รายชื่อผูล้ งทะเบียน งานวันกุ้งไทย ครัง้ ที่ 28
ลาดับ

ที่ อยู่

ชื่อ - สกุล

1

คุณโสภณ เอ็งสุวรรณ

นายกสมาคมกุง้ ตะวันออกไทย

2

คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว

นายกสมาคมเพาะเลีย้ งสัตว์น้าไทย

3

คุณวศิน ธนภิรมณ์

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปั ตตานี

4

คุณปกครอง เกิดสุข

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ กระบี่

5

คุณบรรจง นิสภวาณิชย์

นายกสมาพันธ์เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ ไทย

6

น.สพ.ปราการ เจียรคงมั ่น

CPF

7

คุณโรบิน แมคอินทอช

CPF

8

คุณสรพัศ ปณกร

Novocyme

9

คุณวัลลภ ล้อมลิม้

Asian

10

ดร.ธิดาพร ฉวีภกั ดิ ์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั ง่ จันทบุร ี

11

คุณอานวย ลอยกุลนันท์

สงขลา

12

คุณปรีชา สุขเกษม

สงขลา

13

คุณอภิชยั นิลภักดิ ์

ศรีสบุ รรณฟาร์ม

14

คุณวุฒชิ ยั สุขโข

ฟาร์ม CO-OP

15

คุณมติ นิตพิ นธ์

CPF

16

คุณนิวตั ิ สุธมี ชี ยั กุล

กรพทรวงเกษตรและสหกรณ์

17

ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา

กรมประมง

18

รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ ์ ตัง้ ตรงไพโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19

อาจารย์สถาพร ดิเรกบุษราคม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20

อาจารย์โอภาส สืบสาย

ชุมพร

เบอร์โทรศัพท์

21

คุณพันกวี อังสุมาลี

ชุมพร

22

ว่าที่ ร.ต. อวยชัย สุภตั ราภรรณ์

ชมรมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ จังหวัดกระบี่

23

คุณอรอนงค์ ธนพันธุภ์ วู เดช

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ คุณภาพจังหวัดกาญจนบุร ี

24

คุณบรรยงค์ ชินสถิต

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ จันทบุร ี

25

คุณดารง เสนาะสรรพ์

สหกรณ์ประมงคุง้ กระเบน จากัด

26

คุณมนต์ชยั ยกบุญญาธิการ

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ อาเภอบางคล้า

27

คุณธีรยุทธ์ หยังหลัง

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ คุณภาพชุมพร

28

คุณยุทธชัย เศรษฐอรวรรณ

สหกรณ์เพาะเลีย้ งสัตว์น้าจังหวัดตรัง จากัด

29

คุณวิรยิ ะ ไชยศิร ิ

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ตราดยังยื
่ น

30

คุณอุษา ยิม้ หวล

กลุ่มผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปากพะยูน

31

คุณประสงค์ จันทร์ทอง

สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ลุ่มน้าปากพนัง จากัด

32

คุณกฤษฎา จินดารัตน์

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปั ตตานี

33

คุณศักดิ ์สหกรณ์ คงสมุทร

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ อ่าวพังงา

34

คุณอดุลย์ พันธุโพธิ ์

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ระนอง

35

คุณวิมลมาศ เปี่ ยมสมบูรณ์

ชมรมผูเ้ พาะเลีย้ งกุง้ คุณภาพจังหวัดราชบุร ี

36

คุณกุลกิตกิ ร บัวเอีย่ ม

ชมรมผูเ้ พาะเลีย้ งกุง้ คุณภาพจังหวัดสุพรรณบุร ี

37

คุณพิสทิ ธิ ์ นวนนุ่ น

สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ลุ่มน้าท่าทอง จากัด

38

คุณสุพล สินไชยกิจ

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ตราดยังยื
่ น

39

คุณวิมลมาศ เปี่ ยมสมบูรณ์

ประธานชมรมผูเ้ พาะเลีย้ งกุง้ คุณภาพจังหวัดราชบุร ี

40

คุณพรศักดิ ์ ลาโภดม

ประธานชมรมกุง้ คุณภาพจังหวัดนครปฐม

41

คุณอรอนงค์ ธนพันธ์ภวู เดช

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ คุณภาพจังหวัดกาญจนบุร ี

42

คุณปกครอง เกิดสุข

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ กระบี่

43

คุณสายันห์ หมืน่ พันธ์

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ อ่าวพังงา

44

คุณธีรยุทธ ถนอมเกียรติ

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ภูเก็ต/กลุ่มผูเ้ ลีย้ งกุง้ เจ็ดห่วงอันดามัน

45

คุณอานาจ วรกิจ

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ระนอง

46

คุณพัฒนา รัตนกวี

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ คุณภาพชุมพร

47

คุณวศิน ธนภิรมย์

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปั ตตานี

48

คุณเชาวลิต แสงฉาย

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ สตูล

49

คุณชยุต ตันสกุล

ประธานชมรมผูป้ ระกอบการเพาะเลีย้ งกุง้ ตะกั ่วป่ า -คุระบุร ี

50

คุณไชโย เก่งตรง

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ประจวบคีรขี นั ธ์

51

คุณประเทือง เมืองวงษ์

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ คุณภาพสุพรรณบุร ี

52

คุณอนันต์ จรณโยธิน

ประธานสหกรณ์เพาะเลีย้ งสัตว์น้าจังหวัดตรัง จากัด

53

คุณโกศล หนูกลิน่

ประธานสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ลุ่มน้าท่าทอง จากัด

54

คุณสมพงศ์ พรหมปลอด

ประธานสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ จังหวัดปั ตตานี จากัด

