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รายละเอียดฐานข้อมูลด้านประมงในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 

1. จ านวน ทบ.1 /พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่) 
 

ล าดับ อ าเภอ 
รูปแบบการเลี้ยง 

รวม 
ยังชีพ (ราย) พาณิชย์ (ราย) 

1 เมือง 1,358 213 1,571 
2 สากเหล็ก 184 14 198 
3 วังทราย 450 16 466 
4 สามง่าม 438 17 455 
5 วชิรบารมี 522 10 532 
6 โพทะเล 1,716 35 1,751 
7 โพธิ์ประทับช้าง 1,002 37 1,039 
8 ตะพานหิน 473 23 496 
9 บางมูลนาก 1,352 51 1,403 

10 ดงเจริญ 438 16 454 
11 ทับคล้อ 110 7 117 
12 บึงนาราง 1,063 35 1,098 

รวม 9,106 474 9,580 
 

2. จ านวน ท.บ.2 
 

ล าดับที่ เลขทะเบียนฟาร์ม เนื้อท่ีฟาร์ม(ไร่) ประเภทกิจกรรม รวม 

1 6602000001 6 เพาะฟักและอนุบาล 

5 แห่ง 

2 6602000004 4.75 เพาะฟักและอนุบาล 

3 6602000007 190 เพาะฟักและอนุบาล 

4 6602000008 1 เพาะฟักและอนุบาล 

5 6602005014 13.75 เพาะฟักและอนุบาล 

6 6602000006 6 อนุบาลอย่างเดียว 1 แห่ง 
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3. จ านวน ท.บ.3 
 เกษตรกรประมงได้เริ่มข้ึนทะเบียน ท.บ.3 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีอ าเภอโพทะเล อ าเภอสามง่าม อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอวังทรายพูน และ
อ าเภอเมืองพิจิตร รวมทั้ง 5 อ าเภอ มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน ท.บ.3 จ านวน 21 ราย 

4.จ านวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 
 4.1 ด้านการประมงน้ าจืด 

ล าดับ 
 

กลุ่มด้านการประมงน้ าจืด 
ในเขตพ้ืนที่ วันที่ขึ้น 

ทะเบียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหมู่บ้าน ต าบลวังจิก 8 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

2 กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมงท่ากระทู้ 5 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

3 กลุ่มประมงลุ่มน้ ายม ต าบลก าแพงดิน 1 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง 

ล าดับ 
 

กลุ่มด้านการเพาะเลี้ยง 
ในเขตพ้ืนที่ วันที่ขึ้น 

ทะเบียน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 4 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 9 พ.ย. 58 

2 กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ าน่าน 5 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 9 พ.ย. 58 

3 กลุ่มเลี้ยงกบ 12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 9 พ.ย. 58 

4 กลุ่มเลี้ยงปลาดุก ต าบลล าปะดา 5 ล าปะดา บางมูลนาก พิจิตร 9 พ.ย. 58 

5 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต าบลป่ามะคาบ 3 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 9 พ.ย. 58 
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ล าดับ 
 

กลุ่มด้านการเพาะเลี้ยง 
ในเขตพ้ืนที่ 

วันที่ขึ้นทะเบียน 
หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

6 กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ต าบลฆะมัง 8 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

7 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกคลองโพธิ์ 5 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

8 กลุ่มการเลี้ยงปลาบ้านดงชะพลู 2 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

9 กลุ่มการเลี้ยงสัตว์น้ า ต าบลสายค าโห้ 1 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

10 กลุ่มเลี้ยงปลาดงป่าค า 8 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร 11 ธ.ค. 58 

11 กลุ่มวังแสนสุขผู้เลี้ยงปลา 4 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11 ธ.ค. 58 

12 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต าบลทุ่งใหญ่ 1 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

13 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาไผ่ท่าโพ 8 ไผท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

4.4 ด้านการแปรรูป 

ล าดับ กลุ่มด้านการแปรรูป 
ในเขตพ้ืนที่ 

วันที่ขึ้นทะเบียน 
หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 กลุ่มน้ าปลาบ้านท่าหอย 2 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 4 พ.ย. 58 

2 กลุ่มแปรรูปอาหารและขนม ต าบลก าแพงดิน 5 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 4 ธ.ค. 58 

3 กลุ่มปลาย่างบ้านนา 14 บ้านนา สามง่าม พิจิตร 21 ส.ค. 58 

4 กลุ่มแปรรูปปลาสร้อยรมควันบ้านบุ่ง 2 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 9 พ.ย. 62 
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5.จ านวนและพ้ืนที่แหล่งน้ าปิด   

ล าดับ 
 

อ าเภอ 
จ านวน 
แหล่งน้ า 

พ้ืนที่ (ไร่) 

1 โพทะเล 474 9,550 
2 เมือง 400 19,729 
3 บางมูลนาก 270 3,279 
4 สามง่าม 270 2,741 
5 โพธิ์ประทับช้าง 229 7,297 
6 ตะพานหิน 170 2,810 
7 บึงนาราง 107 3,549 
8 วชิรบารมี 64 713 
9 ดงเจริญ 15 96 

10 วังทรายพูน 2 86 
11 สากเหล็ก 1 200 
12 ทับคล้อ 68 703 

รวม 2,070 50,753 

6.จ านวนและพ้ืนที่แหล่งน้ าจืด 

 จ านวน          2,073         แหล่ง     พ้ืนที่       3,012,653          ไร่ 
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7. จ านวนแหล่งปลาหน้าวัด 

 

 

 

ล าดับ พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 คลองบึงกลาง บริเวณหลังวัดหนองหลวง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
2 คลองบึงกลาง บริเวณหลังวัดโรงวัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
3 คลองบึงกลาง บริเวณวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
4 บ่อน้ า ในบริเวณวัดสระประทุม ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
5 แม่น้ ายม บริเวณหลังวัดดานน้อย วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
6 แม่น้ ายม บริเวณหลังวัดราษฎร์บูรณะ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
7 แม่น้ ายม บริเวณหน้าวัดวังจิก วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
8 แม่น้ ายม บริเวณข้างวัดท่าบัวทอง โพธิ์ประทบัชา้ง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
9 บ่อน้ า ในบริเวณวัดราษฎร์เจริญ วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 

