
พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

๑. ต.ค.๖๓ วัดท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ ๑.๕ ๕ ประดาง วังเจ้า ตาก ๕ ๕ ๑๐

๒. ต.ค.๖๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ สระเก็บน้ําโครงการ ฯ ๑๐ แม่สอด ตาก ๕ ๕

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓. ต.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลมหาวัน แหล่งน้ําธรรมชาติ มหาวัน แม่สอด ตาก ๓๐ ๓๐

๔. ต.ค.๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แหล่งน้ํามหาวิทยาลัย ฯ ๖ ไม้งาม เมือง ตาก ๑๒ ๑๒

ล้านนา ตาก

๕. ต.ค.๖๓ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหนองกระโห้ หนองกระโห้ ๑๕๐ ๗ หนองกระโห้ ไม้งาม เมือง ตาก ๑๕ ๑๕

๖. ต.ค.๖๓ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หนองบัว ๑๑๕ ๗ หนองบัว วังหิน เมือง ตาก ๑๕ ๑๕

๗. ต.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลยกกระบัตร แหล่งน้ําสาธารณะ ๖ ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๑๕ ๑๕

๘. ต.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุ แหล่งน้ําสาธารณะ ๔ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ๑๕ ๑๕

๙. ต.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลคีรีราษฎร์ อ่างเก็บน้ําสาธารณะ ๑๑ ใหม่ดินแดง คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ๑๕ ๑๕

๑๐. ต.ค.๖๓ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ๙ เด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก ๒๐ ๒๐

๑๑. ต.ค.๖๓ วัดดอยพระธาตุ วัดดอยพระธาตุ ๑ แม่กุใหม่ท่าซุง แม่กุ แม่สอด ตาก ๓ ๕ ๘

๑๐๐ ๑๐ ๕๐ ๑๖๐

๑๒. พ.ย.๖๓ ศาลจังหวัดตาก ศาลจังหวัดตาก ๓ น้ํารึม เมือง ตาก ๕ ๕

๑๓. พ.ย.๖๓ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑๒ เชียงทอง วังเจ้า ตาก ๕ ๒ ๗

๑๔. พ.ย.๖๓ โรงเรียนอนุบาลสิริโรจนา บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๐.๕ ๓ พบพระ พบพระ ตาก ๕ ๑ ๖

๑๕. พ.ย.๖๓ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเชียงทอง แหล่งน้ําบ้านชุมนุมกลาง ๔๕ ๑๓ ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจ้า ตาก ๓๐ ๓๐

๑๖. พ.ย.๖๓ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ แม่ปะ แม่สอด ตาก ๑ ๕ ๖

 อําเภอ 

รวมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (พันตัว)

แบบรายงานแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๗. พ.ย.๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด บ่ออนุบาลของศูนย์ ฯ ๑ แควใหญ่ เมือง นครสวรรค์ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

นครสวรรค์

๑๘. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก สระบุ่งน้ําเค็ม ๒๘ วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก ๒๐ ๒๐

๑๙. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําบ้านชะลาดระฆัง ๑,๐๐๐ ๔ ชะลาดระฆัง โป่งแดง เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

๒๐. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําบ้านน้ําดิบ ๔๐ ๖ น้ําดิบ วังประจบ เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

๒๑. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยลึก ๕๐๐ ๘ แม่ปะ แม่สอด ตาก ๒๐ ๒๐

๒๒. พ.ย.๖๓ กองพันทหารราบที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๒ น้ํารึม เมือง ตาก ๔ ๑๐ ๑๐ ๒๔

กรมทหารราบที่ ๑๔ กรมทหารราบที่ ๑๔

๒๓. พ.ย.๖๓ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๓ อ่างเก็บน้ําบ้านหัวฝาย ๓ ๒ หัวฝาย พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก ๒ ๕ ๗

๒๔. พ.ย.๖๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ้านตาก แหล่งน้ําธรรมชาติ ๙ สมอโคน บ้านตาก ตาก ๑ ๑

๒๕. พ.ย.๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด บ่ออนุบาลของศูนย์ ฯ ๕ ดอนโพธิ์ เมือง สุพรรณบุรี ๑๐๐๐ ๑,๐๐๐

