
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีพิรม บ.หวย ม.6 5043III หนองหวยไกตอ - 2 - 6.94 230.2  -สูบน้ําทํานา - โค นกกระยางขาว ธรรมชาติ- ชอน,กระดี่,หมอ 36)FLL2am

(กรมประมง)พท.>50ไร 27.2  -เลี้ยงสัตว ปลอย-ไน,นวลจันทน,ยี่สก 43)FLS1am2

2 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีพิรม ทางาม ม.2 5043III กุดออม 2 4  / 6.46 191.1  -ปลูกขาวโพด จอก  60 % - - ธรรมชาติ- กระดี่,สรอย 36)FPPb

(กรมชลประทาน) 28.1  -ปลูกพริก 43)FPP2cm2

3 พิษณุโลก บางระกํา กุยมวง บานดง ม.4 4942I บึงบานดง (กําลังขุดสระ) 0.5 5  / 7.61 140.1  -ทํานาปรัง - - - ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ 36)FLL1am

อบต.(กําหนดเสร็จ 3/03/47) 27.3  -ทําสวนกลวย ดุก,ชอน 43)FLP1am2

ปลอย-จีน,ยี่สก

4 พิษณุโลก พรหมพิราม สีพิรม บึงปลาเนา ม.8 5043III บึงปลาเนา - โสน  90 % - - - -

กกสามเหลี่ยม 

5 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงปะคํา ทองโพรง 5043III หนองนาปรัง 2 5  / 7.16 220.6  -การเกษตร ออ  20% - นกกวัก ธรรมชาติ-ดุก,ตะเพียน 36)FPPc

27.1  -ทํานา ตนพง  50% นกกระยาง ชอน,หมอ,เตา 43)FPP2fm2

นกเปดน้ําใหญ

6 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงปะคํา ฟากบึง ม.7 5043III หนองมน 2 3 7.29 120.3  -การเกษตร - - นกเปดน้ําใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ 36)FLL1am

ขุดลอก (กรมประมง) 27.7  -ทํานา นกเปดผี บู,ดุก,ชอน 43)FLP1am2

พท.50 ไร  -ที่เพาะพันธุปลา ปลอย-นวลจันทน,จีน

นิล,ยี่สก

7 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคํา ดงประคํา ม.2 หนองกาย - 1 6.77 254.1  -การเกษตร ออ  50% - นกเปดเล็ก ปลอย-ยี่สก,จีน,ไน,ดุก -

(กรมประมง ป2544) 27.7  -ทํานา กกสามเหลี่ยม นกกวัก ชอน,นวลจันทน,หมอ

พท. 70 ไร นกกระยางขาว สลิด

8 พิษณุโลก ศรีสัชนาลัย หาดเลย หนองหิน ม.2 4944II หนองหิน 2 3 6.6 200.2  -ทํานา ออ  40% - นกเปดผี ธรรมชาติ-กระดี่,กระชัน -

พท. 54 ไร 23.8  -ทําสวนตนหอม ตนพงษ 40% ชอน,หมอ 

ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก,สวาย

9 พิษณุโลก ศรีสัชนาลัย หาดเลย หนองหิน ม.2 4944II หนองพลุง 3 4 6.82 264.6  -การเกษตร บัวหลวง 40% - - ปลอย-นวลจันทน,จีน -

พท. 50 ไร 23.7  -ทํานา ยี่สก

 -ปลูกหอม

10 พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม บานทุงสาน ม.15 5043III หนองละหาน (พท.>50ไร) 3 5  / 6.32 260.9 สวนดอกไม - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-จีน,สวาย,ยี่สก 36)FLL2am

กรมชลประทาน 28.3 สวนมะเขือ นกเปดเล็ก สรอย,ตะเพียน 43)FLS1am2

นกกระยาง นวลจันทน

11 พิษณุโลก ชาติตระการ ปาแดง บานนา ม.2 5143IV อางฯ หวยขมึง 3 5  / 71.3 174.6  -ทํานา - - - ธรรมชาติ- ดุก, กระดี่,ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 29.4  -ปลกูขาวโพด 43)FLP1am2

จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

แหง  (กําลังขุด)

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

12 พิษณุโลก ชาติตระการ บอภาค ขุนน้ําคับ ม.12 5143IV อางฯ น้ําคับ 15 10  / 7.22 162.5  -ประปาหมูบาน - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-พง,ดุก,กระดี่ 36)FLL1am

