
1 8102020790 นายสุทัศ  คชาผล ยิ่งยงแฮชเชอรรี่ เมือง กระบี่

2 2402012479 นายสมประสงค  เนตรทิพย ลูกกุงเศรษฐีฟารม บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

3 2402724202
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 

1 (ฉะเชิงเทรา)
ศพช.ฉช บางปะกง ฉะเชิงเทรา

4 2402247200 บริษัท กุงสยาม (2008) จํากัด บริษัท กุงสยาม (2008) จํากัด เมือง ฉะเชิงเทรา

5 2402011425 นางจันจิรา เกิดแกว จันจิราฟารม บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

6 2002008302 นางสาวนฤมล  คิดหาทอง นฤมลฟารม 3 ศรีราชา ชลบุรี

7 2002001815 นางนฤมล  คิดหาทอง นฤมล 1 ศรีราชา ชลบุรี

8 8202011042 นายสุทธิพงศ  มโนภักดี Giant farm 7 โคกกลอย ตะกั่วทุง

9 8002080058 นางอุทัยวรรณ  ณรงค ณรงคฟารม สิชล นครศรีธรรมราช

10 8002085090 นายวิชาญ  โลหทอง พันเลิศฟารม สิชล นครศรีธรรมราช

11 8002085106 นางอุทัยวรรณ  ณรงค นางอุทัยวรรณ  ณรงค สิชล นครศรีธรรมราช

12 7702013025 นายสุทิน  ไทยพริ้ง สุเทพฟารม 2 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

13 7702013026 นายณัฐพงษ  ชอศรีคํา สุเทพฟารม 1 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

14 8202006002 นายบรรจบ  ชูประดิษฐ ทรัพยเจริญฟารม ตะกั่วทุง พังงา

15 8202000440 นางสาวเรณู  ใมหมาด พีซีซี ฟารม ตะกั่วทุง พังงา

16 8202006027 นายจรุง  จุลจงกล K.J แฮชเชอรี่ ตะกั่วทุง พังงา

17 8302112114 นายยุทธพงษ  ศรีทอง ราไวยฟารม เมือง ภูเก็ต

18 8302783202 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต

19 8302000093 นายธีระยุทธ  ถนอมเกียรติ ธีระยุทธไบโอฟารม เมือง ภูเก็ต

20 8302112019 นายณัฐพล  เพ็ชรนิล ทรายแกวแฮชเชอรี่ ถลาง ภูเก็ต

21 8302112096 นายยุทธพงษ  ศรีทอง INSHRIMP เมือง ภูเก็ต

22 8302112138 นายสุทธิพงศ  มโนภักดี Giant Farm 3 ถลาง ภูเก็ต

23 8302111374 นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ เชนแฮทเชอรรี่ เมือง ภูเก็ต

24 8302111427 นายถิรเดช  จินดาพล ธนกรฟารม ถลาง ภูเก็ต

25 8302112047 นายปรีดา  โกลิยานนท ปรีดา แฮชเชอรี่ ถลาง ภูเก็ต

26 8302006111 นายยุทธเวทย  ยืนยงเลิศสวัสดิ์ ยุทธเวทยฟารม ถลาง ภูเก็ต

27 8302112139 นายวิศลย  เองฉวน คิวจีแฮชเชอรี่ (ภูเก็ต) ถลาง ภูเก็ต

28 8302112148 นายกะไม  บุญกา เจริญรุงเรืองฟารม 1 ถลาง ภูเก็ต

29 8302112145 นายสมศักดิ์  แดงเอียด บิ๊กฟารม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

30 8302112091 บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอรไพรส จํากัด พี พี เค แฮชเชอรี่ 2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

31 8302112046 นางสาวกัญญปภัส  สิรวิชญชัยกร ชลลดา ฟารม 2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

32 8302000092 นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ เชน แฮทเชอรรี่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

33 8302001147 นายวิเชษฐ  มั่งเจริญ เชน แฮทเชอรรี่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

34 9002026240 บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ฟารมวิจัยพอแมพันธุกุงทะเล 3 ทาบอน ระโนด สงขลา

35 9002031245 บริษัท ทอปเจน อควาคัลเจอร จํากัด บริษัท ทอปเจน อควาคัลเจอร จํากัด ฟารม S สทิงพระ สงขลา

36 9002026246 นายธณาพงศ  แซอึ่ง NK GROUP สทิงพระ สงขลา

37 9002002641 นายฉัตรชัย  วิริยพงษสุกิจ บริษัท ทอปเจน อควาคัลเจอร จํากัด สทิงพระ สงขลา

38 9002026179 นางสิริชานาฎ  อุทัยรัตน กุงอินเตอรฟารม สทิงพระ สงขลา

39 9002031264 นางสาวอรทัย  โชคเจริญยิ่งยง QQ Bio Farm 2 สทิงพระ สงขลา

40 9002002016 นายสมคิด  แซซิม ยูเนี่ยนฟารม สทิงพระ สงขลา

41 9002031286 นายอานุภาพ  เหลืองชนะ สิมิลันแฮทเชอรี่ สทิงพระ สงขลา

42 9002002760 นายจตุรงค  อุบลสุวรรณ ทรัพยนิรันดรฟารม สทิงพระ สงขลา

43 9002031292 นางสาวจารุณี  สุขแสง แลปกุลาฟารม สทิงพระ สงขลา

44 9102000576 นายเชาวลิต  แสงฉาย สิริเภตรา แฮ็ทเชอรรี่ส 2 ละงู สตูล
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