
ล ำดับ ช่ือองค์กำรชุมชนประมงท้องถ่ิน
จ ำนวนสมำชิก 

(รำย)
ด้ำน ท่ีต้ัง สถำนท่ีติดต่อ ช่ือผู้แทนท่ีย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน

1
กลุ่มประมงน ้ำจืดบ้ำนวังเจ้ำ (กำรเพำะเลี ยงปลำ
บ่อดิน)

10 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
8/1 ม.8 ต.วังหิน                  
อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

นำยบุญยืน ร่ืนสัน

2 กลุ่มผู้ท้ำกำรประมงท้องถ่ิน 7 กำรประมงน ้ำจืด
593/2 รำมค้ำแหง ต.หัวเดียด  
อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

นำยสมคิด สุภำเนตร

3 กลุ่มประมงชุมชนด้ำนอนุรักษ์ลุ่มน ้ำปิง    จ.ตำก 51 กำรประมงน ้ำจืด
111 ม.5 ต.ไม้งำม                
 อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

นำยพิน ยมเกิด

4
กลุ่มเลี ยงปลำกระชัง อ้ำเภอบ้ำนตำก และอ้ำเภอ
เมืองตำก

30 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
1/1 ม.6 ต.เกำะตะเภำ            
 อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

นำยนริศ ทองแดง

5
กลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรประมงบ้ำนแม่พะยวบ
 ต.เกำะตะเภำ อ.บ้ำนตำก

30 กำรประมงน ้ำจืด
94/2 ม.8 ต.เกำะตะเภำ        
อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

นำยจรัญ จักพิระ

6
กลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรประมงบ้ำนปำกวัง ต.
ตำกออก อ.บ้ำนตำก

30 กำรประมงน ้ำจืด
30/2 ม.10 ต.ตำกออก         
อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

นำยประสิทธ์ิ วรรณแสงทอง

7
กลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรประมงบ้ำนยำงโองน ้ำ
 ต.แม่สลิด อ.บ้ำนตำก

30 กำรประมงน ้ำจืด
120 ม.5 ต.แม่สลิด               
 อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

นำยธีระศักด์ิ ค้ำเปำ

8 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้ำวัง จ.ตำก 37 กำรประมงน ้ำจืด
45/1 ม.2 ต.แม่สลิด            
อ.บ้ำนตำก จ.ตำก 63120

นำยบุญสืบ สุขพลอย

9 กลุ่มผู้เลี ยงปลำในกระชัง อ้ำเภอวังเจ้ำ 33 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
7/3 ม.3 ต.ประดำง              
อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63180

นำยสิทธิพร เสมสม

10 กลุ่มประมงอินทรีย์ 36 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
45 ม.7 ต.เชียงทอง               
อ.วังเจ้ำ จ.ตำก 63180

สิบต้ำรวจบุญชู พ่วงมี

11
กลุ่มเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรประมงบ้ำนโสมง ต.
บ้ำนนำ อ.สำมเงำ

45 กำรประมงน ้ำจืด
ม.4 ต.บ้ำนนำ อ.สำมเงำ
จ.ตำก 63130

นำยนพดล ต๊ะค้ำ

12 กลุ่มท้ำกำรประมงบ้ำนสันป่ำป๋วย 12 กำรประมงน ้ำจืด
32/1 ม.5 ต.บ้ำนนำ              
 อ.สำมเงำ จ.ตำก 63130

นำยอำนัน จันปำลี

13 กลุ่มปลำย่ำงบ้ำนสันป่ำป๋วย 23 กำรแปรรูป
 4/1 ม.5 ต.บ้ำนนำ              
อ.สำมเงำ จ.ตำก 63130

นำงสำวอรวรรณ ศรีนวลจันทร์

14
กลุ่มผู้เลี ยงสัตว์น ้ำต้ำบลแม่กุ อ้ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก

18 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
351/1 ม.7 ต.แม่กุ               
อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

นำยบุญส่ง ค้ำวำด

15 กลุ่มน ้ำพริกกุ้งแม่ปะใต้ 18 กำรแปรรูป
256 ม.3 ต.แม่ปะ                 
 อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

นำงสำยพิณ เรือนใจดี

16 กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุปลำพลวง 30 กำรประมงน ้ำจืด
58/1 ม.5 ต.พบพระ            
อ.พบพระ จ.ตำก 63160

นำยเสริมศักด์ิ ก่อจิตไพบูลย์

17 กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อ่ำงเก็บน ้ำห้วยแม่ท้อ 83 กำรประมงน ้ำจืด
81 ม.5 ต.ป่ำมะม่วง             
อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

นำยจรัญ ทับประดิษฐ์

18 กลุ่มคนรักปลำกัดจังหวัดตำก 18 กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ
391 ถ.ไทยชนะ ต.เชียงเงิน      
 อ.เมืองตำก จ.ตำก 63000

นำยอภินันท์ จันทร์กระแจะ

19 กลุ่มแปรรูปสัตว์น ้ำบ้ำนหิวโค้ว 20 กำรแปรรูป
55 ม.2 ต.ตำกตก อ.บ้ำนตำก
จ.ตำก 63120 63120

นำงวำริน กรวยทอง

20 กลุ่มแปรรูปปลำส้มบ้ำนเพชรชมภู 11 กำรแปรรูป
36/3 ม.2 ต.นำโบสถ์ อ.วังเจ้ำ 
จ.ตำก 63180 63180

นำยสมพงษ์ ป้ันทอง

21
กลุ่มเฝ้ำระวังแหล่งน ้ำเพ่ือกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
อ่ำงเก็บน ้ำแม่สอดตอนบน

40 กำรประมงน ้ำจืด
144/1 ม.3 ต.พระธำตุผำแดง 
อ.แม่สอด จ.ตำก 63110

นำยสุพันธ์ หลวงพระบำง

ข้อมูลกำรข้ึนทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน
ส ำนักงำนประมงจังหวัดตำก ข้อมูล ณ วันท่ี 3 สิงหำคม 2564