กรมชลประทาน ป2542 26.8 นกเปดใหญ ชอน 43)FLP1am2

ปลอย-นวลจันทน,นิล

ยี่สก

13 พิษณุโลก ชาติตระการ บานดง นาหลม ม.4 5043I อางฯ บึงนาหลม 2 4   / 7.41 67.8  -ปลูกพริก,มะมวง - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-กระดี่, ชอน 36)FLL1am

กรมชลประทาน 3มี.ค.32 32.5  -ปลูกฟกทอง นกกระยางขาว แรด,ดุก,หมอ,คัง 43)FLP1am2

ความจุ1,100,000 ลานลบ.ม. นกนางนวล

14 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด บานหินลาด ม.2 5043II อางฯ บานหินลาด 3 5  / 7.2 29.6  -ปลูกขาวโพด - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน 1 มิ.ย. 27) 32.8  -เลี้ยงสัตว กระบือ ชอน,ดุก,ไหล 43)FLP1am2

ความจุ 70,000 ลาน ลบ.ม. ปลอย-นวลจันทน,นิล

ยี่สก,ตะเพียน

15 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด บ.ทาขอนแบน 5043II บึงบานโนน (ธรรมชาติ) 2 4  /  -เลี้ยงสัตว - โค - - 36)FPPb

ม.6 พท.>50ไร 43)FPP2c2

16 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด บานนอย ม.3 5043II บึงโขง    (น้ําแหง)  5 8  / - - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ -

(อบต.)พท.<50ไร นกกระยางขาว กระดี่

17 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด  บานนอย ม.3 5043II บึงปะคล้ํา - 2 แหง - - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ -

(กรมชลประทาน ) ลอกแลว กระดี่

พท.<50ไร

18 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด  บานนอย ม.3 5043II บึงนอย 0.5 2  / - จอก ,แหน - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ -

(กรมชลประทาน ) ลอกแลว ผักตบชวา>50% กระดี่

พท.<50ไร

19 พิษณุโลก วัดโบสถ หินลาด  บานนอย ม.3 5043II บึงน้ําลัด 0.5 2  / 7.01 36.1 - ผักตบชวา - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ) ลอกแลว 29.1 จอก ,แหน กระดี่      /FPPb

พท.>50ไร 43)FLP1am2

     /FPP2c2

20 พิษณุโลก วัดโบสถ ทางาม วังหนองแดง ม.8 5043II บึงตอน 1 4  / 7.01 36.1  -ปลูกมัน - กระบือ นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สวาย,กระดี่ 36)FLL1am

พท.100ไร 29.1  -ทํานา นกเปดเล็ก ไหล,ชอน,ดุก,หมอ 43)FLP1am2

 -เลี้ยงสัตว นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

21 พิษณุโลก วัดโบสถ บานยาง บ. พญาแมน 5043II วังโขง 1 3  / 7.01 36.1  -ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กระดี่ 36)FLL1am

บ. น้ําหัก พท.>50ไร 29.1  -สวนมะมวง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

22 พิษณุโลก วัดโบสถ บานยาง บ.ทาแกง ม.7 5043II บึงกํานัน 4 6  /  -ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สวาย,กระดี่ 36)FLL1am

พท.>50ไร  -สวนมะมวง,สมโอ นกเปดเล็ก ไหล,ชอน,ดุก,หมอ 43)FLP1am2

นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

ตะเพียน

23 พิษณุโลก วัดโบสถ ทางาม บ.วังหนองแดง 5043II บึงลาดบัวขาว  - 3 - 7.01 36.1  -ทํานา - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,หมอ 36)FLL2a2

ม.8 (บึงโบสถ,นา)พท.>50ไร 29.1  -ปลูกขาวโพด กระบือ นกเปดแดง 43)FLS1a2

นกกระยาง

24 พิษณุโลก วังทอง บานกลาง บ.ไพรงาม ม.23 5143III อางฯ น้ําคลาด  2 6  / 7.17 50  -สูบน้ําทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ 36)FLL1am

เปนคลองเกา (รพช.) 25.7  -ปลูกมะมวง นกกระยางขาว ชอน,ดุก 43)FLP1am2

นกพิราบ ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

25 พิษณุโลก วังทอง บานกลาง นาเหนือ ม.19 5143III อางฯ บานนาพราน 3 5  / 7.23 12.2  -สูบน้ําทํานา - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ป2534) 26.1  -ปลูกถั่วแดง,พริก กระบือ นกกระยางขาว ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

