีนาคม 55 70 80 85 
     3 / เมษายน 42-55 70-75 72-80 85 
     4 / พฤษภาคม 42-55 70-75 72-80 85 
     5 / มิถุนายน 42-55 70-75 72-80 85 
     6 / กรกฎาคม 42-55 70-75 72-80 85 
     

 
ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานฟารม์เพาะเลี้ยงปลานิล 

 

 
 

สัมมนาโครงการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพ่ือการส่งออก  ครั้งท่ี 1  ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ มีการสรุปปัญหาและ
อุปสรรคการเลี้ยงปลานิลในกระชังโดยนักวิชาการของศูนย์ฯ  ศึกษาดูงานการผลิตอาหารเม็ดลอยนํ้า และได้มอบปัจจยัการผลติแก่

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมสัมมนาในครั้งน้ีด้วย 
 

 
กระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และการสํารวจราคาปลา ณ ตลาดภาษีซุง จ.ชัยนาท 

 
������������� 
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องค์ความรู้ปลาประจําหน่วยงาน 
 
 

         
 

    ปลาแดง        ปลานํ้าเงิน 
 
 
 
 
 
 
รูปร่างลักษณะ 
 

ปลาท้ัง 2 ชนิด เป็นปลาน้ําจืดของไทยจัดอยู่ในประเภทปลาเนื้ออ่อน (Siluridae)  ซ่ึงมีรูปร่างลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ปลาน้ําเงินลําตัวมีสีเงินเม่ือถูกแสงสว่างจะปรากฏประกายของสีน้ําเงิน  ส่วนปลาแดงลําตัวสีเงินวาว
อมแดงเรื่ อ และท่ีแตกต่ างกับปลาน้ํ า เ งินอย่าง เห็นได้ชัด คือบริ เวณครีบ ก้นจะมีเส้นแถบสีดํ า  1 เส้น   
ขนาดท่ีพบโดยท่ัวไปปลาแดงจะมีขนาดเล็กกว่าปลาน้ําเงิน  

 
อุปนิสัยและการแพร่กระจาย 
 

ปลาแดงและปลาน้ําเงินจัดเป็นปลากินเนื้อท่ีหากินในระดับกลางน้ําถึงผิวน้ํา อาหารธรรมชาติ  ได้แก่  
ปลาขนาดเล็ก  กุ้ง  และแมลงต่างๆ ขนาดท่ีพบโดยท่ัวไปมีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในภาคกลาง พบ
ในแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสัก ภาคใต้พบใน  การจับปลาส่วนมากจะได้จากการล้อมกร่ํา  ตีอวนทับตลิ่ง  และ
ทอดแห  ในแม่น้ําบริเวณใต้เข่ือนเจ้าพระยาจับปลาท้ัง  2 ชนิดได้ในท่ีน้ําลึกประมาณ 5-10 เมตร  แม่น้ําตาปี ส่วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบในแม่น้ําสายสําคัญๆ เช่น แม่น้ํามูล  แม่น้ําสงคราม และในอ่างเก็บน้ําเข่ือนอุบลรัตน์  
 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

            ปลาแดงและปลาน้ําเงินท่ีมีจําหน่ายในปัจจุบันเป็นปลาท่ีจับได้จากธรรมชาติ  ซ่ึงนับวันจะลดน้อยลงและมี
แนวโน้มว่าจะหายากและอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคต เนื่องจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ําทําให้
แหล่งวางไข่และแหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาในธรรมชาติลดลง  ดังนั้นศูนย์ฯ ได้เพาะพันธุ์เพ่ือปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ ทดแทนธรรมชาติท่ีเสียไป เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นสมัยก่อน 
 

ชื่อท้องถ่ิน  :  เนื้ออ่อน นาง หรือ นางแดง 
ชื่อสามัญ    :   Whisker sheatfish  
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Kryptopterus bleekeri (GÜnther,1864) 

 

ชื่อท้องถ่ิน  :   นาง 
ชื่อสามัญ    :   Common  sheatfish  
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Micronema  apogon (Bleeker)  
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การเพาะพันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงิน 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทได้เลี้ยงปลาแดงและปลาน้ําเงินในบ่อซีเมนต์ระบบน้ําหมุนเวียน
ระบบปิด  จนกระท่ังมีความสมบูรณ์เพศสามารถนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้  ปลาท้ัง 2 ชนิด  มีไข่แก่และน้ําเชื้อ
สมบูรณ์อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน สามารถนํามาเพาะพันธุ์ได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม 
 
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จะคัดจากบ่อพ่อแม่พันธุ์ท่ีเลี้ยงไว้อายุ ตั้งแต่ ๑ ปี ข้ึนไปโดยพิจารณาจากลักษณะ
ภายนอก  แม่ปลาท่ีมีความพร้อมท้องจะอูม  ส่วนพ่อปลาจะคัดท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับแม่ปลา  แข็งแรงสมบูรณ์ไม่มี
อาการผิดปกติตามลําตัว   ซ่ึงจะแยกพ่อปลาแม่ปลาไว้คนละบ่อไม่ปะปนกัน   

ข้อควรปฏิบัติ  ควรทําด้วยความรวดเร็วและระมัดระวังในการขนย้ายปลาเพ่ือป้องกันการบอบช้ําในการขน
ย้าย  การแยกเพศควรทําด้วยความละเอียดป้องกันการผิดพลาดในการฉีด 

 
การแยกเพศ 

ความแตกต่างระหว่างเพศภายนอกสังเกตได้จากลักษณะของก้านครีบแข็งของครีบหูอันแรก  เพศผู้เป็น
หยักเม่ือใช้มือลูบรู้สึกสาก  อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งแหลมและเรียวยาว  ส่วนเพศเมียก้านครีบแข็งของครีบหู
อันแรกไม่หยักเม่ือลูบรู้สึกลื่น  อวัยวะสืบพันธุ์มีลักษณะเป็นติ่งรี  ในช่วงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียมีส่วนท้องอูมเป่ง
ออกมาด้านข้างท้ังสองข้าง ผนังท้องบางและช่องเพศมีสีชมพูเรื่อๆ 

    
 

                      
                                   ลักษณะก้านครีบเพศผู ้                                      ลักษณะอวัยวะเพศผู ้
 
 

                                        
                                  ลักษณะก้านครีบเพศเมีย                                    ลักษณะอวัยวะเพศเมีย 
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การฉีดฮอร์โมน 
 

 ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ (Suprefact ) ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ (Motilium ) ฉีดให้พ่อปลาครั้งเดียว อัตรา
ฮอร์โมนสังเคราะห์ ๒๐  ไมโครกรัม/กิโลกรัมและยาเสริมฤทธิ์  ๑๐  มิลลิกรัม/กิโลกรัม    แม่ปลาฉีดครั้งเดียวพร้อม
พ่อปลาอัตราฮอร์โมนสังเคราะห์   ๕๐ ไมโครกรัม/กิโลกรัมและยาเสริมฤทธิ์   ๑๐  มิลลิกรัม/กิโลกรัม   
 
การผสมเทียม 
 

ทําการผสมเทียมด้วยวิธีแห้งแบบดัดแปลง(modified dry method) ซ่ึงจะตรวจสอบความพร้อมของ
น้ําเชื้อก่อน  สภาวะท่ีพ่อปลามีความสมบูรณ์ถุงน้ําเชื้อจะมีขนาดใหญ่ อูมเป่ง และมีสีขาวขุ่น จากนั้นจึงรีดไข่ เพ่ือทํา
การผสมเทียมก่อนนําไปฟักในบ่อฟักต่อไป 

ข้อควรระวัง  ก่อนการรีดไข่ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างให้สะอาดพร้อมใช้งานเสมอ และต้องเช็ดตัวแม่ปลาให้
แห้งไม่ให้มีน้ําหยดลงผสมในไข่ได้  ควรเตรียมถุงน้ําเชื้อให้พร้อมก่อนการรีดไข่ 

