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1.จํานวนเกษตรกรผู�เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า (ทบ.1)/ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า (ไร#) 

 จํานวนเกษตรกรผู�เพาะเลี้ยงสตัว�น้ํา ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1 ) รวมจาํนวน ทั้งสิ้น 6,914 ราย 

เป)นเกษตรกรผู�เพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า เพื่อการยังชพี จาํนวน 6,424 ราย หรือ  ร�อยละ 92.91 ของจํานวนเกษตรกร

ทั้งหมด และเกษตรกรเชิงพาณิชย� จํานวน 490 ราย หรือ  ร�อยละ 7.09 ของจํานวนเกษตรกรท้ังหมด 

 จํานวนพื้นที่ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้า รวม 6,306.49 ไร6 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนเกษตรผู�เพาะเล้ียงสัตว�นํ้า (ราย) แยกรายอําเภอ และพ้ืนที่ประกอบการเพาะเลี้ยง

สัตว�นํ้าของจังหวัดอุตรดิตถ�  

พ้ืนที่/
อําเภอ 

จํานวนเกษตรกร (ราย) เน้ือที่ 

รวม ยังชีพ พาณิชย� (ไร#) 

พิชัย 1,417 1,237 180 1,814.94 

เมือง
อุตรดิตถ� 1,382 1,232 150 1,040.07 

ท6าปลา 846 776 70 371.69 

ทองแสนขัน 704 704 - 822.28 

ฟากท6า 679 679 - 506.55 

ตรอน 618 528 90 591 

น้ําปาด 477 477 - 371.69 

ลับแล 457 457 - 538.91 

บ�านโคก 334 334 - 249.36 

          

รวมจังหวัด
อุตรดิตถ�  6,914   6,424     490   6,306.49  

ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 

 

 

 

 

พิชยั

ตรอน

ทองแสน
ขนั

เมือง

อตุรดิตถ์

ลบัแล

ท่าปลา

นํ �าปาด

ฟากท่า
บ้านโคก

จํานวนเกษตรแยกอําเภอ
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2. จํานวนผู�ประกอบการด�านประมง (ทบ.2) 

จํานวนผู�ประกอบการด�านประมง (ทบ.2) ที่ข้ึนทะเบียน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 36 ราย  

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผู�ประกอบการด�ารประมง (ราย) แยกรายอําเภอ  

พื้นที่/อําเภอ (ราย) 

พิชัย 5 

เมืองอุตรดิตถ� 7 

ท6าปลา 19 

ทองแสนขัน - 

ฟากท6า - 

ตรอน 5 

น้ําปาด - 

ลับแล - 

บ�านโคก - 

    

รวมจังหวัดอุตรดิตถ�  36  
ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 
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รายช่ือเกษตรกรผู�ประกอบการด�านประมง 

ลําดับ ช่ือฟาร�ม/ช่ือผู�ประกอบการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 แววตา โตBะทอง วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

2 เอ่ียมเกียพานิช วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

3 เจริญกิจ วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

4 ร�านปDญญาการเกษตร วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

5 เอกกมลฟาร�ม น้ําอ6าง ตรอน อุตรดิตถ� 

6 นายบุญโฮม ต้ังใจ ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

7 ทรัพย�เกษตรอาหารสัตว� ร6วมจิต ท6าปลา อุตรดิตถ� 

8 ร�านบุญเจริญ ร6วมจิต ท6าปลา อุตรดิตถ� 

9 คลีนิกเกษตรแม6โจ� ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

10 เพ่ือนปศุสัตว� ร6วมจิต ท6าปลา อุตรดิตถ� 

11 นางนงนุช จันสีทอง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

12 นางคําพันธ� ใจตุ�ย ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

13 นางสาวลาํยอง เพ็ชรสิน ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

14 นายประเสริฐศักด์ิ มาเที่ยง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

15 นางบุญโสม มาเที่ยง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

16 นางนิตยา ปDญญา ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

17 นางสาวลาํยงค� จันทร�สว6าง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

18 นายศรัญKู ครอบแพ ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

19 นางกันยา ทับทิมทอง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

20 นางมะยม พรหมมีเนตร ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

21 นายเดช หลงทอง ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

22 นายสิรพิรชัย อัครไกรสิงห� ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

23 นางชิดชนก เทียนนุ6ม ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

24 นายพรปวิทย� เอ้ืออังกูรธนะดี ท6าปลา ท6าปลา อุตรดิตถ� 

25 แชมปLโค6ยฟาร�ม คอรุม พิชัย อุตรดิตถ� 

26 สหกรณ�ผู�เพาะเล้ียงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

27 นายอรรถพล หมึกเจือ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

28 เพ็ญพิชชาฟาร�ม ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 
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ลําดับ ช่ือฟาร�ม/ช่ือผู�ประกอบการ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

29 ร�านเพื่อนปศุสัตว�พิชัย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

30 นายสมคิด ศรีสุนาครัว งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

31 ห�างหุ�นส6วนอุตรดิตถ�ช็อปปNOงโฮม จํากัด ท6าอิฐ เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

32 นางสาวเบญจวรรณ คลังน�อย ท6าอิฐ เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

33 ร�านฟาร�มประเสรฐิ ท6าอิฐ เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

34 แสงพานิช บ�านด6าน เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

35 บี.เอ็ม.ฟาร�ม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 

36 ประสิทธ์ิการเกษตร บ�านด6าน เมืองอุตรดิตถ� อุตรดิตถ� 
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3. จํานวนผู�ข้ึนทะเบียนผู�ทําการประมง (ทบ.3) 

จํานวนข้ึนทะเบียนผู�ทําการประมง (ทบ.3) ท่ีข้ึนทะเบียน รวมจํานวน ท้ังสิ้น 95 ราย  

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนข้ึนทะเบียนผู�ทําการประมง (ทบ.3) (ราย) แยกรายอําเภอ  

พื้นที่/อําเภอ (ราย) 

พิชัย 15 

เมืองอุตรดิตถ� 20 

ท6าปลา 20 

ทองแสนขัน 10 

ฟากท6า 5 

ตรอน 10 

น้ําปาด 5 

ลับแล 5 

บ�านโคก 10 

    

รวมจังหวัดอุตรดิตถ�  95  
ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 
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4. จํานวนองค�กรชุมชนประมงท�องถ่ิน  

 จํานวนชุมชนประมงท�องถ่ินรวมทั้งสิ้น 8 ชุมชน จํานวนสมาชิกรวม 281 ราย  

ตารางที่ 4 แสดงองค�กรชุมชนประมงท�องถ่ิน ของจังหวัดอุตรดิตถ� 

องค�กรประมง จํานวนกลุ#ม จํานวนสมาชิก (ราย) 

ด�านการประมงน้ําจืด 3 96 

ด�านการเพาะเลี้ยง 4 146 

ด�านการแปรรูป 1 39 

ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ชุมชนประมงท�องถ่ินรวมทั้งส้ิน 8 ชุมชน จํานวนสมาชิกรวม 281 ราย 

ลําดับ คํานําหน�า ช่ือ สกุล องค�กรชุมชนประมงท�องถ่ิน ประเภท 

1 นาง จรูญ จันทร�หลวง กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

2 นาง ยุพิน พรมเบิด กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

3 นาง มาลา หอมวงษ� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

4 นาย ชรินทร� ม่ันแก�ว กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

5 นาย ประสพ แสงตา กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

6 นาย ทองหม้ัน ปPองท�าย กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

7 นาง สนิท เลี้ยงพร กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

8 นาง ฉลงย อ�นเก� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

9 นาย จรัญ พุ6มศรีอินทร� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

10 นาย พนม อินภิบาล กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

11 นาง ลิออน หาญเห้ียม กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

12 นางสาว นิราชิน สีทา กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

13 นางสาว ปDทมาภรณ� วงค�นคร กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

14 นาง วันเพ็ญ พรมทอง กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

15 นาย เพ็ชร พรมพิลา กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

16 นาย สมัย เอ่ียมท6า กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

17 นาง ละเอียด โนรี กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

18 นาย เสมียน นรจันทร�ศร ี กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

19 นาย พิเชษฐ� เมืองนันต� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

20 นาย พิเชษฐ� เมืองนันต� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

21 นาย บริสุทธิ์ แหยมนาด กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

22 นาย สมศักด์ิ ทองสง6า กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

23 นาย บุญลือ ขวัญอยู6 กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

24 นาย สมศักด์ิ คําคาํ กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

25 นาย ธีรศักด์ิ ประสิรัตน� กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

26 นางสาว อําไพ เกตุนิ่ม กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

27 นาง ลิ้ม เอินทูล กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

28 นาย มนัส พรหมโชติ กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

29 นาง สมจินตนา ศรีทา กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

30 นาย วิฑูรย� เกตุนิ่ม กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

31 นาง สมจิตต� แก�วพระฝาง กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

32 นาง ดุษฎี ภู6มาเย็น กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

33 นาย จเร เพ็งเปNOน กลุ6มอนุรักษ�ทรัพยากรสัตว�น้ําโครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก นํ้าจืด 

34 นาย สันติภาพ เสือจงภู สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

35 นางสาว ยอดเพ็ชร คงต6อ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

36 นาย สุลาศ อยู6สา สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

37 นาย ดิเรก ฉิมทิม สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

38 นาย วสันต� เพ็ชรศรี สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

39 นางสาว กฤติกา แสนปPอง สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

40 นาย ลบ กกกอ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

41 นาง แพรวรุ6ง น�อยนิล สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

42 นาง บัวลอย ถมปNVก สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

43 นาย จาตุรงค� คงต6อ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 
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44 นาย สมมาตร ดีลิ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

45 นาย ชิน น�อยนิล สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

46 นาย เหย6า สุขเกษม สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

47 นาง น้ําใส ปNWนแก�ว สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

48 นาย วินัย ผุดศรี สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

49 นางสาว ศิริพร กกกอ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

50 นาง นิพา นุ6มน�อย สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

51 นาง อําพันธ� สุขสําราญ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

52 นาย สมชาย เหล็กเพ็ชร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

53 นางสาว สุปราณี เท่ียงผดุง สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

54 นาง แตงอ6อน ปPอมฟDก สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

55 นาย มารุต รัตนเสถียร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

56 นาย สําราญ ก่ิงเณร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

57 นาย สํารวย กันชูผล สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

58 นาย สวิตต� แปPนมา สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

59 นาย พรเทพ ฐานิภัทร� สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

60 นาง อนันต� จินดาสวัสด์ิ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

61 นาง สมาน กฤษนาม สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

62 นาง ขวัญเรือน นนทรารักษ� สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

63 นาง หอมหวล ทองวัตร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

64 นาง สงวน จันทร�สด สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

65 นาง หอมหวล ทองวัตร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

66 นาง สงวน จันทร�สด สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

67 นาง อรพินทร� กกกอ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

68 นาย จําลอง อ่ิมหิรัน สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

69 นางสาว บุญเตือน แดงโชติ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

70 นาย สันติ จาดศร ี สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

71 นาย ดิเรก เพ็ชรศรี สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

72 นาง ลมูล แก�วคง สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

73 นาย เสวก ชีม6วง สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

74 นาย เจริญ ยศสุนทร สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

75 นาง กัญญา อ6อนแสง สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

76 นาย บรรทม อยู6สา สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

77 นาง สีนวน นิ่มปากน้ํา สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

78 นาย นิพนธ� ดาระดาษ สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

79 นาย วีรพล ถมปNVก สหกรณ�ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ�จํากัด นํ้าจืด 