ความจุ 224,000 ลาน ลบ.ม. นกกระแตวแรว

26 พิษณุโลก นครไทย นาบัว บานโนนบึง 5143II หนองหอย  - 2  / 9 .90 395.7  - - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่, ชอน 36)FPSb

ม.8 พท.>50ไร 26.1 ดุก,หมอ 43)FPS2c2

27 พิษณุโลก นครไทย นครไทย หนองน้ําสราง 5143II หนองทอง 2 4  / 9.73 156.6  -สูบน้ําทํานา - โค นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่ ,ชอน 36)FLL1am

ม.4 พท.>50ไร 26  -ปลูกขาวโพด กระบือ หมอ,ดุก 43)FLP1am2

(กรมชลประทาน)  -ทํานา ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

ตะเพียน,นิล

28 พิษณุโลก นครไทย บานพราว บานปาซาน ม.3 5143II บึงใหญ 2 6  / 7.16 98.5  -ทํานา - โค นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน 16/04/42) 25.7 กระบือ ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

พท.ประมาณ 100 ไร

29 พิษณุโลก นครไทย บานพราว บานพราว 5143II อางฯ หวยดานแลง  -ทํานา - โค นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน,ดุก -

(กรมชลประทาน)พท.<50ไร กระบือ ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

30 พิษณุโลก นครไทย หนองกระเทา น้ําตาก 5143III อางฯ สระใหญ 1.5 5  / 7.17 91.1  -ไมใชประโยชน - - นกไกนา ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน 36)FLL1am

(องคการอุตสาหกรรมปาไม) 25.8 ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

"เอกชนรับสัปทาน" สวาย



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

31 พิษณุโลก เมือง มะขามสูง บานละมุ ม.9 5042IV บึงละมุ 3 4  / 6.5 160.3  -สูบน้ําทํานา - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ 36)FLL1am

(กรมประมง) พท. >50 ไร 28.4 ชอน,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-จีน,ยี่สก

32 พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม บานทุงสาน ม.15 อางฯ บานทุงสาน 3 5  / 6.32 260.9  -ทําสวนดอกไม - - นกเปดเล็ก ปลอย-จีน,สวาย,สรอย 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 28.3  -ปลูกมะเขือ นกเปดใหญ ยี่สก,นวลจันทน,ตะเพียน 43)FLP1am2

พท. >50 ไร นกกระยางขาว

33 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย บ.ชัยพัฒนา ม.12 5043III บึงแวง - 0.5 - 6.49 575  -สูบน้ําทํานา - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่ ,ชอน 36)FPSa

พท. >50 ไร (น้ําแหง) 28.4 นกกระยางขาว ดุก,หมอ 43)FPS2b2

34 พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย บึงธรรมโรง ม.11 5043III บึงธรรมโรง - 4 6.56 346 - - - - - 36)FLL1am

(รพช.)พท.<50 ไร 28.2 43)FLP1am2

35 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน บานหนองถาน บึงขดเล็ก (น้ําแหง) - - - - - -

ม.9 พท.<50 ไร (น้ําแหง)

36 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน หนองหาง ม.3 5043III บึงขดใหญ 0.5 4.5  / 6.81 234.3  -สูบน้ําทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-กระดี่, หมอ 36)FLL1am

พท.>50ไร 28 ชอน,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

37 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน วังวน ม.4 5043III บึงระกึก - 3 6.59 140  -ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ 36)FLL2am

(รพช.)พท.>50ไร 28 นกเปดใหญ ชอน,ดุก 43)FLS1am2

นกกระยางขาว ปลอย-สรอย,ตะเพียน

นิล,นยั,นวลจันทน

38 พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน วังน้ําบอ ม.7 5043III บึงโจน 0.5 2  / 6.63 182.1  -ทํานา ผักตบชวา 20% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ- กระดี่, ชอน 36)FLL1am

พท.>50ไร 28.1  -ไรมะระ นกกระยางขาว หมอ,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก

39 พิษณุโลก บางระกํา ทางาม หวยชัน ม.5 5043IV อางฯ หวยชัน - 3  / 6.83 267.2  -ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ,ดุก 36)FLL1am