10 บ่อน้ า ในบริเวณวัดสัตวนาราม วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
11 คลองต้น บริเวณหน้าวัดยางคลี วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 
12 บ่อน้ า ในบริเวณวัดล่องตะแบก วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 
13 คลองสาธารณะ บริเวณหน้าวัดท่าปอเหนือ วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 
14 คลองสาธารณะ บริเวณหน้าวัดวังหว้า วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 
15 แม่น้ าพิจิตร บริเวณหน้าวัดวังส าโรง วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร 
16 บ่อน้ า ในบริเวณวัดวังส าโรง วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร 
17 คลองสาธารณะ บริเวณข้างวัดทับปรูพฒันาราม ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 
18 แม่น้ าพิจิตร บริเวณหน้าวัดทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร 
19 บ่อน้ า ในบริเวณวัดใหม่ส าราญ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
20 บ่อน้ า ในบริเวณวัดดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
21 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองคล่อศรีเจริญ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
22 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองพยอม หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 
23 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองพงษ์ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 
24 คลองทองหลาง บริเวณหน้าวัดคลองทองหลาง ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
25 แม่น้ าน่าน บริเวณหน้าวัดพรมประสิทธิ์ ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
26 แม่น้ าน่าน บริเวณหน้าวัดธงไทยาราม ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
27 แม่น้ าน่าน บริเวณหน้าวัดโพธิ์ลอย ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
28 คลองคูณ บริเวณหน้าวัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 
29 คลองสาธารณะ บริเวณหนวัดวังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 
30 คลองสาธารณะ บริเวณหน้าวัดประชุมชนสิตาราม คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 
31 แม่น้ าน่าน บริเวณหน้าวัดหาดแตงโม งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
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ล าดับ พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

32 แม่น้ าน่าน บริเวณข้างวัดต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
33 แม่น้ าน่าน บริเวณข้างวัดงิ้วราย งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
34 แม่น้ าน่าน บริเวณข้างวัดไทรโรงโขน ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
35 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองถ้ า ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
36 บ่อน้ า ในบริเวณวัดเนินสมอ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
37 คลองท่าหลวง บริเวณหน้าวัดท่ามะไฟ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
38 คลองท่าหลวง บริเวณวัดแหลมยาง ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
39 บ่อน้ า ในบริเวณวัดฆะมัง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 
40 แม่น้ าน่าน บริเวณหน้าวัดสามขา ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 
41 แม่น้ าน่าน บริเวณหลังวัดบึงตะโกน ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
42 แม่น้ าพิจิตร บริเวณหน้าวัดประทม เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 
43 คลองข้าวตอก บริเวณข้างวัดดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 
44 คลองดงป่าค า บริเวณข้างวัดดงป่าค า ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 
45 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองไผ่ บ้างบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 
46 บ่อน้ า ในบริเวณวัดวังกลม บ้างบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 
47 คลองสายค าโห้ บริเวณหน้าวัดดงหวาย สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 
48 บ่อน้ า ในบริเวณวัดเขารูปช้าง ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร 
49 คลองหนองรี บริเวณหน้าวัดเทพสิทธิการาม สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
50 บ่อน้ า ในบริเวณวัดวังแดง สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
51 บ่อน้ า ในบริเวณวัดสามง่าม สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
52 บ่อน้ า ในบริเวณวัดก าแพงดิน ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 
53 คลองสาธารณะ บริเวณหน้าวัดวังปลาทู ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 
54 บ่อน้ า ในบริเวณวัดเนินปอ เนินปอ สามง่าม พิจิตร 
55 บ่อน้ า ในบริเวณวัดสระยายชี เนินปอ สามง่าม พิจิตร 
56 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองโสน หนองโสน สามง่าม พิจิตร 
57 บ่อน้ า ในบริเวณวัดหนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
58 บ่อน้ า ในบริเวณวัดกรดงาม บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
59 คลองบ้านไร่ บริเวณข้างวัดบ้านนา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
60 บ่อน้ า ในบริเวณวัดดงตะขบ วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
61 คลองบ้านนา บริเวณข้างวัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 
62 บ่อน้ า ในบริเวณวัดต้นประดู่ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 
63 แม่น้ ายม บริเวณข้างวัดประดาทอง บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
64 คลองวังหิน บริเวณหน้าวัดท้ายน้ า ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร 
65 แม่น้ าน่าน บริเวณหลังวัดบางไผ่ บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
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8. จ านวนเรือประมงท้ังหมด 
 8.1 เรือประมงพาณิชย์      - 
 8.2 เรือประมงพ้ืนบ้าน      - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ า อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

66 แม่น้ าน่าน บริเวณหลังวัดท่าหอย บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
67 บ่อน้ า ในบริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
68 บ่อน้ า ในบริเวณวัดไดปลาดุก วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
69 บ่อน้ า ในบริเวณวัดเครือเขาโค้ง วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
70 คลองสนามบึง บริเวณข้างวัดเกาะแก้ว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 
71 บ่อน้ า บริเวณวัดหนองปลาไหล หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 
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9. จ านวนแปลงใหญ่ (2560 – 2563) 
 

ล าดับ ชื่อแปลง 
ที่อยู่ 

ผู้จัดการแปลง ประธานแปลง แปลงด าเนินการ 
หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 
แปลงใหญ่ปลาสวาย ต าบลเนิน
มะกอก อ าเภอบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร 

12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร นางสาวธัญยธรณ์ พรหมประเสริฐ นายมานิตย์ เถียรอ่ า ปี 2561 

2 
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาว 
ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร 

3 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร นางสาวอารีย์ ช้อนแช่ม นางฮอน บุญประคอง ปี 2562 

3 

แปลงใหญ่ปลาสวาย กลุ่มผู้
เพาะเลี้ยงปลาสวาย ต าบลวังจิก 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร 

1 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร นายช านาญ บุญเกิด นางแสงเดือน เสือเสน ปี 2563 

 

 

10. การน าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 
น าเข้า  ปริมาณ           -      มูลค่า           - 
ส่งออก ปริมาณ           -      มูลค่า           - 
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11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) 
11.1 การเพาะเลี้ยง 
 

ล าดับ อ าเภอ 
ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาแรด อ่ืนๆ 
(ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) 