สุพรรณบุรี

๒๖. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ๓ ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ๕ ๔ ๙

๒๗. พ.ย.๖๓ กองร้อยทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร ๐.๕ น้ํารึม เมือง ตาก ๑ ๑

มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ

๒๘. พ.ย.๖๓ โรงเรียนภัทรวิทยา บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑ ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ๕ ๕

๒๙. พ.ย.๖๓ หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ สระน้ําของหน่วย ฯ ๑.๕ เมือง ตาก ๑๒ ๑๒

สํานักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๓ (ภาคเหนือ)

๓๐. พ.ย.๖๓ สถานีตํารวจภูธรวังประจบ สระน้ําของสถานี ฯ ๐.๕ วังประจบ เมือง ตาก ๒ ๒

๓๑. พ.ย.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําธรรมชาติ ๑๕ ๑๐ ตากตก บ้านตาก ตาก ๑๐ ๕ ๑๕

๑๐๐ ๑๐ - ๕๐ ๕๐ - - - - ๒,๐๐๐ ๒,๒๑๐รวมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๓๒. ธ.ค.๖๓ โรงเรียนบ้านแม่พลู บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๖ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก ๓ ๐.๕ ๐.๕ ๔

๓๓. ธ.ค.๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ หัวเดียด เมือง ตาก ๑ ๑

๓๔. ธ.ค.๖๓ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง สํานักงานพัฒนาสังคม ๙ น้ํารึม เมือง ตาก ๒ ๒

ของมนุษย์จังหวัดตาก และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

๓๕. ธ.ค.๖๓ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ ๓ สระน้ําของหน่วย ฯ วังไคร้ วังหมัน สามเงา ตาก ๓ ๓

สํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๓๖. ธ.ค.๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ๑๘๒,๐๐๐ ๑ นา บ้านนา สามเงา ตาก - - ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๕๐

(กฟผ.) เขื่อนภูมิพล (บริเวณท่าเรือยกซุง)

๓๗. ธ.ค.๖๓ โรงเรียนบ้านวังประจบ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑ วังประจบ เมือง ตาก ๓.๕ ๔

๓๘. ธ.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าสายลวด แหล่งน้ําธรรมชาติ ๔ ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ๓๐ ๓๐

๓๙. ธ.ค.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ๗ สมอโคน บ้านตาก ตาก ๑๐ ๑๐ ๒๐

๔๐. ธ.ค.๖๓ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ ๓ ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

๔๑. ธ.ค.๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําสาธารณะ ๗๖ ๖ โป่งแดง โป่งแดง เมือง ตาก ๕๐ - ๕๐

๔๒. ธ.ค.๖๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑๕ ๔ แม่ท้อ เมือง ตาก ๗ ๑.๕ ๙

๔๓. ธ.ค.๖๓ โรงเรียนวังประจบ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑ วังประจบ เมือง ตาก ๔ ๔

๔๔. ธ.ค.๖๓ กองร้อยกองบังคับการ สระน้ําของกองร้อย ฯ ๑ น้ํารึม เมือง ตาก ๔ ๔

กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ

๑๐๐ ๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - ๕๐ ๕๐ - ๔๑๐

๔๕. ม.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ๒๐ ๑๐ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ๒๐ ๒๐

๔๖. ม.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองก้างปลา 105 1 คลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

รวมเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๔๗. ม.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําคลองไม้แดง 350 3 ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

๔๘. ม.ค.๖๔ ประมงอาสา คลองวังเจ้า ๗ ใหม่เสรีธรรม เชียงทอง วังเจ้า ตาก ๒๐ ๒๐

๔๙. ม.ค.๖๔ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านโพรงตะเข้ แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ ๖ ๙ โพรงตะเข้ โป่งแดง เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

๕๐. ม.ค.๖๔ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านตลุกมะขาม แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ ๕ ๗ ตลุกมะขาม โป่งแดง เมือง ตาก ๑๕ ๑๕

๕๑. ม.ค.๖๔ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านน้ําดิบควง แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ ๕ ๘ น้ําดิบควง โป่งแดง เมือง ตาก ๑๕ ๑๕