 
การฟักไข่ 
 

ไข่ปลาแดงเป็นไข่ประเภทจมแบบติดกับวัตถุ(adhesive – demesal egg) สีน้ําตาลเข้มลักษณะกลม  นําไข่
ท่ีรับการผสมนํ้าเชื้อแล้วมาฟักในบ่อฟักจะมีแผงฟักไข่ท่ีขึงด้วยผ้ามุ้งเขียววางไว้ตํ่ากว่าระดับผิวนํ้า ๒๐–๓๐ เซนติเมตร  
โรยไข่ลงบนแผงฟักให้กระจายท่ัวแผงมากท่ีสุดไม่ให้ทับถมเป็นกอง ไข่จะใช้เวลาในการฟักประมาณ ๒๓–๒๕ ชั่วโมง  
ในระบบน้ําหมุนเวียน และเริ่มให้อาหารเม่ือลูกปลาอายุ ๒ วัน   

 

 
 
 
 
    
 

 ถุงน้ําเชื้อมีลักษณะเป็นพูสีขาวขุ่น                       ไข่มีขนาดเล็กสีน้ําตาลอมเหลืองและมีความเหนียว 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
                                           ไขผ่สมกับน้ําเชื้อในภาชนะที่แห้ง                                               โรยไข่ในถังฟัก 
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พัฒนาการของลูกปลาวัยอ่อน 
 
 

                           
 
                    อายุ 1 ช่ัวโมง            อายุ 1 วัน  
      ความยาว 3.88 ± 0.05 มิลลิเมตร                                   ความยาว 4.85 ± 0.41 มิลลิเมตร 
 
 
 

      
                      อายุ 5 วัน                                อายุ 9 วัน  
      ความยาว 6.56 ± 0.09 มิลลิเมตร    ความยาว 8.60 ± 0.64 มิลลิเมตร 
 

 
 

 
         อายุ 15 วัน        อายุ 19 วัน  

      ความยาว 15.67 ± 0.23 มิลลเิมตร   ความยาว 24.94 ± 4.38 มิลลิเมตร 
 

 
 

 
      อายุ 31 วัน       อายุ 35 วัน  

     ความยาว 51.04 ± 4.32 มิลลิเมตร     ความยาว 55.86 ± 2.65 มิลลเิมตร 
 

 
 

1  มม. 1  มม. 

2  มม. 2  มม. 

3  มม. 5  มม. 

8  มม. 12  มม. 
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การพัฒนาปลาแดงและปลาน้ําเงินของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท 
 

๑. ศึกษาระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงิน โดยมีการให้อาหารท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงเสริม
แร่ธาตุและวิตามินท่ีมีประโยชน์และจําเป็นต่อความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ ตรวจเช็คคุณภาพน้ําในบ่อพ่อแม่
พันธุ์ท่ีเป็นระบบน้ําหมุนเวียน 

๒. ศึกษาระบบเพาะฟักปลาแดงและปลาน้ําเงินโดยมีการทดลองเพาะพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเพาะฟักมีการศึกษาและวิจัยระบบเพาะฟักไข่ โดยใช้ระบบน้ําหมุนเวียน 

๓. ศึกษาการอนุบาลลูกปลาแดงและปลาน้ําเงินให้มีอัตราการรอดตายท่ีสูงข้ึน 
๔. มีการจัดเก็บข้อมูลในการผลิตพันธุ์ 
๕. วางแผนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ปลาแดงและปลาน้ําเงินสามารถเป็นทางเลือกให้แก่

เกษตรกรท่ีสนใจนําไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ 
๖. วางแผนการเพาะพันธุ์ เพ่ือปล่อยลูกพันธุ์ลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

 

การดําเนินการในระยะเวลาท่ีผ่านมา 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท  มีการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงินจาก
แหล่งน้ําในจังหวัดชัยนาท และพัฒนาการเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียมมาอย่างต่อเนื่อง  

 

แผนการดําเนนิงาน 
 

- รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาแดงและปลาน้ําเงินไว้เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่ 
- ทําการเพาะพันธุ์เพ่ือปล่อยลงแหล่งน้ํา และเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์ 
- ศึกษาการอนุบาลลูกปลาให้มีอัตราการรอดตายท่ีสูงข้ัน 
- ศึกษาการเลี้ยงปลาแดงและปลาน้ําเงินในบ่อคอนกรีตและในกระชัง 
-    ศึกษาการเจริญเติบโตโดยการให้อาหารท่ีแตกต่างกัน 

 
������������� 
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการประมง 
 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาทนอกจากทําการวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําสาธารณะภายในจังหวัดชัยนาทแล้ว  ศูนย์ฯ ยังให้
บริการคําแนะนําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ําเพ่ือการประมง  การตรวจวิเคราะห์โรค
สัตว์น้ําเบื้องต้น  ตลอดจนเป็นหน่วยงานท่ีให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรด้านประมง  โดยในประจําปี 2554  
มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ฯ  7  สถาบัน จํานวน  26  ราย  ดังนี้  

 
สถานศึกษาที่ส่งนกัศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประมง 

 

สถานศึกษา วันท่ี ชื่อ-สกุล 
1.  มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มี.ค. – 9 มี.ค. 2554    นางสาวสุธิดา  ดีใจวงษ์ 

   นางสาวณิชารีย์  ใจชื้น 
   นายนิติ  ธูปทอง 
   นายอนุชา  สังข์ทอง 
   นายจตุรงค์  พ่ึงสถิต 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10 มี.ค. – 8 เม.ย. 2554    นางสาวพรพิมล  พลหงศ์ 
   นายสุรสิทธิ์  ปักครึก 
   นายวัชรพล  พิมพ์ต้น 
   นายยุรนันท์  สายนาร ี
   นายชนินทร์  คําวิสุทธิ ์
   นายพิทตรี  บือราเฮง 
   นายธนากร  คําบัว 
   นายปุลวัชร ์ ด่านประสิทธิ์ผล 

3.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

14 มี.ค. – 10 เม.ย. 
2554 

   นางสาวกัญญาพร  นนท์ปัญญา 
   นางสาวชุติมันต์  สุวรรณสมบัติ 
   นายฉัตรวุธ  แสนทวีสุข 
   นายพีรพล  เจือไธสง 

4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขต
พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

15 มี.ค. – 15 พ.ค. 2554    นายเฉลิมเกียรติ  อนันตรังสรรค์ 

5.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

22 เม.ย. – 22 พ.ค. 
2554 

นางสาวพิราพรรณ  แสงซ่ือ 
นางสาวชุติมา  ชูแก้ว 

6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 30 พ.ค. – 23 ก.ย. 2554 นางสาวรัตนาภรณ์  จินาพันธ์ 
7.  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 11 ก.ค. – 10 ก.ย. 2554 นายธวัชชัย  ชัญถาวร 

นางสาวจิตรดา  มูลสาร 
นางสาวดาริกา  ดวงสนิท 
นางสาวนริศรา  สรเดช 

 
������������� 
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ศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาท 
 

 

เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ศนูย์วิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดชัยนาทได้จัดอบรม เรื่องการเพาะเลีย้งกบ ให้กลุ่มเกษตรกร  
อ.หันคา จ.ชัยนาท ท่ีมีความสนใจ จํานวน 15 ราย พร้อมท้ังศึกษาดูงานการเพาะและอนุบาลกบภายในศูนย์ฯ โดยม ี
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1 แม่น้ํา เจ้าพระยา 13 มิ.ย. 54 12,625 4 คุ้งสําเภา มโนรมณ์ ชัยนาท 80.0     80.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 5 ธ.ค. 53 12,625 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 50.0     50.0     100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 12 ส.ค. 54 12,625 คุ้งสําเภา มโนรมย์ ชัยนาท 20.0     60.0       20.0     100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 5 ธ.ค. 53 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 200.0   200.0   8.4       8.4       416.8      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 5 ธ.ค. 53 12,625 3 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 50.0     50.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 22 ธ.ค. 53 12,625 เมือง ชัยนาท 5.0       5.0          

