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1 8302001121 นายอ าพน สาธติศลิป์ ไทยแปซฟิิก 4 58/8 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

2 8302111410 นายอ าพน สาธติศลิป์ ไทยแปซฟิิก 9 58/12 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

3 8302112021 นายอ าพน สาธติศลิป์ ไทยแปซฟิิก 14 58/3 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

4 8302112032 นายอ าพน สาธติศลิป์ ไทยแปซฟิิก 15 10 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

5 8302111405 นายอ าพน สาธติศลิป์ ไทยแปซฟิิก 2  1/13 2 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

6 8302006116 นางสาวบวับุษย์ เรอืงศรี TR Hatchery (GAP กรมประมง) 14/9 2 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

7 8302006116 นางสาวบวับุษย์ เรอืงศรี TR Hatchery (GAP มกษ.7432) 14/9 2 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

8 8302112090 ผูจ้ดัการบรษิทัพพีเีคเอน็เตอรไ์พสจ์ ากดั พพีเีค hatchery 1 51/4 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

9 8302000179 นายณรงค ์ศรสีงัข์ นุสราฟารม์ 21/8 2 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

10 8302112117 นายนวศกัดิ ์แซ่อึง่ นอรฟ์ารม์ บ.7/3 3 ฉลอง เมอืง ภเูกต็ 83000

11 2002006039 นายสุทนิ  แสนวบิลูย์ นายสุทนิ  แสนวบิลูย์ 9/188 3 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

12 2002013330 นางจริาพรรณ  อารมรตัน์ ชณมณ์ภทัรฟารม์ 1 28/5 5 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

13 2002008299 นางสาวกมลชนก  เนตรดี กมลชนกฟารม์ 2 99/10 2 บางพระ ศรรีาชา ชลบุรี 20110

14 2002001815 นางสาวนฤมล  คดิหาทอง นฤมลฟารม์ 1 233/2 2 บางพระ ศรรีาชา ชลบุรี 20110

15 2402052384 นายเจนวทิย์ เอี้ยงไพศาล กุง้พนัธุ์ทพิย์ 1 230/6 6 ท่าสะอา้น บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

16 2402052392 ผูจ้ดัการ บ.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี ่จ ากดั บ.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี ่จ ากดั 74 1 บางตนีเป็ด เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000

17 2402002021 นายบรรจง นสิภวาณชิย์ บรรจงฟารม์ 59 3 บางซ่อน บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

18 2402052335
ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั

กุง้ CS 1 ฟารม์ 29 13 บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

19 2402011435 นายรุง่ ทองเกตุแกว้ รุง่อรณุฟารม์ 3 33/5 3 คลองประเวศ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

20 2402012479 นายสมประสงค ์ เนตรทพิย์ ลกูกุง้เศรษฐฟีารม์ 1/5 5 เทพราช บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

21 2402247172 นายอ าพล  พชิยัยุทธ รอยลั ชรมิพ ์แฮชเชอรี ่ฟารม์ 33/2 1 บางกะไห เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000

22 2402247126 นางสุภาภรณ์  น้อยเจรญิ ประเสรฐิชยัฟารม์ 28 6 เทพราช บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

23 2402246906 นางสาววนีา  ยงภมูพิุทรา วนีากลัยาฟารม์ 51/2 1 บางพระ เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000

24 2402247046 นายภทัรชยั พรเจรญิทรพัย์ มารวยฟารม์7 - 1 บา้นโพธิ ์ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

รำยช่ือโรงเพำะฟักและโรงอนุบำลท่ีผำ่นกำรตรวจโรคตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัโรคเพ่ือกำรผลิตลกูกุ้งคณุภำพ
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25 7602000032 นายสุรชยั  แววสวสัดิ ์ ออลชรมิพ์  - 6 หาดเจา้ส าราญ เมอืง เพชรบุรี 76000