๕๒. ม.ค.๖๔ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กุ แหล่งน้ําสาธารณะ ๔๕ ๓ แม่กุ แม่สอด ตาก ๕๐ ๕๐

๕๓. ม.ค.๖๔ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก สระน้ําของหน่วยงาน ๑.๕ น้ํารึม เมือง ตาก ๒ ๒

๕๔. ม.ค.๖๔ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๒ ๑๓ วังประจบ เมือง ตาก ๔ ๔

๕๕. ม.ค.๖๔ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๒ แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ๔ ๔

๑๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๑๐

๕๖. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ๑๔ ช่องแคบ พบพระ ตาก ๒๐ ๒๐

๕๗. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําธรรมชาติ ๑๕ ๑๐ ตากตก บ้านตาก ตาก ๑๕ ๑๕

๕๘. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําธรรมชาติ ๒๐ ๒ สามหมื่น แม่ระมาด ตาก ๒๐ ๒๐

๕๙. ก.พ.๖๔ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน แหล่งน้ําสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๗ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ๑๐ ๑๐

๖๐. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่กุเหนือ ทํานบกั้นน้ํา ๑๕ ๘ แม่กุ แม่สอด ตาก ๑๕ ๑๕

๖๑. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองจระเข้ ๗๖๖ ๔ ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐

๖๒. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําปางปุย ๑๘๐ ๒ ป่ายางเหนือ ย่านรี สามเงา ตาก ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐

๖๓. ก.พ.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําธรรมชาติ ๑๐ ๕ พะวอ แม่สอด ตาก ๑๐ ๑๐

๖๔. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านหนองนกปีกกา ๑๕ ๓ หนองนกปีกกา โป่งแดง เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

๖๕. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านดงชัฎก้อม ๒๐ ๑๐ ดงชัฎก้อม โป่งแดง เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

๖๖. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านตลุกแขม ๑๕ ๑๑ ตลุกแขม โป่งแดง เมือง ตาก ๒๐ ๒๐

รวมเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๖๗. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านหนองมะค่า ๑๕ ๑๒ หนองมะค่า โป่งแดง เมือง ตาก ๓๐ ๓๐

๖๘. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านสระบัว ๒๐ ๑๓ สระบัว โป่งแดง เมือง ตาก ๓๐ ๑๐ ๔๐

๖๙. ก.พ.๖๔ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตําบลโป่งแดง แหล่งน้ําบ้านใหม่เจริญธรรม ๒๕ ๑๔ ใหม่เจริญธรรม โป่งแดง เมือง ตาก ๓๐ ๒๐ ๕๐

๗๐. ก.พ.๖๔ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สระน้ําสํานักงาน ฯ ๔ น้ํารึม เมือง ตาก ๒ ๒

๗๑. ก.พ.๖๔ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๐.๕ ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ๑ ๑

๗๒. ก.พ.๖๔ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๔ ๕ วังหิน เมือง ตาก ๔ ๔

๗๓. ก.พ.๖๔ โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๒ ตากออก บ้านตาก ตาก ๓ ๓

๑๐๐ ๑๐ ๑๓๐ ๑๐๐ ๓๔๐

๗๔. มี.ค.๖๔ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๐.๕ - แม่สอด ตาก ๑.๕ ๑.๕

๗๕. มี.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านแม่พลู บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๐.๕ ๖ แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก ๑.๕ ๑.๕

๗๖. มี.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๓ แม่ปะ แม่สอด ตาก ๒ ๓ ๕

๗๗. มี.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๔ แม่ปะ แม่สอด ตาก ๒ ๓ ๕

๗๘. มี.ค.๖๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง อ่างเก็บน้ําแม่ท้อ ป่ามะม่วง เมือง ตาก ๕๐ ๒๐ ๗๐

น้ําจืดเขื่อนภูมิพล ตาก

๗๙. มี.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยดงตึง ๑๐๐ ๑ ปากทางเขื่อน วังหมัน สามเงา ตาก ๔๐ ๒๐ ๖๐

๘๐. มี.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําสองแควหลวง ๙๐ ๑๒ สองแควพัฒนา ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๖ ๖๐ ๖๖