แม่น้ํา เจ้าพระยา 10 มี.ค. 54 12,625 เมือง ชัยนาท 30.0     30.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 27 มี.ค. 54 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 100.0   100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 15 เม.ย. 54 12,625 โคกขาม เมือง ชัยนาท 200.0   300.0     100.0   600.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 9 มิ.ย. 54 12,625 6 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 120.0   120.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 11 ส.ค. 54 12,625 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท 50.0       50.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 12 ส.ค. 54 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 300.0   0.2       0.3       300.5      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 22 ก.ย. 54 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 100.0   100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 26 พ.ย. 53 12,625 ปากคลองมะขามเฒ่าวัดสิงห์ ชัยนาท 11.4       0.6       12.0        

รายชื่อแหล่งน้ําที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา  ประจําปี 2554 
 หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท

ที่ตั้ง

แม่น้ํา เจ้าพระยา 26 พ.ย. 53 12,625 ปากคลองมะขามเฒ่าวัดสิงห์ ชัยนาท 11.4       0.6       12.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 16 ธ.ค. 53 12,625 วัดสิงห์ ชัยนาท 10.0     5.0       5.0       20.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 7 ต.ค. 53 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 150.0   150.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 11 ม.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 100.0   100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 27 ม.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 50.0     50.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 28 ม.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 200.0   200.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 2 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 100.0   100.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 3 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 155.0   155.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 14 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 600.0   600.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 15 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 400.0   400.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 22 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 600.0   600.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 23 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 300.0   300.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 26 เม.ย. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 300.0     300.0   130.0   730.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 5 พ.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 50.0     50.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 9 พ.ค. 54 12,625 2 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 80.0     80.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 20 พ.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 600.0   600.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 20 พ.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0     10.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 24 พ.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0     10.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 30 พ.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 200.0   500.0   700.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 11 มิ.ย. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 65.0     5.0       5.0       75.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 24 มิ.ย. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 600.0     600.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 22 ก.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 500.0   500.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 28 ก.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 500.0   500.0      
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แม่น้ํา เจ้าพระยา 12 ส.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0     40.0       50.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 30 ส.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 400.0   400.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 10 ก.ย. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 100.0   100.0   200.0      

แม่น้ํา เจ้าพระยา 28 มี.ค. 54 กรุงเทพฯ 10.0     10.0        

แม่น้ํา เจ้าพระยา 18 มิ.ย. 54 พระนครศรีอยุธยา 125.0   125.0      

2 แม่น้ํา น้อย 25 ส.ค. 54 5 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 500.0   500.0      

3 แม่น้ํา ท่าจีน 2 มิ.ย. 54 หันคา หันคา ชัยนาท 10.0     20.0       30.0        

แม่น้ํา ท่าจีน 7 มิ.ย. 54 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 100.0   100.0      

4 คลอง ชลประทาน 5 ธ.ค. 53 40 5,6 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 40.0     40.0        

5 คลอง ธรรมชาติ 23 มี.ค. 54 10 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 400.0   400.0      

คลอง ธรรมชาติ 31 มี.ค. 54 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 200.0   200.0      

6 นา ข้าว 24 มิ.ย. 54 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 2.5       2.5          

นา ข้าว 30 ส.ค. 54 7 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 30.0     30.0        

7 นา ข้าว 24 พ.ค. 54 นางลือ เมือง ชัยนาท 70.0     100.0   170.0      

นา ข้าว 1 มิ.ย. 54 นางลือ เมือง ชัยนาท 80.0     80.0        

8 นา ข้าว 3 ส.ค. 54 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 8.0       8.0          

9 บึง กระจับ 12 ส.ค. 54 950 หันคา ชัยนาท 30.0     50.0       20.0     100.0      9 บึง กระจับ 12 ส.ค. 54 950 หันคา ชัยนาท 30.0     50.0       20.0     100.0      

10 บึง เกาะเมืองเท้าอู่ทอง 22 มี.ค. 54 1,000 3,5 หันคา หันคา ชัยนาท 200.0   200.0      

11 บึง คลองมอญ 5 ธ.ค. 53 170 4 บึงตาครุฑ วัดสิงห์ ชัยนาท 50.0     50.0     100.0      

12 บึง ตะพาบ 27 พ.ค. 54 553 1 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 350.0   350.0      

13 บึง ทับปลา 5 ธ.ค. 53 500 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 50.0     50.0     100.0      

บึง ทับปลา 12 ส.ค. 54 500 3 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20.0     30.0       10.0     60.0        

14 หนอง ไทร 14 ก.ค. 54 2 ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 6.0         6.0          

15 บึง นางลือ 12 ส.ค. 54 นางลือ เมือง ชัยนาท 20.0     60.0       20.0     100.0      

16 บึง น้ําเขียว 21 เม.ย. 54 25 4 คงดอน สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

17 หนอง น้ําร้อน 12 ส.ค. 54 5 4 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 25.0     25.0       50.0        

18 บึง บัว 5 ธ.ค. 53 500 3 หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท 50.0     50.0     100.0      

19 บึง ปักเป้า 5 ธ.ค. 53 25 13 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

บึง ปักเป้า 11 ส.ค. 54 19 13 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 50.0       50.0        

20 บึง ระเม็ง 5 ธ.ค. 53 70 11 นางลือ เมือง ชัยนาท 50.0     50.0        

บึง ระเม็ง 5 ธ.ค. 53 70 9 นางลือ เมือง ชัยนาท 60.0     60.0        

บึง ระเม็ง 12 ส.ค. 54 70 นางลือ เมือง ชัยนาท 10.0     50.0       10.0     70.0        

21 บึง ละหานบัว 1 เม.ย. 54 234 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 200.0   100.0   300.0      

22 บึง วงฆ้อง 11 ส.ค. 54 1000 10 ห้วยงู หันคา ชัยนาท 100.0     100.0      

23 ลําคลอง วัว 2 ธ.ค. 53 40 16 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 40.0     40.0        

24 บึง สําเภา 16 ก.ย. 54 500 ธรรมามูล เมือง ชัยนาท 100.0   100.0     200.0      

25 บึง หนองบัวขาว 5 ธ.ค. 53 43 7 ท่าชัย เมือง ชัยนาท 50.0     50.0     100.0      

26 บึง หนองรี 16 มี.ค. 54 50 1 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 160.0   160.0      

บึง หนองรี 29 เม.ย. 54 50 1 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 50.0     50.0        
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27 อ่างเก็บน้ําหนองหวาย 5 ธ.ค. 53 37.5 3 นางลือ เมือง ชัยนาท 40.0     40.0        

28 อ่างเก็บน้ําห้วยรักน้ํา 28 มิ.ย. 54 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1.2         1.2          

29 หนอง หิน 12 พ.ค. 54 15 13 คงดอน สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

30 บึง ใหญ่ 5 ธ.ค. 53 300 5 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 50.0     30.0     20.0     100.0      

31 แหล่งน้ํา สาธารณะ 21 เม.ย. 54 3 กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 20.0     20.0        

32 สระน้ํา สาธารณะ 2 ธ.ค. 53 100 14 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 50.0     50.0        

33 แหล่งน้ํา สาธารณะเขาราวเทียนทอง 29 มี.ค. 54 30 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 100.0   100.0      

34 แหล่งน้ํา สาธารณะ 9 ธ.ค. 53 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 30.0     30.0     60.0        

35 แหล่งน้ํา สาธารณะ 29 เม.ย. 54 3 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 0.1       0.1          

36 สระน้ํา สาธารณะประโยชน์หนองโพธิ์ 22 ต.ค. 53 10 6 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 20.0     20.0        

