
รายชื่อโรงเพาะพันธุแ์ละอนุบาลที่ผ่านโครงการเฝ้าระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ที่ ผู้ประกอบการ ชื่อฟาร์ม ทะเบียนเกษตรกร ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

1 นายสุทัศ คชาผล ยิ่งยงแฮชเชอร่ี 8102020790 ไสไทย เมือง กระบี่ 81000

2 นายคมสันต์ิ คงนันทะ ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์้้าสงวนพงศ์ 2202008699 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จนัทบุรี 22130

3 นายเจนวทิย์ เอี้ยงไพศาล กุ้งพันธุท์ิพย์ 1 2402052384 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

4 ผู้จดัการ บ.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอร่ี จา้กัด บ.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอร่ี จา้กัด 2402052392 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

5 นายบรรจง นิสภวาณิชย์ บรรจงฟาร์ม 2402002021 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

6 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด กุ้ง CS 1 ฟาร์ม 2402052335 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

7 นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว รุ่งอรุณฟาร์ม 3 2402011435 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

8 นายสมประสงค์  เนตรทิพย์ ลูกกุ้งเศรษฐีฟาร์ม 2402012479 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

9 นายอ้าพล  พิชัยยุทธ รอยัล ชริมพ์ แฮชเชอร่ี ฟาร์ม 2402247172 บางกะไห เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

10 นางสุภาภรณ์  น้อยเจริญ ประเสริฐชัยฟาร์ม 2402247126 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

11 นางสาววนีา  ยงภูมิพุทรา วนีากัลยาฟาร์ม 2402246906 บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

12 นายภัทรชัย พรเจริญทรัพย์ มารวยฟาร์ม7 2402247046 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

13 นายเล็ก ธนะปกรณ์ ดวงดีฟาร์ม 2402002141 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

14 นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ กุ้งเศรษฐีฟาร์ม 2402012479 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

15 นางสาวจนิตนา เชิดวฒันกุล ดาวทองฟาร์ม 2402013101 คลองประเวศ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

16 นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ขาวผ่องฟาร์ม 2402246923 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

17 นายเฉลียว รูปิยะเวศ กษิด์ิฟาร์ม (2402002067) 2402002067 สนามจนัทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

18 นายประทวน สมาธิ เปี๊ยกฟาร์ม 2402000980 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

19 นายขวญัชัย พุทธมาลี บุญรอดฟาร์ม 2402242892 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

20 นายประยูร บุญล้อม โชคบุญล้อมฟาร์ม 2402002148 สิบเอ็ดศอก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

21 นายสุขสันติ  ฉันทโชคนิมิตร กุ้งพันทิพย์ 2402052203 บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

22 นายสุขสันติ  ฉันทโชคนิมิตร กุ้งพันทิพย์ 3 2402052202 บางววั บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

23 ผู้อ้านวยการศูนย์วจิยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าชายฝ่ังเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ศพช.ฉะเชิงเทรา 2402724202 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

24 นายสุรพงษ์  คงแป้น M.S. ฟาร์ม 2402052356 เทพราช บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

25 คุณอุไร จติรประสงค์ สาริกาฟาร์ม 2402147135 คลองจกุกะเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

26 คุณสถิตพงษ์ ไม้ดัดพันธุ์ ไบโอไฟวฟ์าร์ม 2402052324 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

27 นายสุทิน  แสนวบิูลย์ นายสุทิน  แสนวบิูลย์ 2002006039 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

28 นางจริาพรรณ  อารมรัตน์ ชณม์ณภัทรฟาร์ม 1 2002013330 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

29 นางสาวกมลชนก  เนตรดี กมลชนกฟาร์ม 2 2002008299 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

30 นางสาวนฤมล  คิดหาทอง นฤมลฟาร์ม 1 2002001815 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

31 ผู้จดัการ บ.ท็อปอะควาคัลเจอร์เทคโนโลยี จา้กัด บจก.ท็อปอะควาคัลเจอร์เทคโนโลยี 2002013397 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 20180
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32 นายธนภณ  แสงสุบิน สิบแสนฟาร์ม (2002003374) 2002003374 แสมสาร เมือง ชลบุรี 20000

33 นางภัทรพร  บุญลอย ภัทรพรฟาร์ม 2002001820 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 20180