80 นาง เชื่อม จีนขว้ัน กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

81 นาย ประจํา ปานใย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

82 นาย จรัญ สําลีปDOน กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

83 นาย มานะ อ6อนนิ่ม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

84 นาง เปXWยมศิริ จินดาธรรม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

85 นาย พรม ครุฑน�อย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

86 นาย สมพร ชัยยะคํา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

87 นางสาว อรอนงค� ยังเหล็ก กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

88 นาง มาล ี ด�วงวาด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

89 นาง จะเร อํ่าเมือง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 
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90 นาง สุขิตา จันรุน กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

91 นาง ชะโรม บุญเพ็ง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

92 นาง สําเนา ทับทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

93 นาง สํารวย พันธุ�อินทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

94 นาง รุ6งอรุณ เอ่ียมแปลง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

95 นางสาว สายใจ ทับทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

96 นาง จินตนา ทับทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

97 นางสาว งามตา สุขเจริญ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

98 นาง จริยา จิ๋วอยู6 กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

99 นาง ละไม ศรีม6วงสุข กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

100 นาง จําลอง เข็มเพ็ชร กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

101 นางสาว ละเมียด คล�ายคง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

102 นางสาว บุญเสริม ทับทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

103 นางสาว พิมพ�พร ทับทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

104 นาง สุณี เผือกไชย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

105 นางสาว วงษ�เดือน ศรีพิชัย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

106 นาย บุญลือ คงเกตุ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

107 นาง สนาม เอ่ียมแปลง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

108 นาย พศวัต ย้ิมนิยม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

109 นางสาว มนนัทธ ย้ิมนิยม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

110 นาย หยด พระเนตร กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอเมือง นํ้าจืด 

111 นาย สมเด็จ โสประดิษฐ� ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

112 นาย สมบูรณ� ธิมาจร ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

113 นาย ศรีไพร โสจิตร ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

114 นาย ทองดี หลงทอง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

115 นาย ชลอ แพรเอม ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

116 นาย ขวัญ ตาแดง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

117 นาย ทองสุข ธิมาจร ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

118 นาย บุญปDน พุทธิชัย ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

119 นาย ประดิษฐ� คําม่ิง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

120 นาย พร กาวี ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

121 นาย ยวน ธิมาจร ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

122 นาย สิทธิ ธรรมใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

123 นาย อภิชัย อุปนะ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

124 นาย กํ้า ตุ6นใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

125 นาย สมลักษณ� หลงทอง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

126 นาย ต๊ิด ชาเทพ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

127 นาย สุทิน หลงทอง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

128 นาย จันทร� ทานันท� ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

129 นาย สมัย คําปาละ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

130 นาย จรูญ ทะผัด ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

131 นาย สว6าง หล�าต๊ิบ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

132 นาย ประเสริฐ ธรรมใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

ลําดับ คํานําหน�า ช่ือ สกุล องค�กรชุมชนประมงท�องถ่ิน ประเภท 

133 นาย สมพงษ� ตาแดง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

134 นาย คําสน ราชยศ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 
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135 นาย ค[ูณ อินแต�ม ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

136 นาย เดช หลงทอง ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

137 นาย สง6า ตุ6นใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

138 นาย ทวี ลอยปลิว ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

139 นาย จ\อย อุปนะ ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

140 นาย ประยง ทองอิน ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

141 นาย จรูญ ธิมาศิลาเพชร ชุมชนประมงท�องถ่ินนางพญา นํ้าจืด 

142 นาง ประนอม บัวคําปPอ ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

143 นาง ซิว แปงสอน ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

144 นาย วิโรจน� วงค� ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

145 นางสาว ลํายงค� จันทร�สว6าง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

146 นาง ชิดชนก เทียนนุ6ม ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

147 นาย จําลอง แก�วเงิน ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

148 นาง ปราณี โพธิ์แก�ว ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

149 นาย ลําดวน โคฆะมาย ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

150 นาง น�อย สีมา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

151 นาย ซิง สีมา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

152 นาง อุไร โพธิ์ทวี ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

153 นาง อ6อนจันทร� หลวงเรือง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

154 นาย สนม พลอาสา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

155 นาย เกรียงไกร ใหลทา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

156 นาย พยอม มีอินทร�ถา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

157 นาย พรปวิทย� เอ้ืออังกูรธนะดี ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

158 นางสาว ฐานรินทร� เท�ออังกูรธนะดี ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

159 นางสาว พายุ มีอินทร�ถา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

160 นางสาว ณัฏฐ�ชุภา เอ้ืออังกูรธนะดี ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

161 นาง บุญใหล แก�วเงิน ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

162 นาง ชาญศักด์ิ รังแก�ว ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

163 นาง นวลนิตย� ทับทิมทอง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

164 นาง ลําดวน สุขคํา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

165 นาย เหล็ง สุขคํา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

166 นาง บัวเรียน เทพสุทา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

167 นาย ประนพ ใจตุ�ย ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

168 นาง ทัศนีย� ใจตุ�ย ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

169 นาง บัวลา โพธิ์เนตร ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

170 นาย พิเชษฐ� โพธิ์เนตร ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

171 นาย เฉ่ือย จันทร�สว6าง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

172 นาย เชน จันทร�สว6าง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

173 นาง มะลิ เกตุนิล ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

174 นาง คําพันธุ� ใจตุ�ย ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

175 นาย สุรศักด์ิ ใจตุ�ย ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

176 นาง จุฑาทิพย� เมืองมา ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

177 นาง ตัน ละล ี ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

178 นาย สนิท สีมาเหล็ก ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

179 นาง สุนิสา ตาแก�ว ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 

180 นาง กันยา ทับทิมทอง ประมงท�องถ่ินแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหารจากปลา แปรรูป 
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181 นาย วรเมศฐ� เรืองธิติกุลชัย ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

182 นาย สมนึก ขุนพิพัก ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

183 นาย พินัย อ่ิมทรัพย� ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

184 นาง บังอร เกตุเล็ก ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

185 นาย สายทอง กาใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

186 นาย ชาญ คลังกร ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

187 นาง สะม\วย ฮวบกระโทก ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

188 นาง สีวัน อินป̀อก ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

189 นาย บุญช6วย อินชื่น ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

190 นาย เฉลียว อํ่าพูล ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

191 นาง นิรันดร� ขุนพิทัก ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

192 นาง จันทรา วรศิลปL ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

193 นาย เดียว จุลบุตร ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

194 นาย สําอางค� อบเชย ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

195 นาย สุรชาติ สีทา ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

196 นาย จรูณ มาอ�อม ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

197 นาย รัชกิจ จุลบุตร ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

198 นาย ยอดเข่ือน แก6นตะนุ ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

199 นาย เดช จุลบุตร ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

200 นาย วิโรจน� ต6ายต6อผล ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

201 นาย อํานวย ชมภูน�อย ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

202 นาย เฉย โนจรมา ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

203 นาย เชิดชัย โนจรมา ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

204 นาย ทองแดง หลักทอง ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

205 นาย ชํานาญ เพชรสุวรรณ� ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

206 นาย สมุทร ทะนะ ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

207 นาย ลําดวน ทิพยศ ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

208 นาง เด6นดวง แก�วสุข ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

209 นาย อุดม ชมภูน�อย ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

210 นาย วิมล กาวิใจ ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

211 นาย หลี แก�วเงิน ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

212 นางสาว ชญาน ี ตะพรมมิน ชุมชนประมงท�องถ่ินท6าปลาเก6า นํ้าจืด 

213 นาย ศักด์ิดา วสุธารัฐ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

214 นาย  ุสุนัน พลอยสีสังข� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

215 นางสาว สายพิณ ขุนนาเกตุ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

216 นาง อัจฉราภรณ� คงตาล กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

217 นาง สํารวย มีอุบล กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

218 นาง จํานง ต6ายทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

219 นางสาว วรรณพร ต6ายทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

220 นาย อัมพร เครือน้ําคาํ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

221 นาง นุชนาฎ เอมสอาด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

222 นาย วิสูตร ส�มจันทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

223 นาย ปกรณ� ส�มจันทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

224 นาย จักรพล ส�มจันทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

225 นาย สุริยา ส�มจันทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

226 นาย วิโรจน� เกตุสุวรรณ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 
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227 นาย วิโรจน� เชื้อต6าย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

228 นาง ม�วน เชื้อต6าย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

229 นาย ทิม ยันนาวา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

230 นาง สมบูรณ� ยานนาวา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

ลําดับ คํานําหน�า ช่ือ สกุล องค�กรชุมชนประมงท�องถ่ิน ประเภท 

231 นาย ดําเนิน พรมหา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

232 นางสาว ทิพวรรณ เชื้อต6าย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

233 นาย ธนพัชญ� พิมจันทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

234 นาง เบญจมา เม6นวังแดง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

235 นาง น�อย สังวาล กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

236 นาย ชลอ แสงชาวนา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

237 นางสาว กุลนาถ เชื้ออินทร� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

238 นาง จํารัส ทองทา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

239 นาย เฉลิมเกียรติ คงตาล กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

240 นาย เดชาชัย ปDญญา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

241 นาง ขวัญเลียม เรืองเดช กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

242 นาย วิศนุ เกตุเชื้อจีน กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

243 นาง จําลอง กลิ่นสุคนธ� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

244 นาง กิมไล� ขําประสิทธ์ิ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

245 นาย เฉลิม ขําประสิทธ์ิ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

246 นาย แฉล�ม ขําประสิทธ์ิ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

247 นาย ชรินทร� ทองทา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

248 นาง โรมใจ ทองทา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

249 นาย อุ6นเรือน ทองทา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

250 นาย สมพงษ� เชาว�โพธ์ิทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

251 นาย บุญช6วย ทองทา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

252 นาง วัชราณา พุฒมาลา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

253 นาง นภาทิพย� เพ็ชรชายา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

254 นางสาว อุทิตย� จิ๋วอยู6 กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

255 นาย พิจิตร ธนูสา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

256 นาย สุเมธ ถือแก�ว กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

257 นาย อภัย เขียวเพ็ชร กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

258 นาย ชาคริต ชูทอง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในกระชังแม6น้ําน6านอําเภอตรอน เพาะเลี้ยง 

259 นาย ประดิษฐ� ดิษฐรัตน� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

260 นาย เรืองเดช จันทร�บุญ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

261 นาย อาทร แสงแจ6ม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

262 นาย ยรรยงค� ฤทธ์ิประวัติ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

263 นาย ลือ เกิดสาย กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

264 นาย สมควร เลี้ยงประเสริฐ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

265 นาย นิพิฐพนธ� ดิษฐรัตน� กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

266 นาย วินัย เอ่ียมสกุล กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

267 นาย สมศักด์ิ โพธิ์สุข กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

268 นาย โกย เลี้ยงประเสริฐ กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

269 นาง ณภัคษนันท� คตสุข กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

270 นาย วิโรจน� จันทร�ยาง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

271 นาย สมมาตร จันทร�โฉม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 
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272 นาย มาณพ ศรีขํามี กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

273 นาง น้ําค�าง ม6วงมุด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

274 นาย อํานวย ม6วงมุด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

275 นางสาว วีณารัตน� ม6วงมุด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

276 นาย เสกสรร อยู6เย็น กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

277 นาย นุกูล อยู6ทิม กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

278 นางสาว กมลวรรณ ม6วงมุด กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

279 นาง พยอม แก�วจินดา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

280 นาย ชยุตพงศ� แก�วจินดา กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

281 นาย สมนึก แตงคง กลุ6มผู�เลี้ยงปลาในบ6อดินอําเภอเมืองอุตรดิตถ� เพาะเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5. จํานวนและพ้ืนที่แหล#งนํ้าป=ด 

 จํานวนแหล6งน้ําปNดในจังหวัดอุตรดิตถ� มีจํานวนรวม 455 แห6ง มีพื้นที่ผิวนํ้า รวม 85,133.40 ไร6 