37 แหล่งน้ํา สาธารณะ 30 ส.ค. 54 60 คุ้งสําเภา มโนรมณ์ ชัยนาท 60.0       60.0        

38 แหล่งน้ํา สาธารณะ 28 มิ.ย. 54 ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 4.0         4.0          

39 แหล่งน้ํา สาธารณะ 23 มิ.ย. 54 3 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 55.0       55.0        

40 สระน้ํา สาธารณะ ต.ท่าฉนวน 3 ธ.ค. 53 90 1,2,4 บ้านท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 40.0     30.0     20.0     90.0        

41 สระน้ํา สาธารณะ ต.ศิลาดาน 5 ธ.ค. 53 20 มโนรมย์ ชัยนาท 20.0     20.0        

42 แหล่งน้ํา สาธารณะ 7 มี.ค. 54 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท 0.1       0.1          

43 แหล่งน้ํา สาธารณะ 16 มี.ค. 54 1 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท 0.2       0.6       0.8          43 แหล่งน้ํา สาธารณะ 16 มี.ค. 54 1 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท 0.2       0.6       0.8          

44 แหล่งน้ํา สาธารณะ 9 ส.ค. 54 ธรรมามูล เมือง ชัยนาท 30.0       30.0        

45 แหล่งน้ํา สาธารณะ 14 มี.ค. 54 7 นางลือ เมือง ชัยนาท 2.0       20.0     22.0        

46 แหล่งน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 2 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 50.0       50.0        

47 แหล่งน้ํา สาธารณะบ้านคันปลัก 22 มี.ค. 54 8.5 14 เสือโฮก เมือง ชัยนาท 30.0     30.0        

48 แหล่งน้ํา สาธารณะ 5 ธ.ค. 53 5 6 หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท 50.0     50.0        

49 แหล่งน้ํา สาธารณะ 30 มิ.ย. 54 หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท 2.5         2.5          

50 แหล่งน้ํา สาธารณะ 11 ส.ค. 54 หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท 50.0       50.0        

51 บ่อ สาธารณะ 14 พ.ค. 54 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท 1.0       1.0          

52 แหล่งน้ํา สาธารณะหมู่บ้าน 27 ก.ค. 54 10 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 140.0   140.0      

53 แหล่งน้ํา สาธารณะ 20 เม.ย. 54 5,7 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 18.0     18.0        

54 แหล่งน้ํา สาธารณะ 16 มิ.ย. 54 ดอนคํา สรรคบุรี ชัยนาท 30.0       30.0        

55 สระน้ํา สาธารณะ 5 ธ.ค. 53 90 10,11 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 50.0     40.0     90.0        

56 แหล่งน้ํา สาธารณะ 6 ก.ค. 54 42 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 5.0       40.0       45.0        

57 แหล่งน้ํา สาธารณะ 26 พ.ค. 54 14 12 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

58 แหล่งน้ํา สาธารณะ บ้านร่องใหญ่ 3 ธ.ค. 53 45 11 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 45.0     45.0        

59 สระน้ํา สาธารณะ 5 ธ.ค. 53 10 16 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

60 แหล่งน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 20.0     40.0       10.0     70.0        

61 แหล่งน้ํา สาธารณะ 27 ม.ค. 54 20 2 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 60.0     60.0        

62 สระน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 2 3 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 50.0     50.0        

63 แหล่งน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 7 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 60.0     100.0     40.0     200.0      

64 แหล่งน้ํา สาธารณะ 1 มิ.ย. 54 สรรคบุรี ชัยนาท 6.0       6.0          

65 แหล่งน้ํา สาธารณะ 21 มิ.ย. 54 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 5.0       5.0          
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66 สระน้ํา สาธารณะ 5 ธ.ค. 53 0.25 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 5.0       5.0       10.0        

67 แหล่งน้ํา สาธารณะ 28 เม.ย. 54 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 50.0     200.0   250.0      

68 แหล่งน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 โพนางดําตก สรรพยา ชัยนาท 20.0     60.0       20.0     100.0      

69 แหล่งน้ํา สาธารณะ 25 ก.ย. 54 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 100.0   100.0     200.0      

70 บ่อ สาธารณะประโยชน์ 11 ต.ค. 53 0.25 7 โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท 6.0         6.0          

71 ลําน้ํา สาธารณะ ต.เขาแก้ว 23 ธ.ค. 53 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 5.5       5.5          

72 แหล่งน้ํา สาธารณะ 24 มี.ค. 54 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 20.0     20.0        

73 แหล่งน้ํา สาธารณะ 6 ก.ค. 54 3 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 5.0       5.0          

74 แหล่งน้ํา สาธารณะ 25 ส.ค. 54 11 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 100.0     100.0      

75 แหล่งน้ํา สาธารณะ 26 พ.ค. 54 5 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 80.0     80.0        

76 สระน้ํา สาธารณะ 5 ธ.ค. 53 60 วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 60.0     60.0        

77 แหล่งน้ํา สาธารณะ 12 ส.ค. 54 20 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 20.0     50.0       10.0     80.0        

78 แหล่งน้ํา สาธารณะ 29 ส.ค. 54 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 5.0       5.0          

79 แหล่งน้ํา สาธารณะ 22 มี.ค. 54 8.5 1 หันคา หันคา ชัยนาท 20.0     20.0        

80 สระน้ํา โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 11 ก.ค. 54 4 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 1.0       1.0          

81 บ่อ โรงเรียนบ้านคลองยาง 11 ต.ค. 53 12 6 โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท 30.0       30.0        

82 สระน้ํา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 ส.ค. 54 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 5.0         5.0       10.0        82 สระน้ํา โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 ส.ค. 54 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 5.0         5.0       10.0        

83 บ่อ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 11 ต.ค. 53 12.5 4 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 30.0       30.0        

84 สระน้ํา โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ 5 ธ.ค. 53 2 หนองมะโมง ชัยนาท 10.0     10.0        

85 บ่อ โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 2 ธ.ค. 53 1.65 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 10.0     10.0        

86 สระน้ํา โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ 25 ส.ค. 54 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 10.0       10.0        

87 สระน้ํา โรงเรียนวัดสิงห์ 6 มิ.ย. 54 1.5 วิดสิงห์ ชัยนาท 8.0         8.0          

88 สระน้ํา โรงเรียนวัดหนองจิก 27 ก.ค. 54 6 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 10.0     10.0        

89 สระน้ํา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท 11 ส.ค. 54 5 เมือง ชัยนาท 50.0       50.0        

90 สระน้ํา วัดกรุณา 18 ส.ค. 54 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 40.0       40.0        

91 บ่อ วัดกุดจอก 7 ต.ค. 53 7 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 30.0     30.0        

92 บึง วัดนางลือ 21 พ.ย. 53 50 2 นางลือ เมือง ชัยนาท 100.0   100.0      

93 บ่อ วัดพรวน 25 พ.ค. 54 5 3 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 5.0       5.0          

94 สระน้ํา วัดศรีนวล 18 ส.ค. 54 3 98 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 10.0     10.0        

95 บ่อ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตกรชุมชน 30 ส.ค. 54 7 นางลือ เมือง ชัยนาท 50.0       5.0       55.0        

96 บ่อ ศูนย์สาธิตการเกษตรฯ 9 ส.ค. 54 2 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 50.0       50.0     100.0      

97 สระน้ํา สถานี ตํารวจภูธรสรรพยา 3 ธ.ค. 53 2 สรรพยา ชัยนาท 30.0     30.0        

98 สระน้ํา มูลนิธิคริสเตียนมโนรมน์ 6 มิ.ย. 54 4 คุ้งสําเภา มโนรมณ์ ชัยนาท 15.0       15.0        