1 สากเหล็ก      29.00       84.30       83.33        0.60   - 
2 ดงเจริญ    279.91       49.52       23.38        1.50   - 
3 ทับคล้อ      28.20         1.67         9.71        0.20   - 
4 สามง่าม   -         0.12    -        0.33   - 
5 วชิรบารมี        0.12       31.94    -        0.16   - 
6 ตะพานหิน      28.24         4.90       35.98      58.32   - 
7 วังทรายพูน    133.44       42.63     105.53    -   - 
8 บึงนาราง      74.36       28.18       27.58        0.66   - 
9 โพทะเล    697.56     315.93     417.80      69.33   - 

10 บางมูลนาก    367.63     115.52     147.21      32.62   - 
11 โพธิ์ประทับช้าง      26.41       35.30       25.72    -   - 
12 เมือง  1,227.06   1,224.66     635.56        3.64   - 

รวม  2,891.93   1,934.67   1,511.80    167.36  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

11.2 การประมง 

 

    
ชนิดสัตว์น้ า ปริมาณ 

(ตัน) 
มูลค่า 

(พันบาท) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
ปลานิล 132.63 8,263.72 62.31 
ปลาไน 4.67 174.00 37.26 
ปลาตะเพียน 472.96 17,283.37 36.54 
ปลาสลิด 162.95 8,559.28 52.53 
ปลาจีน 14.60 613.76 42.04 
ปลาดุก 78.86 4,802.53 60.90 
ปลาช่อน 211.62 20,147.43 95.21 
ปลาสวาย 151.22 7,672.86 50.74 
ปลานวลจันทร์ 15.61 600.32 38.46 
ปลาหมอไทย 142.04 7,085.91 49.89 
ปลาหมอเทศ 1.48 48.55 32.80 
ปลาสลาด  38.10 3,858.09 101.26 
ปลายี่สกไทย 8.79 425.56 48.41 
ปลายี่สกเทศ 110.67 4,659.84 42.11 
ปลาไหล 4.76 446.78 93.86 
ปลาเทโพ 35.46 2,832.70 79.88 
ปลาเค้าขาว 12.70 1,582.79 124.63 
ปลาชะโด 41.10 3,621.07 88.10 
ปลาเนื้ออ่อน 31.60 3,971.46 125.68 
ปลาแขยง 149.60 5,073.41 33.91 
ปลาตะโกก 0.71 43.79 61.68 
ปลาบู่ 19.51 2,547.78 130.59 
ปลากระดี่ 200.09 6,313.41 31.55 
ปลากดแก้ว 4.96 608.62 122.71 
ปลากดเหลือง 46.87 3,848.58 82.11 
ปลาสังกะวาด 4.24 209.01 49.29 
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ชนิดสัตว์น้ า 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(พันบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

ปลากาด า 2.02 78.51 38.87 
ปลาหมอช้างเหยียบ 17.42 820.38 47.09 
ปลากระสูบ 16.56 742.74 44.85 
ปลาสร้อยนกเขา  11.36 288.10 25.36 
ปลากะมัง 3.07 118.67 38.65 
ปลาสร้อยขาว 194.71 4,634.68 23.80 
ปลากราย 43.88 6,042.47 137.70 
ปลาแรด 17.07 1,365.48 79.99 
ปลาซิว 4.71 120.86 25.66 
ปลาไส้ตัน 3.56 53.45 15.01 
กุ้งก้ามกราม 0.32 42.60 133.13 
กุ้งอ่ืนๆ 17.52 1,598.63 91.25 
สัตว์น้ าอื่นๆ 3.07 202.01 65.80 
ปลาอ่ืนๆ 3.21 122.18 38.06 
รวม 2,436.28 131,525.38 53.99 

 

12.แหล่งตลาดที่รับผลผลิตสตัว์น้ าภายในพ้ืนที่ 

ล าดับ แหล่งตลาดในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
1 ตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตร 
2 ตลาดสดเทศบาลสากเหล็ก 
3 ตลาดสดเทศบาลวังทรายพูน 
4 ตลาดสดเทศบาลตะพานหิน 
5 ตลาดสดเทศบาลบางมูลนาก 
6 ตลาดสดเทศบาลดงเจริญ 
7 ตลาดสดเทศบาลทับคล้อ 
8 ตลาดสดเทศบาลบึงนาราง 
9 ตลาดสดเทศบาลสามง่าม 

10 ตลาดสดเทศบาลวชิรบารมี 
11 ตลาดสดเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 
12 ตลาดสดเทศบาลโพทะเล 
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13. จ านวนประมงอาสา (ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548 – 2563 

 

ล าดับ อ าเภอ 
จ านวนประมงอาสา (ราย) 

รวม 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 เมือง 2 5 5 0 3 0 7 10 20 
2 สากเหล็ก 0 0 3 2 0 4 0 0 4 
3 วังทราย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 สามง่าม 2 3 1 1 0 1 0 0 1 
5 วชิรบารมี 1 2 4 1 6 1 0 0 7 
6 โพทะเล 4 3 6 5 6 4 5 0 15 
7 โพธิ์ประทับช้าง 1 5 1 1 3 6 6 0 15 
8 ตะพานหิน 6 5 5 14 6 5 6 8 25 
9 บางมูลนาก 6 1 5 6 2 6 4 7 19 

10 ดงเจริญ 3 4 0 0 4 0 1 0 5 
11 ทับคล้อ 1 0 0 0 0 1 1 0 2 
12 บึงนาราง 3 2 0 0 0 2 0 5 7 

รวม 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2554 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย ไกรสร พ่ึงไชย  3660700594921  71/1  1 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 
2 นาง จรินทร์ แสงรส  3660500212316  21  1 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร 
3 นาย จาตุรงค์ ช้างพุ่ม  5660100033801  25  5 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 
4 นาย จ าปี พรมมาศ  3660300212096  58  13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
5 นาย ชุติชัย ตังสุวรรณ  3660700046703  9  10 ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร 
6 นาง ดลพร ข าจร  3660500063248  9/4  2 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
7 นาย ทวี ตุงคะศิริ  3669900006657  105  5 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร 
8 นาย ทองอยู่ เขียวเขิน  3660700423914  30/5  1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
9 นาง ทัศนีย์ พรมสวาท  3660500545421  46/1  4 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 