๘๑. มี.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกูล) บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๔ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ๑ ๑

๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๑๐

๘๒. เม.ย.๖๔ คณะกรรมการกลุ่มปั่นจักรยาน แหล่งน้ําสาธารณะ ๑๒ ๔, ๗ ไม้งาม เมือง ตาก ๖ ๖

เพื่อสุขภาพ

๘๓. เม.ย.๖๔ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ สระน้ําภายในกรม ฯ ๖ น้ํารึม เมือง ตาก ๓ ๓ ๖

รวมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (พันตัว)

รวมเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๘๔. เม.ย.๖๔ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตําบลหนองบัวเหนือ อ่างเก็บน้ําห้วยบวกหลวง ๕๐๐ ๖ ไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมือง ตาก ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๑๕๐

๘๕. เม.ย.๖๔ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่กาษา แหล่งน้ําสาธารณะ แม่กาษา แม่สอด ตาก ๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๘๖. เม.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองน้ําหลง ๗๐ ๗ วังหวาย วังหมัน สามเงา ตาก ๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๘๗. เม.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยเดื่อ ๑๒๐ ๑๐ บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก ๔๐ ๕๐ ๙๐

๘๘. เม.ย.๖๔ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก สระน้ําของศูนย์ ฯ ๑ หนองกระโห้ เมือง ตาก ๑ ๒ ๓

๘๙. เม.ย.๖๔ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ๕ ๕

๒๐๐ ๑๐ ๕๐ ๒๐๐ ๔๖๐

๙๐. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยทราย ๕๐๐ ๙ ศานติ วังจันทร์ สามเงา ตาก ๒๐ ๒๐

๙๑. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองรี ๑๐๐ ๒ สามเงา สามเงา สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

๙๒. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองตาเรือ ๑,๐๐๐ ๑๒ หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก ๒๐๐ ๒๐๐

๙๓. พ.ค.๖๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ๑๘๒,๐๐๐ ๑ บ้านนา สามเงา ตาก ๓๐ ๒๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๓๐

(กฟผ.) เขื่อนภูมิพล (บริเวณท่าเรือยกซุง)

๙๔. พ.ค.๖๔ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สระน้ําหน่วยงาน น้ํารึม เมือง ตาก ๕ ๕

๙๕. พ.ค.๖๔ กองพันทหารราบที่ ๓ สระน้ําหน่วยงาน น้ํารึม เมือง ตาก ๕ ๕

กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ

๙๖. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก ท่าเล่ ๕๐๐ ๕ ท่าเล่ หนองบัวใต้ ตาก ๕๐ ๕๐

๙๗. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองงิ้ว ๒๐ ๓ หนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ตาก ๒๐ ๒๐

๙๘. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง หนองท่วม ๙๐ ๓ ล้อมแรด เถิน ลําปาง ๒๐๐ ๒๐๐

๙๙. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง อ่างเก็บน้ําแม่นึง ๔๐๐ ๓ ทุ่งกว๋าว แม่ทะ ลําปาง ๒๐๐ ๒๐๐

๑๐๐. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง อ่างเก็บน้ําห้วยอาง ๓๖๐ ๔ บ้านขอม แม่ทะ ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๑. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง อ่างเก็บน้ําห้วยกา ๕๐ ๖ บุญนาค เมือง ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

รวมเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๐๒. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง บึงหนองบัว ๓๖.๕ ๔ บ้านโป่ง งาว ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๓. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง สระน้ําห้วยพร้าว ๕๐ ๕ เวียงตาล ห้างฉัตร ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๔. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง หนองเขียด ๖๐ ๔ นาแก้ว เกาะคา ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๕. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําปาง หนองโป่งใต้ - เหนือ ๗๘ ๙ บ้านสา แจ้ห่ม ลําปาง ๑๐๐ ๑๐๐

๑๐๖. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้ําหนองบัว ๔ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก ๒๐๐ ๒๐๐

๑๐๗. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้ําห้วยชํารู้ ๖๐๐ ๑๑ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก ๔๐ ๔๐