55

คุณวีระ จันทร์นวล

ประธานสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ลุ่มน้าปากพนัง จากัด

56

คุณศุภกิจ ทองแตง

ประธานสหกรณ์กงุ้ ตราด จากัด

57

คุณเอกวิชญ์ กุลเกียรติประเสริฐ

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ อาเภอบางคล้า

58

คุณพรชัย ยกคล่อง

ประธานกลุ่มผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปากพะยูน

59

คุณกาจบัญฑิต รามมาก

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ จังหวัดสงขลา

60

คุณครรชิต เหมะรักษ์

ประธานชมรมกุง้ สงขลา-นครศรีธรรมราช

61

คุณชาคริต ศรีรกั ษ์

พังงา

089-8774788

62

คุณพรชัย อนุชาติ

pornchai.anuchart@gmail.com

สุราษฎร์ธานี

089-9711583

63

คุณวิสฐิ สุดทองคง

Wisitkaem@gmail.com

75/1 ม. 3 ป่ าคลอก ถลาง ภูเก็ต

096-5717868

64

คุณคนึงนิตย์ บุญเลิศ

Kaneungnitlovely@gmail.com

45/8 ม. 5 เพ เมืองระยอง ระยอง

098-3738739

65

คุณธวัชชัย ปุรเิ กษม

Kaneungnitlovely@gmail.com

45/8 ม. 5 เพ เมืองระยอง ระยอง

081-9539096

66

คุณวรรณา มะมา

8/2 ม.2 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

089-7243633

67

คุณชวน มะมา

8/2 ม.2 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

093-5799467

68

คุณชนกญาดา บัวหลวง

ชุมพร

095-4825499

69

คุณสันติ ชัยสิกลุ

55/9-10 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

081-6521604

70

คุณกิตติยาภรณ์ เกือ้ บุญส่ง

อ.สิเกา ตรัง

089-9256550

71

คุณกัมปนาถ สันศุภฤกษ์

145/15 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

089-9256550

72

คุณโสมนัส นวลมล

อ.เมือง จ.พัทลุง

089-9256550

73

คุณประทิว เกือ้ บุญส่ง

อ.สิเกา จ.ตรัง

089-9256550

74

คุณธิตติ โรจนวิชยั

บมจ.ลีพฒ
ั นา

084-4892304

75

คุณจักฤช เผ่าสวัสดิ ์

โคออป

084-0643687

76

คุณนิคม ลาดวน

ต.บางเลน คุระบุร ี พังงา

081-7373969

77

คุณนิตเิ ทพ กานิวาสน์

เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

081-8928821

78

คุณวีระศักดิ ์ ส่ายนุ

ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

095-0374669

79

คุณณัฐชฎา พิมพ์พนั ธุ์

ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

099-4785665

80

คุณนภิศา กรวดสุข

ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

088-4954887

81

คุณโชติกา ต้อยแก้ว

ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

081-5338441

82

คุณนุชรี จงสกุล

เอเชียน ฟี ด

83

คุณกองกูล แก้วจันทร์

อ.เมือง จ.เพชรบุร ี

082-8143328

84

คุณพงษ์อนันต์ ปั ญญาแก้ว

ยอดพินจิ 3 สุราษฎร์ธานี

094-5985851

85

คุณอริศรา รัตนมณี

ยอดพินจิ 3 สุราษฎร์ธานี

095-0835323

86

คุณสิทธิกร ขุนสุขหนู

สิทธิกรฟาร์ม

080-5405052

87

คุณธีรเดช เคียนทอง

พังงา

081-8928601

88

คุณนิยม แจ้งช่วย

สยามเพาะพันธุก์ งุ้

081-9905031

89

คุณพรรณ ทองดี

จ.ตรัง

086-6962103

fuikrub@hotmail.com

90

คุณกิดศรี ทองขาวเรียม

จ.ตรัง

087-6285059

91

คุณเสาวคนธ์ จือเหลียว

จ.ตรัง

083-6435298

92

คุณสิขรินทร์ เคียนทอง

จ.ตรัง

081-9585116

93

ภุมเพชรฟาร์ม

ตะกัวป่
่ า พังงา

94

คุณกรรธร ศรีประดิษฐ์

ลีเล็ด สุราษฎร์ธานี

95

คุณเกียรติศกั ดิ ์

ลีเล็ด สุราษฎร์ธานี

96

ขุมเพชรฟาร์ม

คุระบุร ี พังงา

088-3819928

97

คุณสิรยิ า บุญจันทร์

บมจ.ลีพฒ
ั นา

069-8298044

98

คุณภานุพงศ์ เลิศทอง

บมจ.ลีพฒ
ั นา

098-2500859

99

คุณอรวรรณ คากอง

บ.อินทิเกรท

100

คุณนภากุล สุขเสวก

บ.ซาโกร ประเทศไทย

085-4848936

101

คุณดาราวรรณ เพลาสันเที๊ยะ

บ.ซาโกร ประเทศไทย

081-7304669

102

คุณสโรชา แจ้งอาญา

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

085-6731202

103

คุณยุพดี ปานกลาง

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

081-2727696

104

คุณพรชัย แจ้งอาญา

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

085-4737741

105

คุณอนิรุตติ ์ แพ่งเมือง

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

089-5988649

106

คุณพิษณุ สุตรา

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

082-4338508

107

คุณทนงศักดิ ์ วรรณจันทร์

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

084-4328409

108

คุณสมพิศ วิเศษสินธุ์

หัวไทร นครศรีธรรมราช

109

คุณวโณดม ชินวงศ์

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

110

คุณโอภาส กาฬสุวรรณ

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

111

คุณภัทรวดี อมสัมฤทธิ ์

TFM

093-9472671

112

ว่าทีร่ อ้ ยตรีอดุลย์ หวันสกุล

หัวไทร นครศรีธรรมราช

081-3285572

081-3702038

113

คุณกัลยรัตน์ มณรนิล

ระโนด สงขลา

080-5439658

114

คุณกิตติสนั ต์ สุขเกษม

สิงหนคร สงขลา

080-5405052

115

คุณเกศมณี ชาโชติสนิ ธุ์

เมือง สตูล

087-3950812

116

คุณสุรลั ชนา อุ่นกาย

นนทบุร ี

094-5512335

117

คุณศุภฤกษ์ ปิ่ นสุตา

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

097-1359167

118

คุณชาติวุฒ ิ โกมลโยธิน

ย่านตาขาว ตรัง

081-3979028

119

คุณศักดิ ์ชัย สกุลดิษฐ์

142/31 ม.4 ถ.ชนเกษม เมือง สุราษฎร์ธานี

085-7908071

120

คุณปั ณณวิชญ์ อมรวรพักตร์

141/1 ม.8 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา

086-9418856

121

คุณโกศล ปั ญญกุล

77/4 ม.4 ทับปุด พังงา

081-4779818

122

คุณทวีพงศ์ อารียก์ ลุ

TRF Feedmill

084-7536156

123

คุณอมลวรรณ กิจการ

มอ.สุราษฎร์ธานี

062-4807211

124

คุณสุนติ า นวลศรี

มอ.สุราษฎร์ธานี

090-0184954

125

คุณนันทนัช ชุดารัตน์

มอ.สุราษฎร์ธานี

089-9807455

126

คุณพิชญ์สนิ ี แก้วสุวรรณ

มอ.สุราษฎร์ธานี

063-4119259

127

คุณพรพิมล หนูเอียด

มอ.สุราษฎร์ธานี

093-8825057

128

คุณฐาปนี พิทกั ษ์

มอ.สุราษฎร์ธานี

080-5337273

129

คุณวิไล หยงสตาร์

ตรัง

081-8925576

130

คุณนิรนั ดร์ วรเวช

ตรัง

081-8954698

131

คุณพรพิมล รัตนกุล

ตรัง

084-1919442

132

คุณสมพงศ์ ทองชู

ตรัง

081-6764579

133

คุณจิรศักดิ ์ ตัง้ ตรงไพโรจน์

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

081-8204637

134

คุณมายาวี โต๊ะสอด

สุราษฎร์ธานี

086-4781391

135

คุณสิทธิชยั ไชยสุวรรณ

CP

096-9829365

136

คุณพลิชวน ประพันธ์

สุราษฎร์ธานี

083-3961233

137

คุณอาภรณ์ รอดนวล

หัวไทร นครศรีธรรมราช

089-7374230

138

คุณภัทรียา คูเจริญ

สิงหนคร สงขลา

081-9903054

139

คุณสุภาพร ราชการกลาง

สิงหนคร สงขลา

083-6549171

140

คุณเอกวัจน์ จอมพงศ์

สิงหนคร สงขลา

093-6514400

141

คุณประเสริฐ ปั จจักพัทธ์

093-6366633

142

คุณธวัชชัย แจ้งอิม่

091-2029997

143

คุณสิทธิชยั ชัยยุทธ

ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี

099-3592292

144

คุณนฤมล อัศวเกศมณี

เมือง สงขลา

089-1986520

145

คุณยุทธชัย มานะจิตร

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

092-5645192

146

คุณจุฑาทิพย์ มานะศักดิ ์

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

086-7417065

147

คุณศักดิ ์ชัย มานะศักดิ ์

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

148

คุณวรเชษฐ มารบุตร

มอ.สุราษฎร์ธานี

088-4811619

149

คุณอรุนโรจน์ สิรริ ตั น์

มอ.สุราษฎร์ธานี

093-7302186

150

คุณธารารัตน์ นะระโต

มอ.สุราษฎร์ธานี

093-7328631

151

คุณชัยฤทธิ ์ เชือ้ พันธ์

มอ.สุราษฎร์ธานี

087-9376415

152

คุณจารุวรรณ แพน้อย

มอ.สุราษฎร์ธานี

093-6806379

153

คุณกันทิมา เพชนนิล

มอ.สุราษฎร์ธานี

061-2249443

154

คุณพิชยั ปิ ยพาณิชย์

เมือง สตูล

081-9596055

155

คุณรังสัญ รักกมล

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

081-9878804

156

คุณภาพิตร เพชรรัตน์

เมือง สุราษฎร์ธานี

081-6925065

157

คุณปิ ยวิชญ์ บุญมัย

เมือง สุราษฎร์ธานี

081-9586744

158

คุณกิตติพงศ์ จันทร์ประดิษฐ์

พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

083-1777960

GN Farm

159

คุณสุขสันต์ ปลอดขันเงิน

GN Farm

พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

092-2681937

160

คุณฐาปนี เต็มวัง

Athene Consulting

กทม.

092-4457594

161

คุณวิสทุ ธิ ์ เจตน์ประยุกต์

KL Marine

28/7 ม.2 บางนอน เมือง ระนอง

081-5321559

162

คุณกฤษณ์ กีรติศกั ดิ ์แน่น

พรพระสังข์ฟาร์ม

ม.1 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง

083-1722243

163

คุณขนิษฐา จงสุข

พรพระสังข์ฟาร์ม

ม.1 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง

088-3987884

164

คุณวิทติ คจจิราม

Plannet Navapipat

082-5657000

165

คุณกิตติศกั ดิ ์

ZES

081-8331252

166

คุณเกษม สมัยแก้ว

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

167

คุณยอดรักษ์ ปลอดอ่อน

สนง. ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

084-6850870

168

คุณสุชาดา ปั ญญากุล

นครศรีธรรมราช

082-8392982

169

คุณเดชา นิยมเดช

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

081-3977463

170

คุณปรีดา สมมุ่ง

หัวไทร นครศรีธรรมราช

085-7987479

171

คุณพร้อมมาด ปลัดแก้ว

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

081-3966126

172

คุณบรรเลง เกตุสรุ นิ ทร์

173

คุณสิรเิ พ็ญ รัตนเอีย่ มพงศา

สนง. ประมงอาเภอท่าชนะ

086-4618174

174

คุณวีระ จันทร์นวล

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

867421379

175

คุณวรรณ์ จันทร์นวล

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

085-8883188

176

คุณณรงค์ เอียดแก้ว

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

095-4125960

177

คุณสุนทร ดิหสั ปาน

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

081-9688662

178

คุณไตรภพ ภาพประวง

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา

088-7907394

179

คุณคงเทพ บะอะพาล

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา

083-1807624

180

คุณวิจารย์

TIF

สมุทรสาคร

081-3377960

181

คุณกาญจนวกุล

Nutriad

กทม.