ตารางท่ี  แสดงจํานวนพ้ืนท่ีแหล6งน้ําปNดในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ� แยกเป)นรายอําเภอ 

พ้ืนที่/อําเภอ จํานวน (แห#ง) พ้ืนที่ (ไร#) 

อําเภอตรอน 51 50.00 

อําเภอทองแสนขัน 23 273.00 

อําเภอท6าปลา 95 54,970.80 

อําเภอนํ้าปาด 26 126.80 

อําเภอบ�านโคก 72 963.50 

อําเภอพิชัย 59 6,466.00 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ� 44 14,371.50 

อําเภอลับแล 63 7,611.80 

อําเภอฟากท6า 22 300.00 

รวม 455 85,133.40 

ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 
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6. จํานวนและพ้ืนที่แหล#งนํ้าจืด 

 จํานวนแหล6งน้ําจืดในจังหวัดอุตรดิตถ� มีจํานวนรวม 7 แห6ง  

ตารางท่ี  แสดงจํานวนพ้ืนท่ีแหล6งน้ําปNดในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ� แยกเป)นรายอําเภอ 

ข�อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2563 

รายช่ือพ้ืนที่แหล#งนํ้าจืด 

ที ่ ช่ือแหล#งนํ้า ตําบล อําเภอ เน้ือที่ 
1 หนองนาเกลือ ฝายหลวง ลับแล 43 

2 คลองฝายจอมแจ�ง ชัยชุมพล ลับแล 15 

3 ฝายคลองสมเด็จ ชัยชุมพล ลับแล 10 

4 คลองข6อย ด6านแม6คํามัน ลับแล 5 

5 คลองคล�า ด6านแม6คํามัน ลับแล 5 

6 คลองด6านแม6คํามัน ด6านแม6คํามัน ลับแล 40 

7 คลองทุ6งย้ัง ด6านแม6คํามัน ลับแล 15 

8 คลองไผ6 ด6านแม6คํามัน ลับแล 12 

9 คลองพระสวัสด์ิ ด6านแม6คํามัน ลับแล 50 

10 คลองยม ด6านแม6คํามัน ลับแล 8 

11 คลองห�วยม6วง ด6านแม6คํามัน ลับแล 4 

12 อ6างเก็บนํ้าพัฒนาที่ดิน ด6านแม6คํามัน ลับแล 3 

13 บึงมาย ด6านแม6คํามัน,ทุ6งย้ัง ลับแล 6,800 

14 คลองขาด ทุ6งย้ัง ลับแล 25 

15 คลองช�าง ทุ6งย้ัง ลับแล 24 

16 คลองตาบู ทุ6งย้ัง ลับแล 12 

17 คลองพระเสด็จ ทุ6งย้ัง ลับแล 43 

18 คลองสะพานตาบู6 ไผ6ล�อม ลับแล 12 

19 หนองพระแล ฝายหลวง ลับแล 53 

20 ห�วยขม้ิน ฝายหลวง ลับแล 41 

21 ห�วยนํ้าโจน ฝายหลวง ลับแล 41 

22 ห�วยหนองยายทิพย� ฝายหลวง ลับแล 12 

23 เหมืองแบน ฝายหลวง ลับแล 16 
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24 คลองทรายงาม ฝายหลวง ลับแล 10 

25 คลองนาหวาย ฝายหลวง ลับแล 2 

26 คลองนาเหล็ก ฝายหลวง ลับแล 2 

27 คลองฝายปูbอินทร� ฝายหลวง ลับแล 3 

28 คลองแม6พร6อง ฝายหลวง ลับแล 35 

29 คลองรอบวัดม6อนใหญ6 ฝายหลวง ลับแล 5 

30 ค�างบอกไฟ ฝายหลวง ลับแล 6 

31 ทุ6งต๊ักแตน ฝายหลวง ลับแล 2 

32 ทุ6งแม6ล6าม ฝายหลวง ลับแล 1 

33 ฝายต�นต�อง ฝายหลวง ลับแล 3 

34 ฝายหัวดอย ฝายหลวง ลับแล 3 

35 สระน้าํร�องปูbจง ฝายหลวง ลับแล 2 

36 สระน้าํหนองไผ6 ฝายหลวง ลับแล 2 

37 สระแม6โปbง ฝายหลวง ลับแล 5 

38 อ6างชําต�นม6วง ฝายหลวง ลับแล 10 

39 ฮ6องงิ้ว ฝายหลวง ลับแล 12 

40 ฮ6องหม�อ ฝายหลวง ลับแล 3 

41 ฮ6องไหล ฝายหลวง ลับแล 15 

42 คลองบ�านแม6บก แม6พูล ลับแล 4 

43 ฝายเด6นอ�าย แม6พูล ลับแล 3 

44 ฝานนํ้าล�นห�วยโปbง แม6พูล ลับแล 12 

45 ฝายหมาก แม6พูล ลับแล 4 

46 ฝายห�วยไต� แม6พูล ลับแล 4 

47 คลองหลังเทศบาล ศรีพนมมาศ ลับแล 10 

48 คลองแม6พร6อง ชัยชุมพล ลับแล 20 

49 สระ รร.บ�านนํ้าใส ชัยชุมพล ลับแล 2 

50 อ6างเก็บนํ้าบ�านน้าํใส ชัยชุมพล ลับแล 4.5 

51 หนองแช6แห�ง ด6านแม6คํามัน ลับแล 37 

52 บ6อช�างล�วง ทุ6งย้ัง ลับแล 20 

53 สระสารณะหนองเคียน ทุ6งย้ัง ลับแล 20 

54 หนองเทียน ทุ6งย้ัง ลับแล 28 
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55 อ6างเก็บนํ้าพงกะช ี ทุ6งย้ัง ลับแล 8 

56 สระน้าํ รร.ลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล 2 

57 สระปูbมูล ฝายหลวง ลับแล 2 

58 สระปูbศักด์ิ ฝายหลวง ลับแล 4 

59 สระปูbเสริฐ ฝายหลวง ลับแล 2 

60 สระห�วยผักบุ�ง ฝายหลวง ลับแล 8 

61 อ6างเก็บนํ้าวัดม6อนน�อย ฝายหลวง ลับแล 4 

62 อ6างเก็บนํ้าห�วยปูbเจ�า ฝายหลวง ลับแล 3 

63 หนองจิกรี บ6อทอง ทองแสนขัน 2 

64 หนองปPองปลาไหล บ6อทอง ทองแสนขัน 3 

65 หนองปลาไหล บ6อทอง ทองแสนขัน 12 

66 หนองกอก ปbาคาย ทองแสนขัน 15 

67 หนองตาเหลือ ปbาคาย ทองแสนขัน 7 

68 บุ6งน้ําหัก ผักขวง ทองแสนขัน 4 

69 บุ6งตะเพียนทอง ร�องลึก ทองแสนขัน 11 

70 สระเก็บน้ําหนองโปร6ง น้ําพี ้ ทองแสนขัน 30 

71 สระเก็บน้ําห�วยผึ้ง น้ําพี ้ ทองแสนขัน 50 

72 หนองนกกระทา ปbาคาย ทองแสนขัน 8 

73 หนองพยอม ปbาคาย ทองแสนขัน 8 

74 ประมง รร. บ�านห�วยปลาดุก น้ําพี ้ ทองแสนขัน 2 

75 ประมง รร. บ�านน้ําพี้มิตรภาพ น้ําพี ้ ทองแสนขัน 2 

76 รร.บ�านนาลับแลง น้ําพี ้ ทองแสนขัน 2 

77 ทํานบปลาหนองพนัง บ6อทอง ทองแสนขัน 11 

78 ประมง รร. เลอเดชประชานุเคราะห� บ6อทอง ทองแสนขัน 2 

79 ประมง รร. ท6าช�าง บ6อทอง ทองแสนขัน 2 

80 สระน้าํบ�านปางหม่ิน บ6อทอง ทองแสนขัน 6 

81 สระน้าํบ�านแสนขัน บ6อทอง ทองแสนขัน 1 

82 สระน้าํบ�านปbาคาย ปbาคาย ทองแสนขัน 9 

83 สระน้าํบ�านวังปลากด ปbาคาย ทองแสนขัน 9 

84 กสช. บ�านปางวุ�น ผักขวง ทองแสนขัน 2 

85 ทํานบปลาหนองรี ผักขวง ทองแสนขัน 20 
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86 ประมง รร. บ�านน้ําหมีใหญ6 ผักขวง ทองแสนขัน 2 

87 สระน้าํบ�านร6องลึก ผักขวง ทองแสนขัน 0.5 

88 สระน้าํบ�านวังโปbง ผักขวง ทองแสนขัน 0.5 

89 อ6างเก็บนํ้าบ�านหนองหอย น้ําพี ้ ทองแสนขัน 10 

90 สระสาธารณะประโยชน�บ�านเนินทอง1 ผักขวง ทองแสนขัน 4 

91 สระสาธารณะประโยชน�บ�านเนินทอง2 ผักขวง ทองแสนขัน 2 

92 อ6างเก็บนํ้าห�วยผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน 3 

93 อ6างเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ผักขวง ทองแสนขัน 10 

94 สระห�วยบง บ�านเนินหินแดง ปbาคาย ทองแสนขัน 10 

95 สระสาธารณะบ�านหมีน�อย ผักขวง ทองแสนขัน 5 

96 อ6างเก็บนํ้าชาํตามด  ผักขวง ทองแสนขัน 8 

97 อ6างเก็บนํ้าห�วยเบี้ยใหญ6 บ�านเสี้ยว ฟากท6า 10 

98 อ6างเก็บนํ้าห�วยบ6อตูม ฟากท6า ฟากท6า 10 

99 อ6างเก็บนํ้าห�วยลึก ฟากท6า ฟากท6า 45 

100 อ6างเก็บนํ้าห�วยกลาง สองคอน ฟากท6า 24 

101 อ6างเก็บนํ้าห�วยไข6เขียด สองคอน ฟากท6า 6 

102 อ6างเก็บนํ้าห�วยฆอง สองคอน ฟากท6า 55 

103 อ6างเก็บนํ้าห�วยเทิบ สองคอน ฟากท6า 35 

104 แหล6งน้ําบ�านวังอ�อ สองคอน ฟากท6า 5 

105 กสช. บ�านเด่ิน บ�านเสี้ยว ฟากท6า 1 

106 กสช. บ�านนาแซง บ�านเสี้ยว ฟากท6า 1 

107 กสช. บ�านหัวทุ6ง บ�านเสี้ยว ฟากท6า 3 

108 กสช. บ�านหนองปbาต้ิว บ�านเสี้ยว ฟากท6า 0.5 

109 ประมงรร. บ�านเด่ิน บ�านเสี้ยว ฟากท6า 2 

110 ประมงรร. บ�านวังหนองอ�อ บ�านเสี้ยว ฟากท6า 2 

111 ประมงรร. บ�านหัวทุ6ง บ�านเสี้ยว ฟากท6า 2 

112 แหล6งน้ําบ�านเด่ิน บ�านเสี้ยว ฟากท6า 5 

113 กสช. บ�านนาหน่ํา ฟากท6า ฟากท6า 1 

114 ทํานบปลาโปร6งน�อย ฟากท6า ฟากท6า 10 

115 ทํานบปลาห�วยสุน ฟากท6า ฟากท6า 30 

116 สระน้าํบ�านนาหนํ่า ฟากท6า ฟากท6า 2 
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117 แหล6งน้ําบ�านปากท6า ฟากท6า ฟากท6า 4 

118 กสช. บ�านโพนดู6 สองคอน ฟากท6า 2 

119 กสช. บ�านวังกอง สองคอน ฟากท6า 1 

120 กสช. บ�านสองคอน สองคอน ฟากท6า 0.5 

121 ทํานบปลาหนองดู6 สองคอน ฟากท6า 20 

122 ทํานบปลาห�วยโปร6งยาว สองคอน ฟากท6า 15 

123 ประมงรร. บ�านวังขวัญ สองคอน ฟากท6า 0.5 

124 ประมงรร. บ�านวังทอง สองคอน ฟากท6า 2 

125 ประมงรร.วัดโพนดู6 สองคอน ฟากท6า 3.5 

126 สระน้าํบ�านสองคอน สองคอน ฟากท6า 2 

127 อ6างเก็บนํ้าชาํบง นาขุม บ�านโคก 1.5 

128 อ6างเก็บนํ้าห�วยใคร� นาขุม บ�านโคก 70 

129 อ6างเก็บนํ้าห�วยเหล6า นาขุม บ�านโคก 60 

130 อ6างเก็บนํ้าล�องเปXยก บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

131 อ6างเก็บนํ้าห�วยจกปก บ6อเบ้ีย บ�านโคก 5 

132 อ6างเก็บนํ้าห�วยผักหอม บ6อเบ้ีย บ�านโคก 30 

133 อ6างเก็บนํ้าห�วยไผ6 บ6อเบ้ีย บ�านโคก 6 

134 อ6างเก็บนํ้าห�วยยาง บ6อเบ้ีย บ�านโคก 200 

135 อ6างเก็บนํ้าห�วยยาง บ6อเบ้ีย บ�านโคก 30 

136 อ6างเก็บนํ้าบ�านน้าํแพ บ�านโคก บ�านโคก 79 

137 อ6างเก็บนํ้าบ�านใน บ�านโคก บ�านโคก 6 

138 อ6างเก็บนํ้าหลังโรงเรียนบ�านโคก บ�านโคก บ�านโคก 10 

139 อ6างเก็บนํ้าห�วยตาหลอ บ�านโคก บ�านโคก 10 

140 อ6างเก็บนํ้าห�วยนํ้าแพ บ�านโคก บ�านโคก 20 

141 อ6างเก็บนํ้าห�วยแม6ลูกอ6อน บ�านโคก บ�านโคก 20 

142 อ6างเก็บนํ้าห�วยแสนคํา บ�านโคก บ�านโคก 5 

143 อ6างเก็บนํ้าห�วยไฮ บ�านโคก บ�านโคก 4 

144 อ6างเก็บนํ้าอ6างนํ้าสุม บ�านโคก บ�านโคก 50 

145 ฝายน้าํล�นบ�านวังสัมพันธ� ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 20 

146 อ6างเก็บนํ้าลําน้าํปาด ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 30 

147 อ6างเก็บนํ้าห�วยน�อยคา ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 6 
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148 อ6างเก็บนํ้าห�วยยศ ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 10 

149 อ6างเก็บนํ้าห�วยเฮี้ย ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 50 

150 ฝายน้าํล�นหินก6อบ�านห�วยไผ6 บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

151 หนองแขม บ6อเบ้ีย บ�านโคก 17 

152 กสช. บ�านสุมข�าม นาขุม บ�านโคก 2 

153 ทํานบห�วยโครงหมี นาขุม บ�านโคก 8 

154 ทํานบดินห�วย นาขุม บ�านโคก 10 

155 ประมงโรงเรียนบ�านม6วงชุม นาขุม บ�านโคก 2 

156 ฝายน้าํล�นนาหนองหอย นาขุม บ�านโคก 2 

157 ฝายน้าํล�นนาค�อ นาขุม บ�านโคก 4 

158 ฝายน้าํล�นขอนเห็ดบด นาขุม บ�านโคก 2 

159 ฝายน้าํล�นท6าขมุก นาขุม บ�านโคก 2 

160 ฝายน้าํล�นนากระเซาะ นาขุม บ�านโคก 2 

161 ฝายน้าํล�นปbาเต�น นาขุม บ�านโคก 2 

162 ฝายน้าํล�นผาฮาด นาขุม บ�านโคก 2 

163 ฝายน้าํล�นร�องปbาเผ็ด นาขุม บ�านโคก 2 

164 ฝายน้าํล�นหนองจอก นาขุม บ�านโคก 2 

165 ฝายน้าํล�นห�วยขอนแก6น นาขุม บ�านโคก 2 

166 ฝายน้าํล�นห�วยใคร� นาขุม บ�านโคก 3 

167 ฝายน้าํล�นห�วยน�อย นาขุม บ�านโคก 3 

168 ฝายน้าํล�นห�วยเหล6า นาขุม บ�านโคก 3 

169 ฝายน้าํล�นหาดชายงาม นาขุม บ�านโคก 2 

170 ฝายน้าํล�นหินก6อห�วยใคร� นาขุม บ�านโคก 4 

171 ฝายประชานาโปร6งห�วยใคร� นาขุม บ�านโคก 2 

172 ฝายประชาอาสาบ�านสุมข�าม นาขุม บ�านโคก 2 

173 โรงเรียนบ�านสุดข�าม นาขุม บ�านโคก 2 

174 สระน้าํนาชุม นาขุม บ�านโคก 1 

175 สระน้าํบ�านปางควาย นาขุม บ�านโคก 1 

176 สระน้าํบ�านสุมข�าม นาขุม บ�านโคก 2 

177 สระน้าํบ�านห�วยใคร� นาขุม บ�านโคก 1 

178 แหล6งน้ําบ�านนาขุม นาขุม บ�านโคก 1 
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179 อ6างเก็บนํ้าบ�านชาํบง นาขุม บ�านโคก 1.5 

180 ฝายน้าํล�นหินห6อบ�านบ6อเบี้ย บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

181 ฝายน้าํล�นหินบ6อห�วยขาม บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

182 ฝายน้าํล�นหินก6อห�วยไผ6 บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

183 สระน้าํบ�านเด6นชาติ บ6อเบ้ีย บ�านโคก 2 

184 สระน้าํบ�านบ6อเบ้ีย บ6อเบ้ีย บ�านโคก 1 

185 กสช.บ�านน้ําแพ บ�านโคก บ�านโคก 1 

186 กสช.โรงเรียนบ�านโคก บ�านโคก บ�านโคก 9 

187 กสช.บ�านน�อยน้ําแพ บ�านโคก บ�านโคก 4 

188 กสช.โรงเรียนบ�านโคก บ�านโคก บ�านโคก 10 

189 ทํานบปลาหนองไม�หน�าเดียว บ�านโคก บ�านโคก 30 

190 ทํานบปลาโคกล6าม บ�านโคก บ�านโคก 12 

191 ฝายน้าํแพ บ�านโคก บ�านโคก 1 

192 ฝายน้าํล�นห�วยขอนเห็ดบด บ�านโคก บ�านโคก 2 

193 ฝายน้าํล�นห�วยขอนเห็ดผุด บ�านโคก บ�านโคก 5 

194 ฝายน้าํล�นห�วยนํ้าสุม บ�านโคก บ�านโคก 0.5 

195 ฝายน้าํล�นห�วยปbาก\อย บ�านโคก บ�านโคก 2 

196 ฝายประชาอาสาฝากนา บ�านโคก บ�านโคก 1 

197 ฝายประชาอาสาห�วยน้ําลุ6ม บ�านโคก บ�านโคก 2 

198 สระน้าํชาํบง บ�านโคก บ�านโคก 1 

199 สระน้าํบ�านฝากนา บ�านโคก บ�านโคก 1 

200 สระน้าํปากกะบาก บ�านโคก บ�านโคก 1 

201 สระน้าํโปbง บ�านโคก บ�านโคก 4 

202 สระน้าํห�วยโปbง บ�านโคก บ�านโคก 2 

203 สระน้าํห�วยโปbงเสี้ยว บ�านโคก บ�านโคก 1 

204 กสช.บ�านห�วยน�อยกา ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 3 

205 กสช.วัดจอมแจ�ง ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 1 

206 ฝายน้าํล�น คสล.ห�วยค�อให� ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 3 

207 ฝายน้าํล�นบ�านบ6อเบี้ย ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 5 

208 ฝายน้าํล�นบ�านม6วงเจ็ดต�น ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 15 

209 ฝายน้าํล�นห�วยแปรง ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 3 
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210 ฝายน้าํล�นห�วยไฮ ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 2 

211 ฝายประชาอาสาบ�านวังสัมพันธ� ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 1 

212 ฝายประชาอาสาห�วยค�อเหนือ ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 1 

213 โรงเรียนบ�านน้าํจืดสามัคคี ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 2 

214 สระน้าํบ�านม6วงเจ็ดต�น ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 2 

215 สระน้าํบ�านม6วงเจ็ดต�น ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 5 

216 สระน้าํบ�านวังสัมพันธ� ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 1 

217 สระน้าํบ�านห�วยยศ ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 2 

218 สระน้าํบ�านน�อยกา ม6วงเจ็ดต�น บ�านโคก 3 

219 เข่ือนอุตรดิตถ� ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 15 

220 อ6างเก็บนํ้าห�วยหนองปล�อง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 80 

221 เขาแม6แล ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 30 

222 อ6างเก็บนํ้าห�วยม6วง หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถ� 40 

223 บ�านทุ6งแสนตอ แสนตอ เมืองอุตรดิตถ� 10 

224 ทุ6งกะโล6 คุ�งตะเภา เมืองอุตรดิตถ� 7,042 

225 บุ6งตาดํา คุ�งตะเภา เมืองอุตรดิตถ� 10 

226 หนองบัว ท6าเสา เมืองอุตรดิตถ� 8 

227 บุ6งคุก ท6าอิฐ เมืองอุตรดิตถ� 30 

228 แหล6งน้ําธรรมชาติ ท6าอิฐ เมืองอุตรดิตถ� 10 

229 บุ6งวัดกลาง บ�านเกาะ เมืองอุตรดิตถ� 100 

230 หนองอ�ายบ�อง บ�านเกาะ เมืองอุตรดิตถ� 10 

231 ห�วยไผ6 บ�านเกาะ เมืองอุตรดิตถ� 25 

232 บุ6งวังงิ้ว ปbาเซ6า เมืองอุตรดิตถ� 50 

233 ห�วยโปbงแดงยาว ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 50 

234 หนองชุมแสง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ� 10 

235 สระน้าํประจําหมู6บ�าน วังดิน เมืองอุตรดิตถ� 20 

236 บุ6งจิก หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 50 

237 สระน้าํ สปก. หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 20 

238 หนองบัว หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 15 

239 หนองรี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 30 

240 คลองน้ําริด น้ําริด เมืองอุตรดิตถ� 34 
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241 คลองชายเขา น้ําริด เมืองอุตรดิตถ� 15 

242 ห�วยนํ้ากลิ้ง น้ําริด เมืองอุตรดิตถ� 11 

243 คลองห�วยหวาย วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ� 15 

244 คลองไม�แดง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ� 4 

245 บุ6งปbายาง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ� 45 

246 ห�วยภูนก ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ� 8 

247 หนองกระพัง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 12 

248 ทํานบปลาทุ6งกะโล6 คุ�งตะเภา เมืองอุตรดิตถ� 100 

249 บุ6งตาดํา คุ�งตะเภา เมืองอุตรดิตถ� 1 

250 บุ6งยายส ี คุ�งตะเภา เมืองอุตรดิตถ� 1.5 

251 หนองข�างเพลียง ท6าเสา เมืองอุตรดิตถ� 37 

252 บุ6งปbาเซ6า บ�านเกาะ เมืองอุตรดิตถ� 190 

253 กสช. ห�วยบง ปbาเซ6า เมืองอุตรดิตถ� 7 

254 ประมง รร.ทุ6งกะโล6วิทยา ปbาเซ6า เมืองอุตรดิตถ� 2 

255 หนองกลาย ปbาเซ6า เมืองอุตรดิตถ� 6 

256 อ6างเก็บนํ้าห�วยนํ้าจาง ปbาเซ6า เมืองอุตรดิตถ� 53 

257 สระเก็บน้ําประจําหมู6บ�าน ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 5 