26 2002013397
ผูจ้ดัการ บ.ทอ็ปอะควาคลัเจอรเ์ทคโนโลยี
 จ ากดั

บจก.ทอ็ปอะควาคลัเจอรเ์ทคโนโลยี 95/50 1 แสมสาร สตัหบี ชลบุรี 20180

27 2002003374 นายธนภณ  แสงสุบนิ สบิแสนฟารม์ (2002003374) 95/25 1 แสมสาร เมอืง ชลบุรี 20000

28 2002001820 นางภทัรพร  บุญลอย ภทัรพรฟารม์ 2/4 4 แสมสาร สตัหบี ชลบุรี 20180

29 2002001232 นายพรเทพ  สาธติศลิป์ แสมสารเพาะพนัธุ์กุง้ (2002001232) 182/6  - เหมอืง เมอืง ชลบุรี 20000

30 2002006346 นายกรไชย  มานะการ เชนลองเบย์ 55/3 5 อ่างศลิา เมอืง ชลบุรี 20000

31 2002013349 นางสาวนติยา  ทรงแตง เดอะเบสทแ์ฮชเชอรี 639  - เหมอืง เมอืง ชลบุรี 20000

32 2002006088 นายภควฒัน์  สงัฆวตัร ภควฒัน์ฟารม์  9/91 2 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

33 2002006089 นางสาวธนพร  นุดสมบตัิ ธนานุชฟารม์ - 2 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

34 2002007663 นางสาวกมลชนก  เนตรดี กมลชนกฟารม์ 1 233/52 2 บางพระ เมอืง ชลบุรี 20000

35 2002003357 นายอโนชา  ทรงแตง นายอโนชา  ทรงแตง 5/6 5 เหมอืง เมอืง ชลบุรี 20000

36 2002000016 นายพธิภณัทร ์เชยีงศรี ชลทติย์ฟารม์ 98/4 1 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

37 2002000981 นายวนิจิ ศรนีวล นายวนิจิ ศรนีวล 172  - แสนสุข เมอืง ชลบุรี 20000

38 2002001814 นางสาวสุราน ีส่งเสรมิ นางสาวสุราน ีส่งเสรมิ 98/4 1 เสมด็ เมอืง ชลบุรี 20000

39 9101030878
ผูจ้ดัการบรษิทัเจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั (มหาชน)

ฟารม์ละงู 999 2 ปากน ้า ละงู สตลู
91110

40 2202008699 นายคมสนัติ ์คงนนัทะ ฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าสงวนพงศ์ 34/2 2 บางสระเกา้ แหลมสงิห์ จนัทบุรี 22130

41 2302003275 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์ JR 2 62/1 6 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

42 2302003272 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์ JR 4 29/1 4 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

43 2302003157 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์ JR 1 63/1 6 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

44 2302003274 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์ JR 3 62/2 6 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

45 2302003873 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์ JR 5 83 4 ท่าโสม เขาสมงิ ตราด 23130

46 2302003156 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์แหลมงอบ 61/8 6 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120
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47 2102004015 ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ฟารม์อนุบาลลกูกุง้ลกักี้ 99/19 4 ปากน ้ากระแส แกลง ระยอง 21110

48 9002026167 นางสาวอรทยั โชคเจรญิยิง่ยง QQ Bio Farm1 88/2 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

49
9002031277 นายฉตัรชยั วริยิพงษ์สุกจิ

บรษิทั ท๊อปเจน อควาคลัเจอร ์จ ากดั
 (9002031277) 70/1 6 ดหีลวง สทงิพระ สงขลา

90190

50 9002031245 นายฉตัรชยั วริยิพงษ์สุกจิ Bluegenetics Thailand  89/3 3 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

51 9002026249 นายสุรยิะ มกุขน้์อย สุรยิะฟารม์ 41/1 1 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

52 9002031299 นางสาวดวงใจ พรรณละมา้ย ดวงใจฟารม์  - 5 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

53 9002026197 นายท านอง คงวดัใหม่ กาญจนาฟารม์  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

54 9002031298 นางสาวอรทยั จุลนนท์ เบญจพล 2  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

55 9002031282 นายธรีภทัร วริยิพงษ์สุกจิ ธรีภทัรฟารม์ 100/27 3 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

56 9002031272 นายอาทติย์ สงวนเขยีว อาทติย์ฟารม์  - 7 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

57 9002031300 นางมะน ีบุญยเกยีรติ มะนฟีารม์ 92/5 4 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

58 9002026239 นายอรรถกร เกยีรตธินธาดา บิก๊ไวทม์ารนีเทคโนโลยี 65 3 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

59 9002031284 นางสาวสมหญงิ เธยีรสุวรรณกุล กุง้พฒันาฟารม์ 59/2 5 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

60 9002002883 นายชาญชยั ชยัเจรญิ เพชรมณฟีารม์ 69/2 8 ดหีลวง สทงิพระ สงขลา 90190

61 9002002760 นายจตุรงค ์อุบลสุวรรณ ทรพัย์นรินัดรฟ์ารม์ 97/3 1 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

62 9002001731 นายชยัยุทธ ณะแกว้ เบญตะวนัฟารม์  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

63 9002001185 นางสาวศริพิร เนยีมวงศส์ทิธิ ์ ศริพิรฟารม์  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

64 9002026168 นายครบพล พดัทอง พลฟารม์  - 4 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

65 9002026219 นายเชาวลติ แสงฉาย สริเิภตราแฮทเชอรี ่3 94 3 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

66 9002001649 นายสนธยา กาลวงศ์ พีร่วยฟารม์ 92/6 4 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

67 9002026265 นายบุญเชดิ ติ้นหนู บุญเชดิฟารม์ 17/8 2 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

68 9002026259 นางอาร ีทบัศรนีวล น าโชคฟารม์  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

69 9002001618 นายเจรญิพร สงัขน้์อย เจรญิพรฟารม์  - 4 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190
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70 9002004432 นางปวณีา สมพงษ์ Bio Shrimp Aquaculture Hatchery  - 5 สนามชยั สทงิพระ สงขลา 90190

71 9002031292 นางสาวจารณุ ีสุขแสง แลปกุลาฟารม์ 103 1 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

72 9002026226 ผูจ้ดัการ บจก. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ บจก. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ 141/1 1 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

73 9002031275 นายประเสรฐิ จติรภ์กัดี เอส ท ีฟารม์  - 3 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

74 9002006155 นางเสาวภา ศริริกัษ์ ศริริกัษ์ฟารม์ 23/1 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

75 9002031276 นายธงชยั แดงเอยีด โชคชยัฟารม์ (9002031276)  - 3 กระดงังา สทงิพระ สงขลา 90190

76 9002002324 นายสุนทร หนูเสง้ แสงตะวนัฟารม์ - 1 จะทิง้พระ สทงิพระ สงขลา 90190

77 8402026039 นางสาวชฎาภรณ์ รชันพินธ์ ดอนสกัฟารม์ 117/3 10 ดอนสกั ดอนสกั สุราษฎรธ์านี 84220

78 8402020085 ผูจ้ดัการศนูย์วจิยัและพฒันาสายพนัธุ์กุง้ ศนูย์วจิยัและพฒันาสายพนัธุ์กุง้ 333 5 พุมเรยีง ไชยา สุราษฎรธ์านี 84110

79 8402021043 นายสุรชยั ศรเีทพ Happy Farm 9 19 2 ท่าทอง กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

80 8402026038 นายสุรชยั ศรเีทพ Happy Farm 8 203 2 ท่าทอง กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

81 8402026040 ผูจ้ดัการบรษิทั ศรสีุบรรณฟารม์ จ ากดั ศรสีุบรรณ4 197/2 5 ท่าทอง กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