๑๐๘. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บึงหลวง ๑๘๑ ๓ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๐๙. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก น้ําตกแก่งทราย ๒๖๒.๕ ๙ ห้วยเหี้ย นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๐. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ห้วยละเม้ยใต้ ๒๒ ๗ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๑. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้ําบ้านน้ําทวน ๔๐ ๖ นาบัว นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๒. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บุ่งตะเข้ ๑๔ ๕ นครไทย นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๓. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ทํานบปลาหนองใหญ่ ๒๐ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๔. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ทํานบปลาบุ่งน้ําลัด ๖ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๕. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้ําคลองบง ๕๐ ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๖. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลําน้ําแควน้อย ๓ นครชุม นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๗. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก หนองน้ํากุ่ม ๕ น้ํากุ่ม นครไทย พิษณุโลก ๒๖ ๒๖

๑๑๘. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บึงจาน ๑๐๐ ๖, ๙ ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก ๘๐ ๘๐

๑๑๙. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก คลองหนองเหล็ก ๖๐ ๖ ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก ๗๐ ๗๐

๑๒๐. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก หนองผักตบ ๓๐ ๒ ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก ๕๐ ๕๐

๑๒๑. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บึงน้ําหัก ๖๕ ๓ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก ๗๕ ๗๕

๑๒๒. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บึงกํานัน ๘๐ ๗ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก ๗๕ ๗๕



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๒๓. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก อ่างเก็บน้ําบ้านหินลาด ๗๕ ๒ หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก ๗๕ ๗๕

๑๒๔. พ.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก บึงบ้านโนน ๘๓ ๘ หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก ๗๕ ๗๕

๒๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๓,๐๐๐ ๓,๕๖๐

๑๒๕. มิ.ย.๖๔ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากวัง แม่น้ําวัง ๑๐ ปากวัง ตากออก บ้านตาก ตาก ๒๕๐ ๒๕๐

๑๒๖. ๓ มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ หนองหลวง เมือง ตาก ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๕๐๐

(เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)

๑๒๗. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองไม้ตั้ง ๙๐ ๓ วังไคร้ วังหมัน สามเงา ตาก ๔๐ ๔๐

๑๒๘. มิ.ย.๖๕ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําทองกวาว ๘๐ ๑๐ เด่นกระถิน วังจันทร์ สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

๑๒๙. มิ.ย.๖๖ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองผักบุ้ง ๕๐ ๔ นาตาโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก ๓๐ ๓๐

๑๓๐. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก ชะลาดระฆัง ๑,๐๐๐ ๔ ชะลาดระฆัง โป่งแดง เมืองตาก ตาก ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐

๑๓๑. มิ.ย.๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง บึงสีไฟ ๕,๓๙๐ - ในเมือง เมือง พิจิตร ๕๐๐ ๕๐๐

สัตว์น้ําจืดพิจิตร

๑๓๒. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ บุ่งป่ายาง ๒๘ วังกะพี้ เมือง อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

๑๓๓. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สระสาธารณะหนองบัว ๒๕ ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

๑๓๔. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ คลองกระชี ๑๐๐ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๓๕. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ หนองบัวแดง ๕๐ หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๓๖. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ บึงทับกระดาน ๑๒๕ วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๓๗. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ บึงมาย ๑๕๐ ด่านแม่คํามัน ลับแล อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

๑๓๘. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง ๑๕ แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

๑๓๙. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ําปาด ๕๐ บ้านฝาย น้ําปาด อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

๑๔๐. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝายน้ําล้นนาหน่ํา ๓๕ ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ ๕๐ ๕๐

รวมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๔๑. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ แม่น้ําน่าน ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ ๒๐๐ ๒๐๐

๑๔๒. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน อ่างเก็บน้ําป่าซางอ่อน ๒๑๗ ๖ บ้านแม่หาด ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลําพูน ๒๕๐ ๒๕๐

๑๔๓. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน อ่างเก็บน้ําห้วยแฮด ภูเพียง น่าน ๕๐๐ ๕๐๐

๑๔๔. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย หนองสีดา ๔๒ สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย ๕๐๐ ๕๐๐