258 สระเก็บน้ําประจําหมู6บ�าน ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 3 

259 สระเก็บน้ําประจําหมู6บ�าน ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 15 

260 สระเก็บน้ําประจําหมู6บ�าน ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 8 

261 สระเก็บน้ําประจําหมู6บ�าน ผาจุก เมืองอุตรดิตถ� 8 

262 ทํานบหนองปลาแขม หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 16 

263 หนองรี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 8 

264 หนองรี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ� 25 

265 รร.หาดงิ้ว หาดง้ิว เมืองอุตรดิตถ� 2 

266 อ6างเก็บนํ้าแม6เฉย ด6านนาขาม เมืองอุตรดิตถ� 181 

267 ฝายน้าํชาํ นํ้าอ6าง ตรอน 250 

268 สระสาธารณะข6อยสูง ข6อยสูง ตรอน 11 

269 หนองอ�อ ข6อยสูง ตรอน 40 

270 สระน่าํบ�านน้าํอ6าง นํ้าอ6าง ตรอน 2 

271 สระน้าํบ�านหลวงปbายาง นํ้าอ6าง ตรอน 1 
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272 หนองนํ้าหลวง นํ้าอ6าง ตรอน 5 

273 หนองสามารถ นํ้าอ6าง ตรอน 10 

274 หนองหัวดอน นํ้าอ6าง ตรอน 10 

275 หนองเฮี้ย นํ้าอ6าง ตรอน 14 

276 ห�วยคางคก นํ้าอ6าง ตรอน 25 

277 ร6องห�วยกาบ บ�านแก6ง ตรอน 20 

278 สระน้าํบ�านพงสะตือ บ�านแก6ง ตรอน 2 

279 หนองขุมหิน บ�านแก6ง ตรอน 29 

280 หนองเชียงทอง บ�านแก6ง ตรอน 10 

281 หนองยายดง บ�านแก6ง ตรอน 25 

282 หนองยาว บ�านแก6ง ตรอน 17 

283 หนองรองตาใจ บ�านแก6ง ตรอน 0 

284 หนองโสน บ�านแก6ง ตรอน 8 

285 บึงท6าอวน วังแดง ตรอน 0 

286 สระน้าํบ�านใหม6 วังแดง ตรอน 4 

287 หนองเจน วังแดง ตรอน 12 

288 หนองตับ วังแดง ตรอน 1 

289 หนองตุ�ม วังแดง ตรอน 15 

290 หนองนํ้าขาว วังแดง ตรอน 11 

291 หนองบัวขาว วังแดง ตรอน 10 

292 หนองใหญ6 วังแดง ตรอน 25 

293 บึงพาด หาดสองแคว ตรอน 250 

294 หนองตาทัย หาดสองแคว ตรอน 13 

295 หนองหิน หาดสองแคว ตรอน 11 

296 ประมงโรงเรียนบ�านข6อยสูง ข6อยสูง ตรอน 2 

297 คลองน้ําหลง นํ้าอ6าง ตรอน 22 

298 ทํานบปลาทุ6งน้าํลัด นํ้าอ6าง ตรอน 20 

299 บึงสกัด นํ้าอ6าง ตรอน 413 

300 ฝายล6องสะแล6ง นํ้าอ6าง ตรอน 18 

301 สระ  รพช. นํ้าอ6าง ตรอน 4 

302 ทํานบปลาบึงก�อม บ�านแก6ง ตรอน 39 
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303 ทํานบปลาบึงบอน บ�านแก6ง ตรอน 24 

304 บึงสลิด บ�านแก6ง ตรอน 50 

305 ประมงโรงเรียนบ�านพงสะตือ บ�านแก6ง ตรอน 2 

306 ประมงโรงเรียนตรอนตรีสินธ� บ�านแก6ง  3 

307 หนองคล�า บ�านแก6ง  12 

308 หนองบึงบอน บ�านแก6ง  45 

309 หนองวัวแดง บ�านแก6ง  125 

310 ทํานบปลาสระน้าํน�อมเกล�า วังแดง  20 

311 บึงทับกระดาน วังแดง  127 

312 ประมงโรงเรียนชุมชนบ�านวังหิน วังแดง  2 

313 ประมงโรงเรียนบ�านใหม6เยาวชน วังแดง  2 

314 ประมงโรงเรียนบ�านพิกุลทอง วังแดง  2 

315 ประมงโรงเรียนบ�านแหลมคูณ วังแดง  2 

316 ห�วยหนองปลาดุก บ�านแก6ง  25 

317 ประมงโรงเรียนบ�านแหลมคูณ บ�านแก6ง  12 

318 อ6างเก็บนํ้าห�วยคลองเหมือง นายาง พิชัย 75 

319 หนองท6ายวน คอรุม พิชัย 5 

320 หนองกระเทียม คอรุม พิชัย 10 

321 หนองชะลาน คอรุม พิชัย 200 

322 หนองตาคุ�ม คอรุม พิชัย 2 

323 หนองยาว คอรุม พิชัย 40 

324 หนองอ�อ คอรุม พิชัย 80 

325 บึงหาดกรวด ท6ามะเฟMอง พิชัย 2 

326 หนองปลานา ท6าสัก พิชัย 1 

327 หนองหัวเรือ ท6าสัก พิชัย 25 

328 หนองยาว นายาง พิชัย 10 

329 หนองสามสระ นายาง พิชัย 10 

330 ขุมขาว นาอิน พิชัย 150 

331 ขุมหิน นาอิน พิชัย 150 

332 ทุมบัว นาอิน พิชัย 100 

333 บึงหล6ม นาอิน พิชัย 900 
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334 บุ6งหน�าเมือง ในเมือง พิชัย 3 

335 บุ6งวังท6าช�าง ในเมือง พิชัย 8 

336 หนองปลิง ในเมือง พิชัย 10 

337 บึงเบิก บ�านโคน พิชัย 1687 

338 สระน้าํหมู6 4 บ�านโคน พิชัย 21 

339 บึงช6อ บ�านโคน พิชัย 2055 

340 บุงสมอพิเพก บ�านดารา พิชัย 15 

341 หนองวงพาดใหญ6 บ�านหม�อ พิชัย 60 

342 คลองยายทอง พยาแมน พิชัย 1 

343 บึงท6าช�าง พยาแมน พิชัย 10 

344 บึงท6าช�าง พยาแมน พิชัย 5 

345 บึงบัว พยาแมน พิชัย 250 

346 บึงน้ําด�านตะวันตก ไร6อ�อย พิชัย 45 

347 บึงน้ําด�านตะวันออก ไร6อ�อย พิชัย 50 

348 บึงปลาซ6าน ไร6อ�อย พิชัย 60 

349 บึงปbาเรือง ไร6อ�อย พิชัย 5 

350 บึงฟPาเรือง ไร6อ�อย พิชัย 58 

351 หนองขอน ไร6อ�อย พิชัย 30 

352 หนองชุมแสง ไร6อ�อย พิชัย 60 

353 หนองระหาร ไร6อ�อย พิชัย 120 

354 ประมงโรงเรียนบ�านคองโก ไร6อ�อย พิชัย 2 

355 ประมงโรงเรียนบึงท6ายวน ไร6อ�อย พิชัย 2 

356 โรงเรียนบ�านนางทับยา ท6ามะเฟMอง พิชัย 2 

357 ประมงโรงเรียนปนองพุทราวิริยา ท6ามะเฟMอง พิชัย 2 

358 ประมงโรงเรียนบ�านวัดดอกไม� ท6ามะเฟMอง พิชัย 2 

359 ประมงโรงเรียนบ�านปbากะพ้ี ท6ามะเฟMอง พิชัย 2 

360 ประมงโรงเรียนบ�านชําสอง ท6าสัก พิชัย 2 

361 โรงเรียนบ�านหลักร�อย นายาง พิชัย 2 

362 สระน้าํนาอิซาง นายาง พิชัย 12 

363 หนองตับ นายาง พิชัย 20 

364 บุ6งบ�านโคน บ�านโคน พิชัย 5 
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365 ประมง รร.ชุมชนบ�านโคน บ�านโคน พิชัย 2 

366 กสช.บึงยาว บ�านดารา พิชัย 13 

367 บึงยาว บ�านดารา พิชัย 10 

368 บึงท�ายน้ํา บ�านหม�อ พิชัย 20 

369 บึงสัมพันธ� บ�านหม�อ พิชัย 23 

370 ประมงโรงเรียนบ�านดอนโพ บ�านหม�อ พิชัย 2 

371 ประมงโรงเรียนบ�านทุ6งปbากะถิ พยาแมน พิชัย 2 

372 โรงเรียนท6ามะปราง พยาแมน พิชัย 2 

373 โรงเรียนบ�านดง พยาแมน พิชัย 2 

374 ทํานบปลาบึงน�อย ไร6อ�อย พิชัย 20 

375 บุ6งข�ามดินแดง ไร6อ�อย พิชัย 2 

376 ประมงโรงเรียนวัดไร6อ�อย ไร6อ�อย พิชัย 2 

377 อ6างเก็บนํ้าวังชมภู จริม ท6าปลา 120 

378 อ6างเก็บนํ้าวังชมภู จริม ท6าปลา 75 

379 อ6างเก็บนํ้าหมู6ที่ 6 ต.จริม จริม ท6าปลา 8 

380 เข่ือนสิริกิติ์ ท6าปลา ท6าปลา  

381 อ6างเก็บนํ้าห�วยพลูนก ท6าปลา ท6าปลา 25 

382 อ6างเก็บนํ้าห�วยทับ ผาเลือด ท6าปลา 25 

383 อ6างเก็บนํ้า กรป หาดล�า ท6าปลา 8 

384 อ6างเก็บนํ้า กรป หาดล�า ท6าปลา 5 

385 อ6างเก็บนํ้าบ�านคีรีทอง หาดล�า ท6าปลา 5 

386 อ6างเก็บนํ้าห�วยหุ�น หาดล�า ท6าปลา 78 

387 อ6างเก็บนํ้าห�วยจันทร� หาดล�า ท6าปลา 80 

388 สระน้าํหมู6ท่ี 8 ต.จริม จริม ท6าปลา 8 

389 สระน้าํบ�านชัยมงคล จริม ท6าปลา 5 

390 สระน้าํหมู6ท่ี 1 ต.จริม จริม ท6าปลา 6 

391 สระน้าํห�วยอ�อย จริม ท6าปลา 0.75 

392 สระน้าํหมู6ท่ี 7 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 5 

393 สระน้าํห�วยสีเสียด ผาเลือด ท6าปลา 1 

394 สระสาธารณะนิคม ผาเลือด ท6าปลา 30 

395 สระน้าํบ�านร6วมจิต ร6วมจิตร ท6าปลา 0.75 
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396 สระน้าํบ�านหัวช�าง ร6วมจิตร ท6าปลา 1 