34 นายพรเทพ  สาธติศิลป์ แสมสารเพาะพันธุก์ุ้ง (2002001232) 2002001232 เหมือง เมือง ชลบุรี 20000

35 นายกรไชย  มานะการ เชนลองเบย์ 2002006346 อ่างศิลา เมือง ชลบุรี 20000

36 นางสาวนิตยา  ทรงแตง เดอะเบสท์แฮชเชอรี 2002013349 เหมือง เมือง ชลบุรี 20000

37 นายภควฒัน์  สังฆวตัร ภควฒัน์ฟาร์ม 2002006088 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

38 นางสาวธนพร  นุดสมบัติ ธนานุชฟาร์ม 2002006089 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

39 นางสาวกมลชนก  เนตรดี กมลชนกฟาร์ม 1 2002007663 บางพระ เมือง ชลบุรี 20000

40 นายอโนชา  ทรงแตง นายอโนชา  ทรงแตง 2002003357 เหมือง เมือง ชลบุรี 20000

41 นายพิธภัณทร์ เชียงศรี ชลทิตย์ฟาร์ม 2002000016 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

42 นายวนิิจ ศรีนวล นายวนิิจ ศรีนวล 2002000981 แสนสุข เมือง ชลบุรี 20000

43 นางสาวสุรานี ส่งเสริม นางสาวสุรานี ส่งเสริม 2002001814 เสม็ด เมือง ชลบุรี 20000

44 ผู้จดัการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) (ศูนย์ปรับปรุงพันธกุรรมกุ้ง) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) (ศูนย์ปรับปรุงพันธกุรรมกุ้ง) 8602001158 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160

45 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 2 2302003275 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

46 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 4 2302003272 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

47 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 1 2302003157 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

48 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 3 2302003274 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

49 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 5 2302003873 ท่าโสม เขาสมิง ตราด 23130

50 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์มแหลมงอบ 2302003156 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 23120

51 นายยุทธนา ธราวธุ วรรณวสิาฟาร์ม 7302013029 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

52 นางสาวปสุตา เกียรติภัทรชัย OK ฟาร์ม 7302018208 ทุ่งกระพังโหม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

53 นางสุวภิา สอาดเอี่ยม สุวภิาฟาร์ม 7302013126 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

54 นายสุทธพิงษ์ ฉลาดธญักิจ สุทธพิงษ์ฟาร์ม 7302013117 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

55 นายสกล เป้าเปี่ยมทรัพย์ เปี่ยมทรัพย์ฟาร์ม 7302013116 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

56 นายวรวธุ สระทองบ้อง แหลมทองฟาร์ม 7302013054 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

57 นายส้ารวย บุญมี ส้ารวยฟาร์ม 7302013045 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

58 นายอวยชัย ธราวธุ โชคอวยชัยฟาร์ม 7302013043 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

59 นายแบ๊งค์ ค้าธานี ขวญัตระกูลฟาร์ม 7302013028 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

60 นายศุภโชค เกรินทวงศ์ สาครรุ่งเรืองฟาร์ม 7302013165 สระส่ีมุม ก้าแพงแสน นครปฐม 73140

61 นางกัญญารัตน์ วรรณกิจ กัญญารัตน์ฟาร์ม 8002080077 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 80120

62 นายกิตติ ภูมิมาศ กิตติฟาร์ม 8002080061 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120
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63 นายสนชัย แซ่ฉั่ว PCF ฟาร์ม 7702013003 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

64 นางพัชรีรัตน์ วรโชคศิริกุล PR ฟาร์ม 7702013017 บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

65 นายสายชล เพลินจติต์ สายลมฟาร์ม 7702000447 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

66 นายสุธรรมรัช แก้วสังวาส ส.เจริญ ฟาร์ม 7702013018 บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

67 นายสุทิน ไทยพร้ิง สุเทพฟาร์ม 2 7702013025 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

68 นายณัฐพร   เมตตาจติร์ แสนสุข แฮชเชอร่ี 7702018037 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

69 นางสาวธญัญามาศ ฉุยฉาย ธญัญามาศฟาร์ม 7702018034 บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000

70 ผู้จดัการ ไทยยูเนียนแฮชเชอรี จา้กัด ไทยยูเนียนแฮชเชอรี จา้กัด 8202004661 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

71 นางจไุรรัตน์  สมบูรณ์ โชคชัยฟาร์ม (8202011029) 8202011029 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120

