
ท่ีมา

สมาคมสมาพนัธช์าวประมงพื้นบา้นแห่งประเทศ

ไทย ไดย้ื่นหนงัสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหแ้กไ้ข

ปัญหาชาวประมงพื้นบา้น ทรัพยากรประมง และ

ทะเลชายฝั่ง รวมทั้งมีขอ้เสนอเพื่อการท าประมง

พื้นบา้นอย่างยัง่ยืน 17 ขอ้ โดย 1 ในขอ้เรียกรอ้ง

คือ รัฐบาลตอ้งสนับสนนุผลิตภัณฑ์สัตว์น ้าทะเล

คณุภาพ และรับรองมาตรฐานสัตว์น ้าทะเลของ

ชาวประมงพื้นบา้น

กรมประมงตระหนักถึงความส าคัญในการ

ยกระดับคณุภาพสินคา้ประมงพื้นบา้น จึงได ้ออก

ระเบียบกรมประมง ว่าดว้ยการขอและการออก

ใบรับรองมาตรฐานการท าการประมงพื้นบา้น

อย่างยัง่ยืน และการแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น 

พ.ศ. 2563 

วตัถปุระสงค์

1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและสนบัสนนุองคก์รชมุชนประมง

ทอ้งถ่ิน ใหใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืนจากทรัพยากรสตัว์น า้

2) ส่งเสริมใหม้กีารแปรรปูสินคา้ประมงทะเลพื้นบา้นใหไ้ด ้

มาตรฐาน และผลิตภณัฑม์คีณุภาพ ปลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค

3) ยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวิีตของชาวประมงพื้นบา้น 

เสริมสรา้งความมัน่คงและความยัง่ยืนของการท าประมง

รายละเอียดของมาตรฐาน

ม ี2 ส่วน โดยสามารถเลือกขอการรับรองส่วนใดส่วนหนึง่ ไดแ้ก่

 ส่วนท่ี 1 การท าการประมงพื้นบา้น 

 ส่วนท่ี 2 การแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น

การยื่นขอการรบัรอง 

ผูข้อรับรองมาตรฐานยื่นแบบค าขอ ณ สถานที่ตอ่ไปนี้

1. กรงุเทพมหานคร ใหย้ื่น ณ ส านกังานประมงพื้นที่กรงเทพ ฯ

2. จงัหวัดอื่น ๆ ใหย้ื่นค าขอ ณ ส านกังานประมงจงัหวดั หรือ

ส านกังานประมงอ าเภอแห่งทอ้งที่ตดิทะเล  

แนวทางในการด าเนินงาน

1) ให้การรับรองมาตรฐานแก่ชาวประมงพื้นบ้านและ

ผูป้ระกอบการแปรรปูสินคา้ประมงพื้นบา้น อย่างนอ้ย 

100 ราย ในปีงบประมาณ 2565

2) พฒันาสมรรถนะผูต้รวจประเมนิเพื่อรับรองมาตรฐานฯ

3) สร้างความร ู้และความเข ้าใจในมาตรฐานฯ ให้แก่

ชาวประมงพื้นบา้นและผูป้ระกอบการแปรรปูสตัวน์ า้

4) ประชาสมัพนัธส์รา้งความรับร ูใ้นมาตรฐานฯแกผู่บ้ริโภค

5) เพิ่มช่องทางการตลาดใหแ้ก่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการ           

ท าประมงพื้นบา้นยัง่ยืน

มาตรฐานการท าประมงพ้ืนบา้นอยา่งยัง่ยืน และการแปรรปูสินคา้ประมงพ้ืนบา้น

มีผูย้ื่นค าขอรับรองมาตรฐานฯ ซ่ึงเป็นชาวประมงพื้นบา้นที่

เป็นสมาชิกองค์กรชมุชนประมงท้องถ่ินในหลายพื้นที่  ไดแ้ก ่

จงัหวัดกระบ่ี จงัหวัดพงังา จงัหวัดระยอง จงัหวัดระนองจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์จงัหวัดนครศรีธรรมราช และจงัหวัดสงขลา

ปัจจบุันมีผูท้ี่ผ่านเกณฑม์าตรฐานและไดร้ับการรับรองแลว้ 

จ านวนทัง้สิ้น 173 ราย ดงันี ้จงัหวัดนครศรีธรรมราช 11 ราย, 

กระบ่ี 80 ราย, พงังา 4 ราย, ประจวบคีรีขนัธ ์24 ราย, ระนอง 

4 ราย, สงขลา 5 ราย, นราธิวาส 34 ราย, จันทบรีุ 9 ราย และ

ตรัง 2 ราย

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 



1 นายอิบหลี  สมาน กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0001 4-ม.ค.-66
2 นายสะอาด  วันศุกร์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0002 4-ม.ค.-66
3 นายมู่หาด เล่ชาย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0003 4-ม.ค.-66
4 นายประสิทธ์ิ  ชายเขาทอง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0004 4-ม.ค.-66
5 นายสมชาย  เสนเรือง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0005 4-ม.ค.-66
6 นางสาวจ าปา  สมาน กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0006 4-ม.ค.-66
7 นายวิชาญ  กริมการ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0007 4-ม.ค.-66
8 นายสมชาติ วันศุกร์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0008 4-ม.ค.-66
9 นายภูวดล  เล่ชาย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0010 4-ม.ค.-66
10 นายบ ารุง  หว่านกล้า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0011 4-ม.ค.-66
11 นายประจวบ แคใหญ่ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0008 23-ก.พ.-66
12 นายกานต์ แคใหญ่ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0009 23-ก.พ.-66
13 นายมานิตย์ เมืองงาม กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0010 23-ก.พ.-66
14 นายสมโพศ กล่ินนิรัญ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0011 23-ก.พ.-66
15 นายเจน อ่ิมเอม กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0012 23-ก.พ.-66
16 นายนุ่ม กล่ินนิรัญ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0013 23-ก.พ.-66
17 นายไพโรจน์ บัวผุด กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0014 23-ก.พ.-66
18 นายศยัน  ถนอมรักษ์ กลุ่มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0015 23-ก.พ.-66
19 นายมนต์ชัย   พงษ์แส กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0016 23-ก.พ.-66
20 นายจบ  เกียรติประเสริฐ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0017 23-ก.พ.-66

เลชท่ีใบรับรอง วันท่ีหมดอายุใบรับรอง

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด

1 ขอ้มลู ณ วนัที ่13 ธันวาคม 2565



เลชท่ีใบรับรอง วันท่ีหมดอายุใบรับรอง

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด

21 นายไพโรจน์ รูปโฉม กลุ่มประมงพ้ืนบ้านคลองเก่า ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0018 23-ก.พ.-66
22 นายกิตติพจน์ เขียนวาด สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0001 23-ก.พ.-66
23 นายประชา คล้ายทอง สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0002 23-ก.พ.-66
24 นายมงคล คล้ายทอง สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0004 23-ก.พ.-66
25 น.ส.จันทร์ฉาย เขียวหวาน สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0005 23-ก.พ.-66
26 นายจักรพันธ์ บุญเกิด สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0006 23-ก.พ.-66
27 นายยุทธนา แช่มช้อย สมาคมประมงพ้ืนบ้านทุ่งน้อย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-64-77-0007 23-ก.พ.-66
28 นางหรอเบ้ีย แหละหมัน กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าต าบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 01-64-82-0001 22-มี.ค.-66
29 นางนัทธมน นวลจริง วิสาหกิจชุมชน สหพัฒนาอาชีพเกษตรกรประมงบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0002 22-มี.ค.-66
30 นายพงษ์ธร หลีน้อย กลุ่มประมงพ้ืนบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0003 22-มี.ค.-66
31 นายดลอ้าหลีม กะสิรักษ์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านโคกไคร ทับปุด พังงา 01-64-82-0004 22-มี.ค.-66
32 นายแสละ  เสริมสมบูรณ์

กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0001 1-เม.ย.-66
33 นายอภิวัฒน์  เสริมสมบูรณ์

กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0002 1-เม.ย.-66
34 นายสุภาพ  เสริมสมบูรณ์

กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0003 1-เม.ย.-66

35 นายสมสัก  เจ๊ะอะสาร
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง
นครศรีธรรมราช

01-64-80-0004
1-เม.ย.-66

36 นายอดุล หมัดจุโกบ
กลุ่มประมงอวนลอยชายฝ่ังต าบลท่าซัก อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมือง
นครศรีธรรมราช

01-64-80-0005
1-เม.ย.-66

37 นายสมพงษ์  ขลุ่ยกระโทก กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0006 1-เม.ย.-66
38 นายสุรพล  ธรรมรักษ์ กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0007 1-เม.ย.-66

2 ขอ้มลู ณ วนัที ่13 ธันวาคม 2565



เลชท่ีใบรับรอง วันท่ีหมดอายุใบรับรอง

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการท าการประมงพ้ืนบ้านอย่างย่ังยืน กรมประมง       

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล สังกัดองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน อ าเภอ จังหวัด

39 นางกันยา  สุวรรณ์นวลศรี กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0008 1-เม.ย.-66
40 นางเพ็ญประภา  นาคเพ็ง กลุ่มออมทรัพย์อวนลอยกุ้งบ้านกลาง เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0009 1-เม.ย.-66

41 นายทวีป  หมอยง
กลุ่มเกษตรกรท าการประมงพ้ืนบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมขน
ต าบลท่าซัก

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0011
1-เม.ย.-66

42 นายเลียม  ดาศรี
กลุ่มเกษตรกรท าการประมงพ้ืนบ้านฟาร์มผลิตหอยแครงชุมขน
ต าบลท่าซัก

เมือง นครศรีธรรมราช 01-64-80-0012
1-เม.ย.-66

43 นายหร้อแม้ คลองร้ัว กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0012 18-ก.ค.-66
44 นายดลร่าเหม หลีดี กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0013 18-ก.ค.-66
45 นางสาวหร่อมินหล๊ะ ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0014 18-ก.ค.-66
46 นางสาวรัตติยา หมาดปีนัง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0015 18-ก.ค.-66
47 นายหร้อก่ิม  ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0016 18-ก.ค.-66
48 นายนิคม  ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0017 18-ก.ค.-66
49 นายสุธรรม หลีดี กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ิน กลุ่มลอบหมึกบ้านคลองประสงค์ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0018 18-ก.ค.-66
50 นายวิชัย อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0019 18-ก.ค.-66

51 นายวิชาญ อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0020 18-ก.ค.-66

