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ภาคผนวก 6 

รายช่ือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกรมประมง 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท์(Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

1 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า กรุงเทพฯ, 
สมุทรปราการ 

Tel. 025794122/ 
Fax. 025613993 

aahri@aahri.in.th 

2 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด 

ตราด Tel. 039510945 
Fax. 039510946 

tratcas@gmail.com 

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งจันทบุร ี

จันทบุร ี Tel. 039320959,039320968 
Fax. 039391025 

chanthaburi-
cf@hotmail.com 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน  อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

จันทบุร ี Tel. 039433216-18 
Fax. 039433209 

kkbrdsc@gmail.com 

5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ฉะเชิงเทรา, 
ปราจีนบุร ี

Tel. 038531387 ต่อ 14/ 
Fax. 038532066 

chasao2001@ 
yahoo.com 

6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งระยอง 

ระยอง Tel. 038655301, 0897646781  
Fax. 038-664583 

rayongcoastal@ 
gmail.com 

7 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 2 
(สมุทรสาคร) 

สมุทรสาคร Tel. 034426220, 034410266 
Fax. 034410267 

cf-samutsa@dof.in.th 

8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์

ประจวบ 
คีรีขันธ ์

Tel. 032661398 
Fax. 032661298 

cf-prchuap@dof.in.th, 
pkkcenter@gmail.com 

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 3  
(สุราษฎร์ธานี) 

สุราษฎร์ธาน ี Tel. 077953005, 077255288 
Fax. 077255288 

cfsuratthani@gmail.com 

10 ศูนย์พัฒนาประมงพื นท่ีลุม่น ้าปาก
พนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel. 075416180-1 
Fax. 075416180-1 

pakpanang@gmail.com 

11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม 
สัตว์น ้านครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรม 
ราช 

Tel  075536157 
Fax. 075536157 

b_bcom@hotmail.com 

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต) 

ภูเก็ต Tel. 0887651394,0819688247 
Fax.  - 

rawmat_pk@ 
hotmail.com 

13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งพังงา 

พังงา Tel. 0650487015,0650487028  
Fax. - 

phangnga_crdc@ 
yahoo.com 

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่ง เขต 4 (กระบี่) 

กระบี ่ Tel. 075662059-62  
Fax. 075662060 

crkrabi@yahoo.com 

mailto:cf-prchuap@dof.in.th


- 26 - 
 

ล าดับที ่ หน่วยงาน พื นที่สุ่ม โทรศัพท์(Tel.)/ 
โทรสาร (Fax.) 

E-mail 

15 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งตรัง 

ตรัง Tel. 075274077-9 
Fax. 075274077-8 

cf-trang@hotmail.com 

16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดา
มันตอนล่าง (สตลู) 

สตูล Tel.074740136, 0620561999 
Fax. 074740136 

satuncenter@ 
gmail.com 

17 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น า้สงขลา สงขลา Tel. 074335244-8 
Fax. 074335243 

aquathaiinfo@ 
gmail.com 

18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยตอนลา่ง (สงขลา) 
*1. ส่งเอกสารแบบค้าขอฯ และหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ที่ หนว่ยงาน เมือง
สงขลา 
 2. ติดต่อนัดวันเก็บตัวอย่างทที่
หน่วยงาน ระโนด  

สงขลา Tel. 074312595 (เมืองสงขลา) 
Tel. 074536282 (ระโนด) 
Fax. 074312495 (เมืองสงขลา) 
Fax. 074 
536283 (ระโนด) 

smdec_dof@yahoo.com 
(เมืองสงขลา) 

19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งนราธิวาส 

นราธิวาส Tel. 073538454 
Fax. 073538455 

cf-naratiwas@dof.in.th 

20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้าชายฝั่งปัตตาน ี

ปัตตาน ี Tel. 073329352 
Fax. 073229352 

ptn2547@yahoo.com 
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