82 8402021042 ผูจ้ดัการบรษิทั ศรสีุบรรณฟารม์ จ ากดั ศรสีุบรรณ6 141/11 1 ชลคราม ดอนสกั สุราษฎรธ์านี 84220

83 8402021039 ผูจ้ดัการบรษิทั ศรสีุบรรณฟารม์ จ ากดั ศรสีุบรรณ7 14 3 4 ดอนสกั ดอนสกั สุราษฎรธ์านี 84220

84 8402021036 ผูจ้ดัการสหกรณ์สุราษฎรธ์าน ีจ ากดั สหกรณ์สุราษฎรธ์าน ีจ ากดั 74 3 พลายวาส กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

85 8402021041 ผูจ้ดัการบรษิทั ศรสีุบรรณฟารม์ จ ากดั ศรสีุบรรณ 1 157/2-3 5 ท่าทอง กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

86 8402021040 ผูจ้ดัการบรษิทั ศรสีุบรรณฟารม์ จ ากดั ศรสีุบรรณ 3 102/2 3 ท่าทอง กาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 84290

87 2402002141 นายเลก็ ธนะปกรณ์ ดวงดฟีารม์ 35 1 แสนภดูาษ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

88 2402012479 นายสมประสงค ์เนตรทพิย์ กุง้เศรษฐฟีารม์  - 1 คลองประเวศ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

89 2402013101 นางสาวจนิตนา เชดิวฒันกุล ดาวทองฟารม์  - 3 คลองประเวศ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

90 2402246923 นายประโยชน์ โสรจัจกจิ ขาวผอ่งฟารม์ 52/1 2 บางกรดู บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

91 2402002067 นายเฉลยีว รปิูยะเวศ กษดิิฟ์ารม์ (2402002067) 17 5 สนามจนัทร์ บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

92 2402000980 นายประทวน สมาธิ เป๊ียกฟารม์ 49/5 2 ลาดขวาง บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

93 2402242892 นายขวญัชยั พุทธมาลี บุญรอดฟารม์ 104/7 8 ท่าสะอา้น บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130



ล ำดบัท่ี ทะเบียนเกษตรกร ผูป้ระกอบกำร ช่ือฟำรม์ ท่ีอยู่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

รำยช่ือโรงเพำะฟักและโรงอนุบำลท่ีผำ่นกำรตรวจโรคตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัโรคเพ่ือกำรผลิตลกูกุ้งคณุภำพ

94 2402002148 นายประยูร บุญลอ้ม โชคบุญลอ้มฟารม์  - 3 สบิเอด็ศอก บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

95 2402052203 นายสุขสนัต ิ ฉนัทโชคนมิติร กุง้พนัทพิย์ 96 7 บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

96 2402052202 นายสุขสนัต ิ ฉนัทโชคนมิติร กุง้พนัทพิย์ 3 96 7 บางววั บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

97 2402724202
ผูอ้ านวยการศนูย์วจิยัและพฒันาการ
เพาะเลีย้งสตัวน์ ้าชายฝัง่เขต 1 
(ฉะเชงิเทรา)

ศพช.ฉะเชงิเทรา 36/2 8 ท่าสะอา้น บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

98 2402052356 นายสุรพงษ์  คงแป้น M.S. ฟารม์  - 2 เทพราช บา้นโพธิ ์ ฉะเชงิเทรา 24140

99 2402147135 คุณอุไร จติรประสงค์ สารกิาฟารม์  -  - คลองจุกกะเฌอ เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000

100 2402052324 คุณสถติพงษ์ ไมด้ดัพนัธุ์ ไบโอไฟวฟ์ารม์ 13 2 หนองจอก บางปะกง ฉะเชงิเทรา 24130

101 7302013029 นายยุทธนา ธราวุธ วรรณวสิาฟารม์ 60 1 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