52 นางจินดา อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0021 18-ก.ค.-66
53 นายสมพร  เล็กด า กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0022 18-ก.ค.-66
54 นายด่อหรัก  ลูกเล็ก กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0023 18-ก.ค.-66
55 นายชาอิด อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0024 18-ก.ค.-66
56 นายสมเกียรติ อ้นบุตร กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0025 18-ก.ค.-66
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57 นายประภิศ ลูกเล็ก กลุ่มประมงชายฝ่ังขนาดเล็ก เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0026 18-ก.ค.-66
58 นายประสิทธ์ิ  ลูกเล็ก กลุ่มองค์กรประมงท้องถ่ินบ้านแหลมโพธ์ิ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0028 18-ก.ค.-66
59 นายวีระ กาหลง กลุ่มองค์กรประมงท้องถ่ินบ้านแหลมโพธ์ิ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0029 18-ก.ค.-66
60 นายวีระยุทธ สาโรจน์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านไหนหนัง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0033 5-ก.ย.-66
61 นายอุดม ก่ิงเล็ก กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0037 5-ก.ย.-66
62 นายสุเทพ ชายเขาทอง กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0038 5-ก.ย.-66
63 นายสน่ัน ช่วยการ กลุ่มชุมชนประมงท้องถ่ินบ้านท่าทองหลาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-64-81-0039 5-ก.ย.-66
64 นายจักรกฤษณ์ ปานกลาง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดทรายขาว สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0001 19-ต.ค.-66
65 นางสาวกาญจนา พ่วงสะอาด สมาคมประมงระนอง สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0002 19-ต.ค.-66
66 นางสาวกาญจนา พ่วงสะอาด สมาคมประมงระนอง สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0003 19-ต.ค.-66
67 นายสามารถ ปานกลาง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านหาดทรายขาว สุขส าราญ ระนอง 01-64-85-0004 19-ต.ค.-66
68 นายอ านาจ บุญมา ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0001 6-ก.พ.-67
69 นางประทีป พันธ์ุดี ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0002 6-ก.พ.-67
70 นายวิฑูรย์ จันทร ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0003 6-ก.พ.-67
71 นางสาววิภา วาสุ ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0004 6-ก.พ.-67
72 นายวีระพันธ์ แต้ประเสริฐ ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0005 6-ก.พ.-67
73 นางมารยาตร์ จันทร ชุมชนประมงพ้ืนบ้านคุ้งโตนด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0006 6-ก.พ.-67
74 นายชาตรี  ธนาวัฒน์ กลุ่มเรือไดร์หมึกอ าเภอทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 01-65-77-0007 6-ก.พ.-67
75 นายอาทิตย์  นิลพงศ์ กลุ่มธนาคารสัตว์น้ าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (บ้านเลค่าย) ระโนด สงขลา 01-65-90-0001 14-มี.ค.-67
76 นายเจริญ มีด า กลุ่มธนาคารสัตว์น้ าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (บ้านเลค่าย) ระโนด สงขลา 01-65-90-0002 14-มี.ค.-67
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77 นายสุวิทย์  ทองศรี กลุ่มธนาคารสัตว์น้ าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (บ้านเลค่าย) ระโนด สงขลา 01-65-90-0003 14-มี.ค.-67
78 นายนพพร  นิลพงศ์ กลุ่มธนาคารสัตว์น้ าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (บ้านเลค่าย) ระโนด สงขลา 01-65-90-0004 14-มี.ค.-67
79 นางสุคนธ์ ทิพย์รองพล กลุ่มธนาคารสัตว์น้ าชุมชนประมงพ้ืนบ้าน (บ้านเลค่าย) ระโนด สงขลา 01-65-90-0005 10-เม.ย.-67
80 นายจริงก้ัง ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0001 2-พ.ค.-67
81 นายวิษณุ ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0002 2-พ.ค.-67
82 นายสมนึก ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0003 2-พ.ค.-67
83 นายบุญช่วย ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0004 2-พ.ค.-67
84 นายหมาดสัน ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0005 2-พ.ค.-67
85 นายไพโรจน์ ช้างน้ า กลุ่มประมงไทยใหม่บ้านคลองม่วง เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0006 2-พ.ค.-67
86 นายอภิชาติ สิงหารุณ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0007 23-มิ.ย.-67
87 นายประทีบ ช่างเย็บ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0008 23-มิ.ย.-67
88 นายอนุชา ไม้เค่ียม อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0009 23-มิ.ย.-67
89 นายสุชาติ สิงหารุณ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0010 23-มิ.ย.-67
90 นายยศวิมล สิงหารุณ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0011 23-มิ.ย.-67
91 นายอนุชา สิงหารุณ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0012 23-มิ.ย.-67
92 นายอรุณชัย สัจจชุณหธรรม อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0013 23-มิ.ย.-67
93 นายสมโชค สิงหารรุณ อวนปลาชุมชนท่าใต้ เมืองกระบ่ี กระบ่ี 01-65-81-0014 23-มิ.ย.-67
94 นายโซ๊ะฮารี ตะตีนาลาฮา องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0001 21-ก.ค.-67
95 นายเจะมูซอ เจะโซะ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0002 21-ก.ค.-67
96 นายสัปกี มามุ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0003 21-ก.ค.-67
97 นายอีซอ อาลี องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0004 21-ก.ค.-67
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98 นายมาหาหมัด เง๊าะ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0005 21-ก.ค.-67
99 นายอนุวา มูดา องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0006 21-ก.ค.-67
100 นายเจ๊ะไลดี เจ๊ะอามะ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0007 21-ก.ค.-67
101 นายมีเด็ง มูดอ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0008 21-ก.ค.-67
102 นายรอฮิม สาแลแม องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0009 21-ก.ค.-67
103 นายมะนูซี เจ๊ะเง๊าะ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0010 21-ก.ค.-67
104 นายอับดุลรอมัน สาแลแม องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0011 21-ก.ค.-67
105 นายอับดุลรอมัน มามุ องค์กรกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการท าการประมง ต าบลเจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0012 21-ก.ค.-67
106 นาขยมะเย็ง  อายารีฮา องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0013 21-ก.ค.-67
107 นายเปาซี อาลี องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0014 21-ก.ค.-67
108 นายล่ีม่า อูเซ็ง องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0015 21-ก.ค.-67
109 นายนิอารง สะมะแอ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0016 21-ก.ค.-67
110 นายโชคชัย อายารีฮา องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0017 21-ก.ค.-67
111 นายมูฮามะสือดี มะหามัส องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0018 21-ก.ค.-67
112 นายซิดิ เจ๊ะฮะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0019 21-ก.ค.-67
113 นายศรายุทธ ดอเล๊าะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0020 21-ก.ค.-67
114 นายมะแอ อาแว องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0021 21-ก.ค.-67
115 นายมหามัดสักรี ดอแม องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0022 21-ก.ค.-67
116 นายมามะเปาซี บือเฮง องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0023 21-ก.ค.-67
117 นายมาหะมะแฟนดี แซมะแซ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0024 21-ก.ค.-67
118 นายมาหามะดิง อูงเซ็ง องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0025 21-ก.ค.-67
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119 นายสอลาฮูดิน บินจะแม องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0026 21-ก.ค.-67
120 นายมาหะยะไซนุง สอมอนิอามะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0027 21-ก.ค.-67
121 นายกามา ดาโอ๊ะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0028 21-ก.ค.-67
122 นายซาหารี ซอมอนิอามะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0029 21-ก.ค.-67
123 นายเจ๊ะฮามิ เจ๊ะบือราเฮง องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0030 21-ก.ค.-67
124 นายมูฮัมหมัดอาฟิส สาและ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0031 21-ก.ค.-67
125 นายอุมา ยูโซ๊ะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0032 21-ก.ค.-67
126 นายซาการียา มะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0033 21-ก.ค.-67
127 นายซาอารอนิง สอเห๊าะ องค์กรกลุ่มอนุรักษ์ชายฝ่ังตากใบ ตากใบ นราธิวาส 01-65-96-0034 21-ก.ค.-67
128 นายสมใจ ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0015 18-ก.ย.-67
129 นายสมหวัง ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0016 18-ก.ย.-67
130 นายสายัน ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0017 18-ก.ย.-67
131 นายทวี ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0018 18-ก.ย.-67
132 นายอุทิศ ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0019 18-ก.ย.-67
133 นายหร่ิน ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0020 18-ก.ย.-67
