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รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดํา
No. Name Name Farm Farm address Farm address Farm registration 

number
1 นายสุทัศ  คชาผล ยิ่งยงแฮชเชอรรี่ เมือง กระบี่ 8102020790
2 ณัฐวรรธน์  พันธุรัตน์ ศรุตฟาร์ม เมือง กระบี่ 8102023436
3 Mr.Somsak  Layban K.J.กรุ๊ป เมือง กระบี่ 8102020776
4 นายสมประสงค์  เนตรทิพย์ ลูกกุ้งเศรษฐีฟาร์ม บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 2402012479
5 นางสาวธนพร  นุดสมบัติ ธนานุชฟาร์ม เมือง ชลบุรี 2002006089
6 นางสาวกฤษญา  เยาวรัตน์ ธนานุชฟาร์ม 2 เมือง ชลบุรี 2002013305
7 นายภควัฒน์  สังวัตร ภควัฒน์ BFT เมือง ชลบุรี 2002006088
8 นางสาวนฤมล  คิดหาทอง นฤมลฟาร์ม 2 ศรีราชา ชลบุรี 2002006227
9 นายพีระ  รัตนสําลี ลดาวัลย์ฟาร์ม สิเกา ตรัง 9202200112
10 นายเอกรัตน์  มีเสน ขนอมฟาร์ม ขนอม นครศรีธรรมราช 8002002080
11 นายกิตติ  ภูมิมาศ กิตติฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช 8002080061
12 นายธีรยุทธ  พรหมคีรี พันเลิศฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช 8002080067
13 นางสาววิชุนีย์  โล่ห์ทอง จีเนียสแฮชเชอร่ี สิชล นครศรีธรรมราช 8002080069
14 นายอมรเชษฐ์  เพชรรักษ์ OP ฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช 8002080074
15 นายธรรมศักด์ิ  สรรพิบูลย์ ตอง 3 ฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช 8002080084
16 นางอุทัยวรรณ  ณรงค์ ณรงค์ฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช 8002080058
17 นายสุธรรมรัช  แก้วสังวาส ส.เจริญฟาร์ม เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 7702011254
18 นายนพดล  หลําสวัสด์ิ ประสงค์ทรัพย์ฟาร์ม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7702013024
19 นายสุทิน  ไทยพร้ิง สุเทพฟาร์ม 2 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7702013025
20 นายจรุง  จุลจงกล K.J.แฮทเชอร่ี ตะกั่วทุ่ง พังงา 8202006027
21 นายบรรจบ  ชูประดิษฐ์ ทรัพย์เจริญฟาร์ม ตะกั่วทุ่ง พังงา 8202006002
22 นายวิศลย์  เอ่งฉ้วน Q.G Hatchery ตะกั่วทุ่ง พังงา 8202006026
23 นายประเทือง  ทองชู บมจ.พี.ทองชู เซอร์วิสเซส อิมปอร์ต แอนด์เอ็กซ์ปอร์ต ตะกั่วทุ่ง พังงา 8202011017
24 นางสาวเรณู  ใมหมาด พีซีซี ฟาร์ม ตะกั่วทุ่ง พังงา 8202000440
25 P.P.K Enterprise พี.พี.เค แฮชเชอร่ี 2 เมือง ภูเก็ต 8302112091
26 P.P.K Enterprise พี.พี.เค แฮชเชอร่ี 3 เมือง ภูเก็ต 8302112092
27 P.P.K Enterprise พี.พี.เค แฮชเชอร่ี 4 เมือง ภูเก็ต 8302112093
28 Mr.Amphon Sathitsin ไทยแปซิฟิก 14 เมือง ภูเก็ต 8302112021
29 Mr.Kamai Bunka เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม เมือง ภูเก็ต 8302112071
30 นายอําพน  สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก อ.เมือง ภูเก็ต 8302111404
31 นายวินัย  โพธิ์น้อย รจนาฟาร์ม อ.เมือง ภูเก็ต 8302112018
32 บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอร์ไพร์ จํากัด พี.พี.เค แฮชเชอร่ี6 เมือง ภูเก็ต 8302112113
33 นายยุทธพงษ์  ศรีทอง ราไวย์ฟาร์ม เมือง ภูเก็ต 8302112114
34 นางสาวจุฑามาส  จันทา JTM.Marin เมือง ภูเก็ต 8302112112
35 นายมนู  ชูมณี โชคเบญจมาศ เมือง ภูเก็ต 8302000094
36 นายสมใจ  อารีรอบ P-sure เมือง ภูเก็ต 8302112111
37 นางสาวอัญชลีกร  ชูวงศ์ อ่าวปอ พันธุ์กุ้ง ถลาง ภูเก็ต 8302112043
38 บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด พี.พี.เค แฮชเชอร่ี 5 เมือง ภูเก็ต 8302112102
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39 นายอําพน  สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก 9 เมือง ภูเก็ต 8302111410
40 นายสมโภช  แสงงาม สมโภชแฮชเชอร่ี ถลาง ภูเก็ต 8302111367
41 บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอรืไพรส์ จํากัด พี.พี.เค แฮชเชอร่ี 1 เมือง ภูเก็ต 8302112090
42 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต 8302783202
43 นายอําพน  สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก5 เมือง ภูเก็ต 8302111407
44 นางสาวนุศรา  สาริคาร ไบโอฟาร์ม ถลาง ภูเก็ต 8302112119
45 นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี Giant Farm เมือง ภูเก็ต 8302112124
46 Mr.Thirayut  Thanomkiat ธีระยุทธไบโอฟาร์ม เมือง ภูเก็ต 8302000093
47 นายณัฐพล  เพ็ชรนิล ทรายแก้วแฮชเชอร่ี ถลาง ภูเก็ต 8302112019
48 นายชัย  อําพันธ์ ชัยฟาร์ม ถลาง ภูเก็ต 8302000331
49 นายจรุง  จุลจงกล KJ แฮทเชอร่ี ถลาง ภูเก็ต 8302112135
50 นายกะไม  บุญก่า เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 2 ถลาง ภูเก็ต 8302112104
51 นายพีระวัฒน์  แซ่ว่อง กู๊ดนิวส์แฮชเชอร่ี (GNH2) ถลาง ภูเก็ต 8302112121
52 นายไพโรจน์ สังข์สุวรรณ โดมแฮทเชอร์ร่ี ถลาง ภูเก็ต 8302112120
53 นายพีระวัฒน์  แซ่ว่อง กู๊ดนิวส์แฮชเชอร่ี(GNH 3)) ถลาง ภูเก็ต 8302112123
54 นายยุทธพงษ์  ศรีทอง INSHRIMP เมือง ภูเก็ต 8302112096
55 นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี Giant Farm 3 ถลาง ภูเก็ต 8302112138
56 นายวิศล  เอ่งฉ้วน คิวจี แฮชเชอร่ี (ภูเก็ต) ถลาง ภูเก็ต 8302112139
57 นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ เชนแฮทเชอรร่ี เมือง ภูเก็ต 8302000092
58 Mr.Supachai. Shangaon โมอาน่าไทย-แอม สทิงพระ สงขลา 9002026247
59 Miss.Oratai Chokjaroenyingyong อุทัยฟาร์ม สทิงพระ สงขลา 9002026191
60 Miss.Oratai Chokjaroenyingyong ชูสุวรรณฟาร์ม สทิงพระ สงขลา 9002026167
61 นายสัวสดี  แก้วบุญสง ฟาร์มวิจัยพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 3 ท่าบอน ระโนด สงขลา 9002026240
62 นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ เชนแฮทเชอรร่ี เมือง ภูเก็ต 8302111374