27.8 นกกระยางขาว ชอน,ไหล 43)FLP1am2

40 พิษณุโลก บางระกํา ทางาม บ.ยมราช ม.9 5042IV บึงแมระหัน 1 6  / 7.03 188.9  -ทํานา จอก 3% - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,กระดี่ 36)FPPb

27.8 ผักตบชวา 2% นกเปดเล็ก หมอ,สลิด 43)FPP2cm2

บัวสาย 10% นกกระยางขาว ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

กกสามเหลี่ยม 5%

ออ 20%



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

42 พิษณุโลก บางระกํา ทานางงาม บานทานางงาม 5042IV บึงลอย - 3 7.19 235.8 - - - นกกระยาง ปลอย-ตะเพียน,นิล 36)FLL1am

ม.1 27.7 43)FLP1am2

43 พิษณุโลก เมือง ทาทอง บานทาทอง ม.2 5042IV บึงทุงโศกา 3 6  / 7.05 369.8  -ทํานา - - นกเปดเล็ก - 36)FLL1am

(ปจจุบันเปนคายทหาร) 27.8 นกเปดใหญ 43)FLP1am2

นกกระยางขาว

นกไกนา

44 พิษณุโลก วังทอง วังตะเคียน ซําตะเคียน ม.9 5142IV อางฯ ซําตะเคียน 5 10  / 7.42 73.8  -ประปาหมูบาน บัวหลวง 5% - - ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,บู 36)FLL1am

(กรมชลประทาน 2523) 32.6  -การเกษตร ปลอย-นลิ,ตะเพียน,ยี่สก 43)FLP1am2

พท. ประมาณ 70ไร นวลจันทน

45 พิษณุโลก รังทอง พันชุลี บ.หนองหิน ม.11 5142III หนองหิน 0.5 6  / 7.18 196  -การเกษตร,ทําไร ผักตบชวา 40% - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,ดุก 36)FLSb

พท. ประมาณ 50ไร 32.3  -ปลูกผัก ตนหญา นกกระยาง สลิด,ซิว 43)FPS2c2

46 พิษณุโลก รังทอง พันชุลี เนินไมแดง ม.4 5142III หนองลาด 5 10  / 7.47 37.2  -ทํานา บัวหลวง 1% - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน 36)FLL1am

พท.70 ไร 33 นกกระยาง ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน 43)FLP1am2

สวาย,กุง

47 พิษณุโลก รังทอง พันชุลี สุพรรณพนมทอง 5142III อางฯน้ําโจก 5 6  / 7.43 149.6  -ทํานา - โค นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL1am

ม.13 พท.50 ไร ตลอดป 32.3 นกกระยาง สรอย,ตะเพียน 43)FLP1am2

ปลอย-ตะเพียน,นิล,ยี่สก

48 พิษณุโลก นครไทย บานแยง บ.หวยทรายใต 5142I อางฯหวยทรายใต พท.60ไร 6 13  / 7.55 78.8  -การเกษตร - โค นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน 31) 33.8  -ทํานา นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

กวาง 4ม. ยาว 116.5ม. สูง13ม.  -ทําไร นิล,ตะเพียน

49 พิษณุโลก นครไทย บานแยง เบ็กใหญ ม.4 5142I บึงเบ็ทใหญ 1.5 4  / 7.44 42.8  -ประปาหมูบาน - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

พท.ประมาณ 50 ไร 33.6 นกนางแอน ปลอย-นิล,ไน,ตะเพียน 43)FLP1am2

ยี่สก,นวลจันทน

50 พิษณุโลก นครไทย บานแยง บานแยง ม.1 5142I อางฯ หวยภู 5 10  / 7.3 140.6  -ประปาหมูบาน - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน ,หมอ,ไน 36)FLL1am

พท.80ไร 33.9  -ทําสวน นกกระยาง ฉลาด 43)FLP1am2

(กรมชลประทาน 2540) นกกระจอก ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

นิล,ตะเพียน,บึก



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

51 นครไทย หนองกะทาว บ.แกงไห ม.11 542IV อางฯ หวยซํารู 14 16  / 7.58 82.6  -ทําสวน - - - ธรรมชาติ- ชอน , สรอย 36)FLL1am

(รพช.ป 2539)พท.200ไร 34.3  -ทํานา ซิว,ดุก 43)FLP1am2

ความจุ 6,615,649 ลบ.ม.  -การเกษตร ปลอย-ไน,นิล,ยี่สก,จีน

สวาย,นวลจันทน

52 วัดโบสถ ทางาม หัววัง 5043 II บึงใหญ 1 4  / 7.84 253.5  -เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา - โค - ธรรมชาติ- สรอย , กระดี่  36)FLL1am

(กรมชลประทาน 2543) 36.7 หมอ 43)FLP1am2

พท.60 ไร ปลอย-ตะเพียน,นิล,ยี่สก

นวลจันทน

53 วัดโบสถ ทางาม ทางาม 5043II บึงทุงถนน (บึงปกตามี) 1.5 5  / 7.73 119.7  -ประมง  - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,สลิด 36)FLL1am

พท. 60-70 ไร 30.6 ปลอย-สวาย,ตะเพียน,นิล 43)FLP1am2

ยี่สก 

54 วัดโบสถ ทางาม ทางาม 5043II หนองชางตาย - - - - - -

(รพช.)พท. < 50ไร

ความจุ 44,170 ไร

55 วัดโบสถ ทางาม วังเจ็ก 5042I หนองคูเมือง 0.5 3  / 7.3 513  -นาปรัง,นาป หญา 10% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,สรอย 36)FLP1am

พท. <50ไร 35.3  -ปลูกขาวโพด, นกเปดเล็ก ปลอย-ตะเพียน,สวาย 43)FLP1bm2

   ถั่วเขียว นกกระยาง

56 วัดโบสถ ทางาม ทางาม ม.9 5043II หนองอายทุง (ป2540) 4 9  / 7.43 144.4  -นาปรัง,นาป - - - ธรรมชาติ-หอยกาบ,หมอ 36)FLL1am

พท.60ไร 35  -ปลูกขาวโพด ดุก,ชอน 43)FLP1am2

 -ประมง ปลอย-ตะเพียน,ไน,นลิ

ยี่สก,นวลจันทน

57 เมือง โนนทอง บึงบานเกา 5042I บึงบานเกา 0 5 7.21 142.1  -นาปรัง - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-นิล,หมอ,ชอน 36)FLL2cm

พท.50ไร 34.6  -ประมง ดุก,ซิว,สรอย,หมอ 43)FLS1am2

58 เมือง ดอนทอง ดอนทอง 5042I บึงเรือง 0 2 น้ําแหง  -นาปรัง,นาป - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL2am

พท.200 ไร นกเปดเล็ก สรอย,ซิว,กระดี่,ฉลาด 43)FLS1am2

นกพริก หอยเชอรี่

นกกวัก



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

59 เมือง สมอแข ลาดบัวขาว 5042I บึงลาดบัวขาว 6 8  / 7.4 65.2  -ประปา - - - ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLL1am

พท.ประมาณ 70-80 ไร 34 ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก,นิล 43)FLP1am2

ไน,นวลจันทน,สวาย

60 วังทอง วังพิกุล ดงขอย,วังพิกุล 5042I บึงราชนก 7 10  / 7.45 134.9  -ทองเที่ยว บัว 20% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สลิด,ฉลาด,ดุก 36)FLL1am

กอ,ชุมแสง พท.ประมาณ 5,000 ไร 32.6 หญาปลอง 10% ชอน,หมอ      /FLL1a

ปลอย-ตะเพียน,  ยี่สก 43)FLP1am2

นวลจันทน      /FLP1a2

61 เมือง บึงพระ บานบึงพระ 5042II บึงพระ 4 8  /  -ทํานา บัวหลวง 50% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ฉลาด,หมอ 36)FPPh

(กรมประมง 2534) นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FPP2dm2

พท. ประมาณ 120 ไร นกกาดํา นิล,ไน

62 เมือง บึงพระ บานบึงพระ 5042II บึงขวาง 5 10  / 9.2 269.7  -ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,กด 36)FLL1am

พท.70-80 ไร 29.3 นกเปดผี ฉลาด 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

นิล,ไน

63 เมือง บานไร หาดตระกู ม.7 5042II บึงอีแลน 3 6  / 7.26 204.5  -ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กด 36)FLL1am

พท.ประมาณ 80 ไร 29.6  -ประมง นกกระยาง ฉลาด      /FLL1a

ความจุ 191,000 ลบ.ม. ปลอย-ตะเพียน,นิล,ไน 43)FLP1am2

นวลจันทน      /FLP1a2

64 บางกระทุม ไผลอม ทานา 5042II หนองบึงงิ้ว แหง 6  แหง 7.15 244.3  -ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ซิว 36)FLL2am