075-9030274

แพบังแอน

081-9683552

182

Ho jin G hong

Nutriad

มาเลเซีย

016-4767371

183

คุณปั ญกิจ

Techmatrix

มาเลเซีย

081-8062025

184

Alex Lin

Main Industry

มาเลเซีย

081-8291519

185

Michel

Techmatrix

มาเลเซีย

186

คุณประสพ

187

คุณดาริ บุญจริง

188

คุณสุรสิทธิ ์ นิลแมน

189

คุณมารศรี บังเกต

190

สตูล
BC Farm

081-8968370

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

081-7977115

บ.รวมสุราษฎร์ฯ

สุราษฎร์ธานี

089-4697586

คุณจีรวรรณ เกือ้ หนุน

บ.รวมสุราษฎร์ฯ

สุราษฎร์ธานี

084-6742942

191

คุณไพโรจน์ องค์สนั ติภาพ

บ.รวมสุราษฎร์ฯ

พังงา

086-6443743

192

คุณคงสัน

ITF

สุราษฎร์ธานี

081-3266146

193

คุณเกษมศักดิ ์ แก้วพิทกั ษ์

กุง้ นาง

สุราษฎร์ธานี

081-8940506

194

คุณศรีวรรณ คามา

สุราษฎร์ธานี

093-6078157

195

คุณโชติ โชติกฐิน

กทม.

062-9695598

196

LIN EGN SHIN

197

คุณธีรยุทธ

198

DSM

081-3703766
โพธิรตั น์ฟาร์ม

ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี

089-4863516

คุณชงเลิศ สายน้าใส

ชุมพร

088-4502661

199

คุณชัยภัทร คลองเงิน

คุระบุร ี พังงา

081-1459595

200

คุณอาภรณ์ เจริฐผล

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

086-2689439

201

คุณประกาศิต

อุษาฟาร์ม

202

คุณพรพิมล

203

คุณทรงพล หวังพัฒนาวงศ์

บมจ.เอ็กสปี ดเทรดดิง้

081-8508600

204

คุณนครินทร์ ศรีสวุ รรณ

บมจ.เอ็กสปี ดเทรดดิง้

089-9389117

205

คุณวิทยา เอีย่ มนนท์

ทวีเจริญฟาร์ม

ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

090-1579206

206

Mr.CHEN

207

คุณสุปรีชา กลิน่ พูน

208

คุณศิรนิ ยา นิยมสมศักดิ ์

เมือง ภูเก็ต

209

คุณสุรชิต จิจจกล

เมือง ภูเก็ต

210

คุณปรีชา ฟูเฟื่ องสิน

เมือง ภูเก็ต

211

คุณสรณ์สรรค์นทั นพคุณสิร ิ

สิรฟิ าร์ม

100 ม.1 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

212

คุณรัตนาวี ทรงรักษ์

สิรฟิ าร์ม

101 ม.1 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

213

คุณภูมนิ ฐั

มอ. สุราษฎร์ธานี

214

คุณสุรยิ นั พรมจีน

มอ. สุราษฎร์ธานี

215

คุณชญานิศ วิเชียรคาน

มอ. สุราษฎร์ธานี

216

คุณไชยกฤต เอื้อกฤษดาธิกาว

อบจ.สุราษฎร์ธานี

217

คุณแทน สหวาจา

กรมประมง

กทม.

061-8232027

218

คุณอารยา พิบลู ย์กนกพงศ์

VEGA Automation

ปทุมธานี

081-8131440

219

คุณชัยพร เอ้งฉ้วน

สมาคมกุง้ ไทย

สตูล

081-9194341

220

คุณตาบทิพย์ แสงแก้ว

สมาคมกุง้ ไทย

กทม.

064-2266655

221

คุณสรนนท์ จิโรจน์มนตรี

ประธานชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ จ.ตรัง

222

คุณวีรยา ปั ญญาแก้ว

083-1751442

223

คุณสนิท ปั ญญาแก้ว

084-0529192

224

คุณสุรศักดิ ์ พรมมีส ี

ศรีสบุ รรณฟาร์ม

225

คุณวิสนิ วันประสานสิทธิ ์

กระบี่

084-8512345

226

คุณพัชราภา วงศ์อารี

กระบี่

091-4137290

227

คุณสุวทิ ย์ หทัยสะอาด

ภูเก็ต

081-6910308

081-3313316
อควาบิซ

เลขา 7 ห่วง

093-4160651

088-7521929

095-5365994

081-6772222

228

คุณธนทิพย์ สู่ขอรมากุล

รองประธานชมรมกุง้ สตูล

สตูล

081-8981042

229

คุณลออ รุง่ จิรธนกุล

SB Chemical

กทม.

089-6767341

230

คุณวิชยั เชาวฤทธิ ์

231

คุณสุพศั เล็งประไพ

อ่าวลึก กระบี่

232

คุณโชตินนั ท์ ปานเทพ

อ่าวลึก กระบี่

081-0843639

233

คุณประพนธ์ บารุงรัศมี

คุระบุร ี พังงา

089-7318933

234

คุณสมพงษ์ เปรมชัยปราการ

คุระบุร ี พังงา

098-0535044

235

คุณประจวบ เกลีย้ งเกิด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หาดใหญ่ สงขลา

086-2916292

236

คุณศิรดา ศิรเิ บญจพฤกษ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หาดใหญ่ สงขลา

083-6523116

237

คุณวราภรณ์ แซ่ล ี

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จตุจกั ร กรุงเทพฯ

098-2702976

238

คุณนพปฎล สุหนต์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จตุจกั ร กรุงเทพฯ

084-4241453

239

คุณภัทรภรณ์ จิตอนุตรติ

กรมประมง

240

คุณวชิรนนท์ เจริญสวรรค์

สองพีน่ ้อง สุพรรณบุร ี

098-8253924

241

คุณทรงวุฒ ิ สงสร้าง

สองพีน่ ้อง สุพรรณบุร ี

087-4994763

242

คุณคิรบี รู ณ์

สองพีน่ ้อง สุพรรณบุร ี

095-4524552

243

คุณชลดี เจริญสุข

สองพีน่ ้อง สุพรรณบุร ี

091-7759021

244

พันกวี อังสุมาลี

หลังสวน ชุมพร

088-7526803

245

คุณสุรชัย

หลังสวน ชุมพร

093-5842145

246

คุณเก่ง

CPF

247

คุณชนิทประภา เมนะสูต

VNU Exhibition Asia Pacific

สาทร กรุงเทพฯ

081-8017464

248

คุณไพรัตน์ จีรเสถียร

ชมรมผูเ้ ลีย้ งกุง้ ปั ตตานี

ปั ตตานี

081-9571808

249

คุณอาวุธ วงศ์สวัสดิ ์

สนง.พานิชย์สรุ าษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

250

คุณปิ ยะภรณ์ เสือสา

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

089-8841923

094-8895944

090-9859636

251

คุณทวิวสั เหลียวมณี

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

063-8608795

252

คุณสุนทร ดิษฐ์ปาน

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

ปากพนัง นครศรีธรรมราช

253

คุณอมรศักด์ โฮ้เต้กมิ

OST ฟาร์ม

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

087-2637675

254

คุณปั ญญา นิระโส

ลาทับ กระบี่

095-0242147

255

คุณสุมา หนูแก้ว

เคียนซา สุราษฎร์ธานี

087-8932002

256

คุณกุสโร

ตะกัวป่
่ า พังงา

089-9275596

257

คุณเกษรินทร์ หลวงสุข

ตะกัวป่
่ า พังงา

093-5825656

258

คุณวราภรณ์ แซ่หลี

เมือง ระนอง

099-1565369

259

คุณปรีดา แช่มช่วย

แกลง ระยอง

081-1605950

260

คุณสันติ พราหมณ์

แกลง ระยอง

261

คุณชูเชิด โลหะประกิจ

แอ๊ดว้านซ์ ฟาร์มา

097-2288782

262

คุณเพชรน้าหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์

Vet product group

กทม.

082-2738334

263

คุณภวัทพงศ์ น้อยเลิศ

Vet product group

กทม.

264

คุณโสภา รักจันทร์

TFM

092-2686618

265

คุณประภาพรณ์ แสงอุ่น

TFM

081-8450416

266

คุณสุดารัตน์ พงษ์ดว้ ง

TFM

094-4615365

267

คุณบันลือ อินวงศ์

268

คุณภูมวิ ฒ
ั น์ ขวัญเมือง

269

ปากพนัง นครศรีธรรมราช
KM Farm

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

089-9736170

คุณสุวจั น์

กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

081-9345682

270

คุณศุภกิจ วรวุฒวิ ราภรณ์

พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

081-1252838

271

คุณปิ ยาลัย เหมทานนท์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
หมู่ 4ง่ ต. ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

272

คุณเสาวลักษณ์ ประธรรมโย

บริษทั เอเชียน ฟี ด จากัด

39 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี 084-3059906

273

คุณวิไลรัตน์ แก้วประเสริฐ

บจ. ไวต้า จากัด

22 สุขมุ วิท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร
02-7121055

093-5749394

274

คุณพัชรีพร ชาตะกูล

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 086-5939728

275

BOSCO CHI

SHANGHAILV-AO BIO-TECH.CO.LTD 999 JIN LIU ROAD SHANGHAI SHANGHAI

86 - 13818152250

276

JIA SHEHG

SHANG HAI LV-AO BIO-TECH.CO.LTD.999 JIN LIU ROAD SHANGHAI SHANGHAI

86 - 13818152250

277

คุณปฐมกร วรสุทธิพิ์ ศาล

เปี่ ยมสุขฟาร์ม

089-1845552

278

คุณพมาน คุช ิ

279

คุณสมพร ยุทธรักษานุกลู

280

คุณวสันต์ นุ้ยไม

281

คุณรัชฎา ขาวหนูนา

กรมประมง

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจกั ร จ.กรุงเทพมหานคร
02-5792421