99 สระน้ํา โครงการก่อสร้าง 1 3 ธ.ค. 53 20 ชัยนาท 20.0     20.0        

100 สระน้ํา ชลประทาน 3 ธ.ค. 53 30 ชัยนาท เมือง ชัยนาท 20.0     10.0     30.0        

101 แหล่งน้ํา ชุมชน ต.บางขุด 5 ธ.ค. 53 45 9 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

102 สระน้ํา ชุมชน ต.โพงาม,ต.เที่ยงแท้ 5 ธ.ค. 53 21 6 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 30.0     30.0        

103 บ่อ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 ส.ค. 54 20 11 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 100.0     100.0   200.0      

104 บึง บอระเพ็ด 12 พ.ค. 54 132,000 แควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ 100.0   100.0      



ลําดับ (ต.ค.53-ก.ย.54             ชนิดและจํานวนพันธุ์สัตว์น้ํา (หน่วย : พันตัว)

ที่ ชื่อแหล่งน้ํา วัน เดือน พ.ศ. เนื้อที่/ไร่ หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

 ป
ลา

ตะ
เพี

ยน
ขา

ว

 ป
ลา

ยี่ส
กเ

ทศ

 ป
ลา

ตะ
เพี

ยน
ทอ

ง

 ป
ลา

กร
ะแ

ห

 ป
ลา

ตะ
โก

ก

 ป
ลา

จา
ด

 ป
ลา

กา
ดํา

 ป
ลา

ไน

 ป
ลา

สว
าย

 ป
ลา

สร
้อย

ขา
ว

 กุ้
งก้

าม
กร

าม

 ป
ลา

กด
เห

ลือ
ง

 ก
บน

า

 ป
ลา

นว
ลจ

ันท
ร์เท

ศ

 ป
ลา

หม
อไ

ทย

 ป
ลา

บ้า

รวม

ที่ตั้ง

105 แม่น้ํา ป่าสัก 7 ต.ค. 53 - นาโฉง เมือง สระบุรี 95.0     5.0       100.0      

106 บึง ฉวาก 2 ธ.ค. 53 เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 20.0     0.5       50.0     70.5        

บึง ฉวาก 2 มี.ค. 54 เดิมบาง เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี 150.0   150.0      

107 อ่างเก็บน้ําห้วยหูลิง 23 ส.ค. 54 40 9 ห้วยหูลิง บ้านไร่ อุทัยธานี 100.0     100.0   200.0      

108 สระน้ํา ศูนย์เรียนรู้หนองยาง 15 ส.ค. 54 4.5 3 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 50.0     50.0        

109 แหล่งน้ํา สาธารณะ 29 ส.ค. 54 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 5.0         5.0       1.0       11.0        

110 สระน้ํา โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 3 มิ.ย. 54 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 8.0         8.0          

111 สระน้ํา โรงเรียนวัดราษฎรนิยม 5 ก.ย. 54 ราษฎรนิยม ไทรน้อย นนทบุรี 100.0   100.0      

112 เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 จ.นครสวรรค์ 15 มิ.ย. 54 นครสวรรค์ 600.0   400.0     1,000.0   

เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 จ.นครสวรรค์ 27 ก.ค. 54 นครสวรรค์ 500.0   1,000.0  1,500.0   
9,071.7 4,532.1 4,055.0 70.0 100.0 510.0 100.2 5.0 156.1 145.0 418.4 13.4 209.3 560.0 100.3 100.0 20,146.50 รวม
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1 แม่น้ํา เจ้าพระยา 5 ธ.ค. 53 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 8.4 8.4 8.4 8.4 33.6

แม่น้ํา เจ้าพระยา 9 ส.ค. 54 12,625 เมือง ชัยนาท 50.0 50.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 12 ส.ค. 54 12,625 ในเมือง เมือง ชัยนาท 0.25 400.0 1.00 401.25

แม่น้ํา เจ้าพระยา 11 ม.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 100.0 100.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 14 ม.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 30.0 30.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 14 ก.พ. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 200.0 200.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 17 มี.ค. 54 12,625 สรรพยา ชัยนาท 50.0 50.0 100.0

 ที่ตั้ง

รายชื่อแหล่งน้ําที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ําจืดของไทย ประจําปี 2554
 หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท

แม่น้ํา เจ้าพระยา 17 มี.ค. 54 12,625 สรรพยา ชัยนาท 50.0 50.0 100.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 12 เม.ย. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0 2.0 12.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 10 พ.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0 10.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 19 พ.ค. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 5.0 2.5 7.5

แม่น้ํา เจ้าพระยา 11 มิ.ย. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 10.0 10.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 16 มิ.ย. 54 12,625 5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 3.0 3.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 13 ก.ค. 54 12,625 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 200.0 200.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 28 มี.ค. 54 กรุงเทพฯ 4.0 4.0

แม่น้ํา เจ้าพระยา 3 ส.ค. 54 เมือง นนทบุรี 200.0 50.0 250.0

2 สระน้ํา สาธารณะ 2 ธ.ค. 53 14 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 33.0 33.0

3 แหล่งน้ํา สาธารณะ 9 ส.ค. 54 50 เนินขาม ชัยนาท 70.0 70.0

4 บ่อ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 30 ส.ค. 54 20 11 ท่าเสา ไทรโยค ชัยนาท 0.6 0.6

5 บึง ฉวาก 2 ธ.ค. 53 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 0.1 30.0 30.1

บึง ฉวาก 2 มี.ค. 54 9 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 30.0 30.0

บึง ฉวาก 18 มี.ค. 54 9 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 50.0 50.0

6 อ่างเก็บน้ํา ลําตะเพิน 6 ส.ค. 54 ด่านช้าง สุพรรณบุรี 50.0 50.0
8.4 8.4 38.5 88.65 120.0 1,050.0 57.6 67.0 100.0 130.0 6.5 1,675.05 รวม 8.4 8.4 38.5 88.65 120.0 1,050.0 57.6 67.0 100.0 130.0 6.5 1,675.05 รวม



รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองฟาร์มทั้งหมด  ประจําปีงบประมาณ  2554

หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท

ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมิน

1 นาย น้อย เม่นสุวรรณ์ 3 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801007458 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00042 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  27 สค. 52 24 มีค. 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
2 นาง จําเนียร สมบูรณ์สิน 46 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801009353 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00041 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  27 สค. 52 24 มีค. 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
3 น.ส. ชฎากร มีสวัสดิ์ 85 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012681 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00040 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  27 สค. 52 24 มีค. 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
4 นาง สมบัติ แร่เมือง 153 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011008 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00039 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  27 สค. 52 24 มีค. 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
5 นาง สมพิศ โหมดเทศ 90 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011211 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00038 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  27 สค. 52 24 มีค. 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
6 นาย ปัญญา คงไพ่ 3/1 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003322 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00466 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
7 นาย อําไพ นารถชะอุ้ม 161 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003325 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00467 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
8 นาย อุดร แคฝอย 70 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003326 - 1  / ปลาสวาย สลิด IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00468 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
9 นาย สังวรณ์ สินอิ่ม 305 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801013018 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00469 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ

10 นาง สมควร เรืองธรรม 1/2 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003329 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00470 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
11 นาย บุญเลิศ แจ้งจิตร 15 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801012344 - 1  / ปลาตะเพียน สลิด IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00472 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
12 นาย รวบ ใจโพธา 25 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003332 - 1  / ปลาดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00473 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
13 นาย ประดิษฐ์ เส็งหนองแบน 41 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003333 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00474 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
14 นาย ทินกร ขยันการนาวี 9 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801003334 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00475 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
15 นาย ประคอง อินชา 211 4 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801012336 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00476 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 21 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
16 นาย พนา มโนธรรม 183 11 ดอนตะเพชรทอง หันคา วัดสิงห์ ชัยนาท 1801008625 - 1  / ปลาตะเพียน นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00205 (2 ยอมรับได้) 29 กค 52 10 กพ 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
17 นาย วีระศักดิ์ พอกพูน 9 18 วังลั่นทม หนองแซง หันคา ชัยนาท 1801008622 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00202 (2 ยอมรับได้) 29 กค 52 10 กพ 54 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
18 น.ส. วันเพ็ญ โตเงิน 1 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000500 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00452 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
19 นาง ประนอม ทองศรี 2/4 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801002336 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00465 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
20 นาย ภักดี มะเส็ง 2 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801002333 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00464 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
21 นาง เครือวัลย์ เอี่ยมโพธิ์ 177 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801002330 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00463 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
22 นาย วิเชียร อ่วมสุข 33 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801002328 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00462 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
23 นาย บุญสม คําหวาน 59/3 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000524 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00461 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
24 นาย สัมพันธ์ เส็งหนองแบบ 145 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000523 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00460 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 นฎา  ไล้ทองคํา ต่ออายุ
25 นาย ดําเนิน กันเกษ 86/1 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000516 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00458 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
26 นาง ดาหวัน บุญทอง 60 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000520 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00459 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
27 นาย มนัส ฉาวกระอ่อน 9/1 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000515 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00457 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
28 นาย ชลอ หอมไรย์ 145/5 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000514 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00456 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
29 นาง อรุญณี จันทร์ที 36 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000509 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00455 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
30 นาง สําเภา นิลฉ่ํา 55/3 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000507 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00454 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
31 นาง ทองเก็บ เอี่ยมละออ 59 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 1801000506 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00453 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 18 ส.ค. 47 22 ธ.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ

ชื่อ-นามสกุล
ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง



ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล

ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

32 นาง เรียม โพธิ์มูล 206 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012954 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00013 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 11 กพ.54  สิรินทิพย์,นฎา ใหม่
33 นาย สําเริง ชูอินทร์ 206 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012936 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00389 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  29 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
34 นาย แถม สีบัว 73 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002491 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00388 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
35 นาย หาญ วิทยารมย์ 87 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001773 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00387 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
36 นาง จันทร์แรม จันทนวงษ์ 20 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001535 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00385 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
37 นาย ลําพึง นุ้ยปรี 22 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012957 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00384 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
38 น.ส. สมควร วิทยารมย์ 42 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001533 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00383 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
39 นาง ทุเรียน จิตอารี 233 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001527 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00381 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
40 นาง รจนา โพโต 27 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012937 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00380 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
41 นาย สมพร ชูอินทร์ 214 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012935 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00379 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
42 นาย ไพศาล ขวัญเถื่อน 161 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001315 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00378 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
43 นาง นิตย์ มีชัย 29 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001312 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00377 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
44 นาง สุกรรยา สังข์แก้ว 126 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012963 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00375 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
45 น.ส. จิ๊ด แซ่ลิ้ม 9 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012964 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00374 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
46 นาย โปร่ง จั่นนิล 226 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012962 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00372 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
47 นาย บุญเลิศ สว่างวัฒนะ 43 5  หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001305 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00372 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  30 มิย. 52 11 กพ.54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
48 นาง วัชรี แถมเจริญ 164 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012892 - 1  / นิล สวาย ยี่สก นวลจันทร์ IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00351 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
49 นาย สี ศรีกรด 148 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012888 - 1  / ปลาสวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00350 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
50 นาย สํารวย ปรางเลิศ 139 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002978 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00349 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
51 นาย พิพิธ ไม้หนองบัว 61 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012889 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00346 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
52 นาง ชลอ โพธิ์ขวาง 37 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012878 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00344 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
53 นาย เหวียง ศรีกรด 123 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012882 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00342 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
54 นาง สมส่วน จิตรแก้ว 193 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012894 - 1  / ปลาตเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00341 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
55 น.ส. สอิ้ง แก้วสิงห์ 156 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011223 - 1  / ปลาตเพียน สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00340 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์,นฎา ต่ออายุ
56 นาย สมาน เรืองฤทธิ์ 115 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012890 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00339 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย.52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
57 นาย สมควร ศรีสุข 54 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012896 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00338 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
58 นาง งามดี อาจผึ่ง 31 2 หนองบัว หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001242 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00336 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 22 มิย. 52 23 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
59 นาย ทวี แสนบุญมา 89 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012949 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00364 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
60 นาง จําเนียร เอี่ยมละออ 8 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011012 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00024 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
61 นาง ทองใส ศิริธรรม 42 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011215 - 1  / ปลาดุก นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00023 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
62 นาง สุริน นุชพุ่ม 55/1 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011213 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00022 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
63 นาย บุญเลิศ ปั้นจิตร์ 66 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011208 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00020 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
64 นาง บัญญัติ สุขโต 51 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011003 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00021 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
65 นาย สมพงษ์ ทับกรุง 143/1 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011166 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00019 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
66 นาง ประจวบ กลัดสิงห์ 138 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011013 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00018 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ



ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล

ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

67 น.ส. ยุพิน ชุ่มแพร 139 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011021 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00017 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 29 พค. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
68 นาย เกรียงไกรศักดิ์ คงโพธิ์ 60 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001458 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00353 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
69 นาย เฉียบ แก้วกระจาย 57/2 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012946 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00365 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
70 นาง มาลี สายจีน 35 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012868 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00367 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
71 นาง เรียม ดวนสิงห์ 51 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001786 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00366 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
72 นาย ประทุม บัวสม 108 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001495 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00362 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
73 นาย จํานงค์ สุขจันทร์ 37 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012943 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00361 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
74 นาย สํารี ยี่ชัย 113 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012950 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00360 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
75 นาย สํารวม ลอยล่อง 66/2 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012938 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00358 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
76 นาย ดํารง เครื่องเนียม 73 3 กระทง กระทง วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001463 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00357 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
77 นาย สวาสดิ์ สายจีน 21 3 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001460 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00355 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27พค 52 25 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
78 นาย วีระชัย เสือคง 44 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011209 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00016 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
79 นาง แตงไทย นุชสุ่ม 69 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011007 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00015 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
80 นาย อํานาจ นิ่มนวล 111 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801009525 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00014 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
81 นาง อรพิณ เครื่องเนียม 97 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011212 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00013 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
82 นาง ยุพิน น้อยน่วม 9809 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011214 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00012 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
83 นาย บัญญัติ สุวรรณ์พุ่ม 47 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801009300 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00010 (2 ยอมรับได้) 27 มีค.52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
84 นาย ประยงค์ สุวรรณ์วิชณีย์ 52 5 หนองแก หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011162 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00009 (2 ยอมรับได้) 27 มีค.52 24 มีค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
85 นาย ประยูร พลายคง 13 5 หนองโพด วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012596 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00011 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 10 กพ.54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
86 นาย เสงี่ยม เอี่ยมละออ 94 5 หนองโพด วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012638 - 1  / ปลาดุก นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00012 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 10 กพ.54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
87 นาย สันติ ภักดี 54/2 7 แขก เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 1801005024 - 1  / ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00008 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  02 มี.ค. 52 10 กพ 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
88 นาง ดาวเรือง สร้อยจําปา  1 เที่ยงแท้ แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1801009685 - 1  / ปลากดคัง IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00007 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  02 มี.ค. 52 10 กพ 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
89 น.ส. ใกล้รุ่ง แก่นโต  1 เที่ยงแท้ แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1801009688 - 1  / ปลากดคัง IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00006 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  02 มี.ค. 52 10 กพ 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
90 นาย ประจวบ เที่ยงพลับ  1 เที่ยงแท้ แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1801009686 - 1  / ปลากดคัง IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00005 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  02 มี.ค. 52 10 กพ 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
91 นาย ปริญญา ยิ้มน้อย 35 1 เที่ยงแท้ แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1801009687 - 1  / ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00004 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  02 มี.ค. 52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
92 นาย อําคา วรรณโภดา 25 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801011428 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00246 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
93 นาย อนันศักดิ์ พุ่มจําปา 43 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801011430 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00245 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
94 นาง สมจิตร ทาเอื้อ 60 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000965 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00244 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 ก.พ. 52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
95 นาง พรพิศ เพ็งสวย 27 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000963 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00243 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
96 น.ส. ขวัญใจ จุ้ยเปี่ยม 84 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801007192 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00169 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
97 นาง แสวง อ่อนสอาด 70 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000969 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00142 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
98 น.ส. อรอุมา จันทร 58 2 เนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000961 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00097 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 9 กพ.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
99 นาย วิรัต มีโพธิ์ 11 1 หนองแค หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801008946 - 1  / ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00002 (2 ยอมรับได้) 27 มค. 52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ

100 นาย สอาด ชูชัย 5 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001289 - 1  / ปลาตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00130 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
101 นาย ถวิล พันธ์พุ่ม 58 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002809 - 1  / ปลาตะพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00148 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ



ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล

ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

102 นาง วาสนา ผึ้งไผ่ 101 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002823 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00143 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
103 นาง สมนึก สุขสถิต 143 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002805 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00141 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
104 นาง ทองแจ่ม จันทร์ลออ 12 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001286 - 1  / ปลาตะเพียน นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00140 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
105 นาง สมจิตร แก้วตา 111 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002814 - 1  / ปลาตะเพียน นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00139 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
106 นาง ทองคํา ช้างหัวหน้า 89 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012644 - 1  / ปลาตะเพียน นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00138 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
107 นาย สนาม บุญช่วย 53 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002813 - 1  / ตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00135 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 ม.ค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
108 นาย สําราญ สุรินทร์ 129 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801002808 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00133 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
109 นาง สอื้น ลูกประคํา 80 1 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001498 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00131 (2 ยอมรับได้) 19 มค.52 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
110 นาย ถ่าย ภู่เกตุ 41 7 แพรกศรีราชา แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1801008909 - 1  / ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 49 - 00033 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 19 มค.52 10 กพ 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
111 นาย ไพโรจน์ ฉายเชิด 48 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001425 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00327 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 24 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
112 นาง ระวาง ศรีสุข 2 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001364 - 1  / ดุก นิล สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00335 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
113 นาง ชลอ พันธุ์โต 42 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011198 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00326 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
114 นาย ประกอบ เบ็งทอง 1 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801011193 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00317 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
115 นาง สมจิตร วิเศษพันธุ์ 57 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012840 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00329 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
116 นาย อนันต์ บัวลอย 25 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012846 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00321 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
117 นาง เสมา ศรีอุทโยภาส 69 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012844 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00334 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
118 นาย สมหวัง ตามประหัติ 64 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012837 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00333 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค. 51 25 มค.54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
119 นาง สําออย เวสานุชาติ 61 1 วัดใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012838 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00331 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 2 ธค.51 25 มค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
120 นาย จรัญ การสมเพียร 16/1 8 ท่าฟืน โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 1801011790 - 1  / ปลาดุก IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 54 - 00001 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 26 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
121 นาย สังเวียน เขียดขํา 32 5 หนองโพด วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 1801013737 - 1  / นิล สวาย ตะเพียน ยี่สกเทศ IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00010 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
122 นาย เนตร เสือโต  27 5 หนองโพด วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 1801012586 - 1  / ปลาทับทิม นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00009 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
123 นาย ประชา อินทร์สุวรรณ์  7 8 ท่าฟืน สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801012288 - 1  / ปลาแรด IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00008 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
124 นาย ลําไพ อ่อนฉ่ํา 42/2 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801011798 - 1  / ปลาตะเพียน ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00007 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
125 นาง ทวี กฤตมโนรถ  2/1 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801012284 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00006 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
126 นาย ศัลชัย กฤตมโนรถ 103/1 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801012286 - 1  / ปลาสวาย แรด หมอ IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00005 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
127 นาง บัวลอง แก้วแสง 77 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801011838 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00004 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
128 นาง พยุง รุ่งสรี 122 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801011844 - 1  / ปลาสวาย นิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00003 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
129 นาย ชลอ ศรีวิชาสร้อย 98/1 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801012287 - 1  / ปลาสวาย ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00002 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
130 นาง ยิ่งพินิจ ใจแสน 89 4 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801011855 - 1  / นวลจันทร์ IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00001 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 25 มค. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
131 นาย สําเนียง น้ําเพชร 83 14 พุสมหวัง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011397 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00043 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
132 นาย เหี้ยม อ้นใส 41 14 พุสมหวัง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011396 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00042 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
133 นาง สุนันต์ ปานบุญ 96/1 14 พุสมหวัง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011395 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00041 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
134 นาง สาคู การวงษ์ 160 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011413 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00040 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
135 นาย บรรจง จันนุ่ม 145 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011385 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00039 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
136 นาง สมจิตร อบอุ่น 346 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011415 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00038 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่



ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล

ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

137 นาง มาลิน ชาวโพธิ์ทอง 78/1 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011382 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00037 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
138 นาง แป้ง อยู่ปรางค์ 74 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011408 - 1  / ปลานิล สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00036 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
139 นาย เสนาะ น้ําเพชร 92 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011409 - 1  / ปลานิล สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00035 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
140 นาง ดํา เขียวจรูญ 144/1 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011386 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00034 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
141 นาง สมคิด ทรัพย์วัฒน์ 81 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011383 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00033 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
142 นาย ลําไย จันนุ่ม 150 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011414 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00032 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
143 นาง ทองคืน มะนาวหวาน 81/1 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011384 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00031 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
144 นาย บํารุง เปรมทอง 93/1 7 พุลํามะลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801011412 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00030 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
145 นาย มานิต จันทร์ลอย  13/1 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012148 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00029 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
146 นาย ทิม พ่วงเครือ 17 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012160 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00028 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
147 นาย บุญส่ง ศรีโมรา 107 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012161 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00027 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
148 นาย ปรีชา ศรีโมรา 103 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012158 - 1  / ปลานิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00026 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
149 นาย เจียม อยู่ศรี 135 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012156 - 1  / ปลาทับทิม นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00025 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
150 นาง น้ําฝน สุขโข 32/1 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012146 - 1  / ปลานิล ตะเพียน ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00024 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
151 นาย ดํารง สุขแก้ว 12 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012155 - 1  / ปลาดุก จีน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00023 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
152 นาง บัวทอง สุขโข 43 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012150 - 1  / ปลานิล สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00022 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
153 นาย สุมาตร ธัญญะเจริญ 205 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012149 - 1  / ปลาทับทิม นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00021 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
154 นาย ชัยยุทธ นิลบุญ 117 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 1801012159 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00020 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
155 นาย ประทีป พันคงดี 56 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012193 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00019 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
156 นาย ปริญญา จันทร์ชื่น 54 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012194 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00018 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
157 นาง วรรณา ทองชื่น 94 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012202 - 1  / ปลาทับทิม นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00017 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
158 นาย ม้วน อ่อนคํา 132 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012197 - 1  / ปลาทับทิม นิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00016 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
159 นาง แตงนวล นาคแจ้ง 48 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012205 - 1  / ปลานิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00015 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54  สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
160 นาย พนม สิทธิชัย 23 9 ดอนตูม หันคา หันคา ชัยนาท 1801012186 - 1  / ปลาทับทิม นิล ดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 54 - 00014 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 27 เมย. 54 สิรินทิพย์, นฎา ใหม่
161 นาง อธิกัลยา ยอดพุดชา 2 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801005876 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00032 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
162 นาง ฉวี ทองวัฒนา 145 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801009604 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00031 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
163 นาย บุญมา พรมนิ่ม 128 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801004826 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00030 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
164 นาย พรม อ้นแดง 61 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001395 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00029 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
165 นาย สมชาย สุตโสม 40 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801005874 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00028 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
166 นาย นารายณ์ เกิดสรรค์ 97 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801005875 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00027 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
167 นาง ไฉน ภู่ชื่น 101 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801005878 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00026 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
168 นาย ไสว พรมนิ่ม 16 5 สํานักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 1801005871 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00025 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  9 กค.52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
169 นาย เปล่ง ภู่สิน 40/1 6 ดอนมะตูม ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 1801007694 - 1  / ปลาดุก สวาย ทับทิม IFCHI  - 18  - SLF1  - 3  - 48  - 00064 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
170 นาย อรุณ ทาเอื้อ 22 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001190 - 1  / ปลาตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00268 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
171 นาง ทองศรี บูชา 368 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001214 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00258 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ



ที่ ทะเบียนฟาร์ม ต่อ ชนิดสัตว์น้ํา ระดับ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมินชื่อ-นามสกุล

ประเภทฟาร์ม เลขที่ใบรับรองผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

172 นาง เวช แซ่ลี้ 24 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001217 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00263 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
173 นาง ภัชธีญา เมฆฉาย 366 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001215 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00261 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
174 นาง ลําพอง แซ่อุย 188 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001199 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00262 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
175 นาย สงบ บัวชื่น 194 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001219 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00264 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
176 นาย สง่า ดวงแก้ว 11 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001211 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00265 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
177 นาย สุมล คําตาสุข 157 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001197 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00266 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
178 นาง เสมียน ศรีเดช 40/2 6 สุขเดือนห้า สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 1801001189 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00267 (2 ยอมรับได้) 28 เมย. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
179 นาย ประสิทธิ์ คําวิชิต 138 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001292 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00156 (2 ยอมรับได้) 26 มีค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
180 นาย บุญเลิศ การภักดี 106 5 วังคอไห สุขเดือนห้า กอ.เนินขาม ชัยนาท 1801001209 - 1  / ปลาดุก IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00256 (2 ยอมรับได้) 26 มีค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
181 นาย เล็ก อ่ําพ่วง 73 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801006042 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00154 (2 ยอมรับได้) 26 มีค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
182 นาย หยุด น้อยระแหง 52 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001777 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00157 (2 ยอมรับได้) 26 มีค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
183 นาย เล็ก มีโพธิ์ 151 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801006043 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00153 (2 ยอมรับได้) 26 มีค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
184 นาย ทิม กล่ําแก้ว 124 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001432 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00155 (2 ยอมรับได้) 27 มีค.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
185 นาย เยื้อง มีโพธิ์ 32 3 โคกสุก หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 180108618 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00196 (2 ยอมรับได้) 27 มีค.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
186 นาง ทองคํา ทาเอื้อ 72 5 ดงปอ เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000956 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00095 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
187 นาย สมบัติ ดีเสมอ 31 8 น้อย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000947 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00248 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
188 นาย วิสุทธิ์ สีวันนา 32 8 น้อย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000935 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00247 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
189 นาย สรพงษ์ ทองแดง 54/1 8 น้อย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000946 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00140 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
190 นาย สมอ ทาเอื้อ 24 8 น้อย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801001177 - 1  / ปลานิล ตะเพียน IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00250 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
191 นาย สมพงษ์ อินทยาคม 68 8 น้อย เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 1801000932 - 1  / ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00249 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 23 กพ.52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
192 นาย สุวิทย์ พรมจาด 12 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801009482 - 1  / ปลาทับทิม กดคัง สวาย IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 52 - 00001 (2 ยอมรับได้) 27 มค. 52 25 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ
193 นาง  ผ่องศรี จํารัสแสง 138 7 สามง่ามฯ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 1801008559 - 1  / ปลากดคัง ตะเพียนทอง IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00110 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 19 มค. 52 24 พค. 54 สิรินทิพย์, นฎา ต่ออายุ



                          หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยนาท
ที่ ต่อ วันที่ ต่ออายุ ชื่อ

เลขที่ หมู่ บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เพาะ เลี้ยง อายุ C_O - C_P - Type F - T_F - YY - Or. ออกใบรับรอง /ยืนยันซ้ํา ผู้ประเมิน
1 น.ส. จิตตรา บุญธรรม 167 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000127  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 51 - 00080 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
2 นาย ปรีชา ชะเอม 99 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000165  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00043 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
3 นาย ถวิล ครุธอินทร์ 14/2 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801007199  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00175 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
4 นาย ฉลวย เนตรท้วม 148 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000167  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00071 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
5 นาย พิโรจน์ คนึงญาติ 143 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000164  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00074 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
6 นาย กําจัด จุฑาวุฒิกุล 6/3 5 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000163  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00042 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
7 นาย พงษ์ศักดิ์ รัตนพันธ์ 3 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000151  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00034 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
8 นาย ทองอยู่ บุญธรรม 147 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801007686  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00068 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
9 น.ส. รัติยา ผ่องศรี 20/1 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000141  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00036 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม

10 นาง วันดี พงษ์อนันต์ 169/24 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000140  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00037 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
11 น.ส. อนงค์ คุ้มปรางค์ 20/1 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000142  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00041 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
12 นาย บุญมา แปลพิมพา 14 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000150  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00031 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
13 นาง ทองคํา กัลยา 17/1 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000154  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00030 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
14 นาย สมมาต สังขรัตน์ 17 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000148  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00311 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
15 น.ส. เบญจมาพร แก้วกริยา 17 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000152  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 47 - 00143 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
16 นาย ประเสริฐ รื่นพจน์ 17 4 ท่าไม้ ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801007687  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - SLF1 - 03 - 48 - 00069 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 06 ส.ค. 53 06 ส.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
17 นาย วสันต์ อิ่มวุฒิกุล 121 3 - มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 1801001559  -  /  - จระเข้ IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 48 - 00007 (ระดับ 2 ยอมรับได้) 3 สค. 53  3 กค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
18 นาย สนั่น ล้อมวงษ์ 23 1 คุ้งสําเภา ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 1801002387  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00002 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  2 มี.ค. 53  2 มี.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
19 นาย กลิ้ง จันทร์อิน 129 1 คุ้งสําเภา ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 1801000346  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00003 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  2มี.ค. 53  2 มี.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
20 นาง แป้งผง บุญเพชร 6/1 5 เที่ยงแท้ เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 1801002776  -  /  - ปลาทับทิม IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00009 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  2มี.ค. 53  2 มี.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
21 นาย โปรย พัฒศรี 53/1 10 ใหม่ โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 1801002780  -  /  - ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00007 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  20 ม.ค. 53  20 ม.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
22 นาย สุดท้าย แขกเณร 148 1 วัดงิ้ว ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801000379  -  /  - ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00005 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  21 ม.ค. 53  21 ม.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
23 นาง ราตรี มากวงษ์ 151 7 อ้อย สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 1801004968  -  /  - กุ้งก้ามกราม IFCHI  - 18 - GAP1 - 02  - 47 - 00001 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  7 มค. 53  7 มค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
24 นาย ประเสริฐ พัฒศรี 101 10 ใหม่ โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 1801002762  -  /  - ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00008 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  19 ม.ค. 53  19 ม.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม
25 น.ส. สราญา วงษ์สังข์ 84 1 วัดงิ้ว ท่าชัย เมือง ชัยนาท 1801007203  -  /  - ปลาตะเพียน นิล IFCHI - 18 - GAP1 - 03 - 51 - 00006 (ระดับ 2 ยอมรับได้)  22 ม.ค. 53  22 ม.ค. 53 สิรินทิพย์,นฎา ตรวจติดตาม

ชื่อ-นามสกุล
ทะเบียนฟาร์ม ระดับ หมายเหตุ

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าตรวจติดตาม ประจําปีงบประมาณ 2554

เลขที่ใบรับรอง
ชนิดสัตว์น้ํา

ผู้ประกอบการ ที่ตั้งฟาร์มที่ได้รับการรับรอง ประเภทฟาร์ม