397 สระหนองโบสถ� ร6วมจิตร ท6าปลา 15 

398 สระน้าํ หมู6ที่ 2 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1.5 

399 สระน้าํ หมู6ที่ 4 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 2 

400 สระน้าํ หมู6ที่ 5 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1 

401 สระน้าํ หมู6ที่ 5 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1.5 

402 สระน้าํ หมู6ที่ 6 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 3 

403 สระน้าํ หมู6ที่ 8 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 3 

404 ห�วยงุ6นน�อย หาดล�า ท6าปลา 10 

405 แหล6งน้ําบ�านตีนดอย หาดล�า ท6าปลา 2 

406 แหล6งน้ําบ�านโปbงแก�ว หาดล�า ท6าปลา 5 

407 กสช. บ�านจริม จริม ท6าปลา 2 

408 กสช. บ�านเนินสูง จริม ท6าปลา 1 

409 ประมง ร.ร.นิคมสงเคราะห� 5 จริม ท6าปลา 2 

410 ประมง ร.ร.สีเสียดบํารุง จริม ท6าปลา 2 

411 ประมง ร.ร.ท6าปลาอนุสรณ� 2 จริม ท6าปลา 2 

412 สระน้าํดงงาม จริม ท6าปลา 1.5 

413 สระน้าํท6าวังโปbง จริม ท6าปลา 5 

414 สระน้าํบ�านท6าช�าง จริม ท6าปลา 9 

415 สระน้าํเลิศชัย จริม ท6าปลา 1.5 

416 สระน้าํวังชมพู จริม ท6าปลา 1.25 

417 สระน้าํบ�านวังโปร6ง จริม ท6าปลา 0.5 

418 สระน้าํบ�านวังโปร6ง จริม ท6าปลา 0.75 

419 สระน้าํบ�านห�วยสีเสียด จริม ท6าปลา 0.5 

420 สระน้าํเลิศชัย จริม ท6าปลา 1 

421 สระน้าํหมู6ท่ี 1 ต.จริม จริม ท6าปลา 1 

422 กสช. บ�านท6าแฝก ท6าปลา ท6าปลา 2.5 

423 กสช. บ�านสิงห�คอมพิทยา ท6าปลา ท6าปลา 15 

424 ประมง รร.น้ําคอมวิทยา ท6าปลา ท6าปลา 2 

425 ประมง รร.นิคมสงเคราะห� ท6าปลา ท6าปลา 2 

426 ประมง รร.สิงห�คอมวิทยา ท6าปลา ท6าปลา 1.5 
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427 ประมง รร.ท6าปลาอนุสรณ� ท6าปลา ท6าปลา 2 

428 สระน้าํ หมู6ที่ 4 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 0.5 

429 สระน้าํ หมู6ที่ 4 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 1.5 

430 สระน้าํ หมู6ที่ 7 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 3 

431 สระน้าํ หมู6ที่ 8 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 3 

432 สระน้าํ หมู6ที่ 6 ต.ท6าปลา ท6าปลา ท6าปลา 2 

433 กสช. บ�านสิงห�คอมพัฒนา น้ําหมัน ท6าปลา 7 

434 สระน้าํนาต�นโพธิ ์ น้ําหมัน ท6าปลา 1.5 

435 สระน้าํน้ําหมัน น้ําหมัน ท6าปลา 1 

436 สระน้าํน้ําหมันซ ซํ้า น้ําหมัน ท6าปลา 1 

437 สระน้าํบ�านผาลาด น้ําหมัน ท6าปลา 1 

438 สระน้าํบ�านผาลาด น้ําหมัน ท6าปลา 3 

439 สระน้าํบ�านผาลาด น้ําหมัน ท6าปลา 1.5 

440 สระน้าํปางหม่ิน ผาเลือด ท6าปลา 1 

441 สระน้าํวังห�วยดอย ผาเลือด ท6าปลา 3 

442 ประมง ร.ร.เจริญราษฎรอุปถัม๔ ผาเลือด ท6าปลา 2 

443 ประมง ร.ร.บ�านผาเต6าบํารุง ผาเลือด ท6าปลา 2 

444 ประมง ร.ร.บ�านผาเต6าพัฒนา ผาเลือด ท6าปลา 2 

445 สระน้าํบ�านผาเลือด ผาเลือด ท6าปลา 0.75 

446 สระน้าํบ�านผาเลือด ผาเลือด ท6าปลา 1.5 

447 สระน้าํบ�านผาเลือด ผาเลือด ท6าปลา 0.75 

448 กสช. บ�านสระแก�ว ร6วมจิตร ท6าปลา 2 

449 กสช.บ�านหนองโบสถ� ร6วมจิตร ท6าปลา 2 

450 สระน้าํบ�านหนองโบสถ� หาดล�า ท6าปลา 2 

451 กสช.ตีนดอย หาดล�า ท6าปลา 2 

452 กสช.บ�านนิคมสงเคราะห� 2 หาดล�า ท6าปลา 2 

453 กสช.ประชาสาร หาดล�า ท6าปลา 2 

454 กสช.โปร6งแก�ว หาดล�า ท6าปลา 2 

455 กสช.ผัง56 หาดล�า ท6าปลา 2 

456 ประมง ร.ร.ท6าแฝกอนุสรณ� หาดล�า ท6าปลา 2 

457 ประมง ร.ร.นิคมสงเคราะห� 1 หาดล�า ท6าปลา 1 
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458 ประมง ร.ร.ท6าปลาอนุสรณ� 2 หาดล�า ท6าปลา 2 

459 สระน้าํ หมู6 1 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1.5 

460 สระน้าํ หมู6 3 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 2 

461 สระน้าํ หมู6 5 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1.5 

462 สระน้าํ หมู6 7 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 0.75 

463 สระน้าํ หมู6 4 ต.หาดล�า หาดล�า ท6าปลา 1.5 

464 อ6างเก็บนํ้าคลองตรอน น้ําใคร� ทองแสนขัน 2 

465 อ6างเก็บนํ้าบ�านปางเกลือ น้ําใคร� ทองแสนขัน 3 

466 อ6างเก็บนํ้าบ�านวังผาชัน น้ําใคร� ทองแสนขัน 12 

467 อ6างเก็บนํ้าบ�านตาง�าว บ�านฝาย ทองแสนขัน 15 

468 อ6างเก็บนํ้าบ�านทรายขาว บ�านฝาย ทองแสนขัน 7 

469 อ6างเก็บนํ้านํ้าร6องดอกไม� บ�านฝาย ทองแสนขัน 8 

470 อ6างเก็บนํ้าห�วยนํ้าชาํกระโดน บ�านฝาย ทองแสนขัน 8 

471 อ6างเก็บนํ้าห�วยมะไฟ บ�านฝาย ทองแสนขัน 2 

472 อ6างเก็บนํ้าห�วยสวนมอญ บ�านฝาย ทองแสนขัน 2 

473 อ6างเก็บนํ้าห�วยไคร� แสนตอ ทองแสนขัน 2 

474 อ6างเก็บนํ้าห�วยห้ิน แสนตอ ทองแสนขัน 11 

475 อ6างเก็บนํ้าหูด แสนตอ ทองแสนขัน 2 

476 อ6างเก็บนํ้าห�วยโปbง ห�วยมุ6น ทองแสนขัน 2 

477 หนองนํ้าบึงนํ้าริด เด6นเหล็ก ทองแสนขัน 6 

478 สระน้าํบ�านเพีย น้ําไผ6 ทองแสนขัน 1 

479 สระน้าํบ�านห�วยเนียม ปbาคาย ทองแสนขัน 9 

480 บึงนาน�อย ปbาคาย ทองแสนขัน 9 

481 บึงเรือเกลือ ผักขวง ทองแสนขัน 2 

482 กสช. บ�านเด6นเหล็ก ผักขวง ทองแสนขัน 20 

483 กสช. บ�านห�วยโปร6ง ผักขวง ทองแสนขัน 2 

484 กสช. บ�านนาน้าํพาย ผักขวง ทองแสนขัน 0.5 

485 กสช. บ�านห�วยน้ําชาํ ผักขวง ทองแสนขัน 0.5 
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แหล#งนํ้าในโครงการพระราชดําริ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ� 
ที ่ ช่ือแหล#งนํ้า (โครงการ) ตําบล อําเภอ พ้ืนที่รับ

ประโยชน� (ไร#) 
1 โครงการช6วยเหลือผู�อพยพท�ายเข่ือนสิริกิติ์(ขนาดกลาง) ท6าปลา ท6าปลา 2030 

2 ฝายห�วยต�นแดง นางพญา ท6าปลา 100 

3 ฝายห�วยนํ้าพร�าพร�อมระบบฯ นางพญา ท6าปลา 500 

4 ฝายห�วยพระยาพร�อมระบบฯ นางพญา ท6าปลา 500 

5 ฝายห�วยต�า (2 แห6ง) พร�อมระบบฯ นางพญา ท6าปลา 120 

6 ปรับปรุงแหล6งน้ําฝายสวนเม่ียง (เพิ่มเติม) นางพญา ท6าปลา 110 

7 จัดหาแหล6งนํ้าเพื่อการเกษตรและปรับปรุงระบบ 
ระบบประปาหมู6บ�าน (ฝายห�วยต�าพร�อมระบบแหล6ง
น้ํา) 

นางพญา ท6าปลา 120 

8 ชุดสระเก็บนํ้าธรรมวงศ�พร�อมฝายและระบบฯ ห�วยมุ6น น้ําปาด อุปโภคบริโภค 

9 อ6างเก็บน้ําห�วยบ6อทอง ห�วยมุ6น น้ําปาด อุปโภคบริโภค 

10 อ6างเก็บน้ําห�วยโปbง ห�วยมุ6น น้ําปาด อุปโภคบริโภค 

ที ่ ช่ือแหล#งนํ้า (โครงการ) ตําบล อําเภอ พ้ืนที่รับ
ประโยชน� (ไร#) 

11 ฝายบ�านมณีแก�ว ห�วยมุ6น น้ําปาด อุปโภคบริโภค 

12 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยปูb
เจ�า  
(อ6างเก็บน้ําห�วยปูเจ�า) 

ฝายหลวง ลับแล อุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 

13 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยแม6
เฉย  
(ขุดลอกห�วยแม6เฉยพร�อมซ6อมแซมฝาย 1 แห6ง) 

บ�านด6าน 
นาขาม 

เมือง 250 

14 โครงการจัดหาแหล6งนํ้าพร�อมปรับปรุงลํานํ้าห�วยแม6เฉย  
(ฝายตาชื่น) 

ด6านนาขาม เมือง 300 

15 โครงการจัดหาแหล6งนํ้าพร�อมปรับปรุงลํานํ้าห�วยแม6เฉย  
(ฝายปbาสัก) 

ด6านนาขาม เมือง 300 

16 โครงการจัดหาแหล6งนํ้าพร�อมปรับปรุงลํานํ้าห�วยแม6เฉย  
(ฝายดอนกว�าง) 

ด6านนาขาม เมือง 300 
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17 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยขุน
ฝาง  
(ก6อสร�างฝายบ�านปางวัวพร�อมระบบแหล6งน้ํา) 

ขุนฝาง เมือง 2700 

18 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยขุน
ฝาง  
(ขุดลอกห�วยขุนฝางพร�อมซ6อมแซมฝาย 2 แห6ง) 

ขุนฝาง เมือง 625 

19 โครงการแก�ปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยขุน
ฝาง  
(ก6อสร�างฝายห�วยดินแดง) 

ขุนฝาง เมือง 250 

20 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยขุน
ฝาง  
(ฝายห�วยหญ�ายุงพร�อมระบบส6งนํ้า) 

ขุนฝาง เมือง 329 

21 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยขุน
ฝาง  
(ฝายบ�านฝางแล�งพร�อมระบบส6งนํ้า) 

ขุนฝาง เมือง 850 

22 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยน้ํา
ตBะน้ํารี  
(ฝายห�วยพญาพร�อมระบบส6งน้ํา) 

น้ําหมัน ท6าปลา 485 

23 โครงการแก�ไขปDญหาและบรรเทาอุทกภัยลุ6มน้ําห�วยน้ํา
ตBะน้ํารี  
(ฝายห�วยห�วยน้ําตBะพร�อมระบบส6งน้ํา) 

น้ําหมัน ท6าปลา 300 
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7. จํานวนแหล#งปลาหน�าวัด 

 แหล6งปลาหน�าวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ� จํานวน 53 แห6ง อยู6ในพ้ืนท่ี 4 อําเภอ คือ อําเภอตรอน 

7 แห6ง อําเภอพิชัย 15 แห6ง และอําเภอเมืองอุตรดิตถ� จํานวน 30 แห6ง รวมพ้ืนที่ 1,641.05 ไร6 และในปX 2562 