10 นาย นิพนธ์ ควรอักษร  3660400172746  5  3 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
11 นาย นิรันต์ บุญอนันท์  3660700713963  1  7 รังนก สามง่าม พิจิตร 
12 นาย บุญเลิศ บัวตูม  3660400157496  17  1 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
13 นาย ประมวล มากดี  3660600313726  42/1  3 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 
14 นาย ประสิทธิ์ สาทะ  3660400409916  33  3 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 
15 นาย ยนต์ นวมเทียน  3660500511704  59/42  1 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 
16 นาย วันชัย แย้มค า  3660600706035  488/2  8 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
17 นาย วินัย คงมณี  3660600438731  92  5 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

18 นาย เวชยันต์ นิลสม  5660500024117  157/2  7 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
19 นาย สมเจตน์ เทียนมงคล  3120600070835  97  3 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
20 นาย สมพงษ์ สีเรือง  3660600708208  519  3 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
21 นาย สมร จะตุเทน  3660020026111  365  10 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 
22 นาย สมาน เอ่ียมนาม  3660600109703  43/1  3 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
23 นาย สมาน แสงสว่าง  3660800449125  32  8 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 
24 นาย สวัสดิ์ วัลลภ  3660500331692  11  1 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 
25 นาย ส าราญ เมฆสอน  3660400156813  4  1 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
26 นาย สุนิน ศรีสุวัฒน ์  4660400002356  60  6 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
27 นาย สุรินทร์ ศรีรักษา  3660500531691  75  12 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 
28 นาย เสริม เกตุเม้า  3660300180381  17  5 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
29 นาย หยด โตเทศ  3660400163861  134  2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
30 นาง อมรรัตน์ มณีธรรม  3340500733084  20/3  1 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2555 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย ค าเนียร บุญทับ  3660100432681  20  5 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 
2 นาย จรูญ สุขเกษม  3660700342971  114  5 เนินปอ สามง่าม พิจิตร 
3 นาย เจษฎา วัฒนชัยยงค์  3660400768086  162/1  1 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
4 นาย ฉลวย ข าไชโย  3660700213982  42/2  2 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
5 นาย เชิด ประทุมขันธ์  3660100370889  41/1  7 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 
6 นาย ณรงค์ พุ่มพฤกษ์  3660500078642  93  3 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 
7 นาย ธนกร กลิ่นปั้น  3660700345602  143/2  2 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
8 นาย น้อย แสนแก้ว  3660400078960  48  4 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 
9 นาย บ ารุง จักขุจันทร์  3660300007089  74  1 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 

10 นาย บุญมา บุญประเสริฐ  3660500385654  28  5 ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 
11 นาย บุญยืน เกตุบางลาย  3660600098643  333  7 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
12 นาย บุญสืบ ทรงคัชชะ  3660700438120  23  5 รังนก สามง่าม พิจิตร 
13 นาย ประไพ ห่วงเกลี้ยง  3660500650007  31/1  7 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
14 นาย ประสิทธิ์ ชัยโย  3660500086981  75/29  12 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 
15 นาย ประสิทธิ์ กลิ่นหอม  3660600076980  5/3  1 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 
16 นาย พยัพ พุ่มไสว  3660300007542  122/2  14 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
17 นาย พิชิต คล้ายพุ่ม  3660600740043  42/1  4 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

18 นาย มงคล โนจิตร  3660300204165  90  1 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
19 นาย วันชัย อาจอนงค์  3660400102876  214/2  2 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
20 นาย วิรัช แย้มค า  3660600070895  34  3 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
21 นาย วิโรจน์ รอดอ่วม  3660300202059  49  10 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
22 นาย วิโรจน์ ราชแก้ว  3660300060743  133  10 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
23 นาย สมนึก ลิ้มโสน  3660400087980  69  6 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 
24 นาย สมพร ข าจันทร์  3650800056783  17/2  5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
25 นาย สมภาร สกุลวงค์  3660500089001  85  2 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 
26 นาย สมศักดิ์ เพ็ชรกลัด  3660100002657  92  6 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร 
27 นาย สาคร ทรัพย์ถวิล  3660400513472  50  4 ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
28 นาย ส าราญ ปัญจนา  3660100341012  29/3  2 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
29 นาย สุวรรณ วิจิตร  3660700358903  169/1  1 เนินปอ สามง่าม พิจิตร 
30 นาย หยิบ ขุนทองพันธ์  3660100659201  39  6 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2556 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย ค าเนียร บุญทับ  3660100071776  20  5 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 
2 นาย จรูญ ศรีไพร  3660100107213  40  2 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 
3 นาย จิตติพงษ์ พ่วงอยู่  3660500172868  106  9 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 
4 นาย ฉลอม ชูฟัก  3660600206393  125  2 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
5 นาย ชาญ พรหมแก้ว  3660100265226  72/5  3 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร 
6 นาย ชินกร ปั้นไล้  3660600031372  42/1  3 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 
7 นาย ดลตรี ภูขีด  3461200308736  17/4  2 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร 
8 นาย เดช เวียงแก  3660100107485  1  3 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 
9 นาง ทัศนีย์ พรมสวาท  3660500545421  46/1  4 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 

10 นาย ธรรมนูญ ทรัพย์สกุล  3101600715765  24/1  13 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 
11 นาย นิพนธ์ ควรอักษร  3660400172746  5  3 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
12 นาง เนตรนภา เฟ่ืองห้อย  3660700174553  50/5  8 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
13 นาย บ ารุง จักขุจันทร์  3660300369301  74  1 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
14 นาย บุญเลิศ บัวตูม  3660400157496  17  1 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
15 นาย พิชิต คล้ายนุ่ม  3660600760005  42/1  4 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
16 นาย วิเชียร วอทอง  3660100636224  67/1  6 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
17 นาย เวชยันต์ นิลสม  5660500024117  157/2  7 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 

 

 



18 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

18 นาย สมบัติ แก้วบัวดี  3650800058606  46/17  8 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
19 นาย สมบัติ อุ่นวงค์  3711000367878  57  8 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
20 นาย สมมิตร ท้วมโชติ  3660400483024  41  6 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
21 นาย สวัสดิ์ วัลลภ  3660500331692  11  1 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 
22 นาย สามารถ ทองแจ่ม  3660600093726    10 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
23 นาง สายยัณห์ พุทธชาติ  3660100608166  140/2  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
24 นาย สายัณห์ ปั้นโหมด  3160300734917  93  5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
25 นาย ส าราญ เมฆสอน  3660400156813  5   ไทนโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
26 นาย สุนินทร์ ศรีสุวัฒน์  3660400002356  60  6 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
27 นาย สุพจน์ กุลโสภณ  3660700563899  72/4  8 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
28 นาย สุริยะ เมฆด ารงศรี  3660100956849  106  2 ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 
29 นาย อดุลย์ สุขจิตร  3660600349305  5  4 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 
30 นาย อรุณ เพชรพงศ์  3660700276717  72  1 รังนก สามง่าม พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2557 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย จตุรงค์ นาคใย  3660400009446  132  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
2 นาย เฉลิม คชสาร  1660400009016  13  5 ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
3 นาย เชลง ภู่ธูป  3660400195045  26/2  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
4 นาย เดิน ภู่ธูป  3660400956849  26/1  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
5 นาง ทัศนีย์ บุญอินทร์  3660500381487  15  5 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร 
6 นาย ธงชัย ง่วนทอง  3660400070161  167  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
7 นางสาว นรินทร์ สมบูรณ์  1660300054181  384  6 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
8 นาย บุญเชิญ ช่วงโพธิ ์  1660400011568  177/1  7 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 
9 นาย บุญเลิศ มีแม่นวิทย์  3660400065974  32  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 

10 นาง ปราณี จันทร์โม้  3660500305527  50  1 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 
11 นาย ผล ทองค า  3660700472290  66/5  5 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
12 นาย พยอม บุญผ่อง  3660700087809  120  10 สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
13 นาย พรรษา ควรประเสริฐ  1669800055641  179  0 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 
14 นาย พิษณุ นาคใย  3660400005131  22/1  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
15 นาย พูนศณะ ธูปเกิด  3660700348807  13/1  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
16 นาย ไพร นากงาม  3660500562422  32/3  5 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
17 นาย ไพรัตน์ เขษมศักดิ์  3730400295995  4  3 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 

 

 



20 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

18 นาย รุ่ง มาชื่น  3620600509302  69  5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
19 นางสาว วัลยา ดีประดับ  3640700555969  82/105  0 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 
20 นาย วิเชต ภู่จันทร ์  5660600040149  25/2  9 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
21 นาย เศวต ชัยรัตน์  3660600228516  69  3 บางคลาน โพทะเล พิจิตร 
22 นาย สมภพ พิศอ่อน  3660600665703  79/3  4 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
23 นาย สมโภช จันทร์ดารา  1660400006891  48  1 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
24 นาย สมโภชน์ ค ามี  3660400062398  24  5 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 
25 นาย สราวุธ วังพยนต์  1669800129467  98/13  0 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 
26 นาย ส ารวย สุรินทร ์  3660600451151  205  4 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 
27 นาย ส าราญ ศิริ  3660400466928  166  8 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
28 นาง สุนทร ทับแสง  3660500069246  63/4  2 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
29 นาย อ านวย จุ้ยเอี่ยม  3660600682055  82/1  13 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
30 นาย อุดม ทองศรี  3660100933571  67  5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2558 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นางสาว ขวัญจิตร สอนนารายณ์  5661200000183  10  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
2 นาย ณัฐพงศ์ เขียวอ้วน  3350800575310  130  4 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
3 นาย ดนัญ ฤทธิ์เรืองเดช  3609900806530  113  7 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 
4 นาย นิตินัย ธีภ ู  1600100095057  50  1 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 
5 นางสาว เนาวรัตน์ ค้าเจริญ  3660100044726  178  7 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร 
6 นาย บุญสม สุกล าใย  3660600699861  460  5 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 
7 นาย ประทุม คล้ามกลั่น  3660600035777  147/1  1 ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร 
8 นาย พัฒนชัย อินปอ  3660500285542  179/2  10 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 
9 นาย พินิจ เวรุวะนาลักษณ์  3660400485078  25/1  8 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 

10 นาย มานิตย์ เถียรอ่ า  3660400186399  195/1  12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
11 นางสาว ราตรี แสงรอต  3660700461964  61/4  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
12 นาย ราเมศ สอนนารายณ์  1660700096232  9/3  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
13 นาย วรภช ศศิชญาช ์  3660500116198  43  7 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 
14 นาย วิรัส คล้อยสวาท  3660600709601  52/1  2 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
15 นาย วีรศักดิ์ จอมสืบ  3640100249590     หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 
16 นาย ศรัณย์ โฉมศรี  1600100401123  193  2 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
17 นางสาว ศรุตา แพงโต  3420901061043  104  5 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
18 นาย ศานติบูรณ์ นามนิ  3660500114926  15  7 วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 

 



22 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 นาง สกุลไทย แย้มยิ้ม  3660700712142  13/5  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
20 นาย สมพงษ์ ทองมี  5660300023389  9  7 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 
21 นาย สมโพช ยาดี  3660400555408  95  4 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
22 นาย สมหมาย ดาวเรือง  5660400012044  108/3  4 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
23 นาย สมาน โป๊ะโดย  3660300249551  141  1 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
24 นาย สักทิพย์ สอนนารายณ์  5660700013974  19  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
25 นาย สุชิน มั่นสุข  3660500148766  208/2  9 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
26 นาย สุดใจ คุรีพันธ์  3660400485124  28  8 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
27 นาง สุดใจ น้อยด้วง  3660700568998  129/1  8 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 
28 นาย เสกสิทธิ์ ไม้งาม  3660600194395  3/1  3 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 
29 นาย หัสดินทร์ เวรุวะ  1669800099983  32  8 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
30 นาย เอนก สากุล  3660600640018  25  4 ทะนง โพทะเล พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2559 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย ไกรสร พ่ึงไชย  3660700594921  71/1  1 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 
2 นาย เฉลิม จันทร์ขอบ  3660300249038  132  1 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
3 นาย ชุติชัย ตังสุวรรณ  3660700046703  9  10 ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร 
4 นาย ดลพร ข าจร  3660500063248  9/4  2 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
5 นาย แดง ใจเที่ยง  3190500051147  28  2 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 
6 นาง ทัศนีย์ พรมสวาท  3660500545421  46/1  4 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
7 นาย ธรรมนูญ ทรัพย์สกุล  3101600715765  24/1  13 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 
8 นาย นคร อินทร์สุวรรณ  3660500506352  121  12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
9 นาย นิพนธ์ ควรอักษร  3660400172746  5  3 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 

10 นาย บรรจง เกิดมงคล  3660600787353  105/1  8 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
11 นาง บังอร เพชรยอด  5660300020177  384  6 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
12 นาย บัวลอย จันทร์โสธร  3660300205430  54/3  3 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
13 นาย บุญเลิศ บัวตูม  3660400157496  17  1 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
14 นาย ประสิทธิ์ เพชรยอด  3660300343310  123  6 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
15 นาง ปราณี จันทร์โม้  3660500305527  50  1 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 
16 นาย ผล ทองค า  3660700472290  66/5  5 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 
17 นาย พยอม บุญผ่อง  3660700087809  120  10 สามง่าม สามง่าม พิจิตร 
18 นาย พยุงศักดิ์ ฟองชัย  3660300204069  3  3 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 

 



24 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 นาย พิชิต คล้ายพุ่ม  3660600760005  42/1  4 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 
20 นาย ราชัน เขียวงาม  3160101771685  15  3 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร 
21 นาย รุ่ง มาชื่น  3620600509302  69  5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
22 นาย วินัย คงมณี  3660600438731  92  5 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
23 นาย สมเจตน์ เทียนมงคล  3120600070835  97  3 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
24 นาย สมพงษ์ สีเรือง  3660600708208  519  3 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 
25 นาย สมาน เอ่ียมนาม  3660600109703  43/1  3 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
26 นาย สมาน แสงสว่าง  3660800449125  32  8 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 
27 นาย สายัณห์ ปั้นโหมด  3160300734917  93  5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 
28 นาย ส าราญ เมฆสอน  3660400156813  4  1 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
29 นาย สุชิน มั่นสุข  3660500148766  208/2  9 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
30 นาย หยด โตเทศ  3660400163861  134  2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2560 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาย กิตติยา พันธุ์พรหม  3660400490144  99  10 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 
2 นาย จีระพงศ์ เจตะภัย  3549900071263  23  5 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 
3 นาย ชินกร ปั้นไล้  3660600313726  42/1  3 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 
4 นาย ชื่นชัย อัปปะมัตตา  3660400649194  45  4 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 
5 นาย ดิเรก จิตรเอ้ือ  3660600007862  190/4  6 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 
6 นาย ติณภพ ชื้นขจร  1669900173026  93  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
7 นาย ทวี พุฒหอม  3660600310395  50/1  2 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 
8 นาย ประสาร เสมศรี  3660323652336  335/1  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
9 นาง ปัจฉา อาสาเสนา  3660300374835  111/1  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 

10 นางสาว พัชรัย์ แท่งทอง  3660500581176  1/5  3 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
11 นาย เพชร อ่อนจันทร์  3660500061113  178/1  12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
12 นาย มณฑล สอนชี  3660500484138  27  2 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 
13 นาง วรรณา มุงคุลโคต  3660400490594  126  7 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
14 นาย วิเชียร วอทอง  3660100636224  67/1  6 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 
15 นาย ศรัณย์ชัย สีหะวิมล  1411400044019  6/3  5 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 
16 นาง สนิท กะโห้  3660100111831  27/2  4 สายค าโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 
17 นาง สมบัติ เนียมหอม  3660100166732  139/1  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
18 นาย สมบุญ ศักดี  3660600770761  64  5 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 

 



26 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 นาย สมพงษ ์รุ่งมณี  3669900166263  94  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
20 นาง สมศรี บุตรหนองแสง  3660300370104  82/1  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
21 นาย สวัสดิ์ นาคเกตุ  3670200134603  55  9 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร 
22 นาย สายชล นากทอง  3669700093572  93/3  9 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
23 นาย ส าราญ ปัญจนา  3660100719103  29/3  2 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 
24 นาย สุชาติ วงศ์สุวรรณ  3660300375297  120  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
25 นาง สุธารส แสนสงค์เล็กก าพุช  3660300373626  89  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
26 นาง เสงี่ยม สุวรรณคร  3660100166899  140/2  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
27 นาง โสภิตา ถาวรพันธ์  3660400229012  278/1  8 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 
28 นาย อ่อน วงศ์สุวรรณ  3660300376846  147  11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
29 นาย อาโนล์ นวมเขียน  1209700608103  60  2 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 
30 นาง อุทมพร สายทองสุข  5620100061023  69/2  7 ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
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รายชื่อประมงอาสา ปี 2561 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 นาง ขวัญเรือน ทองอิน  3660100331156  106/1  1 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร 
2 นาง จรรยา จุลพันธ์  3660500588278  29  6 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
3 นาย จีระ มั่นเหมาะ  3660400148268  93  6 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร 
4 นางสาว ฉวีวรรณ สายทองสุข  3660400611995  96  7 ห้วยเกต ุ ตะพานหิน พิจิตร 
5 นาย เฉลิม จันทร์สอน  3660100902455  2/2  5 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 
6 นาย เฉลียว เผือกกล่อม  3660500588910  37/3  6 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
7 นาง ชุติมา เผือกรักษ์  3660100634434  43  3 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 
8 นางสาว ฐิติกาญ ฤกษนันทน์  3660100409597  80  9 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 
9 นาย ณรงค์ คล้ายเขียน  3660600285641  346  8 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 

10 นางสาว ณัฐนันท์ภรณ์ เจริญสุข  3660100166759  140/1  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
11 นาย ดิเรก แย้มพุต  3660600360236  26  6 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
12 นาย ทวีศักดิ์ เลือดทหาร  3660500494231  59  8 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
13 นาย ธงชัย สืบต้อย  1669900131641  140/2  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
14 นาย นกเล็ก เกตุปาน  3660400149833  51  6 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร 
15 นาง นงลักษณ์ จุลกลับ  3660101058526  7/1  8 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
16 นาย ประสงค์ ร้อยสุยะ  3660400305461  43  6 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
17 นางสาว ปวีณ์นุช สุขกลิ่น  1600100181611  204  12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
18 นาย มนูญ มณีโชติ  3660600251518  81/2  2 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