134 นายสมหริน ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0021 18-ก.ย.-67
135 นายถาวร  ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0022 18-ก.ย.-67
136 นายส าราญ ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0023 18-ก.ย.-67
137 นายถนอม  ทะเลลึก กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0024 18-ก.ย.-67
138 นายสุรินทร์  ช้างน้ า กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0025 18-ก.ย.-67
139 นายวิฑูรย์  ประมงกิจ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเพ่ิมมูลค่า เกาะลันตา กระบ่ี 01-65-81-0026 18-ก.ย.-67
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140 นายเขียน  จงรักษ์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ่อม่วง คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0027 9-พ.ย.-67
141 นายปรีชา  ชอบชูผล กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ่อม่วง คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0028 9-พ.ย.-67
142 นายมสมศักด์ิ  บ่อม่วง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ่อม่วง คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0029 9-พ.ย.-67
143 นายอุสมาน  ใจโล่ง กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ่อม่วง คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0030 9-พ.ย.-67
144 นางสาวพิมพารัตน์  สมันหลี กลุ่มประมงพ้ืนบ้านบ่อม่วง คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0031 9-พ.ย.-67
145 นายอ้าหมีด  บ่อม่วง ธนาคารสัตว์น้ าประจ าชุมชน (ธนาคารปูม้าบ้านบ่อม่วง) คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0032 9-พ.ย.-67
146 นายย้าฝาด  ปราบปราม กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0033 9-พ.ย.-67
147 นายส่อแหล๊ะ  เขียวสด กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0034 9-พ.ย.-67
148 นายวิโรจน์  สันจิตร กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0035 9-พ.ย.-67
149 นายบ่าวนุ้ย  จงรักษ์ กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0036 9-พ.ย.-67
150 นายสหมัน  รักบุรี กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0037 9-พ.ย.-67
151 นายบูหมัน หาบห้ิว กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0038 9-พ.ย.-67
152 นายสาด  หาบห้ิว กลุ่มประมงชายฝ่ังพ้ืนบ้านทุ่งคาร่วมใจ คลองท่อม กระบ่ี 01-65-81-0039 9-พ.ย.-67
153 นายประทีป จิโสะ กลุ่มพัฒนาประมงปูม้าบ้านหยงสตาร์ ปะเหลียน ตรัง 01-65-92-0001 7-ธ.ค.-67
154 นายสมพร  จิโสะ กลุ่มพัฒนาประมงปูม้าบ้านหยงสตาร์ ปะเหลียน ตรัง 01-65-92-0002 7-ธ.ค.-67
155 นายธนายุทธ  รุ่งโรจน์ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0001 7-ธ.ค.-67
156 นายสมโชค รุ่งโรจน์ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0002 7-ธ.ค.-67
157 นายผจญ เจนจัดการ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0003 7-ธ.ค.-67
158 นายอมร  พวงพืช ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0004 7-ธ.ค.-67
159 นางทัศนี เจนจัดการ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0005 7-ธ.ค.-67
160 นายสุเทพ  ศรีสวัสด์ิ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0006 7-ธ.ค.-67
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161 นายทองหล่อ ศรีสวัสด์ิ ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0007 7-ธ.ค.-67
162 นายกรัณย์  พลาผล ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0008 7-ธ.ค.-67
163 นายแต๋ว  สังฆเวช ประมงพ้ืนบ้านบ้านหนองบัว นายายอาม จันทบุรี 01-65-22-0009 7-ธ.ค.-67
164 นายบุญสงค์  เหมเส็ม กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0040 8-ธ.ค.-67
165 นายหมาดสอด  วารีกูล กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0041 8-ธ.ค.-67
166 นายภัทรพงศ์  บุญมาศ กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0042 8-ธ.ค.-67
167 นายล้าโสม  ช้างน้ า กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0043 8-ธ.ค.-67
168 นายชาญ ช้างน้ า กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0044 8-ธ.ค.-67
169 นายหมาน  ช้างน้ า กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0045 8-ธ.ค.-67
170 นายปราโมทย์  มาเหล็ม กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0046 8-ธ.ค.-67
171 นายสมควร บ้าเหล็ม กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0047 8-ธ.ค.-67
172 นายบรรเจิด  เก็บมาเส กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0048 8-ธ.ค.-67
173 นายบาวขาน  วารีกุล กลุ่มพัฒนาประมงพ้ืนบ้านบ้านติงไหร เหนือคลอง กระบ่ี 01-65-81-0049 8-ธ.ค.-67
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