282

คุณสมบูรณ์ ทองหล่อ

ธนกร F1

หมู่ 2 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

283

คุณเชาวลิต แสงฉาย

TFM

284

คุณศรัณย์ พิทยาพงศกร

TFM

285

คุณอังศิณา ธีรรัตนสถิต

กรมประมง

50 ถ.เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จ.กรุงเทพมหานคร
092-2521712

286

คุณธนกร ฤกษ์โภคี

ธนกร ฟาร์ม

98/104 หมู่ 5 ต.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
091-4361493

287

ALEX LIN

288

คุณมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ

ธนาวิทย์ ฟาร์ม

หมู่ 1 ต. กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

289

คุณไพฑูรย์ สมาธิ

CV 1

87/2 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

290

คุณปิ ยะฉัตร เดชศรี

ศพช.สฎ

116/2 หมู่ 9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

291

คุณสุรชั ดา นิระพันธ์

ออลเวท จากัด

106 ถ.บรมราชชนี 39 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-8807611

292

คุณภาวิณี

ออลเวท จากัด

106 ถ.บรมราชชนี 39 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร
02-8807611

293

คุณนันทพล หีตชนะ

55/1 หมู่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

081-1835433

294

คุณนภาพร หีตชนะ

55/1 หมู่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

085-6893492

295

คุณกาญจนา อินทิศ

55/1 หมู่ 5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

095-2944484

296

คุณญาสุมนิ ทร์ ทองพันธ์

67 หมุ่ 1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
186 หมู่ 4 ต.แหลมโพธิ ์ อ. ยะหริง่ จ.ปั ตตานี

ฟิ ชเชอรี่ ไซ เอินซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)9/93 ซ. บรมราชินี 105 อ. ทวีวฒ
ั นา จ.กรุงเทพมหานคร 02-8881309
29/1 ถ.ท่าชนะ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

089-7230852
086-8903178

081-8291519

ยูนติ ้ี

064-0604445
099-4016699

371 หมู่ท่ี 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

297

คุณสุนสิ า เซาปลอด

ยูนติ ้ี

371 หมู่ท่ี 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

298

คุณพิชญาภา บัวงาม

ป.เจริญฟาร์ม

1/1 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

084-3708570

299

คุณพิชญาภา บัวงาม

ป.เจริญฟาร์ม

1/1 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

084-3708570

300

คุณพิชญาภา บัวงาม

ป.เจริญฟาร์ม

1/1 หมู่ 6 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

084-3708570

301

คุณอภิวชิ ญ์ อินทิศ

ข้าราชการพลเรือน

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

090-8863498

302

คุณสาธิต ทองฉิม

เจริญโภคภัณฑ์

125 หมู่ 8 ต.บ้านพง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

089-8664465

303

คุณมนิช สิงห์สทิ ธิ ์

ซีว ี ฟาร์ม 2

35/2 หมู่ 3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 081-7873348

304

คุณสุภาภรณ์ สวนจันทร์

305

คุณจรัญญา เจริญผล

Asian food

306

คุณสมบัติ แก้วพรหมมา

ซีว ี ฟาร์ม 1

80/1 หมู่ท่ี 3 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

307

คุณพีระพงษ์ สวัสดิสุ์ ขแก้ว

ซีว ี ฟาร์ม

87/2 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

081-3703701

308

คุณพงษ์ศกั ดิ ์ เล่าเกีย้ ง

บริษทั เจริญโภคภณฑ์อาหาร จากัด

64/168 หมู่ 2 ต.ดคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

083-7909988

309

คุณอภิชาติ กล้าอยู่

บริษทั เอเพ็กซ์ รีเสริช์ โปรดักส์ จากัด 111/14 ถ.พระยาสุเวนทร์ ต. สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา
02-9144223
กทม

310

คุณวิภารัตน์ ภู่นุชสาริกา

บริษทั เอเพ็กซ์ รีเสริช์ โปรดักส์ จากัด 111/14 ถ.พระยาสุเวนทร์ ต. สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา
02-9144223
กทม

311

คุณพิมพ์พาณี เพชรตะกั ่ว

บริษทั เอเพ็กซ์ รีเสริช์ โปรดักส์ จากัด 111/14 ถ.พระยาสุเวนทร์ ต. สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา
02-9144223
กทม

312

คุณศศินนั ท์ มารอด

บ.หริกลุ ซายเอนซ์

694 ซ.รัชดานิเวศน์ 24 ถ. ประชาราษฎรบาเพ็ญ แขวงสามเสนใน
02-2742456
เขต ห้วยขวาง กทม

313

คุณสุพรีชา สุมาร์ธรรม

บ.หริกลุ ซายเอนซ์

694 ซ.รัชดานิเวศน์ 24 ถ. ประชาราษฎรบาเพ็ญ แขวงสามเสนใน
02-2742456
เขต ห้วยขวาง กทม

314

คุณอักษร ขจรกาญจปกุล

315

คุณพรชัย ยกล่อง

พรชัยฟาร์ม

316

คุณสมปอง นันสิม

บ.ชุมแสงเทคโนโลยี

085-4302994

317

คุณสมปอง นันสิม

บ.ชุมแสงเทคโนโลยี

085-4302994

318

คุณสมปอง นันสิม

บ.ชุมแสงเทคโนโลยี

085-4302994

319

คุณดวงวรรณ เรืองสังข์

CPF

16 หมู่ 5 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา

097-1120882

201/29-30 หมู่ 1 ถ.ตรังปะเหลีย่ น ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว
098-2878951
จ.ตรัง
400/230 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

081-8975737

79/3 หมู่ 4 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 089-1970744

320

คุณรุง่ โรจน์ แตงจันทึก

บ.ซิสเคม แอครีคลั เจอรัล จากัด

4 หมู่ 7 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

086-9043191

321

คุณพิชยา แก้วมโน

บ้านทรายเงิน

55 หมู่ 2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

085-0797855

322

คุณสุรศักดิ ์ คลังธนมี

CPF กระบี่

323

คุณสุวทิ ย์ บุหงา

บ้านทรายเงิน

55 หมู่ 2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

080-7152264

324

คุณประภารัตน์ ยิม้ หวน

อุษาฟาร์ม 2

46/4 หมู่ 1 ต.เกาะนางคา อ.ปากพยูน จ.พัทลุง

081-8985850

325

คุณประภารัตน์ ยิม้ หวน

อุษาฟาร์ม 2

46/4 หมู่ 1 ต.เกาะนางคา อ.ปากพยูน จ.พัทลุง

081-8985850

326

คุณประภารัตน์ ยิม้ หวน

อุษาฟาร์ม 2

46/4 หมู่ 1 ต.เกาะนางคา อ.ปากพยูน จ.พัทลุง

081-8985850

327

คุณปิ ยวรรณ อิสรทะ

พรชัยฟาร์ม

400/230 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

086-7495282

328

คุณอุษา ยิม้ หวน

อุษาฟาร์ม

46/4 หมู่ 1 ต.เกาะนางคา อ.ปากพยูน จ.พัทลุง

081-8985850

329

คุณพิศษิ ฎ์ ศรีชยั ชนะ

ศรีชยั ชนะ

278 หมู่ 1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

093-6739780

330

คุณพิศษิ ฎ์ ศรีชยั ชนะ

ศรีชยั ชนะ

278 หมู่ 1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

093-6739780

331

คุณศิวนาท ลอยกุลนันท์

บ้านทรายเงิน

55 หมู่ 2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

089-8979963

332

คุณวิทยา ลอยกุลนันท์

บ้านทรายเงิน

50 หมู่ 2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

081-8982212

333

คุณอานวย ลอยกุลนันท์

บ้านทรายเงิน

50 หมู่ 2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

081-8982212

334

คุณสุรสิทธิ ์ นิลเพชร

170/5 หมู่ 6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

089-4697586

335

คุณจรุวรรณ ด่านรชตพันธ์

สุราษฎร์มารีน

12 หมู่ 2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

081-6779115

336

คุณนันทพงศ์ อนุกลู วิทยา

บริษทั ไทยรอแยล ฟอเซนฟู๊ ด

119/99 หมู่ 1 ถ. วิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร089-1885156

337

คุณณัฐพล พิมพันธุ์

บริษทั ไทยรอแยล ฟอเซนฟู๊ ด

119/99 หมู่ 1 ถ. วิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร099-0832059

338

คุณภิมขุ ทวดสัญจน์

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 095-4135589

339

คุณสายสุนยี ์ หมืน่ หาญ

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่

87-88 ซ. บรมราชชนนี 39 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน กทม.

088-8976515

340

คุณภัทธวรรณ กลิน่ ประยูร

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่

87-88 ซ. บรมราชชนนี 39 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน กทม.

