






 เลขประจ ำ  

ตัวสอบ

1 นางสาวดิษยวิมล  สงฆ์ปรีดา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

2 นางสาวจารวี  เพชรทองด้วง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

3 นางสาวมัญชิษบา จงศุภวิศาลกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

4 นายเอกรัตน์ มาตรทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

5 นางสาวนิศาชล บุญประดับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

6 นางสาวสโรชา ทองร้อยช่ัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

7 วาท่ี ร.ต.หญิง บุณยาพร แสงภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

8 นายเอกณัฐ พงศ์ศิรฐาบุตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

9 นางสาวกมลฉัตร ธีระกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

10 นางสาวพรพิมล เนียนไธสง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

11 นางสาวศศินา วงษ์สุวรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

12 นางสาวศกลวรรณ ดวงทาแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

13 นายอนุชา สุขประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

14 นางสาวพิมลวรรณ ธ.น.ดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

15 นายไอศูรย์ วงศ์วิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

16 นายพงศธร พวงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

17 นางสาวหทัยกาญจน์  จักร์แก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

18 นางสาวพีระพรรณ   เจริญพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

19 นายธนพัฒน โสมาศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

20 นางสาอภิชญา เรืองสงคราม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

21 นายจิตรภาณุ  จิตประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

22 นายนพดล พาลิตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

23 นายชานนท์  สรสิทธ์ิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี)

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักราชการท่ัวไป ต้าแหน่ง นักวิชาการประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด

ช่ือ  สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน
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24 นางสาวณัฐชนา  แก้วไฝ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

25 นางสาวณัฐสุดา ทับเหล็ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

26 นายภานุพงศ์ บุญพร้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

27 นายสมหมาย  ต่อแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

28 นางสาวประติภา ผลวัชนะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

29 นางสาวภัทธ์ชา คล้ายนาค ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

30 นางสาวกรรณิการ์ บุญอ่อน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

31 นางสาวสมฤทัย เอมเอ่ียม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

32 นายจริง  แซ่ออง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

33 นางสาวกรณิศ หน่อทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

34 นางสาวมนัสชนก แสงศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

35 นายอัษฎายุทธ  ค้าสัตย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

36 นางสาวสุวนันท์  เวียงลอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

37 นางสาณัฐณิชา ชุมเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

38 นางสาวภาวิณี  พงษ์ชัยสิทธ์ิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

39 นายภัทรพล  ล้ินจ่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

40 นางสาวฐิติพร  มะโพงเพ็ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

41 นางสาวนลิษา ผลทวี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

42 นางสาวณัชชา ร่ืนแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

43 นางสาวอวสรา กงศรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

44 นายดนุสรณ์  พงษ์แสงจันทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

45 นายปฏิภาณ ประทุมมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

46 นางสาวณิชาภา เผือกจีน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

47 นางสาวอัญมณี นุชนนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี
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48 นางสาวจันทรา  กุลเกตุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

49 นายเศวตโชติ  เทียบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

50 นายอุทัย  เล็กน้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

51 นายศิริพงษ์  แก้วกิจจา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

52 นางสาวจารุวรรณ  กล่อมเมฆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

53 นายพงศ์วรา  อินทะนิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

54 นายปฐมโชค  แซ่อ้ึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

55 นางสาวกัญญ์ณพัชร  ก๋งมีประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

56 นางสาวชลธิชา  สุขประเสริฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

57 นายกิตติพัฒน์  ประโคทะสิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

58 นางสาวจิดาภา   คงความสุข ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

59 นางสาวศนิษตา  วิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

60 นายคุณะชาติ มาแดง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

61 นางสาวภาณุมาส  ใจไหว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

62 นางสาวจิรภรณ์  นามวงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

63 นางสาวบุศรา จัตุรภักตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

64 นางสาวณัฐวรรณ สุขสม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

65 นางสาวรวิวรรณ คณะบุตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

66 นางสาววนิดา  เรืองประดิษฐ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

67 นางสาวนภาพร กุไรรัตน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

68 นางสาวนฤมล  กว้างขวาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

69 นายปฐมพงษ์ เท่ียงไทยสงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

70 นางสาวปิยาภรณ์ มูลสา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

71 นางสาวพัชริดา วาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี
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72 นายภัทรภณ ปัญญา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

73 นางสาวกัญญา  แป้นเขียว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

74 นางสาวนันทวัน  เหมือนสมัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

75 นายณัฐวุฒิ  สุภาช่ืน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

76 นางสาวพิสุทธินี สังข์ข้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

77 นายกัมปนาท มัชฉิม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

78 นายนันทพงศ์  อนุกูลวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

79 นางสาวช่ืนกมล  น้้าเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

80 นางสาวชวนพิตร  แก้วมาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

81 นายประสิทฺธิชัย  คลังศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

82 นายนุกูล  กุลหอม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

83 นางสาวอรอนงค์  คงเสมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

84 นายธรรมชาติ  เบญจปัญญาพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

85 นางสาวมินตรา  มุกดาประเสริฐกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