ได�ประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่รักษาพันธุ�สัตว�น้าํ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีก จํานวน 1 แห6ง คือ บริเวณท6านํ้าคลองตรอน 

บริเวณวัดแสนขัน หมู6ที่ 2 ตําบลบ6อทอง อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ� ตามประกาศในราชกิจานุเบกษา 

เล6ม 136 ตอนพิเศษ 157 ง ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี แหล6งปลาหน�าวัด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ� รายอําเภอ 

ลํา 
ดับ 

ช่ือ 
ที่จับสัตว�นํ้า 

         อยู#ในท�องที่  พ้ืนที่ 

หมู#
ที ่

ตําบล อําเภอ (ไร#) 

            

1 หน�าวัดไชยมงคล 7 นํ้าอ#าง ตรอน 7 

2 หน�าวัดบ�านแก#งใต� 3 บ�านแก#ง ตรอน 336 

3 วังตระคล�อ 10 บ�านแก#ง ตรอน 7 

4 หน�าวัดพงสะตือ 6,7 บ�านแก#ง ตรอน 8 

5 หน�าวัดท#าตรอน 1 วังแดง ตรอน 27 

6 หน�าวัดวังแดง 3 วังแดง ตรอน 18 

7 หน�าวัดบ�านใหม# 6 วังแดง ตรอน 18 

8 หน�าวัดหาดสองแคว 1 หาดสอง
แคว 

ตรอน 19 

9 หน�าวัดกองโค 3 คอรุม พิชัย 44.82 

10 หน�าวัดดอกไม� 6 ท#ามะเฟAอง พิชัย 68.75 

11 หน�าวัดเต#าไห 3 ท#าสัก พิชัย 43.45 

12 หน�าวัดพระธาตุ 2 ในเมือง พิชัย 47.3 

13 หน�าวัดต�นมะขาม 5 ในเมือง พิชัย 50.6 

14 หน�าวัดหาดกําแพง 5 บ�านโคน พิชัย 47.30 

15 หน�าวัดวังสําโมเหนือ 2 บ�านดารา พิชัย 43.72 

16 หน�าวัดบ�านเกาะ 3 บ�านดารา พิชัย 48.95 

17 หน�าวัดดารา 5 บ�านดารา พิชัย 38.22 

18 หน�าวัดโรงม�า 3 บ�านหม�อ พิชัย 53.07 

19 หนองยายดํา 3 บ�านหม�อ พิชัย 5.25 

20 หน�าวัดทาไม�เหนือ 5 บ�านหม�อ พิชัย 54.45 

21 หน�าวัดบ�านดง 2 พญาแมน พิชัย 54.72 

22 หน�าวัดพญาปDนแดน 4 พญาแมน พิชัย 58.3 
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23 หน�าวัดไร#อ�อย 6 ไร#อ�อย พิชัย 50.32 

24 หน�าวัดปEากล�วย 1 คุ�งตะเภา เมือง 10.02 

25 วังหิน 1 คุ�งตะเภา เมือง 6 

26 หน�าวัดงิ้วงาม 4 งิ้วงาม เมือง 19 

27 หน�าวัดปากฝางงิ้วงาม 8 งิ้วงาม เมือง 21.24 

28 หน�าวัดไทรย�อย 4 ท#าเสา เมือง 21.312 

29 วังหินลึก 7 ท#าเสา เมือง 15 

30 หน�าวัดใหญ#ท#าเสา 7 ท#าเสา เมือง 7.13 

31 หน�าวัดท�ายตลาด - ท#าอิฐ เมือง 16 

32 หน�าวัดไผ#ล�อม - ท#าอิฐ เมือง 16 

33 หน�าวัดท#าถนน - ท#าอิฐ เมือง 19 

34 หน�าวัดกลาง 1 บ�านเกาะ เมือง 2 

35 บุ#งหน�าวัดปEาเซ#า 8 บ�านเกาะ เมือง 1.125 

36 หน�าวัดสีทอง 2 บ�านด#วน เมือง 9 

37 หน�าวัดประชาธรรม 4 บ�านด#วน เมือง 26 

38 หน�าวัดคุ�งยาง 7 บ�านด#วน เมือง 24 

39 หน�าวัดสามัคยาราม - บ�านด#วน เมือง 24 

40 หน�าวัดหมอนไม� 3 ปEาเซ#า เมือง 19.3 

41 หน�าวัดยาง 1 ผาจุก เมือง 22 

42 หน�าวัดพระฝาง 1 ผาจุก เมือง 25.3 

43 หน�าวัดผาจุก 5 ผาจุก เมือง 24 

44 หน�าวัคลองนาพง 7 ผาจุก เมือง 27 

45 หน�าวัดท#าทอง 2 วังกะพ้ี เมือง 18 

46 หนัวัดวังโปEง 6 วังกะพ้ี เมือง 18 

47 หน�าวัดปEาข#อย 9 วังกะพ้ี เมือง 20 

48 หน�าวัดทับใหม# 1 หาดกรวด เมือง 20 

49 หน�าวัดวังหมู 4 หาดกรวด เมือง 18 
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50 หน�าวัดหนองเตี้ย(ช#องลม) 2 หาดงิ้ว เมือง 10 

51 หน�าวัดหาดงิ้ว 3 หาดงิ้ว เมือง 10.4 

52 หน�าวัดวังแดง 5 หาดงิ้ว เมือง 23 

53 ท#านํ้าคลองตรอน วัดแสนขัน 2 บ#อทอง ทองแสนขัน  

  
รวมพื้นที่ 

 1,641.05  
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8. จํานวนเรือประมงทั้งหมด 

  

   ประเภทเรือ จํานวน (ลาํ) 

  จํานวนเรือประมงพาณิชย� - 

  จํานวนเรือประมงพื้นบ�าน (นํ้าจืด) 20 
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อําเภอ ช่ือแปลง จํานวน (ราย)
พชิยั สหกรณผูเพาะเล้ียงสตัวน้ําอุตรดติถ จํากดั 49

ตรอน วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงปลากระชงัวงัแดง หมูที่ 2 38

แปลงใหญปลานลิแปลงใหญปลานลิแปลงใหญปลานลิแปลงใหญปลานลิ

9. จํานวนแปลงใหญ#ด�านการประมง (2560 -  2563) 

 การส6งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ6 แปลงสัตว�น้ําจืด (ปลานลิ) จังหวัดอุตรดิตถ� ได�เร่ิมดําเนินการพร�อม

กันจํานวน 2 แปลง ในปX 2560 เป)นกลุ6มเกษตรกรผู�เลี้ยงปลาในกระชัง ในลาํนํ้าน6าน  

                จํานวน 2 แปลง ประกอบด�วย 
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รายช่ือเกษตรกรที่เข�าร#วมโครงการระบบส#งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ# (สัตว�นํ้าจืด) 

ช่ือแปลง..........สหกรณ�ผู�เพาะเล้ียงสัว�นํ้าอุตรดิตถ� จํากัด..........จังหวัด..........อุตรดิตถ�....... 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หมู#ที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นางสมมาตร   ดีล ิ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

2 นายจําลอง     อิ่มหิรัน 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

3 นางหอมหวล  ทองวัตร 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

4 นายกฤษฎา    อิ่มหิรัญ 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

5 นางวรรณพร   ภู6สุนทร 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

6 นางสุปราณ ี    ทองทํานุ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

7 นางขวัญเรือน  นนทรารักษ� 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ� 

8 นายสวิตต�       แปPนมา 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

9 นายดิเรก        เพ็ชรศรี 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

10 นายมารุต       รัตนเสถียร 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

11 นางสาวบุญเตือน   แดงโชติ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

12 นางสมาน         กฤษนาม 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

13 นางอรพินทร�     กกกอ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 
14 นางน้ําใส          ปNWนแก�ว 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

15 นายวัชรพงษ�     น�อยนิล 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

16 นางอนันต�        เพ็ชรศรี 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

17 นางนิพา          นุ6มน�อย 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

18 นางสาวศิริพร     กกกอ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

19 นายสุลาศ          อยู6สา 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

20 นางสิริพร          กกกอ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

21 นางลมูล           แก�วคง 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

22 นายวินัย           ผุดศรี 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

23 นางอําพันธ�       สขุสําราญ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

24 นางโสภณิ         ฉิมทิม 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

25 นายพรเทพ        ฐานิภัทร� 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

26 นายเหย6า           สุขเกษม 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

27 นายจาตุรงค�       คงต6อ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 
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28 นางสาวยอดเพ็ชร  คงต6อ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

29 นางนันทา          นุ6มน�อย 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

30 นางสมนึก          สีขํา 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

31 นายนิพนธ�       ดาระดาษ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

32 นายสมชาย      เหล็กเพ็ชร 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

33 นางสุภัค         บุญธรรม 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

34 นายลบ           กกกอ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

35 นายสํารวย       กันชูผล 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

36 นางวิรมณ        น�อยนิล 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

37 นายบรรทม       อยู6สา 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

38 นางทิพวรรณ     โสมนัสแสง 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

39 นายวสันต�        เพ็ชรศรี 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ� 

40 นางกัญญา       อ6อนแสง 1 ท6าสัก พิชัย อุตรดิตถ� 

41 นายสันติภาพ    เสือจงภ ู 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

42 นางสาวนวรัตน�  แดงโชติ 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

43 นางแดง          แปPนมา 1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

44 นางอินทิรา       สิทธิผล 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ� 

45 นางสีนวน       น่ิมปากนํ้า 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

46 นางพยอม       ศรีธงชัย 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

47 นายสําราญ      ก่ิงเณร 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

48 นางสาวกฤติยา  แสนปPอง 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 

49 นางคําปา        เขียวจั่น 1 ท6ามะเฟMอง พิชัย อุตรดิตถ� 
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รายชื่อเกษตรกรที่เข�าร6วมโครงการระบบส6งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ6 (สัตว�นํ้าจืด) 

ช่ือแปลง.....วิสาหกิจชุมชนกลุ6มเลี้ยงปลากระชังวังแดง หมู6ท่ี 2.......จํากัด..........จังหวัด..........อุตรดิตถ�........ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล  หมู#ที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นางเบญจมา เม6นวังแดง  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

2 นายทิม ยันนาวา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

3 นายวิโรจน� เชื้อต6าย  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

4 นางนุชนาฏ เอมสอาด  10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

5 นายสมชาย แสงชาวนา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

6 นางน�อย สังวาลย�  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

7 นายอัมพร เครือน้ําคํ่า  10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

8 นางสมบูรณ� ยานนาวา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

9 นายชรินทร� ทองทา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

10 นางโรมใจ ทองทา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

11 นางสาวรัตนา ทองทา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

12 นายประทีป  เครือน้ําคํา  11 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

13 นายพิจิตร ธนูสา  9 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

14 นายเฉลิมเกียรติ คงตาล  1 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

15 นางอัจฉราภรณ� คงตาล  10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

16 นายสุทธินันท� น่ิมไพบูลย�  11 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

17 นางสาวสาริกา โพธิพรม  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

18 นางพัด แสนมนตรี  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

19 นายสยาม แสงชาวนา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

20 นายสมศักด์ิ แสงชาวนา  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

21 นายสาํเนียง ลําใย  11 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

22 นางฉวีวรรณ พรมสาร  0 ท6าอิฐ เมือง อุตรดิตถ� 

23 นายสุรัตน� พรมสาร  11 จริม ท6าปลา อุตรดิตถ� 

24 นางเลียม เม6นวังแดง  4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

25 นางสาวสายพิน ขุนนาเกตุ  7 ดงคู6 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

26 นายมงคล คงเกตุ  5 ดงคู6 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
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27 นายนิพนธ� ร6าเริง  10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