081-9198865

341

คุณวรรณา ปลืม้ ภะวิว

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

3/4 หมู่ 8 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 081-5404094

342

คุณธีระวัฒน์ สมภาร

GB

60/24 หมู่ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุร ี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

089-7334240

094-9305775

343

คุณรณชัย วีรกิศกั ดาวงศ์

บ.ไบเออร์ไทย จากัด

130/1 ถ.สาธรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 087-0907913

344

คุณมนตรี บุญช่วย

ยูนติ ้ี

371 หมู่ท่ี 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุ
091-9935944
รี

345

คุณภัทราพร ยาเป็ ง

ทวีทองฟาร์ม

76/6 หมู่ 9 ต.ท่าเตย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

089-2658548

346

คุณสงวน ยาเป็ ง

ทวีทองฟาร์ม

76/6 หมู่ 9 ต.ท่าเตย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

098-6715354

347

คุณสีเทา ชาพิรกั ษ์

CV2

38/2 หมู่ 3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

348

คุณดาเนิน บุญคล้อย

CV2

38/2 หมู่ 3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

349

คุณอาภาภรณ์ เทพพานิช

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 077-255288

350

คุณปั ทมา พุฒริ งุ่ โรจน์

กรมประมง

50 ถ.เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร จ.กรุงเทพมหานคร
086-7680434

351

คุณกัญชพร เชิญถนอมวงศ์

ฟาร์มเพชร

8 หมู่ 5 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

093-9544562

352

คุณกนกพร เกมสุวรรณ

กรมประมง

50 จ.กรุงเทพมหานคร

081-9248044

353

คุณพนัส เชิญถนอมวงศ์

ท่าชนะฟาร์ม

77 หมู่ท่ี 7 ถ.วัง ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

087-3856361

354

คุณรักสิมา วิรยิ ะพาณิช

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 077-953005

355

คุณอรอนงค์ วรรณคา

ออลเวท จากัด

106 ถ. บรมราชชนนี ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร02-8807611

356

คุณภานุพงศ์ วรสุทธิ ์พิศาล

เปี่ ยมสุขฟาร์ม

67 หมู่ 1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราฎร์ธานี

357

คุณดวงพร จาปา

ธนาคาร ออมสิน

54/2 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี095-4135589

358

คุณกนกวรรณ ลิม่ ทอง

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

163 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 095-4135589

359

คุณกนกวรรณ ลอยกุลนันท์

บ้านทรายเงิน

55 หมู่ 2 ต. ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

360

คุณศิรนิ ุช ลอยกุลนันท์

บ้านทรายเงิน

55 หมู่ 2 ต. ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

361

คุณอรรถสิทธิ ์ อิบราธิมข่าน

khan ฟาร์ม

314 หมู่ 1 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

081-6077394

362

คุณปิ ยภรณ์ ประเสริฐวิทย์

สาระฟาร์ม

88/1 ถ.ทวีสนิ ค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

084-1888838

363

คุณประสาน ประเสริฐวิทย์

สาระฟาร์ม

88/1 ถ.ทวีสนิ ค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร

081-8928910

364

คุณไพรัช เจริญสุข

6/9 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

365

คุณสุธี หรัมหลน
่

6/9 ถ.ราษฎร์อุทศิ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

086-7052705

098-8182212

366

คุณวีรพงศ์ บัวเพชร

ซีวฟี าร์ม 8

71 หมู่ 4 ต.แหลมลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

082-2765029

367

คุณพัณณิตา ธนพัฒน์ศริ ิ

พัณณิตา ฟาร์ม

หมู่ 6 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

081-3702498

368

คุณกนกเงิน ภักดีภกั ดิ ์

อ่าวค้อฟาร์ม

44 หมู่ 5 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

081-5824579

369

คุณสมธิดา ภักดีภกั ดิ ์

อ่าวค้อฟาร์ม

44 หมู่ 5 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

081-7871971

370

คุณสุพาภร แก้วอักษร

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 086-6829798

371

คุณปฐม ทองบ้านบ่อ

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 02-6327232

372

คุณประกิด พนาศุรยิ สมบัติ

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 086-8982453

373

คุณจุไรรัตน์ จิตมาลีรตั น์

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 02-6327232

374

น.สพ.มงคลชัย ลือตรง

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 086-8982453

375

คุณภัทราพร เชือ้ สาระถี

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 02-6327232

376

คุณชยธนสาร องษ์ธนสุกรณ์

บริษทั ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)33/137 ถ.สุรวงศ์ ต.สุรยิ วงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 02-6327232

377

คุณสมหมาย โชครุง่

สวทช

112 ถ.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
02-5646900
จ. ปทุมธานี

378

คุณโกษม ไชยถาวร

เนคเทค

112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลง จ. ปทุมธานี 02-5646900 ต่อ 2105

379

คุณศุภนิจ พรธีรภัทร

เนคเทค

112 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลง จ. ปทุมธานี 02-5646900ต่อ 2101

380

คุณจิรารัตน์ เจะรา

ยูนติ ้ี

371 หมู่ 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

381

คุณเกสินี อังโชติพนั ธุ์

ยูนติ ้ี

371 หมู่ 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร091-9935944
ี

382

คุณสิรวิ รรณ หนูเซ่ง

ศพช.สฎ

97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

383

คุณอรุชา กลิน่ ถือศีล

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่

87-88 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร

099-2541224

384

คุณตรีชชั เชือ้ หนึ่ง

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่

87-88 ต.ตลิง่ ชัน อ.ตลิง่ ชัน จ.กรุงเทพมหานคร

082-4102678

385

คุณณัฐวุฒ ิ มีเดช

386

คุณสันติ รัตนวารินทร์

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแห่
112 ถ.พหลโยธิ
งชาติ น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลง จ. ปทุมธานี 084-9762011

387

คุณนศพร วงศ์วรรณ

เวอร์แบค (ประเทศไทย)

99/9 ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

388

คุณสุชญ
ั ญา มรรคาเขต

บ.ยูนติ ้ี

371 หมู่ 7 ถ. บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร091-9935946
ี

136/50 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ ์ -ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุร089-8335393
าษฎร์ธานี
092-9416692

389

คุณมนูญ บุญชู

390

คุณวินยั ไชยโยธา

391

คุณแสงเทียน ขนอม

392

จิราวดีฟาร์ม

หมู่ 10 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

088-7683049

264 หมู่ 7 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

081-8986985

แสงเทียนฟาร์ม

116/9 หมู่ 6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

083-6415472

คุณอัจฉรา ขนอม

แสงเทียนฟาร์ม

116/9 หมู่ 6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

393

คุณณันทภัค อวยพร

บ.มาริโอ้ ไบโอโปรดักส์ จากัด

394

คุณจารุดา อวยพร

บ.มาริโอ้ ไบโอโปรดักส์ จากัด

395

คุณศุภานัน ทองอร่าม

บ.มาริโอ้ ไบโอโปรดักส์ จากัด

396

คุณจิราวัฒน์ จินากุลพิพฒ
ั น์

CoCo Farm

240 ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

397

คุณโชติรส ไมตรีจติ ร

ชุมพลฟาร์ม

13 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

398

คุณเสรี ประเสริฐวิทย์

สกุลตลาฟาร์ม

13 ม.3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

399

คุณมนัส วริษฐวาณิชกุล

ตะวันฟาร์ม

ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

400

คุณเรวัตร วริษฐวาณิชกุล

ตะวันฟาร์ม

ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

401

คุณปฏิวตั ิ ศรีวไิ ล

ตะวันฟาร์ม

ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

402

คุณพงศกร แสงฉวาง

พงศกรฟาร์ม

165 ม.8 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

081-9922919

403

คุณกิตติศกั ดิ ์ สุวรรณอาภา

นฤมลฟาร์ม

ม.8 ต.ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

087-4699501

404

คุณกริษฐา วัตนสุนทร

23 ม.1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

081-9705195

405

คุณเดชากร โกมลโยธิน

ธเนศฟาร์ม

34/9 ม.12 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

083-6504555

406

คุณณีรนุช โกมลโยธิน

ธเนศฟาร์ม

201/70 ม.1 ถนนตรังปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรั
081-3979128
ง

407

คุณเสกสรร ศาสตรสถิต

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแห่
112 ถ.พหลโยธิ
งชาติ น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลอง จ. ปทุมธานี 085-0441461

408

คุณปณินทร เปรมปรีดิ ์

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแห่
469 ม.2งชาติ
ถ.งามวงศ์วาน บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุร ี

409

คุณชนกญาดา บัวหลวง

410

คุณดนัย วิชยั ดิษฐ์

411

คุณสรณ์สรรค์นทั นพคุณศิร ิ

099-4911161

089-963728

29/1 ม.2 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สฎ

095-4825499

เจ้าหน้าทีป่ ระมง

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

085-0681354

สิรฟิ าร์ม

100 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

088-7521929

412

คุณชโนทัย ตันสกุล

คุระบุร ี จ.พังงา

413

คุณกมลชนก นิลโขง

นักวิชาการ บริษทั อินทิเกรท อกรีเทค จากั
22/11
ด ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
096-9918122

414

คุณปรัชญา กิจจานุกจิ

TRF

119/99 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

061-4188300

415

คุณชยุตพันธุ์ จันทร์เทพ

ชยุตพันธุฟ์ าร์ม

150/1 ม.1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

098-6703033

416

คุณสร้วง เอีย่ มปิ ยะ

ปิ ยะฟาร์ม

164 ม.1 ถ.มุทาพฤษภ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สฎ

081-5398832

417

คุณศิรนิ ทร์ทพิ ย์ ทองสนธิ ์

บ.อินเว (ประเทศไทย) จากัด

79/1 ม.1 ถ.นครสวรรค์พษิ ณุ โลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิ
056-609800
จติ ร

418

คุณพงศ์วทิ ย์ นุชผ่องใส

บ.อินเว (ประเทศไทย) จากัด

79/1 ม.1 ถ.นครสวรรค์พษิ ณุ โลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิ
056-609800
จติ ร

419

คุณนิเวศน์ โรจนสารัมภกิจ

ประเสริฐฟาร์ม

454/20 ม.1 ถ.ศรีพชิ ยั สงคราม ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สฎ 081-4933128

420

คุณจักรธร ขจรกาญจนกุล

421

คุณเจริญชัย อานาจสิน

422

65 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

092-5942619

ร้านเจริญมอเตอร์

ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ

086-7926597

คุณเชีย่ วชาญ

CPF

กทม.