19 นาย เรไร บุญค า  3660400518529  121  6 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร 
20 นางสาว วิชญาดา สุวรรณคร  1669900117461  163  10 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 
21 นาย วินัย ทิมเทศ  3660100911748  117/5  5 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 
22 นาย สงวน จะเติบโต  3660400294311  104/1  4 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
23 นาย สมจิตร ชุมชื่น  3660600440159  88  6 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
24 นาย สมพงษ์ สังข์ทอง  3660600428230  191  3 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
25 นาย สมศักดิ์ ทิมเทศ  3660100911705  117  5 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 
26 นาง สมหมาย ทองประจักษ์  3660500588171  27/2  6 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 
27 นาย สุชาติ สังข์ทอง  3660400058021  56  2 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 
28 นาย สุเทพ อภัยภักดิ์  3660600576671  223  10 บางลาย บึงนาราง พิจิตร 
29 นาย อนันต์ ศิริ  3660400466936  35  8 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 
30 นาย อ านาจ เถียรอ่ า  3660500151279  194/1  12 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 
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ศพก.ตะพานหิน 

เครือขา่ย ปี60 นางมาลยั เหลา่ปลากด นายชเูกียรติ เรืองอนนัต์ นายชาญ ฉตัรมงคล 

เครือขา่ย ปี61 นางบญุเชิญ แสงม่วง 

เครือขา่ย ปี62 นายสมพงษ์ กลิน่รัตน์ 

เครือขา่ย ปี 63 น.ส.อารีรัตน์ ทองรอด 

ศพก.บางมลูนาก 

เครือขา่ย ปี60 น.ส.ปวีณ์นชุ สขุกลิน่ นายธานินทร์ จัน่แจ้ง นายมานิตย์ เถียรอ ่า 

เครือขา่ย ปี61 นายวิชยั จนัทร์ทอง 

เครือขา่ย ปี62 นายสมบรูณ์ ด้วงธูป 

เครือขา่ย ปี 63 นายสระ ประทมุมาตร์ 

ศพก.ดงเจริญ 

เครือขา่ย ปี60 นางสวาท ยนทะสาด นายสาม สารีค า นายนิติวฒัน์ ทิพย์มาลา 

เครือขา่ย ปี61 นายดนญั ฤทธ์ิเรืองเดช 

เครือขา่ย ปี62 นายสมจิตร นภดล 

เครือขา่ย ปี 63 น.ส.บงัอร ทุ้ยแป 

ศพก.ทบัคล้อ 

เครือขา่ย ปี60 นายสเุทพ เพ็งแจ้ง นายศรันย์ชยั สหีะวิมล นายเวิน ดาแป 

เครือขา่ย ปี61 นางวารี อาจทมุมา 

เครือขา่ย ปี62 นายสนม ด าแดง 

เครือขา่ย ปี 63 น.ส.ชาริณี ตีทอง 

ศพก.โพธิประทบัช้าง 

เครือขา่ย ปี60 นางข า เสมสี นางสมศรี บตุรหนองแสง นายสชุาติ วงศ์สวุรรณ 

เครือขา่ย ปี61 นายเทียน หนุ่มน้อย 

เครือขา่ย ปี62 นายสิน ทางาน 

เครือขา่ย ปี 63 นางหอมมะลิ จนัทร์หลง 

ศพก.บึงนาราง 

เครือขา่ย ปี60 นายแสวง สอนมาก นางสมคิด จงเทพ นายประทมุ เพชรพิจิตร 

เครือขา่ย ปี61 นายกฤษณะ ศรีนาราง 

เครือขา่ย ปี62 นายกิตติศกัดิ์ เทพอินทร์ 

เครือขา่ย ปี 63 นายส าเริง มีมงคล 

นายพิษณุ อรรคนิวาส 

 

นายพาที  สีสี 

 

นางนรารัตน์ อั่วหงวน 

 

นายอ านาจ เถียรอ่ า 

 

สายฝน เพ็ชรรัตน์ 

 

นายสุทร ีน้อมระว ี

 

นายสายันต์ บุญยิ่ง 

 

นายส าเนียง เล็กชม 

 

นายสุทิน นวมพันธ์ 

 

นางโชติกา พึงไชวรา 

 

14. จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 
 ศูนย์หลัก จ านวน 12 ศูนย์  เครือข่ายปี 2560 จ านวน 36 ราย เครือข่ายปี 2561 จ านวน 12 ราย เครือข่าย ปี 2562 จ านวน 12 ราย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพก.เมือง 

เครือขา่ย ปี60 นางขวญัเรือน ทองอิน นางสมพิณ ขนุสงิห์ น.ส.ศภุมาส ลาภปะเสริฐ 

เครือขา่ย ปี61 นายประสทิธ์ิ กลิน่ทิม 

เครือช่าย ปี62 นายวินยั ทิมเทศ 

เครือขา่ย ปี63 นายอ านวย อรเอี่ยม 

ศพก.วงัทรายพนู 

เครือขา่ย ปี60 นายภานพุงศ์ ชศูรีโฉม นายวิรัตน์ พานสงวน นายสมยั ศิริภกัด์ิ 

เครือขา่ย ปี61 นางบญุน า ชยัโชติ 

เครือช่าย ปี62 นางทองบาง จนัทร์กระจ่าง 

เครือขา่ย ปี63 นายเสมือน อนศุกัด์ิ 

ศพก.สากเหลก็ 

เครือขา่ย ปี60 นายสนุทร กญุชร นายชะลอ การสมพิศ นายพงษ์ศกัด์ิ บวัผนั 

เครือขา่ย ปี61 นายชชูีพ แก้วบริสทุธ์ิ 

เครือช่าย ปี62 นายประเชิญ ทบัทอง 

เครือขา่ย ปี63 นายพยอม พุ่มทบัทิม 

ศพก.สามง่าม 

เครือขา่ย ปี60 นายสมัผสั รู้แสวง นายนิรันดร ฆะสนัต์ นายสมศกัด์ิ เล็กชม 

เครือขา่ย ปี61 นายยืน มว่งปราง 

เครือช่าย ปี62 นายปรีชา เกษร 

เครือขา่ย ปี63 น.ส.ศิรประภา เจริญสขุ 

ศพก.วชิรบารมี 

เครือขา่ย ปี60 นายบญุรัตน์ มาลยั น.ส.ลดัดา ฆ้องชยั นางจนัเพ็ญ โพธา 

เครือขา่ย ปี61 นางรุ้งทอง ภเูขาใหญ่ 

เครือช่าย ปี62 นายไพฑรูย์ มาน้อย 

เครือขา่ย ปี63 นายชลอ ดาวทอง 

ศพก.โพทะเล 

เครือขา่ย ปี60 นางเจียน ศรีนาค นายเสรี พึง่ไชย น.ส.สมทรง แสงดี 

เครือขา่ย ปี61 นางวนัฑิตา ณ จอม 

เครือช่าย ปี62 นายจิระศกัดิ์ คงกะพนัธ์ 

เครือขา่ย ปี63 นายอนวุฒัน์  ทบัทรวง 

สนง.ประมง
จงัหวดั
พจิติร 

นายอุดม ระดาสิทธิ ์

 