๑๔๕. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย บึงหนองใหญ่ ๑๒๐ ๓ น้ําขุม ศรีนคร สุโขทัย ๕๐๐ ๕๐๐

๑๔๖. มิ.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดสุโขทัย บึงปึก ๗๐ ๓ กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย ๔๐๐ ๔๐๐

๑๔๗. มิ.ย.๖๔ หมวดดุริยางค์ทหารบกที่ ๓๑๐ สระน้ําหน่วยงาน ๐.๕ น้ํารึม เมือง ตาก ๔ ๔

ค่ายวชิรปราการ

๑๔๘. มิ.ย.๖๔ กองร้อยกองบัญชาการ สระน้ําหน่วยงาน ๑๕ น้ํารึม เมือง ตาก ๖ ๖

กองกําลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ

๒๐๐ ๑๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๓,๙๐๐ ๔,๕๑๐

๑๔๙. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก น้ําดิบ ๓๐ ๖ น้ําดิบ วังประจบ เมืองตาก ตาก ๓๐ ๓๐

๑๕๐. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก เพชรชมภู ๑,๐๐๐ ๒ เพชรชมภู นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ๑๐๐ ๑๐๐

๑๕๑. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก สระสาธารณะ ๖๐ ๓ ท่าพระธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ๖๐ ๖๐

๑๕๒. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก สระสาธารณะ ๕๐ ๖ บ้านปูน เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ๕๐ ๕๐

๑๕๓. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองบัวแดง ๔๕ ๑ หนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก ๔๐ ๔๐

๑๕๔. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยดอกเข็ม ๓๐ ๓ หนองงิ้ว ตากตก บ้านตาก ตาก ๓๐ ๓๐

๑๕๕. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก สระสาธารณะหมู่บ้าน ๔๘ ๕ หนองน้ํา ตากตก บ้านตาก ตาก ๔๐ ๔๐

๑๕๖. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก จุดอนุรักษ์ปลาแม่น้ําวัง ๓๐ ๑ แม่สลิด แม่สลิด บ้านตาก ตาก ๕๐ ๕๐

๑๕๗. ๒๘ ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําสาธารณะ ตาก ๕๐ ๑๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐

(เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

รวมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๕๘. ก.ค.๖๔ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ สระน้ําหน่วยงาน ๓๑ น้ํารึม เมือง ตาก ๕ ๕

ค่ายวชิรปราการ

๑๕๙. ก.ค.๖๔ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๒ ๑๑ วังประจบ เมือง ตาก ๓ ๓

๑๖๐. ก.ค.๖๔ หมวดปืนเล็กที่ ๑ สระน้ําหน่วยงาน ๐.๕ ๒ ตะเปพู โมโกร อุ้มผาง ตาก ๒ ๒

กองร้อยทหารราบที่ ๑๔๒๒

๑๖๑. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บึงหูกวาง ๑๑๘ - หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๖๒. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บึงอ้อ ๕๐ - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ ๗๐ ๗๐

๑๖๓. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บึงกบละคร ๒๐๐ ๖ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ ๑๓๐ ๑๓๐

๑๖๔. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ หนองต้น ๑๙๗ ๒ บางพระหลวง เมือง นครสวรรค์ ๑๒๐ ๑๒๐

๑๖๕. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ หนองน้ําทรง ๑,๐๕๐ ๒, ๓, น้ําทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ ๒๐๐ ๒๐๐

 ๔, ๕

๑๖๖. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ หนองเต่างับ ๑๐๐ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ ๗๐ ๗๐

๑๖๗. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ลําห้วยใหญ่ ๗๐ วังน้ําลัด ไพศาลี นครสวรรค์ ๕๐ ๕๐

๑๖๘. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ หนองบัว ๕๐ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ ๖๐ ๖๐

๑๖๙. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บึงหวาย (บ้านในคลอง) ๖๐๐ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๗๐. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ อ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์ ๖,๐๐๐ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ ๑๐๐ ๑๐๐

๑๗๑. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน อ่างเก็บน้ําแม่เมย ๒๕๐ ๙ ห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลําพูน ๓๐๐ ๓๐๐