423

คุณแวว กาญจินดา

สหกรณ์ลุ่มน้าปากพนัง

7 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

081-7887406

424

คุณธีรศักดิ ์ สิบประดิษฐ์

ปรีชาฟาร์ม

ต.ป่ าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

067-2597615

425

คุณครรชิต เหมะรักษ์

รุง่ เจริญฟาร์ม

อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

085-8931161

426

คุณเชาวน์วดี นาคเพชร

ร้านนวกรแลป

31/1 ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

081-5988151

427

คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสนุ ทร

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแห่
112 ถ.หลโยธิ
งชาติ น ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

081-7556013

428

คุณนิธวิ ฒ
ั น์ บางเสน

Aquatic Contral

89/45 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุร ี

081-7332377

429

Michael Chung

503 Rama 2 Bangkhuntean BKK.

081-6388488

430

คุณวิเชียร เป็ นสุข

ธนกร 3

119 ม.7 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

431

คุณศิรชิ ยั นิธสิ ลี ตานันท์

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่

87-88 แขวงตลิง่ ชัน่ เขตตลิง่ ชัน กทม.

089-1524229

432

คุณอัศวิน วัลลิสตุ

CPF

99/39-40 เสาวลักษณ์ 2 ต.บางกุง้ อ.เมือง สฎ

095-4263835

433

คุณประวาส วิทย์ธนโรจน์

ชุมพรอินเตอร์ฟีด

123/8 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

434

คุณวิชยั เกียรตินกิ ร

CPF

187/4 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

081-9455115

435

คุณกิตติยทุ ธ ศรีษะเกษ

บริษทั ทีพจี ี มอเตอร์ส แอนด์ ไดร์ฟส (ประเทศไทย)
7 ซ.อินทามะ36
จากัด แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

02-2778878

436

คุณวิภา หาญทับทิม

บริษทั ทีพจี ี มอเตอร์ส แอนด์ ไดร์ฟส (ประเทศไทย)
7 ซ.อินทามะ36
จากัด แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

02-2778878

437

Mr.PETER YANG

บริษทั ทีพจี ี มอเตอร์ส แอนด์ ไดร์ฟส (ประเทศไทย)
7 ซ.อินทามะ36
จากัด แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

02-2778878

438

คุณธวัชชัย ธีระกุล

จุฬาลักษณ์ฟาร์ม

12/51 ม.1 ต.บางวัน อ.เมือง จ.ระนอง

098-2785989

439

คุณศุภวิชญ์ ศิรยิ งค์

ศพช.สฎ

5/32 ม.2 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ

087-2807212

440

คุณทศภณ มีถอื

138 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ

089-6461125

441

คุณพเยาว์ ชุ่มสีดา

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด

อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.พังงา

442

คุณหนูพศิ แสวงสุข

เดอะเบสแอชเชอร์

ชลบุร ี

443

คุณไพโรจน์ รมสร

เดอะเบสแอชเชอร์

ชลบุร ี

444

คุณสุรยันต์ เจริญรอย

กาญจนาฟาร์ม

20/15 ม.1 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา

084-0513555

445

คุณเทียมพงศ์ ชมสุวรรณ

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด

89/1 ม.2 ถ.กาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-417222

446

คุณผเด็จ หงษ์มณี

บ.ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด

89/1 ม.2 ถ.กาหลง ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-417222

447

คุณกิตติศกั ดิ ์ ภคศิร ิ

บ.เกษตรนาโชค จากัด

214 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 090-0590599

448

คุณชมพูนุท สิงห์งาม

บ.เกษตรนาโชค จากัด

214 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 064-9514470

449

คุณธัชชัย สิงห์งาม

บ.เกษตรนาโชค จากัด

214 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม. 098-1987156

450

คุณกฤษณะ จารุประภาส

ต.ทุ่งตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

089-7286090

451

คุณวิชญตรี สารโล

ม.2 ต.วิสยั โต้ อ.สวี จ.ชุมพร

081-7327968

452

คุณวลัยรัตน์ พนัสโณทัย

51/1 ม.3 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

081-7878710

453

คุณพิสฐิ ศรีตระการนนท์

38/1 ม.2 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

081-8932071

454

คุณอัครวัฒน์ มนธนากรพัฒ

38/1 ม.2 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร

455

คุณประธิต แพรมะโน

บางทรายฟาร์ม

456

คุณอานาจ พลเยีย่ ม

บริษทั ทีพจี ี มอเตอร์ส แอนด์ ไดร์ฟส (ประเทศไทย)
7 ซ.อินทามะ36
จากัด แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

02-2778878

457

คุณศุภชัย มานะจิตร์

มานะชัยฟาร์ม

092-5645192

55 ม.2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
246/3-4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

098-6703033

458

คุณศักดิ ์ชาย มานะจิตร์

มานะชัยฟาร์ม

246/3-4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

080-7417065

459

คุณณรงค์ศกั ดิ ์ พุทธศรี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

083-6367047

460

คุณอดิเทพ ใจคง

บ.โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด

199/12 ถ.วิภาวดีรงั สิต สามเสนใน พญาไทย กทม.

089-7064882

461

คุณหวันอับดุลเลาะ ปะดุกา

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

090-0908027

462

คุณพงษ์พฒ
ั น์ แสงระวี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

090-0908028

463

คุณประเสริฐ ลีวฒ
ั นา

GAT ฟาร์ม

ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

464

คุณอัมรี อุมา

ห้างหุน้ ส่วน ไบโอวิชนั ่ อะความคัลเจอร์ จากั
55/9
ด ม.2 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

465

คุณพสิษฐ์ เส็งเอีย่ ม

พสิษฐ์ฟาร์ม

ม.5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

466

คุณสุดสาคร วรรณแสง

บ.ปูนเป็ นสุข จากัด

54/115 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กทม.

092-5891953

467

คุณวิชาญ ตัง้ ฮนทรัพย์

บ.วี.เอส.อี.ไลนิ่ง

555 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กทม.

029370091-6

468

คุณธนาวิทย์ ไชยานุพงษ์

ธนาวิทย์ ฟาร์ม

ม.1ต.กะลุวะเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

084-5625155

469

คุณก้องเกียรติ สรอวิทยา

ธนกรฟาร์ม

ม.2 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

086-8608894

470

คุณประเสริฐ โรจนสารัมภกิจ

ประเสริฐฟาร์ม

254/20 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สฎ

081-8929674

471

คุณจัตุพร อยู่นยิ ม

Vita company

42 สุขมุ วิท 42 คลองเตย พระโขนง กทม.

081-8398675

472

คุณกฤตพล ยังวนิชเศรษฐ์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
97/1ง่ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

077-255288

473

คุณกวีวจั น์ หนูอนิ ทร์แก้ว

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
97/1ง่ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

077-255288

474

คุณชัยยุธ อินทร์แก้ว

475

คุณวิภารัตน์ เศษขุนทด

476

คุณศักดิ ์ชัย ไชยสาลี

477

คุณนงลักษณ์ ไทยศิลป์

แอนอินเตอร์ฟีด

99/122 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ

478

คุณพรพันธ์ ยุทธรักษานุกลู

บจ.ฟิ ชเชอรี่

9/93 ซ.บรมราชชนนี 105 ศาลาธรรม ทวีวฒ
ั นา กทม.

081-9170325

479

คุณชยุต แซ่หลี

ชยุตฟาร์ม

130 ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

086-6873399

480

คุณเศรษฐพงศ์ สมจิตร์

57-388 พระราม 2 พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุครสาคร

081-48894298

084-9642452

85/2 ม.1 ถ.ปากน้า ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ
บ.มารีนโกลด์ โปรดักส์ จากัด

57/37 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-864091-4

74 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

081-8967668

481

คุณอัครพงษ์ สร้อยนาค

บ.มารีนโกลด์ โปรดักส์ จากัด

57/37 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

081-9426672

482

คุณวรวิทย์ วัฒนสิทธิ ์

บ.ทีพไี อ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จากัด

26/56 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.

02-6786888

483

คุณวิรุฬห์ พิชยั วงศ์ภกั ดี

BIO-GREEN

210/30 ถ.วัดโพธิ ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ

081-9117911

484

คุณกรกฎ สืบภพชา

199/4 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง

081-9279087

485

คุณวัชรากร กลืนสัมพัน

BAP ฟาร์ม

430/1 ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง สฎ.