102 7302018208 นางสาวปสุตา เกยีรตภิทัรชยั OK ฟารม์ 125 12 ทุง่กระพงัโหม ก าแพงแสน นครปฐม 73140

103 7302013126 นางสุวภิา สอาดเอีย่ม สุวภิาฟารม์ - 5 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

104 7302013117 นายสุทธพิงษ์ ฉลาดธญักจิ สุทธพิงษ์ฟารม์ - 22 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

105 7302013116 นายสกล เป้าเป่ียมทรพัย์ เป่ียมทรพัย์ฟารม์ - 14 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

106 7302013054 นายวรวุธ สระทองบอ้ง แหลมทองฟารม์ 33 22 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

107 7302013045 นายส ารวย บุญมี ส ารวยฟารม์ 80 3 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

108 7302013043 นายอวยชยั ธราวุธ โชคอวยชยัฟารม์ - 2 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

109 7302013028 นายแบ๊งค ์ค าธานี ขวญัตระกลูฟารม์ 2/1 14 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

110 7302013165 นายศุภโชค เกรนิทวงศ์ สาครรุง่เรอืงฟารม์ - 3 สระสีม่มุ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

111 8602001158
ผูจ้ดัการบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
(มหาชน) (ศนูย์ปรบัปรงุพนัธุกรรมกุง้)

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
(มหาชน) (ศนูย์ปรบัปรงุพนัธุกรรม
กุง้)

71 4 บางสน ปะทวิ ชุมพร 86160

112 8302112096 นายยุทธพงษ์ ศรทีอง inshrimp 40/12 9 ฉลอง เมอืง ภเูกต็ 83000

113 8302001147 นายวเิชษฐ มัง่เจรญิ เชน Hatchery (ราไวย)์ 24/16 5 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

114 8302111367 นายสมโภช แสงงาม สมโภช hatchery  - 4 ขาว ถลาง ภเูกต็ 83110

115 8302112148 นายกะไม บุญก๋า เจรญิรุง่เรอืงฟารม์ 1 48/25 6 เทพกระษตัรี ถลาง ภเูกต็ 83110



ล ำดบัท่ี ทะเบียนเกษตรกร ผูป้ระกอบกำร ช่ือฟำรม์ ท่ีอยู่ หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

รำยช่ือโรงเพำะฟักและโรงอนุบำลท่ีผำ่นกำรตรวจโรคตำมโครงกำรเฝ้ำระวงัโรคเพ่ือกำรผลิตลกูกุ้งคณุภำพ

116 8302001129 ผูจ้ดัการ บ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั พรหมเทพฟารม์ 2 58/27 6 ราไวย์ เมอืง ภเูกต็ 83000

117 8302112047 นายปรดีา โกลยิานนท์ ปรดีาฟารม์ 48/21 6 เทพกระษตัรี ถลาง ภเูกต็ 83110

118 8302006115 นายทวศีกัดิ ์พรศริวิงค์ แบงคฟ์ารม์ 42 5 ราไวย์ ถลาง ภเูกต็ 83110

119 8302000611 นายทวศีกัดิ ์พรศริวิงค์ S.T.N. ฟารม์ 35/5 8 วชิติ เมอืง ภเูกต็ 83000

120 8302112104 นายกะไม บุญก๋า เจรญิรุง่เรอืงฟารม์ 2 39,3 6 เทพกระษตัรี ถลาง ภเูกต็ 83110

121 8302000093 นายธรียุทธ ถนอมเกยีรติ ธรียุทธ์ไบโอฟารม์ 70/8 5 ราไวย์ ถลาง ภเูกต็ 83110

122 7702013003 นายสนชยั แซ่ฉัว่ PCF ฟารม์  - 3 กุยเหนอื กุยบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77150

123 7702013017 นางพชัรรีตัน์ วรโชคศริกิุล PR ฟารม์  - 1 บ่อนอก เมอืง ประจวบครีขีนัธ์ 77000