๑๗๒. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน ฝายลําน้ําแม่ทา ๑๓ ทาดง ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน ๖๐ ๖๐

๑๗๓. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน อ่างเก็บน้ําแม่ตีบ ๘๕๐ ๑๐ หนองหอย มะเขือแจ้ เมือง ลําพูน ๘๐ ๘๐

๑๗๔. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดลําพูน ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ําแม่น้ําปิง ๙ สบปะ ริมปิง เมือง ลําพูน ๖๐ ๖๐

(บริเวณหน้าวัดบุปผาราม)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๗๕. ก.ค.๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง หนองทอง ๖๕ นครไทย นครไทย พิษณุโลก ๑๐๐ ๑๐๐

น้ําจืดพิษณุโลก

๑๗๖. ก.ค.๖๔ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยาง ๒ สรอย วังชิ้น แพร่ ๔๐๐ ๔๐๐

น้ําจืดพิษณุโลก

๑๗๗. ก.ค.๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา กว๊านพะเยา ๑๐,๐๐๐ เมือง พะเยา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑๗๘. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปะยาง ๒ สรอย วังชิ้น แพร่ ๑๕๐ ๑๕๐

๑๗๙. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ หนองแล้ง ๒๐ ๓ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ๕๐ ๕๐

๑๘๐. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ หนองน้อย ๕๐ ๘ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ๕๐ ๕๐

๑๘๑. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ หนองเฒ่า ๕๐ ๔ น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ ๕๐ ๕๐

๑๘๒. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ สระร่องโป่ง ๓๐ ๓ แดนชุมพล สอง แพร่ ๕๐ ๕๐

๑๘๓. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ หนองหลวง ๗๘ ๑ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ ๕๐ ๕๐

๑๘๔. ก.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ําห้วยแฮด ๔๖๕ ๖ น้ํารัด หนองม่วงไข่ แพร่ ๒๐๐ ๒๐๐

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒๐๐ ๑๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๓,๙๐๐ ๔,๕๑๐

๑๘๕. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยดินสอพอง ๗๐ ๑๑ ใหม่หนองน้ํา ตากตก บ้านตาก ตาก ๗๐ ๗๐

พัฒนา

๑๘๖. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยชะลาด ๓๐๐ ๗ ยางโองบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก ๔๐ ๔๐

๑๘๗. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยแม่บอน ๑๐๐ ๑๐ ห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก ตาก ๓๐ ๓๐

๑๘๘. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก อ่างเก็บน้ําห้วยบวกหลวง ๑๐๐ ๒ แม่ไข ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ๔๐ ๔๐

๑๘๙. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก สระห้วยดอกเข็ม ๑๕ ๓ บ้านล้อง ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ๑๐ ๑๐

๑๙๐. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองแฝก ๔๕ ๑๐ บ้านนาโพธิ์ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ๓๐ ๓๐

รวมเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (พันตัว)



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๑๙๑. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองแมวใหญ่ ๔๕ ๑ ปากร้องห้วยจี้ ตากออก บ้านตาก ตาก ๓๐ ๓๐

๑๙๒. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองบัว ๔๕ ๑๑ วังไม้ส้าน ตากออก บ้านตาก ตาก ๓๐ ๓๐

๑๙๓. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก หนองน้ําพระบาทใต้ ๑๐๐ ๑๕ ใหม่สองกอง ตากออก บ้านตาก ตาก ๒๐ ๒๐

๑๙๔. ๑๒ ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แม่น้ําปิง (ท่าน้ําริมปิง) หนองหลวง เมือง ตาก ๗๐ ๗๐ ๖๐ ๓๐๐ ๕๐๐

(เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)

๑๙๕. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองน้ําครกบ้านตา ๘๐ ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา น่าน ๘๒ ๘๒

๑๙๖. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยปู่นํา ๑๕ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๖ ๑๖

๑๙๗. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ร้องย่าลัย ๒ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๒ ๒

๑๙๘. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองน้ําครก ๑๖๕ ป่าสัก ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๗๐ ๑๗๐

