
ชนิด จํานวน พื้นที่รวม ชนิด จํานวน พื้นที่รวม ชนิด จํานวน พื้นที่รวม

(กระชัง) (ตร.ม) (แปลง/แพ) (ตร.ม) (ตร.ม)

1 นายพัฒนชัย เข็มทอง 3770600495025 089-4516593 แมน้ําปราณบุรี ทาลาดดอน 2 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบฯ ปลากะพงขาว 10 160

2 นายวิเชียร ศรีลิพิน 3770600211515 081-4552926 แมน้ําปราณบุรี เขานอยลาง 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบฯ ปลานิล 10 160

3 นายวิเชียร ศรีลิพิน 3770600211515 081-4552926 แมน้ําปราณบุรี เขานอยลาง 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบฯ ปลากะพงขาว 5 80

4 นายทองหอ ประมงวัฒนา 3101202319444 095-1154359 แมน้ําปราณบุรี ทาลาดกระดาน 2 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบฯ ปลากะพงขาว 10 160

5 นายสุเนตร เงินลาภรัตนา 3770600206279 087-1585757 แมน้ําปราณบุรี ทาลาดกระดาน 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบฯ ปลานิล 10 160

6 นายสุเนตร เงินลาภรัตนา 3770600206279 087-1585757 แมน้ําปราณบุรี ทาลาดกระดาน 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบฯ ปลากะพงขาว 10 160

7 นางณัฏฐาภรณ หมูนอย 3770600495271 086-1771760 แมน้ําปราณบุรี ทาลาดกระดาน 4 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบฯ ปลากะพงขาว 10 160

8 นายธีรเทพ เกตุรักษา 1779900204915 091-6041314 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 2 1

9 นางอัญชลี พรหมรัตนเลิศ 3770100705560 084-1218177 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลากระพง 2 192 หอยนางรม 1 280

10 นางอัญชลี พรหมรัตนเลิศ 3770100705560 084-1218177 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ ประจวบฯ ปลาเกา 2 192

11 นายโกศล ตรงบรรทัด 3779900124349 084-9234955 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 3 24 หอยนางรม 1 280

12 นายสําราญ ตรงบรรทัด 3779900124314 089-0547389 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 1 9 หอยนางรม 1 450

13 นายเอนก โตะทอง 3779900126287 089-2174975 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 1 3 หอยนางรม 2 400

14 นางกรรณิกา จันทะสิงหาร 1779900007842 086-1764033 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลากระพง 1 15 หอยนางรม 4 980

15 ประจวบฯ ปลาเกา 2 30

16 นายวัฒนะ เจริญสุข 1779900002093 094-0988047 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 3 108 หอยนางรม 1 105

17 น.ส.อทิตา เชื้อทอง 3770600347000 086-7628228 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลา 2 30 หอยนางรม 1 345

18 นายพงศนรา โตะทอง 3779000126091 086-6539712 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 2 12 หอยนางรม 2 2400

19 นายศักดิ์สิทธิ์ บําบัดทุกข 3770400368807 088-8618648 คลองบางนางรม ปากคลองบางนางรม ประจวบฯ เมือง ประจวบฯ ปลาเกา 3 24 หอยนางรม 4 770

20 น.ส.เอื้อม เข็มทอง 3770300064436 084-9447006 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 4 64  -  -  -  -  -  -

21 นางขวัญเรือน เขียนถนอม 3770300004166 093-8162815 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 2 8  -  -  -  -  -  -

22 นางใส เขียนสนอง 3770300124595 093-8162815 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 2 8  -  -  -  -  -  -

23 นายสมพงษ สมหมาย 3770300035134 087-9767142 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 4 36  -  -  -  -  -  -

24 น.ส.สมพงษ เข็มทอง 3770300064428 061-4468587 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 2 18  -  -  -  -  -  -

25 นางบุบผา โหวสงคราม 3410200278330 082-2951641 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 4 32  -  -  -  -  -  -

26 นางบังเอิญ คิดหวน 3770300003526 087-1640746 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 4 16  -  -  -  -  -  -

27 นางสมจินต เสงสกุล 3770300124617 089-8362408 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 6 96  -  -  -  -  -  -

28 นายมานะ ทองแถม 3770300124811 087-1692127 คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 9 108  -  -  -  -  -  -

29 นายณรงค สมศรี 3770300093983  - คลองทับสะแก ชายทะเลทับสะแก 3 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบฯ ปลาดุก 3 64  -  -  -  -  -  -

30 นายประทีป ทับจิตร     (รัฐวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษบานหัวเขา) 3770300516612 083-6854166 ฝายน้ําลนบานหัวเขา หัวเขา 10 หวยยาง ทับสะแก ประจวบฯ ปลานิล 4 80  -  -  -  -  -  -

31 นายพินัย วงษขํา 3770400078331 087-1557925 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 26 162.5

32 นายพินัย วงษขํา 3770400078331 087-1557925 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 6 54

33 นายบุญชอบ พฤษกิจ 3770400079940 086-3078771 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 6 73.5

34 นายชลธาร จิรพิสิฐกุล 3770300211960 081-3037912 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 6 73.5

สัตวน้ําชนิดอื่น

สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรขันธ

จํานวนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาในกะชัง

แบบรายงานการขอรับใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ําซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (เบื้องตน)

ลําดับที่

ขอมูลผูขอรับใบอนุญาต ขอมูลบริเวณที่จับสัตวน้ํา ขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัว

ประชาชน
โทรศัพท ชื่อที่จับสัตวน้ํา ชื่อหมูบาน หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง การเพาะเลี้ยงหอยทะเล



35 นายศิริปญญา ทองแท 3770400079141 087-4024775 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 8 98

36 นายศิริปญญา ทองแท 3770400079141 087-4024775 ทาเทียบเรือบานอาวยาง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 4 49

37 นายเสฐียร อยูเย็น 3770400082282 086-0561437 ทาเทียบเรือบานอาวยาง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 1 12

38 นายสมหมาย กิ่งสาร 3770400078714 087-1563920 อาวบางสะพาน อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 1 12

39 นายกีรติ ฉายสุขเกษม 3770400407173 086-0309157 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 4 43

40 นายกีรติ ฉายสุขเกษม 3770400407173 086-0309157 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 2 18

41 นายวัชรินทร ชมอินทร 3770400078641 084-5693852 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 2 28.5

42 นายวัชรินทร ชมอินทร 3770400078641 084-5693852 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากระพงแดง 5 61.25

43 นายสุเทพ ชมอินทร 3770400077271 081-8803612 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 12 147

44 นายสุเทพ ชมอินทร 3770400077271 081-8803612 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 3 36.75

45 นายสุเทพ ชมอินทร 3770400077271 081-8803612 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากระพงแดง 1 12.25

46 นางสาวลัดดา แยมสวัสดิ์ 3770400075855 089-2556869 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะรัง 9 81

47 นางสาวลัดดา แยมสวัสดิ์ 3770400075855 089-2556869 คลองแมรําพึง อาวยาง 3 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 6 96

48 นายพยงค เพชรมณี 3770400010613 084-3152990 ลําคลองปากปด ฝายทา 1 พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบฯ ปลากระพงแดง 1 25

49 นายชัยวัฒน มุกดา 3770400011466 080-6516341 คลองบางสะพาน ฝายทา 1 พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 18

50 นายชัยวัฒน มุกดา 3770400014466 080-6516342 คลองบางสะพาน ฝายทา 1 พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบฯ ปลากระพงแดง 1 9

51 นายมานพ อวมละออ 3770500087456 085-8345699 ปากคลองบานแขก บานแขก 5 ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 4 12

52 ดต.วิพัฒน เรืองเที่ยง 3640100891844 089-5249978 อางเก็บน้ําประชาอาสาบาน โปรงเคย คอกอายเผือก 2 ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลาดุก 10 240

53 นายไพรัช กล่ําทอง 3769800078302 089-9138059 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 18

54 นายธวัชชัย โพธิ์งาม 3769800072495 083-5435535 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 1 20

55 นางตุย นาคลอย 3770400320183 087-1613565 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 18

56 นายสุนทร สุนทรโอวาท 3860300007938 081-7779747 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 1 12

57 นายสมหมาย หิรัญ 3670200857711 084-5492849 ปากคลองบางสะพานนอย บานหาดสน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 1 12

58 นายจินดา แพรพันธ 3770400203594 082-2433360 ปากคลองบางสะพานนอย บานหาดสน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลาเกา 3 24

59 นายวัชรพิสุทธิ์ โพธิ์งาม 3770400320191 081-2282565 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 40

60 นางสาวคันทา มัดทะนา 3490100614443 081-4363617 ปากคลองบางสะพานนอย บานน้ําโจน 3 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 18 หอยนางรม 1 100

61 นายนพรัตน ค้ําขู 3770500087529 061-3858245 ปากคลองบานแขก บานแขก 5 ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบฯ ปลากะพงขาว 2 18
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