72 นางสาวเรณู  ใมหมาด PCC ฟาร์ม 8202000440 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

73 นายภัค  อมรวรพักตร์ ภัคฟาร์ม 8202000518 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

74 นายจรุง  จลุจงกล KJ แฮชเชอรี 8202006027 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

75 นายบรรจบ  ชูประดิษฐ์ ทรัพย์เจริญฟาร์ม 8202006002 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

76 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารจา้กัด โคกกลอย 2 8202006024 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

77 นางนวลจนัทร์  ทรงแตง เดอะเบส แฮชเชอรี 8202011018 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

78 นายปรีชา  นาคนิยม Silversae Aquaculture 8202006018 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

79 นายทักษิณ  ชื่นชม TSM แฮชเชอรี 8202004335 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

80 นายสุรชัย  แววสวสัด์ิ ออลชริมพ์ 7602000032 หาดเจา้ส้าราญ เมือง เพชรบุรี 76000

81 นายอ้าพน สาธติศิลป์ ไทยแปซิฟิก 4 8302001121 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

82 นายอ้าพน สาธติศิลป์ ไทยแปซิฟิก 9 8302111410 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

83 นายอ้าพน สาธติศิลป์ ไทยแปซิฟิก 14 8302112021 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

84 นายอ้าพน สาธติศิลป์ ไทยแปซิฟิก 15 8302112032 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

85 นายอ้าพน สาธติศิลป์ ไทยแปซิฟิก 2 8302111405 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

86 นางสาวบัวบุษย์ เรืองศรี TR Hatchery 8302006116 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

87 ผู้จดัการบริษัทพีพีเคเอ็นเตอร์ไพส์จา้กัด พีพีเค hatchery 1 8302112090 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

88 นายณรงค์ ศรีสังข์ นุสราฟาร์ม 8302000179 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

89 นายนวศักด์ิ แซ่อึ่ง นอร์ฟาร์ม 8302112117 ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83000

90 นายยุทธพงษ์ ศรีทอง inshrimp 8302112096 ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83000

91 นายวเิชษฐ มั่งเจริญ เชน Hatchery (ราไวย์) 8302001147 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

92 นายสมโภช แสงงาม สมโภช hatchery 8302111367 ขาว ถลาง ภูเก็ต 83110

93 นายกะไม บุญก๋า เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 1 8302112148 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110
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94 ผู้จดัการ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด พรหมเทพฟาร์ม 2 8302001129 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

95 นายปรีดา โกลิยานนท์ ปรีดาฟาร์ม 8302112047 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110

96 นายทวศัีกด์ิ พรศิริวงค์ แบงค์ฟาร์ม 8302006115 ราไวย์ ถลาง ภูเก็ต 83110

97 นายรัตนชัย นิยมศรีสมศักด์ิ S.T.N. ฟาร์ม 8302000611 วชิิต เมือง ภูเก็ต 83000

98 นายกะไม บุญก๋า เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 2 8302112104 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110

99 นายธรียุทธ ถนอมเกียรติ ธรียุทธไ์บโอฟาร์ม 8302000093 ราไวย์ ถลาง ภูเก็ต 83110

100 ผู้จดัการบริษัทอีสเอเชียอควาคัลเจอร์ อีสเอเชียอควาคัลเจอร์ 8302112109 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83110

101 นายมนู ชูมณี โชคเบญจมาศ 8302000094 ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000

102 ผู้จดัการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งลักกี้ 2102004015 ปากน้้ากระแส แกลง ระยอง 21110

103 ผู้จดัการศูนย์วจิยัสัตวน์้้าภาคตะวนัออก (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) ศูนย์วจิยัสัตวน์้้าภาคตะวนัออก (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร) 2101004057 เนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110

104 นางสาวอรทัย โชคเจริญยิ่งยง QQ Bio Farm1 9002026167 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

105 นายสุริยะ มุกข์น้อย สุริยะฟาร์ม 9002026249 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

106 นางสาวดวงใจ พรรณละม้าย ดวงใจฟาร์ม 9002031299 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

107 นายท้านอง คงวดัใหม่ กาญจนาฟาร์ม 9002026197 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

108 นางสาวอรทัย จลุนนท์ เบญจพล 2 9002031298 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

109 นายธรีภัทร วริิยพงษ์สุกิจ ธรีภัทรฟาร์ม 9002031282 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