พท. 150 ไร 30.2 สรอย,ดุก,สลิด 43)FLS1am2

65 บางกระทุม ไผลอม บานทานา ม.2 5042II หนองขาว 4 6 7.27 217.7  -ทํานา - - นกเปดผี - 36)FLL1am

พท.80ไร 32.2 นกกระยาง 43)FLP1am2

67 บางกระทุม บึงกระทุม บึงเวียน 5042II บึงเวียน 1 3 แหงบางป 7.21 257.8  -ทํานา บัว 40% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,สรอย,ซิว 36)FPPb

พท. ประมาณ 80 ไร 31.9 ออ 50 % นกกระยาง หมอ,กระดี่,แขยง,ฉลาด 43)FPP2c2

กด      /FPP2d2

68 บางกระทุม บางกระทุม บ.บางกระทุม 5042II หนองบัว 3 6  7.32 604  -ทํานา - - - ธรรมชาติ-ชอน,สลิด,หมอ 36)FLL1am

ม.4 พท.ประมาณ 60 ไร 32.7  -เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กระดี่,กรด,ฉลาด 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

ตะเพียน,สวาย
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จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
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ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

69 บางกระทุม ไผลอม บ.บึงชาง 5042II บึงชาง 2 5 7.35 121.5  -ทํานา - - - ธรรมชาติ- ชอน , ฉลาด, 36)FLL1am

พท.96 ไร 38  -ไรออย หมอ,กรด,กระดี่ 43)FLP1am2

70 บางกระทุม นครปาหมาก บึงตะเคียน 50422 บึงตะเคียน (บึงหัวไผ) แหง 3  / 7.08 192.9  -ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ,สรอย,ซิว 36)FLL1am

พท.ประมาณ 90 ไร 29.6 กระดี่,ชอน      /FLL1a

43)FLP1am2

     /FLP1a2

71 บางกระทุม ทาตาล วังสาร 5042II บึงสําโรง 5 10  / 7.51 84.2  -สวนผัก - - - ธรรมชาติ-ฉลาด,แขยง,กด 36)FLL1am

32.3  -ไรขาวโพด,ออย ชอน,หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน

นวลจันทน

72 บางกระทุม ทาตาล เนินสะอาด ม.7 5042II หนองหลม 2 6  / 7.3 66.7  -ทํานา - - นกกาดํา ธรรมชาติ-สรอย,กระดี่ 36)FLL1am

33.3 หมอ,ชอน 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน

73 บางกระทุม ทาตาล ทาตาล ม.6 5042II บึงชะเลียง 6 8  / 7.19 118.5  -ทํานา - - - ธรรมชาติ-ชอน,สรอย 36)FLL1am

พท.ประมาณ 100 ไร 32.2  -ปลูกขาวโพด กรด,หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน

จีน,สวาย,นวลจันทน

74 เมือง บึงพระ หนองไผลอม 5042II บึงงาม (บึงไผลอม) 2 6 แหง 7.09 160  -ทํานา โสน 30% - นกเปดน้ําใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,สรอย 36)FLL1am

พท.80 ไร (ฤดูแลง) 31.5 กกสามเหลี่ยม50% นกกระยาง หมอ,ชอน,ฉลาด 43)FLP1am2

อื่น ๆ 15% ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน

75 วังทอง หนองพระ บานสะเดา ม.10 5042II บึงสะเกา 0.5 3 แหง 7.19 117.8  -ทํานาปรัง บัวหลวง 50 % - นกกระยาง ธรรมชาติ-สรอย,ชอน,ซิว 36)FPPb

พท.500 ไร 30.4 นกอีโกง หมอ,กระดี่ 43)FPP2dm2

นกเปดน้ํา ปลอย-จีน,ยี่สก,ตะเพียน

บึก,นวลจันทน,สลิด

76 วังทอง แมระกา หนองผักหวาน 5042II บึงสนุน พท.<50ไร - -  แหง  -ทํานาปรัง,ป - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-แขยง,ซิว,ดุก 36)FLL1am