088-7656635

486

คุณวีรภัทร สะเมาะห์

ซีแอร์/BAP/อันดามัน

487

คุณดวัส กมลเจริญ

บ้านทรายเงิน

55 ม.2 ต.ทานบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

095-0673111

488

คุณสันติ รุง่ โรจนารักษ์

สันติฟาร์ม

68/1 ม.2 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

081-3702979

489

คุณสุรเชษฐ์ รุง่ โรจนารักษ์

สันติฟาร์ม

68/1 ม.2 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

081-3702972

490

คุณพิฏฐ แย้มบาง

บ.ไบเออร์ไทย จากัด

111/971 ม.3 รามอินทรา บางเขน กทม.

085-4845751

491

คุณสุพฒ
ั น์ ศรีประไพ

4/5 ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

081-0893639

492

คุณธีระศักดิ ์ เครือศรี

CPF

106/1 ม.5 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

091-7967871

493

น.สพ.สุพจน์ วนิจกิจเกือ้ ผล

TRF Feedmill

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

494

คุณเศรษฐา เย็นยีเอร์

อัษฎา ธนาวิทย์ฟาร์ม

ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

091-5408761

495

คุณบรรลือศักดิ ์ สุนทรปิ ยะพัฒน์

เรวัตฟิ าร์ม

73/2 ม.6 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

089-7297612

496

คุณเนตรวิวฒ
ั น์ ณ นคร

CPF

87/32 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ

081-5671188

497

คุณจิตรพงศ์ เสนานุกจิ

ร้านท่าเพชรการเกษตร

498

คุณปั ญศักดิ ์ พิมพ์เพราะ

บ.เทคเมทริกซ์ จากัด

39/3 อินทามะ 35 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

081-8062025

499

คุณสุจนิ ต์ สาครรัมย์

ธนกรฟาร์ม

119 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

089-8735689

500

น.สพ.อภิรกั ษ์ กิจวณิชย์

TRF Feedmill

501

คุณสมจิตต์ ตะกรุดแก้ว

502

คุณกิตติรชั ทองราเมธา

503

คุณศักดิ ์ ศรีบานเย็น

089-9275598

081-9943092
99/122 อ.เมือง จ.สฎ.

081-9703395

เฮียเอ๊าะฟาร์ม

9/2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ

084-0626441

CV ฟาร์ม

9 ม.3 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สฎ.

081-6767099

504

คุณสุรยิ งค์ แสงฉาย

นานาพันธุฟ์ าร์ม

175/1 ม.8 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สฎ.

081-9688539

505

คุณมนตรี ดีเบา

เชนแฮทเชอรี่

17/2 ม.3 อ.นาโยง จ.ตรัง

087-2810704

506

คุณสมจิตร อุ่นเรือน

507

คุณปวีณนุช เก็กอุ่น

508

คุณสมิธ์ แสงศุภวงษ์

509

คุณอาทิตย์ ชอบบุญ

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
97/1ง่ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

510

คุณทัชษณา กะเส็น

CPF

157/1 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

084-0522238

511

คุณจักกฤษ สุขเลีย้ ง

อันดามันฟาร์ม

70 ม.5 จ.ระนอง

081-7378037

512

คุณดนัย ห้วยใหญ่

43 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

099-4507788

513

คุณณรงกร เนตรสวน

บ.แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จากัด

514

คุณสาโรช ปทะวานิช

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
30/8ง่ ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.

086-6851874

515

คุณจีระสิทธิ ์ คงอินทร์

ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าชายฝั
97/1ง่ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

086-6933659

516

คุณทนงศักดิ ์ สมลักษณ์

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

099-4818883

517

คุณวันเพ็ญ สีสขุ สาม

บ.ไวต้า จากัด

22 สุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

02-7121044

518

น.สพ.ปรีชา เอกธรรมสุทธิ ์

TRF Feedmill

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

082-9642499

519

คุณวินยั เมฆอรียะ

บ.พาร์เวล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

87-88 ถ.บรมราชชนนี 39 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม. 02-4343671-3

520

คุณกมลชนก พูลสวัสดิ ์

นักวิชาการประมง

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

521

คุณชนิศา รัตนภักดี

บ.ไทยเอ็มซี จากัด

968 ชัน้ 24-26 อาคารมูลนิธอิ ้อื จือเหลียง พระราม 4 สีลม บางรั
089-9758535
ก กทม.

522

คุณรุง่ อโณทัย โสมาธิ

CPF

157 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-4774544

523

คุณระวิวรรณ ขวัญเมือง

ศพช.สฎ

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

091-8268984

524

คุณทัศนีย์ ลิม่ ทอง

54/2 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

099-3171961

525

คุณรัชนก ศิรบิ รรณพิทกั ษ์

บ.เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จากัด

199 ม.8 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สฎ.

081-8948840

526

คุณจันทร์ทพิ ย์ ภู่ทองคา

ศพช.สฎ

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-8962672
ชยุตฟาร์ม

130 ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

086-6893738

63 ยะริง่ ปั ตตานี

086-6979000

095-0400323

527

คุณทศพล เสวตเวช

ศพช.สฎ

97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

098-0273289

528

คุณสุรสิทธิ ์ ผุดมาก

อันดามันฟาร์ม

357 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

061-7949564

529

คุณเกริกกฤษ ไชยสุข

มนูญฟาร์ม

78 ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

081-6461309

530

คุณไพศาล กังสดาลอาพน

KSP

531

คุณมนูญ ไชยสุข

มนูญฟาร์ม

78 ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

081-2703808

532

คุณกองมี สินสิร ิ

SMB INTERTRAD

335 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ02-4642266

533

คุณจันทร์ธดิ า มงคลพันธ์

บ.ไอแอนด์ว ี ไบโอ จากัด

32 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.พังงา

086-9935334

534

คุณสุรยิ ะ มารัด

ยอดพินจิ ฟาร์ม 2

220 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

086-9440761

535

คุณพจมาลย์ วัชโรดมประเสริฐ

บ.เบตเตอร์ ซินดิเคท จากัด

กทม.

087-5096066

536

คุณราตรี ธรรมชุต

บ.ไอแอนด์ว ี ไบโอ จากัด

32 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.พังงา

093-6513993

537

คุณวิฑรู ย์ อ่อนแก้ว

สามเกษตรฟาร์ม

ม.4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

083-1691999

538

คุณธนกฤต ภู่รงุ่ เจริญ

บ.เอเชีย่ น ฟี ด จากัด

539

คุณวัลลภ ล้อมลิม้

บ.เอเชีย่ น ฟี ด จากัด

540

คุณตรีวทิ ย์ จรัสพัฒนภรณ์

SMB INTERTRAD

541

คุณพิพฒ
ั น์

บ.โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด

542

คุณนิธติ า ปกเกตุ

บ.เวอร์แบค (ประเทศไทย) จากัด

99/9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

081-4412196

543

คุณกาญจนาภา คาจันทร์

บ.เอเชีย่ น ฟี ด จากัด

239 ม.3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี

093-6688955

544

คุณน้าอ้อย แก้วรักษ์

บ.ไอแอนด์ว ี ไบโอ จากัด

32 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.พังงา

081-4773339

545

คุณบารุง หมดมลทิล

บ.เบตเตอร์ ซินดิเคท จากัด

กทม.

02-4166687

546

คุณสถาปั ตย์ จุฑามณี

CPF (SR1)

157/1 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

086-3632214

547

คุณกมลรัตน์ พิทกั ษ์เสาวภาพ

285/2 ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

095-5281259

548

คุณวรรณา แก้วสุกระแส

โกงกางฟาร์ม

231 ม.3 ต.ตลิง่ ชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

081-7529084

549

คุณแก้ว กิมสวัสดิ ์

CPF

087-4669602
335 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ02-4642266-7

550

คุณสาวิตรี แจ่มใส

Wageningen University, Netherlands

085-8265305

551

คุณเพชรดา สังขมณี

เนติเกษตร

552

คุณเพ็ญนภา อัมภวาสุวรรณ

บ.โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด

553

คุณเพ็ญศรี สังขมณี

ทับทองฟาร์ม

206 ม.7 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 081-9563751

554

คุณขนิษฐา ไม้เจริญ

ร้านช.เทคนิคกุง้

130/17 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

098-8141996

555

คุณกันต์ คงจันทร์

ร้านช.เทคนิคกุง้

130/17 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

098-8141996

556

คุณกวียทุ ธิ ์ เพชรสุข

ศรีสบุ รรณ 6

141/11 ม.1 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สฎ.

081-2769807

557

คุณอภิศกั ดิ ์ ธิตมิ าธัญญากุล

เคเอสพี อุปกรณ์

51/845 ม.3 ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

083-9895606

558

คุณจรุง ศรีรงุ่ เรือง

ศรีสบุ รรณฟาร์ม

อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-0810726

559

คุณพนมกร กรุน่ ทอง

ศรีสบุ รรณ 6

141/1 ม.1 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สฎ.

097-0156618

560

คุณอรกช

บ.มารีน ลีดเดอร์ จากัด

กทม.