124 7702000447 นายสายชล เพลนิจติต์ สายลมฟารม์ 13/3 3 กุยเหนอื กุยบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77150

125 7702013018 นายสุธรรมรชั แกว้สงัวาส ส.เจรญิ ฟารม์  - 1 บ่อนอก เมอืง ประจวบครีขีนัธ์ 77000

126 7702013025 นายสุทนิ ไทยพริง้ สุเทพฟารม์ 2  - 3 กุยเหนอื กุยบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77150

127 7702018037 นายณฐัพร   เมตตาจติร์ แสนสุข แฮชเชอรี่  - 3 กุยเหนอื กุยบุรี ประจวบครีขีนัธ์ 77150

128 7702018034 นางสาวธญัญามาศ ฉุยฉาย ธญัญามาศฟารม์  - 5 บ่อนอก เมอืง ประจวบครีขีนัธ์ 77000

129 8202004661 ผูจ้ดัการ ไทยยูเนยีนแฮชเชอร ีจ ากดั ไทยยูเนยีนแฮชเชอร ีจ ากดั 42 14 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

130 8202011029 นางจุไรรตัน์  สมบรูณ์ โชคชยัฟารม์ (8202011029)  130/9 9 ทา้ยเหมอืง ทา้ยเหมอืง พงังา 82120

131 8202000440 นางสาวเรณู  ใมหมาด PCC ฟารม์  27/6 6 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

132 8202000518 นายภคั  อมรวรพกัตร์ ภคัฟารม์  32/43 5 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

133 8202006027 นายจรงุ  จุลจงกล KJ แฮชเชอรี  27/2 5 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

134 8202006002 นายบรรจบ  ชปูระดษิฐ์ ทรพัย์เจรญิฟารม์  32/5 5 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

135 8202006024
ผูจ้ดัการ บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร
จ ากดั

โคกกลอย 2 84 14 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

136 8102020790 นายสุทศั คชาผล ยิง่ยงแฮชเชอรี่ 137 5 ไสไทย เมอืง กระบี่ 81000

137 8202011018 นางนวลจนัทร ์ ทรงแตง เดอะเบส แฮชเชอรี  34/2 6 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

138 8202006018 นายปรชีา  นาคนยิม Silversae Aquaculture  32/2 6 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130

139 8202004335 นายทกัษณิ  ชื่นชม TSM แฮชเชอรี  47/5 14 โคกกลอย ตะกัว่ทุง่ พงังา 82130
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140 7202006726 นางสาวธญัญ์วสัสา เจรญิสวรรค์ นางสาวธญัญ์วสัสา เจรญิสวรรค์ 132/1 7 บางตาเถร สองพีน้่อง สุพรรณบุรี 72110

141 2101004057
ผูจ้ดัการศนูย์วจิยัสตัวน์ ้าภาคตะวนัออก 
(บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร)

ศนูย์วจิยัสตัวน์ ้าภาคตะวนัออก 
(บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร)

 6/3 1 เนนิฆอ้ แกลง ระยอง 21110

142 9002002665 นายประกอบ มเีสน บ.หยงเฉนิ แอควาคลัเจอร ์จ ากดั 113/3 3 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

143
9002005631 นายสวสัด ีแกว้บุญสง

บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร(โรง
เพาะฟักลกูกุง้ท่าบอน) 9002005631 45/2 10 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

144
9002026240 นายสวสัด ีแกว้บุญสง

บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร(โรง
เพาะฟักลกูกุง้ท่าบอน) 9002026240 45/2 10 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

145 8002080077 นางกญัญารตัน์ วรรณกจิ กญัญารตัน์ฟารม์  - 7 ทุง่ปรงั สชิล นครศรธีรรมราช 80120
146 8002080061 นายกติต ิภมูมิาศ กติตฟิารม์  - 5 สชิล สชิล นครศรธีรรมราช 80120

update 21052562
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