๑๙๙. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองน้ําครก ๑๗๐ ครกดํา ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๗๖ ๑๗๖

๒๐๐. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยก้อ ๘๕ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๘๘ ๘๘

๒๐๑. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยถ่าน ๑๐ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๐ ๑๐

๒๐๒. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองหมันปลา ๑๕ หลังมึนโดย ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๖ ๑๖

๒๐๓. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยถ่าน ๑๘ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๘ ๑๘

๒๐๔. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองห้า ๘ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๘ ๘

๒๐๕. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยเต่ย ๒๐ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๒๐ ๒๐

๒๐๖. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ฝายต้นม่วง ๕ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๖ ๖

๒๐๗. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน อ่างนากอก ๒๕๐ นากอก ตาลชุม เวียงสา น่าน ๒๕๘ ๒๕๘

๒๐๘. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน ห้วยน้ําขุ่น ๘ ตาลชุม เวียงสา น่าน ๘ ๘

๒๐๙. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดน่าน หนองน้ําครก ๑๑๙ ตาลชุม ตาลชุม เวียงสา น่าน ๑๒๒ ๑๒๒

๒๑๐. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ บึงเสนาท บึงเสนาท เมือง นครสวรรค์ ๕๐๐ ๕๐๐



พื้นที่ รวม

(ไร่)  ตะเพียนขาว  นิล  สร้อยขาว  นวลจันทร์เทศ  ยี่สกเทศ  บ้า แก้มช้ํา กาดํา จาด กุ้งก้ามกราม (พันตัว)

 อําเภอ ลําดับที่ ว/ด/ป  หน่วยงาน ชื่อแหล่งน้ํา จังหวัด
สัคว์น้ําที่เพิ่มผลผลิต

 หมู่  หมู่บ้าน ตําบล
สัตว์น้ํามีมูลค่า

๒๑๑. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารี จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ ๕๐๐ ๕๐๐

๒๑๒. ส.ค.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี แม่น้ําสะแกกรัง เมือง อุทัยธานี ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐

๒๑๓. ส.ค.๖๔ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากวัง แม่น้ําวัง ๑๐ ปากวัง ตากออก บ้านตาก ตาก ๑๐๐ ๑๐๐

๒๑๔. ส.ค.๖๔ กองร้อยกองบัญชาการ สระน้ําหน่วยงาน ๑๒ น้ํารึม เมือง ตาก ๕ ๕

กองกําลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ

๒๑๕. ส.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๑ วังหิน เมือง ตาก ๒ ๒

๒๑๖. ส.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๒ ๔ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ๓ ๓

๒๑๗. ส.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านฉลอม บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ ๓ ฉลอม บ้านตาก ตาก ๒ ๒

๒๑๘. ส.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านยางโองนอก บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๓ ๘ บ้านตาก ตาก ๒ ๒

๒๑๙. ส.ค.๖๔ โรงเรียนบ้านสันถวไมตรี บ่อปลาโรงเรียน ฯ ๑ สันถวไมตรี แม่สอด แม่สอด ตาก ๒ ๒

๒๒๐. ส.ค.๖๔ สถานีอนามัยตําบลทุ่งกระเชาะ สระน้ําหน่วยงาน ๑ ๓ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ๒ ๒

๒๒๑. ส.ค.๖๔ สถานีตํารวจภูธรบ้านตาก สระน้ําหน่วยงาน ๑ บ้านตาก ตาก ตาก ๒ ๒

๒๐๐ ๒๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๓,๙๐๐ ๔,๔๒๐

๒๒๒. ก.ย.๖๔ สํานักงานประมงจังหวัดตาก แหล่งน้ําวันประมงแห่งชาติ ตาก ๑๐๐ ๕๐ ๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐

๑๐๐ ๕๐ ๕๐ ๓๐๐ ๕๐๐

๑,๖๐๐ ๑๒๐ ๑๐๐ ๙๕๐ ๑,๒๐๐ ๑๐๐ ๑๓๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๒๑,๕๐๐

หมายเหตุ สามารถเพิ่มรายชื่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ําอื่นได้

รวมเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (พันตัว)

รวมเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ (พันตัว)

รวมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (พันตัว)