ม.9 พท.<50ไร(รพช.3ก.ค.2543) นกเปดน้ํา สรอย,ชอน,หมอ 43)FLP1am2

ความจุ 21,916 ลบ.ม. ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,

ตะเพียน,สลิด,ไน,จีน
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77 วังทอง แมระกา บานแหลมกู 5042II หนองกระทิง 1 6  / 7.16 82.5  -ทํานาปรัง - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

ม.7 (กรมประมง) พท. 100 ไร 29.7 นกเปดผี กระดี่,ซิว,สรอย,หอยขม 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,

สวาย,จีน,ตะเพียน,สลิด

78 วังทอง แมระกา ดงจันทร 5042II หนองปากอาว 0.5 5  / 7.15 85.6  -ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-สรอย,ซิว,หมอ 36)FLL1am

(รพช. 2540) พท. 100 ไร 29.9  นกกระยาง แขยง,กระดี่,ตะเพียน,จีน 43)FLP1am2

ความจุ 497,350 ลบ.ม. หอยขม,หอยกาบ,กุง

79 วังทอง วังพิกุล บ.คลองเมือง 5042II หนองอีเฒา 3 6  / 0.1 151  -ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-จีน,เคา,ชอน 36)FLL1am

ม.6 (กรมโยธาธิการ 2542) 29.8 นกกระยาง ยี่สก,นวลจันทน,สวาย,ไน 43)FLP1am2

พท. 284 ไร กุง,หอยเชอรี่

80 บางระกํา วังพิกุล บ.พันธุตาง 5042III หนองรี 2 6  / 5.31 233.3  -ทํานาปรัง - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ยี่สก,นลิ,สรอย 36)FLL1am

พท.50 ไร 30.4 นกเปดน้ํา ซิว,นวลจันทน,ตะเพียน 43)FLP1am2

81 บางระกํา บางระกํา บางระกํา 5042III หนองทอง  (15 ก.ค. 2531) 3 6  / 5.31 134.7  -ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

พท.50ไร 49.4 นกกระยาง สลิด,ซิว,สรอย 43)FLP1am2

ความจุ 241,900 ลบ.ม. ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

ตะเพียน,จีน,นิล

82 บางระกํา บางระกํา บานตาโม ม.5 5042III บึงขี้แลง 0 3 แหง 341.7  -ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL2am

พท.350 ไร 29 นกกระยาง นิล,ตะเพียน,สลิด,สรอย, 43)FLS1am2

นกกาดํา ซิว,กุง,หอย

83 บางระกํา บึงกอก คลองเตย ม.6 5042III หนองลอก,หนองมะปราง 0 5  แหง 6.17 230.2  -ปลูกถั่วเขียว - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL2am

พท. 50 ไร 23.8  -ปลูกขาวโพด นกกระยาง สลิด,ซิว,ตะเพียน 43)FLS1am2

84 บางระกํา หนองกุลา มณเทียรทอง 5042III บึงกระดาน  - 5 แหง  -ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLP1a

ม. 15 พท.50ไร (กรมพัฒนาทิ่ดิน)  -ไรขาวโพด นกกระยาง 43)FLS1bm2

นกกาดํา

85 เมือง บึงพระ บานบึงพระ 5042II หนองบอน - - - - - -

พท.<50ไร

86 บางระกํา ทางาม หวยซัน ม.5 5042IV คลองหนองกลาง - 3  / 6.83 267.2  -ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน 36)FLP2a

พท.>50ไร 27.8 นกกระยาง กระดี่,ปลาไหล 43)FLS1bm2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด อําเภอ ระวางหมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

87 เนินมะปราง ไทรยอย พุกระโคน ม.1 5141 IV อางฯพุกระโคน(ขนาดเล็ก) 2.5 6 6.74 335 ทํานา จอก 5% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สรอย,ขาว,ชอน

กระทรวงเกษตรฯ 24 หมอ,ดุก

88 เนินมะปราง ไทรยอย พุกระโคน ม.1 5141 IV หนองปลาชะโด(พท.120ไร) 4 8 6.84 309 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ

24.2 ปลูกถั่ว,ขาวโพด นกกระยาง สรอย,กรด

นกกวัก ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,จีน

89 เนินมะปราง วังพง วังพง 5141 IV อางฯเขาเขียว เขารวก 2 4 6.88 309 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก,บู

(พท.~50ไร) 26.2 ปลูกขาวโพด(ฤดูแลง) นกเปดผี ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน,นิล

ตะเพียน 