86 นางสาวสุวพัชร  แก้วเขียว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

87 นางสาวรัตนา ทิมทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

88 นางสาวอรสินี  พ่วงพวง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

89 นายสุขวัฒน์  ทรัพย์สมบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

90 นางสาวอรวีรา  ศิริสิมะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

91 นางสาวชิดชนก  เพชรประดับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

92 นายศราวุธ  ทองอ้ม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

93 นางสาวสุภาพร  เรืองสุวรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

94 นางสาวนงคราญ  ก้อมชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

95 นางสาวละอองฝน  ธิราชรักษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี
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96 นายกฤษณะ  เช้ือต่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

97 นายธนพงศ์  แสงทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

98 นางสาวณัฐกานต์  เทศธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

99 นางสาวศันสนีย์  แซ่เตียว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

100 นางสาวสุทิตา  อ่อนน่วมน้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

101 นางสาวอุทัยทิพย์  บุญรอด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

102 นางสาวเบญจลักษณ์  เจริญขาว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

103 นาอิสรา  โพนเมืองหล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

104 นายภัทร์  ภาสุรกาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

105 นางสาวเจนจุฬา  บุญญานุสิทธ์ิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

106 นางสาวเพ็ญผกา  หมัดโน๊ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

107 นางสาวนุชนาฎ เสือจุ้ย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

108 นางสาวนริสา  พิมพ์เสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

109 นางสาวบวรรัตน์  สุธารัตนพงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

110 นางสาวภัทรพร  สุขเกษม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

111 นายณัฐพงศ์  สมวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

112 นายรวิพล  ตันติวิมงคล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

113 นางสาวชัญญานุช  ช้างทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

114 นางสาวปิยวรรณ  แดงดอนไพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

115 นางสาวเรณุมาศ  สุขก้่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

116 นายนราธิป  ศรีบุตรโคตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

117 นายกฤตวรรษ  จิตรภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

118 นางสาวศรีสุดา  สุขแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี
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119 นางสาวมะลิษา  พรมเกตุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

120 นางสาวรัชนก  แซ่ย่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

121 นางสาวนภาพร  อ่านช้านาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

122 นายชนิสร  บุญแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

123 นายพสิษฐ์ พยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

124 นายพัฒนะพงศ์ นานาวิชิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

125 นางสาวศศิธร  พารา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

126 นายกิตติพงษ์  ประพาสมณเฑียร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

127 นางสาวสุภัสรา  สุวรรณชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

128 นายจาตุรนต์  ป้องน้้าใผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

129 นางสาวนิธิมา  อุทรักษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

130 นางสาวอรอนงค์  วรรณค้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

131 นายส้าเริง  ใหญ่กล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

132 นางสาวธิดารัตน์  วิเทศโกสุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

133 นายวีรภัทร  เจริญกันภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

134 นายณัฐกุล  ผดุงถ่ิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

135 นางสาวกมลฉัตร  มีแสง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

136 นายภูมิพิสุทธ์ิ  บริสุทธ์ิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

137 นางสาวกนกพร  บุญมาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

138 นายน้าโชค  เพ่ิมพูน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

139 นางสาวชลธิชา  ทองบุญโท ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

140 ส.อ.สัตยา  บุญสะอาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

141 นายเจนวิชญ์  จตุทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี
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142 นายวรุตม์  ล้าเจียก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

143 นายณัฐพนธ์  กองต๊ิบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

144 นางสาวดวงกมล  บุญสุข ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

145 นางสาวกัลยาณี  รสสุนทร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

146 นางสาวสุชานาถ  บุญลาภ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

147 นางสาวดลนภา  แย้มศักด์ิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

148 นางสาวณภัทริน  ปล้องประภา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

149 นายฐิติวัฒน์  ประทุมเทือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

150 นางสาวปิยนุช  แก้วกุย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

151 นายปุณชาติ  นนท์ทองพูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

152 นายสิทธิศักด์ิ  บุญเกิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

153 นางสาวปนัดดา  แตงเงิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

154 นางสาวพรรณอาภา  จันทร์สนธิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

155 นางสาวบุศยา  บุญเปีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

156 นายภาวิต  พิบูลแถว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

157 นายสิทธิพล  บุญเกิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

158 นายอุทัย  พรรณภัทรกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

159 นายกนกพล  พรหมทอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี

160 นางสาวกรุณา  ค้ิวเท่ียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี




