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1 บ่อน้้ำโรงเรียนวัดล้ินทอง มหำดไทย เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 1,500                     1,500
2 อุทธยำนเฉลิมพระเกียรติ วังน้้ำเย็น แสวงหำ อ่ำงทอง 5,000            20,000                 25,000
3 อ่ำงแก้มลิงกองพันทหำรำบท่ี 1 กรมทหำรรำบท่ี 31 รักษำพระองค์ เขำสำมยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 1,000            2,000                     3,000
4 หนองเบิกไพร ทุ่งป่ำโมก ไผ่ด้ำพัฒนำ วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 400,000        200,000          600,000
5 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 50,000                 50,000
6 หนองคลองล้น โพสะ เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 22,000                 22,000
7 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 300,000        50,000          50,000               400,000
8 คลองล้ำท่ำแดง ล้ำท่ำแดง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 50,000                 50,000
9 บ่อเล้ียงสัตว์น้้ำ ศพจ.เพชรบูรณ์ นำง้ิว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 10,000                 10,000

10 หนองน้้ำเบิกไพร ไผ่ด้ำ วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 50,000                 50,000
11  บ่อน้้ำในโครงกำรส่งน้้ำบ้ำรุงรักษำยำงมณี ยำงมณี ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 50,000                 50,000
12 คลองสีบัวทอง - โพธ์ิเอน วังน้้ำเย็น แสวงหำ อ่ำงทอง 40,000          40,000          10,000              90,000
13 คลองร้ำมะสัก - ศรีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหำ อ่ำงทอง 40,000          40,000          10,000              90,000
14 หนองขวำง ทำงพระ ทำงพระ อ่ำงทอง 15,000                 15,000
15 บ่อเล้ียงสัตว์น้้ำวัดจันทร์ ทำงพระ โพธ์ิทอง อ่ำงทอง 50,000                 50,000
16 แม่น้้ำน้อย ศำลเจ้ำโรงทองวิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 100,000             100,000
17 แม่น้้ำน้อย ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 30,000                 30,000
18 หนองน้้ำบึงอ้อ บ้ำนอิฐ เมือง อ่ำงทอง 50,000                 50,000
19 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 100,000        100,000             200,000
20 บ่อเล้ียงสัตว์น้้ำกศน.อ้ำเภอเมืองอ่ำงทอง ศำลำแดง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 10,000                 10,000
21 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 300,000        50,000               350,000
22 บึงร้ำมะสัก ร้ำมะสัก โพธ์ิทอง อ่ำงทอง 429,000             429,000
23 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดสนำมชัย บำงแก้ว เมือง อ่ำงทอง 50,000                 50,000
24 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 50,000                 50,000
25 แม่น้้ำเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง บำงแก้ว เมือง อ่ำงทอง 200,000             200,000
26 บึงสำมโก้ สำมโก้ สำมโก้ อ่ำงทอง 1,500            1,500                     3,000
27 บ่อกองร้อยยำนเกรำะ กรมทหำรรำบท่ี 31 รักษำพระองค์ เขำสำมยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 1,500            1,500                  3,000
28 หนองระหำรใหญ่ หลักฟ้ำ ไชโย อ่ำงทอง 2,500            2,500                  5,000

        รวม

หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดอ่ำงทอง
รำยงำนผลกำรปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ ำประจ ำปีงบประมำณ 2562

ท่ีต้ัง

ล ำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ ำ

ชนิดและพันธ์ุสัตว์น้ ำท่ีปล่อย (หน่วย :ตัว)
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        รวม

ท่ีต้ัง

ล ำดับท่ี ช่ือแหล่งน้ ำ

ชนิดและพันธ์ุสัตว์น้ ำท่ีปล่อย (หน่วย :ตัว)

29 หนองน้้ำบึงอ้อ บ้ำนอิฐ เมือง อ่ำงทอง 2,500            7,500                10,000
30 คลองม่วงเต้ีย 1 ขวำ แม่น้้ำน้อย 4 ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,500            1,500                  3,000
31 บ่อน้้ำโรงเรียนป่ำโมกวิทยำภูมิ ป่ำโมก ป่ำโมก อ่ำงทอง 500               1,000            1,000                  2,500
32 บ่อน้้ำกองพันทหำรำบท่ี 2 กรมทหำรรำบท่ี 31 รักษำพระองค์ ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 1,500            1,500                  3,000
33 บ่อน้้ำโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 

พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปีหลวง หนองระหำรจีน
บ้ำนอิฐ เมือง อ่ำงทอง 3,000                     3,000

34 แม่น้้ำเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง บำงแก้ว เมือง อ่ำงทอง 10,000          70,000          70,000               150,000
35 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 50,000                 50,000
36 แม่น้้ำเจ้ำพระยำบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง บำงแก้ว เมือง อ่ำงทอง 20,000          70,000          110,000             200,000
37 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 10,000          50,000                 60,000
38 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 2,000                     2,000
39 แม่น้้ำเจ้ำพระยำ บริเวณหน้ำวัดไชโย ไชโย ไชโย อ่ำงทอง 5,000            10,000          50,000            65,000
40 คลองร้ำมะสัก - ศรีบัวทอง หน้ำวัดโพธ์ิเอน ร้ำมะสัก โพธ์ิทอง อ่ำงทอง 10,000          10,000          70,000              90,000
41 หนองเบิกไพร ไผ่ด้ำ วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 15,000          15,000          80,000            110,000

1,127,000.0 1,014,500.0 1,158,000.0 50,000.0 385,500.0  3,735,000 รวม