110 นายอาทิตย์ สงวนเขียว อาทิตย์ฟาร์ม 9002031272 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

111 นางมะนี บุญยเกียรติ มะนีฟาร์ม 9002031300 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

112 นายอรรถกร เกียรติธนธาดา บิ๊กไวท์มารีนเทคโนโลยี 9002026239 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

113 นางสาวสมหญงิ เธยีรสุวรรณกุล กุ้งพัฒนาฟาร์ม 9002031284 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

114 นายชาญชัย ชัยเจริญ เพชรมณีฟาร์ม 9002002883 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 90190

115 นายจตุรงค์ อุบลสุวรรณ ทรัพย์นิรันดร์ฟาร์ม 9002002760 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

116 นายชัยยุทธ ณะแก้ว เบญตะวนัฟาร์ม 9002001731 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

117 นางสาวศิริพร เนียมวงศ์สิทธิ์ ศิริพรฟาร์ม 9002001185 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

118 นายครบพล พัดทอง พลฟาร์ม 9002026168 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

119 นายเชาวลิต แสงฉาย สิริเภตราแฮทเชอร่ี 3 9002026219 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

120 นายสนธยา กาลวงศ์ พี่รวยฟาร์ม 9002001649 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

121 นายบุญเชิด ต้ินหนู บุญเชิดฟาร์ม 9002026265 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

122 นางอารี ทับศรีนวล น้าโชคฟาร์ม 9002026259 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

123 นายเจริญพร สังข์น้อย เจริญพรฟาร์ม 9002001618 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

124 นางปวณีา สมพงษ์ Bio Shrimp Aquaculture Hatchery 9002004432 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190
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125 นางสาวจารุณี สุขแสง แลปกุลาฟาร์ม 9002031292 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

126 ผู้จดัการ บจก. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร่ี บจก. ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอร่ี 9002026226 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

127 นายประเสริฐ จติร์ภักดี เอส ที ฟาร์ม 9002031275 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

128 นางเสาวภา ศิริรักษ์ ศิริรักษ์ฟาร์ม 9002006155 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

129 นายธงชัย แดงเอียด โชคชัยฟาร์ม (9002031276) 9002031276 กระดังงา สทิงพระ สงขลา 90190

130 นายสุนทร หนูเส้ง แสงตะวนัฟาร์ม 9002002324 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190

131 นายประกอบ มีเสน บ.หยงเฉิน แอควาคัลเจอร์ จา้กัด 9002002665 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

132 นายสวสัดี แก้วบุญสง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน) 9002005631 9002005631 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

133 นายสวสัดี แก้วบุญสง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน) 9002026240 9002026240 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140

134 ผู้จดัการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด (มหาชน) ฟาร์มละงู 9101030878 ปากน้้า ละงู สตูล 91110

135 ผู้จดัการ เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด มหาชน เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จา้กัด มหาชน 7402002833 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

136 นางสาวธญัญว์สัสา เจริญสวรรค์ นางสาวธญัญว์สัสา เจริญสวรรค์ 7202006726 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110

137 นางสาวณัฐชนัญ หงษ์สุนิรันดร นางสาวณัฐชนัญ หงษ์สุนิรันดร 7202005082 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

138 นางสาวชฎาภรณ์ รัชนิพนธ์ ดอนสักฟาร์ม 8402026039 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220

139 ผู้จดัการศูนย์วจิยัและพัฒนาสายพันธุก์ุ้ง ศูนย์วจิยัและพัฒนาสายพันธุก์ุ้ง 8402020085 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

140 นายสุรชัย ศรีเทพ Happy Farm 9 8402021043 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

141 นายสุรชัย ศรีเทพ Happy Farm 8 8402026038 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

142 ผู้จดัการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จา้กัด ศรีสุบรรณ4 8402026040 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

143 ผู้จดัการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จา้กัด ศรีสุบรรณ6 8402021042 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220

144 ผู้จดัการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จา้กัด ศรีสุบรรณ7 8402021039 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220

145 ผู้จดัการสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จา้กัด สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จา้กัด 8402021036 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

146 ผู้จดัการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จา้กัด ศรีสุบรรณ 1 8402021041 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290

147 ผู้จดัการบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จา้กัด ศรีสุบรรณ 3 8402021040 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290


