
1 8102020790 6381015200002 นายสุทัศ  คชาผล ย่ิงยงแฮชเชอรร่ี เมือง กระบ่ี
2 2402052536 6324045200022 นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง รุ่งเรืองฟาร์ม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
3 2402052206 6324055200029 นายสระพงษ์  เมืองโคตร เรนโบว์ฟาร์ม บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
4 2402247104 6324045500001 นายพิพัฒน์  เลิศพิชิตกุล P.P.ฟาร์ม บางปะกง ฉะเชิงเทรา
5 2402052619 6424055200003 นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง NK8 บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
6 2402052264 6324025200002 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มแปดร้ิว 2 บางคล้า ฉะเชิงเทรา
7 2402012479 6324015200018 นายสมประสงค์  เนตรทิพย์ ลูกกุ้งเศรษฐีฟาร์ม บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

8 2402724202 6324045900001
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
 เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศพช.ฉช บางปะกง ฉะเชิงเทรา

9 2402247200 6324015200023 บริษัท กุ้งสยาม (2008) จ ากัด บริษัท กุ้งสยาม (2008) จ ากัด เมือง ฉะเชิงเทรา
10 2402011425 6324055200075 นางจันจิรา เกิดแก้ว จันจิราฟาร์ม บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
11 2002008302 6320075200009 นางสาวนฤมล  คิดหาทอง นฤมลฟาร์ม 3 ศรีราชา ชลบุรี
12 2002006089 6320015200003 นางสาวธนพร  นุดสมบัติ ธนานุชฟาร์ม เมืองชลบุรี ชลบุรี
13 9202200112 6392055400001 นายพีระ  รัตนส าลี ปากเมงฟาร์ม สิเกา ตรัง
14 9202205126 6392055200001 นายบารมี  รองพล ม่ังมีแฮชเชอร่ี สิเกา ตรัง
15 2302003156 6423055400001 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มแหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
16 8002080058 6380145200005 นางอุทัยวรรณ  ณรงค์ ณรงค์ฟาร์ม สิชล นครศรีธรรมราช
17 8002085106 6380145200002 นางอุทัยวรรณ  ณรงค์ นางอุทัยวรรณ  ณรงค์ สิชล นครศรีธรรมราช
18 7702013025 6377025200005 นายสุทิน  ไทยพร้ิง สุเทพฟาร์ม 2 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
19 7702013026 6377025200004 นายณัฐพงษ์  ช่อศรีค า สุเทพฟาร์ม 1 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 8202011042 6382045200004 นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี Giant farm 7 ตะก่ัวทุ่ง พังงา
21 8202006002 6382045200001 นายบรรจบ  ชูประดิษฐ์ ทรัพย์เจริญฟาร์ม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
22 8202000440 6382045200003 นางสาวเรณู  ใมหมาด พีซีซี ฟาร์ม ตะก่ัวทุ่ง พังงา
23 8202006024 6382045200005 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โคกกลอย 2 ตะก่ัวทุ่ง พังงา
24 8302006135 6383035200010 นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี Giant farm 1/1 ถลาง ภูเก็ต
25 8302006136 6383035400011 นางสาวสินีนันท์  สังข์ทองจีน TR ฟาร์ม ถลาง ภูเก็ต
26 8302112114 6383015200022 นายยุทธพงษ์  ศรีทอง ราไวย์ฟาร์ม เมือง ภูเก็ต
27 8302783202 6383035900001 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ังภูเก็ต ถลาง ภูเก็ต
28 8302000093 6383015200005 นายธีระยุทธ  ถนอมเกียรติ ธีระยุทธไบโอฟาร์ม เมือง ภูเก็ต
29 8302112019 6383035600002 นายณัฐพล  เพ็ชรนิล ทรายแก้วแฮชเชอร่ี ถลาง ภูเก็ต
30 8302112096 6383015200021 นายยุทธพงษ์  ศรีทอง INSHRIMP เมือง ภูเก็ต
31 8302112138 6383035200001 นายสุทธิพงศ์  มโนภักดี Giant Farm 3 ถลาง ภูเก็ต
32 8302111374 6383015400004 นายวิเชษฐ  ม่ังเจริญ เชนแฮทเชอรร่ี 3 เมือง ภูเก็ต
33 8302111427 6383035600001 นายถิรเดช  จินดาพล ธนกรฟาร์ม ถลาง ภูเก็ต
34 8302112047 6383035200017 นายปรีดา  โกลิยานนท์ ปรีดา แฮชเชอร่ี ถลาง ภูเก็ต
35 8302006111 6383035200006 นายยุทธเวทย์  ยืนยงเลิศสวัสด์ิ ยุทธเวทย์ฟาร์ม ถลาง ภูเก็ต
36 8302112139 6383035200014 นายวิศลย์  เอ่งฉ้วน คิวจีแฮชเชอร่ี (ภูเก็ต) ถลาง ภูเก็ต
37 8302112148 6383035200013 นายกะไม  บุญก๋า เจริญรุ่งเรืองฟาร์ม 1 ถลาง ภูเก็ต
38 8302112145 6383015200003 นายสมศักด์ิ  แดงเอียด บ๊ิกฟาร์ม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
39 8302112091 6383015400007 บริษัท พี.พี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด พี พี เค แฮชเชอร่ี 2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
40 8302112046 6383015200006 นางสาวกัญญ์ปภัส  สิรวิชญ์ชัยกร ชลลดา ฟาร์ม 2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
41 8302000092 6383015400003 นายวิเชษฐ  ม่ังเจริญ เชน แฮทเชอรร่ี 1 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
42 8302001147 6383015400005 นายวิเชษฐ  ม่ังเจริญ เชนแฮทเชอรร่ี 2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
43 8302001129 6483015200002 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมเทพ 2 เมือง ภูเก็ต
44 8302000849 6483015200003 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มพรหมเทพ เมือง ภูเก็ต
45 9002026240 6390075400003 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ฟาร์มวิจัยพ่อแม่พันธ์ุกุ้งทะเล 3 ท่าบอน ระโนด สงขลา
46 9002031245 6390025600002 บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จ ากัด บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จ ากัด ฟาร์ม S สทิงพระ สงขลา
47 9002026246 6390025400003 นายธณาพงศ์  แซ่อ่ึง NK GROUP สทิงพระ สงขลา
48 9002002641 6390025200059 นายฉัตรชัย  วิริยพงษ์สุกิจ บริษัท ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จ ากัด สทิงพระ สงขลา
49 9002026179 6390025200020 นางสิริชานาฎ  อุทัยรัตน์ กุ้งอินเตอร์ฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
50 9002031264 6390025400002 นางสาวอรทัย  โชคเจริญย่ิงยง QQ Bio Farm 2 สทิงพระ สงขลา
51 9002002016 6390025200038 นายสมคิด  แซ่ซิม ยูเน่ียนฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
52 9002002760 6390025200006 นายจตุรงค์  อุบลสุวรรณ ทรัพย์นิรันดร์ฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
53 9002031292 6390025200035 นางสาวอลิสา  สุขแสง แลปกุลาฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
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54 9002031316 6390025200007 นายจตุรงค์  อุบลสุวรรณ ทรัพย์นิรันดร์ฟาร์ม 2 สทิงพระ สงขลา
55 9002031341 6390025200041 นางสิริชานาฎ  อุทัยรัตน์ กุ้งอินเตอร์ 3 สทิงพระ สงขลา
56 9002026219 6390025200058 นายเชาวลิต  แสงฉาย ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ ฟาร์ม J สทิงพระ สงขลา
57 9002031319 6390025200045 นายจิระพจน์  หนูชัยแก้ว กิตติศักด์ิฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
58 9002026195 6390025200030 นายสมเกียรติ  นพรัตน์ สมเกียรติฟาร์ม สทิงพระ สงขลา
59 9002031302 6390025200057 นายฉัตรชัย  วิริยพงษ์สุกิจ ท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ ฟาร์ม C6 สทิงพระ สงขลา