28 นางจันทรา เข็มจันทร�  13 หนองไขว6 หล6มสัก เพชรบูรณ� 

29 นายดอน เมืองมูล  1 ดงคู6 ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

30 นายประกิจ กาศเจริญ  7 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

31 นายสุเมธ มาทองแดง  3 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

32 นางสาวรัตทยา มาทองแดง  3 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

33 นางสาวกรรณิกา นิ่มไพบูลย�  10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ� 

34 นายวิษณุ จุปะนะเต  10 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 
35 นายทินกร จุปะนะเต  10 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 

36 นายจําปา จุปะนะเต  10 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 

37 นางสาววิลาวัลย� ชูพิมา  6 หาดกรวด เมือง อุตรดิตถ� 

38 นางประเสรฐิ สุขเกษม  10 บ�านแก6ง ตรอน อุตรดิตถ� 
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10. การนําเข�า/ส#งออก สินค�าประมงผ#านด#านการค�าชายแดนถาวร (ด#านภูดู# อําเภอบ�านโคก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานควบคุมการค้าสัตว์นํ�าและปัจจัยการผลิต
ปี เดือน กิจกรรม ฉบับ กระสอบ กก. จํานวนเงิน (บาท)

2561 ก.ย.60-ต.ค.61 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 30 4,000 80,000 1,600,000

ต.ค. 61 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 2 400 8,000 160,000

พ.ย. 61 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 3 2,000 40,000 800,000

ธ.ค. 61 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 2 1,270 27,400 508,000

ม.ค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 1 775 15,500 310,000

ก.พ. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 1 40 800 16,000

ม.ีค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 2 1,500 30,000 600,000

เม.ย. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 1 750 15,000 337,500

พ.ค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2) 3 1,710 34,200 699,800

ม.ิย. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)

ก.ค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)

ส.ค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)

ก.ย. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)

ต.ค. 62 หนงัสือรับรองการตรวจสอบอาหารสัตว์น ํ�าส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (สอ. 2)

2562
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11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปJ 2562) 

     การเพาะเล้ียง 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

รายงานปริมาณสัตว�นํ้าจืดที่จับได�จากธรรมชาติจากครัวเรือนตัวอย#าง  :  จังหวัดอุตรดิตถ� 

วันที8พิมพ์รายงาน : 26 ก.พ. 2563    

จังหวัด รวม (กโิลกรัม) ผลจับเฉลี8ย (ผลจับ/ครัวเรือน) รวมปริมาณสัตว์นํ�าจดื 

บริโภค ขาย 

รวม 47,020 187.33 42,110 4,910 

อุตรดิตถ ์ 47,020 187.33 42,110 4,910 
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12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว�นํ้า 

- ตลาดเกษตรกร ทุกเช�าวันศุกร� ตลาดเกษตรปลอดภัย  

- ทุกเย็นวันอังคาร ตลาดประมง หน�าอุทยานแห6งชาติลาํน้ําน6าน อําเภอท6าปลา  

- ตลาดเทศบาล 1 เทศบาล 3 ตลาดคลองโพ 

- ตลาดสหกรณ� ผู�เพาะเลี้ยงสัตว�น้ําอุตรดิตถ� อําเภอพิชัย 

- ขายส6ง ไปต6างจังหวัด ใกล�เคียง เช6น เชียงใหม6 น6าน แพร6 ลาํปาง 
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13. จํานวนประมงอาสา (ทัง้หมด/ช#วยปฏิบัติงาน) 

ประมงอาสา  417  ราย 
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14. จํานวนศูนย�เรียนรู� (หลัก/เครือข#าย) 

              
  ศูนย�ฯ ศพก.หลัก  9  แห6ง   
         
  ศูนย�ฯ เครือข6าย  54  แห6ง   
              

 

 

ศูนย�ฯ หลัก 9 แห#ง 
 

ศูนย�หลักประจําอําเภอ ช่ือ - สกุล ชนิดสัตว�นํ้า รูปแบบการเล้ียง 

ตรอน นายมานพ  จางวาง ปลาดุก บ6อดิน  

เมืองอุตรดิตถ� นางศศิร�อร  อ6อนคง   ปลานิล  บ6อดิน 

พิชัย นายอัษฎางค�  สีหาราช    ปลาดุก/กบ บ6อดิน 

ลับแล นายทวี     เตชัย ปลาดุก/ปลาหมอ กระชัง/บ6อดิน 

ทองแสนขัน นายสมศักด์ิ   ยาปbาคาย ปลาดุก บ6อพลาสติก/บ6อซีเมนต� 

ท6าปลา นายศักดา  พันธุ�เจริญ    ปลาดุก/ปลาหมอ บ6อดิน 

น้ําปาด นายสายบัว  ทองลา ปลาดุก/กบ กระชังบก/บ6อดิน 

ฟากท6า นายสงัด    มีมา ปลาดุก/กบ บ6อดิน/บ6อซีเมนต� 

บ�านโคก นายชนะ  ผาทอง กบ บ6อซีเมนต� 
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15. จํานวนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

     จํานวน  3 โครงการ ประกอบด�วย 

โครงการ  หมู6   ตําบล   อําเภอ  จังหวัด 

โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพร้ิง 2  บ6อเบี้ย   บ�านโคก   อุตรดิตถ�  

โรงเรียน ตชด.ยอดโพธ์ิทอง 1 2 บ6อเบ้ีย บ�านโคก อุตรดิตถ� 

รักษ�น้ําเพื่อพระแม6ของแผ6นดิน ลุ6มน้ําล ี    นํ้าหมัน   ท6าปลา   อุตรดิตถ�  
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16. จํานวนเกษตรกรผู�เพาะเล้ียงสัตว�นํ้าในกระชัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภออําเภออําเภออําเภอ จํานวนเกษตรกร จํานวนเกษตรกร จํานวนเกษตรกร จํานวนเกษตรกร (รายรายรายราย)
จํานวนท ัง้หมดจํานวนท ัง้หมดจํานวนท ัง้หมดจํานวนท ัง้หมด

(กระชงักระชงักระชงักระชงั)
      พ้ืนที่               พ้ืนที่               พ้ืนที่               พ้ืนที่         (ไรไรไรไร)

อําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอเมือง 120 2,353                        13.64                        

อําเภอพิชยัอําเภอพิชยัอําเภอพิชยัอําเภอพิชยั 164 2,734                        20.71                        

อําเภอตรอนอําเภอตรอนอําเภอตรอนอําเภอตรอน 77 1,670                        9.40                          

อําเภอทาปลาอําเภอทาปลาอําเภอทาปลาอําเภอทาปลา 3 19                             0.16                          

เขือ่นสริิกิติ ์เขือ่นสริิกิติ ์เขือ่นสริิกิติ ์เขือ่นสริิกิติ ์ 53 455                           2.56                          
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17. ชนิดสัตว�นํ้าที่สําคัญของจังหวัด 

 ปลาประจําจงัหวัดอุตรดิตถ� 
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ปลาและสัตว�นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจด�านการเพาะเล้ียง 

1. ปลานิล 

2. ปลาทบัทิม 

3. ปลากดหลวง 

4. ปลาดุก 

5. ปลาหมอไทย 

6. กบ 

ปลาและสัตว�นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่จบัได�จากธรรมชาติ 

1. ปลาตะโกก 

2. ปลาซิวแก�ว 

3. ปลาบึก 

4. ปลาแดง 

5. ปลดกดแก�ว 

6. ปลาบู# 

7. กุ�งก�ามกราม 
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18. งบประมาณของหน#วยงานที่ได�รับจัดสรร ปJ 2563 (บาท) 
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19. หน#วยงานต#าง ๆ ที่เก่ียวข�องกับการประมงในพื้นที่ 

- องค�การบริการส6วนตําบล/จังหวัด 

- กรมเจ�าท6า 

- ตรวจบัญชีสหกรณ� 

- เกษตรและสหกรณ� 

- เกษตรจังหวัด 

- กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง 

- กรมส6งเสริมการเกษตร 

- กรมปกครอง/กํานัน/ผู�ใหญ6บ�าน 
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20. สัตว�นํ้าควบคุม  

- พ้ืนท่ี/ประกาศ 
ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุตรดิตถ� ได�ประกาศ

กําหนดพ้ืนท่ีอนุญาตสําหรับการเพาะเลี้ยงน้ําควบคุม  ไปแล�ว จาํนวน 5 ฉบับ คือ ประกาศ การกําหนดพ้ืนท่ี
สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํควบคุม ประเภท การเพาะเลีย้งสัตว�น้ําในกระชัง จํานวน 1 ฉบับ และ ประกาศ
ประกาศ การกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข� จํานวน 2 ฉบับ 
และ ประกาศ การกําหนดพื้นท่ีสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําควบคุม ประเภท การกุ�งก�ามแดง จํานวน 1 ฉบับ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ประกาศ การกําหนดพื้นที่สาํหรับการเพาะเล้ียงสัตว�น้าํควบคุม ประเภท การเพาะเลีย้งสัตว�นํ้าใน
กระชัง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล6มที่ 134 ตอนพิเศษ 164 ง ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 

2. ประกาศสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง กําหนดห�วงเวลาให�ผู�ประสงค�ทําการเพาะเล้ียงสัตว�
น้ําในที่จับสัตว�น้าํซ่ึงเป)นสาธารณสมบัติของแผ6นดิน มาย่ืนขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2561 ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล6มที่ 135 ตอนพิเศษ 74 ง ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 

ตารางท่ี  แสดงจํานวนผู�ท่ีได�ใบอนุญาตทําการการเพาะเลี้ยงสัตว�นํ้าในกระชัง ในเขตพ้ืนท่ีอนุญาต 

เขตพื้นที่ จํานวนใบอนุญาต จํานวนกระชัง พ้ืนท่ี 

อําเภอพิชัย 164 2,734 20.71 

อําเภอตรอน 77 1,670 9.40 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ� 120 2,353 13.64 

อําเภอท6าปลา 3 455 2.56 

อําเภอทองแสนขัน - - - 

รวม 364 7,212 46.31 
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3. ประกาศ การกําหนดพื้นที่สาํหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข� ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล6มท่ี 133 ตอนพิเศษ 308 ง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และฉบับที่ 2 
เล6มท่ี 135 ตอนพิเศษ 94 ง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
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4. ประกาศ การกําหนดพื้นที่สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว�น้าํควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดง 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล6มท่ี 133 ตอนพิเศษ 208 ง ลงวันที่ 16 กันยายน 2559  

 

ตารางที่  แสดงจํานวนผู�ท่ีได�ใบอนุญาตทําการการเพาะเลี้ยงกุ�งก�ามแดง ในเขตพื้นที่อนุญาต 

เขตพื้นที่ จํานวนใบอนุญาต จํานวนกระชัง พ้ืนท่ี 

อําเภอพิชัย    

อําเภอตรอน    

อําเภอเมืองอุตรดิตถ�    

อําเภอท6าปลา    

อําเภอบ�านโคก    

อําเภอฟากท6า    

อําเภอนํ้าปาด    

อําเภอลับแล    

อําเภอทองแสนขัน    

รวม    
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21. ท#าเทียบเรือประมง         
- ภายใน  

ท6าเรือโดยสาร จํานวน 1 แห6ง คือ ท6าเรือบ�านท6าเรือใหม6 หมู6ที่ 9 ตําบลท6าปลา อําเภอท6าปลา ท6าเทียบ
เรือประมง ไม6มี มีเพียงจุดรับซ้ือ หรือแพปลา บ�านท6าเรือใหม6 หมู6ที่ 9 ตําบลท6าปลา อําเภอท6าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ�       

- มาตรการรฐัเจ�าของท6าเรือ (Port State Measures : PSM) 
แพปลา จะไม6รับซ้ือปลา ที่จับด�วยวิธีการผิดกฎหมายทุกชนิด  

 

 

 

 