นายพงษ์เดช ศรีนาราง 
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15. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   - 
16. จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  
สรุปจ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดพิจิตร ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่สาธารณะสมบัติของ
แผ่นดิน ตามการยื่นค าร้องหลังประกาศเขต ปี 2562   
ล าดับ อ าเภอ เขต ต าบล จ านวน หมายเหตุ 

1 เมืองพิจิตร 1 ย่านยาว 30 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 
2 ไผ่ขวาง 1 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

3 ท่าหลวง 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

4 ในเมือง 5 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

3 ตะพานหิน 5 งิ้วราย 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

6 ตะพานหิน 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

4 บางมูลนาก 7 หอไกร 4 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

8 เนินมะกอก 11 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

5 โพธิ์ประทับช้าง 9 วังจิก 11 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

รวม 4 อ าเภอ 9 เขต 9 ต าบล 62 ราย 

17.ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

ล าดับ สินค้าประมง ปริมาณการผลิต (กก./ปี) 

1 กบ 159,340.00 

2 ปลาดุก 3,041,588.00 

3 ปลานิล 1,441,289.50 

4 ปลาสวาย 934,963.00 

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 
      จ านวน   1,707,300.00  บาท 

19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพ้ืนที่ 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน ที่อยู่ 

1 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด เขต 3 
(พิจิตร) 

ซอย บึงสีไฟ15 ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ 
เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000 

2 ศูนย์จักรกลประมงพิจิตร 
ซอย บึงสีไฟ15 ต ำบล ในเมือง อ ำเภอ 
เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000 

3 
ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงน้ ำจืดภำคเหนือ 
(พิษณุโลก) 

หมู่ที่7  ต ำบลพรหมพิรำม อ ำเภอพรหม
พิรำม จังหวัดพิษณุโลก 65150 
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20. สัตว์น้ าควบคุม 
20.1 ประเภท (กุ้งเครย์ฟิช) ปี 60-62 
ล าดับ อ าเภอ ปี 2560 

คงเหลือ (ราย) 
ปี 2561 

คงเหลือ (ราย) 
ปี 2562 

คงเหลือ (ราย) 
ปัจจุบันได้รับการ

อนุญาต 
(ราย) 

1 เมืองพิจิตร 115 5 2 122 
2 ตะพานหิน 15 3 3 21 
3 บางมูลนาก 57 - - 57 
4 ทับคล้อ 10 - 1 11 
5 วังทรายพูน 7 - - 7 
6 ดงเจริญ 2 - - 2 
7 สามง่าม 7 - - 7 
8 วชิรบารมี 7 - - 7 
9 โพทะเล 32 - - 32 

10 โพธิ์ประทับช้าง 8 - - 8 
11 สากเหล็ก 28 - - 28 
12 บึงนาราง 11 - - 11 

รวม 299 8 6 313 

20.2 ประเภททะเบียนผู้ครอบครองสัตว์น้ าที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ปี 2562  
20.2.1 ชนิดสัตว์น้ าจระเข้ 
ล าดับ อ าเภอ มีใบอนุญาตให้มีไว้

ในครองครองสัตว์
ป่าทีไ่ด้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป.15) 

โดยมี
ใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์ป่า 

(สป.9) 

โดยมีใบอนุญาตให้ค้า
สัตว์ป่าที่ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป. 11 ) 

หมายเหตุ 

1 โพทะเล 3 ราย 1 ราย 1 ราย ครองซาก 1  ราย 
2 ทับคล้อ 2 ราย - -  
3 สามง่าม 1 ราย - -  
4 เมืองพิจิตร 1 ราย - -  

รวม 7 ราย 1 ราย 1 ราย  

20.2.2 ชนิดสัตว์น้ าตะพาบ 
ล าดับ อ าเภอ มีใบอนุญาตให้มีไว้ใน

ครองครองสัตว์ป่าที่
ได้มาจากการเพาะ 

พันธุ์ (สป.15) 

โดยมีใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์ป่า (สป.9) 

โดยมีใบอนุญาตให้
ค้าสัตว์ป่าที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ 

(สป. 11 ) 

หมายเหตุ 

1 สากเหล็ก 1 ราย - - - 
รวม 1 ราย - - - 
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20.2.3 ชนิดสัตว์น้ าปลาเสือตอ 
ล าดับ อ าเภอ มีใบอนุญาตให้มีไว้ใน

ครองครองสัตว์ป่าที่
ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์ (สป. 15 ) 

โดยมีใบอนุญาตให้
เพาะพันธุ์ป่า (สป. 9 ) 

โดยมีใบอนุญาต
ให้ค้าสัตว์ป่าที่
ได้มาจากการ
เพาะพันธุ์  
(สป. 11 ) 

หมายเหตุ 

1 เมืองพิจิตร 1 ราย - - - 
รวม 1 ราย - - - 

20.3  ประเภทแจ้งขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปลาในกระชังจังหวัดพิจิตร ในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่     
          สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ตามการยื่นค าร้องหลังประกาศเขต ปี 2562   
ล าดับ อ าเภอ เขต ต าบล จ านวน หมายเหตุ 

1 เมืองพิจิตร 1 ย่านยาว 30 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 
2 ไผ่ขวาง 1 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

3 ท่าหลวง 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

4 ในเมือง 5 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

3 ตะพานหิน 5 งิ้วราย 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

6 ตะพานหิน 0 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

4 บางมูลนาก 7 หอไกร 4 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

8 เนินมะกอก 11 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

5 โพธิ์ประทับช้าง 9 วังจิก 11 ประกาศเขตและได้รับอนุญาต มี.ค.62 

6 ตะพานหิน 10 ไผ่หลวง 0 ประกาศเขตแล้ว ปี 62 
(เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2562  
ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม136  
ตอนพิเศษ 314 ง 25 ธ.ค.2562 

รวม 4 อ าเภอ 10 เขต 10 ต าบล 62 ราย 
 