561

คุณประดิษฐ์

ประดิษฐ์ฟาร์ม

562

คุณขวัญจิรา

บ.มารีน ลีดเดอร์ จากัด

กทม.

563

คุณณัฐฐ์เอก มนต์ศรัณกิต

บ.โกลด์ คอยน์

235/58 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

564

คุณกนกรัตน์ มนเทียร

บ.มารีน ลีดเดอร์ จากัด

083-0216459

565

คุณชนินทร์ กระจ่าง

บ.มารีน ลีดเดอร์ จากัด

083-0216459

566

คุณสมบูรณ์

สมบูรณ์ฟาร์ม

567

คุณสมาน มารียอ

568

คุณสิทธิพร ศรีเทพ

ศรีสบุ รรณฟาร์ม

569

คุณศาสตรา

บ.โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด

570

คุณภูวทิ ย์ แสงใบ

571

คุณสันติ ยกรัตน์

บ.โกลด์ คอยน์

138 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

083-6593072

572

คุณเฉลิมชัย เพชรมณี

บ.โกลด์ คอยน์

235/58 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

063-5936691

110/1 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรั083-6983574
ง
093-7644470

1 ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สฎ.
090-9819386
098-3108806

573

คุณณัฐกิตต์ ยศยันต์

ต.รุง่ โรจน์

ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

086-1981414

574

คุณชลาลัย รัตนภราดร

CPF

47/45-47 ถ.จันทน์ 24 ทุ่งวัดดอน สาทร กทม.

02-6731060

575

คุณสุรเกียรติ หลีเคว้ง

576

คุณโฆษิตร์ บิลละโสย

เบญจมะฟาร์ม

ปั ตตานี

081-9782466

577

คุณทรงพล หวังพัฒนะวงศ์

บ.กู๊ดสปี ด เทรดดิง้ จากัด

99/39 ม.1 ราชพฤษ์ บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุร ี

081-8508600

578

คุณชยพล วิจติ รเสวนัน

เสาวภาฟาร์ม

114 ม.1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

579

คุณปารณีย์ ณ บารุง

เสาวภาฟาร์ม

114 ม.1 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

092-28956555

580

คุณอนันดา เย็นสาราญ

124 ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

081-9700067

581

คุณวิเชษฐ สงหนู

268 ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

081-9562716

582

คุณดารุณี สงหนู

268 ม.8 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

081-9562716

583

คุณขนก ขนอม

อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

584

คุณอัมฤทธิ ์ โกยคูลย์

585

คุณอมร พัวบัณฑิตกุล

586

คุณเจริญ หยงสตาร์

587

คุณชัยนรินทร์ ธีรากรไอยนันท์

588

คุณยงยุทธ สวัสดิวงศ์
์

589

คุณวินยั ทองดี

590

คุณราชศักดิ ์ บัวหนุน

591

202/125 ม.10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 088-1682419

Kinno

69/1 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุ
่ ่ง จ.พังงา

081-8366534

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
ร้านวังศิลาเคมีภณ
ั ฑ์

8/8 ม.4ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

081-7370277

70/2 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สฎ.

081-3264232

385/4 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ

089-2022163

51 ม.7 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.สุวสิ ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

088-7536154

ธนาวิทย์ ฟาร์ม

ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

095-2247795

คุณสรชัย แนมใส

บ.ซายอาคควา

385/4 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ

592

คุณศุภวุฒ ิ อินทัศน์

สมบัตเิ มียหลวงฟาร์ม

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

593

คุณสันติ ยกรัตน์

บ.โกลด์ คอยน์

15/3 ม.3 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา

594

คุณไชยยศ ประสพสุขโชค

88/30 ม.3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ.

081-4320998

595

คุณชูเกียรติ เลขทุม

ม.3 ต.รามแก้ว อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ

086-4789495

บ.ซายอาคควา

084-1823302

596

คุณยุพดล พอเอียะ

ศรีสบุ รรณฟาร์ม

8 ม.8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

093-5799905

597

คุณณัฐฐ์เอก มนต์ศรัณกิต

บ.โกลด์ คอยน์

215/58 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

061-5936690

598

คุณสิรลิ กั ษณ์ พรหมา

33 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

089-6512442

599

คุณอภิชาติ ศรีสทิ ธินนั ท์

บ.เวอร์แบค (ประเทศไทย) จากัด

99/55 ม.7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

081-6644778

600

คุณศุภลักษณ์ กรรณรัตนสูตร

SMB INTERTRAD

335 ม.2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ02-4642266-7

601

คุณโสรญา โพธิ ์อ่อน

บ.ซิตโต้ (ประเทศไทย) จากัด

85 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

602

คุณดวงรัตน์ ชูเกิด

มอ.สุราษฎร์ธานี

603

คุณจารุวรรณ เลิศชัยกิตติไพศาล

INNO FO-ED Co,LTD

1168/49 พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.

02-6799032

604

คุณกาญจนา ทองแดง

บางใหญ่อนิ เตอร์ฟีด

63 ม.3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

081-6769552

605

คุณนงลักษณ์ ไทยศิลป์

แอนอินเตอร์ฟีด

99/122 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ

606

คุณสายชน หลีแคล้ว

159/20 ม.1 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

081-8924267

607

คุณธนาธิป ทองแพ

6/9 ท่าทอง อ.เมือง จ.สฎ.

081-5423280

608

คุณศรันย์ ขยันการนาวี

บ.อินเว (ประเทศไทย) จากัด

79/1 ม.1 ถ.นครสวรรค์พษิ ณุ โลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิ
056-609800
จติ ร

609

คุณวิชนี ดินแดง

บ.อินทิเกรท อกรีเทค จากัด

22/11 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
087-1667852

610

คุณธีรวุธ อินปลอด

611

คุณธานินทร์

612

091-9955839
089-6521782

83/17 ม.1 ต.ปากแตร อ.ระโนด จ.สงขลา

081-5424288

สงขลา

093-3576652

คุณจิตภินนั ท์ จิราวุฒฺเมธารักษ์

29/3 ม.6 ตะกัวป่
่ า พังงา

081-7378587

613

คุณวิรตั น์ รักวิวฒ
ั น์

63/3 ม.8 ต.กะลาเสะ อ.สิเกา จ.ตรัง

086-7788976

614

คุณณัฐวรี จิราวุฒเิ มธารักษ์

29/3 ม..6 ต.บางนายสี อ.ตะก่วป่ า จ.พังงา

064-2604666

615

คุณทนงศักดิ ์ หนูแพร

616

Nonthawit Saehia

นุกลู ฟาร์ม

ประจวบคีรขี นั ธ์

617

คุณวรพร แซ่เฮียะ

นุกลู ฟาร์ม

ประจวบคีรขี นั ธ์

618

คุณธนกร นริสศิรกุล

นุกลู ฟาร์ม

ประจวบคีรขี นั ธ์

บ.โกลด์ คอยน์

081-3410124
093-6322443

619

คุณวรมน แซ่เฮียะ

ประจวบคีรขี นั ธ์

620

คุณวิชยั พนาพิทกั ษ์กลุ

142/5 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

621

คุณประสิทธิ นาคแก้ว

42/2 ม.8 ต.สอนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีฯ

622

คุณเดชานาท ทองพิทกั ษ์

623

คุณอัดญาณ อารยะญาน

624

คุณเอรวดี ชิตยานันท์

Taiheiyo International (Thailland) Co.Ltdม.5 สีลม บางรัก กทม.

625

คุณรุง้ ประกาย กิง่ แก้ว

บ.อินโนโฟ-เอด

1168/49 พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.

086-3659899

626

คุณปฏิมา เพ็ชรประยูร

บ.อินโนโฟ-เอด

1168/49 พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม.

086-4151642

627

คุณกรกช มีปาน

ร้านสุราษฎร์เกษตรภัณฑ์

628

คุณธีระยุทธ ถนอมเกียรติ

7 ห่วงอันดามัน

33/2 ม.6 ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต

629

คุณชิษณุพงศ์ บุญเจริญ

บ.ซิตโต้ (ประเทศไทย) จากัด

72/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

630

คุณธีรพงษ์ ฤทธิมาก
์

บ.ซิตโต้ (ประเทศไทย) จากัด

72/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

631

คุณศักดิ ์ตาร์ สะอาดดี

บ.ออลเวท

632

คุณวิสารัตน์ อินทพงษ์

บ.ออลเวท

633

คุณธีระศักดิ ์ จันทะสะ

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

634

คุณงามพักตร์ แต้มแก้ว

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

635

คุณขจรยศ ปิ่ นสุภา

อ.สิชล จ.นครศรีฯ

636

คุณกิตวิ ฒ
ั น์ วิชยั กุล

อ.สิชล จ.นครศรีฯ

637

คุณสาราญ มหาวงศ์

สกุลตลาฟาร์ม

13 ม.3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

638

คุณสกุลตลา ไมตรีจติ ร

สกุลตลาฟาร์ม

13 ม.3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร

639

คุณวิทวัส จงละเอียด

จารัสฟาร์ม

139/2 ม.4 อ.คลองท่อม จ.กระบี่

640

คุณวิทวัส จงละเอียด

จารัสฟาร์ม

139/2 ม.4 อ.คลองท่อม จ.กระบี่

641

คุณชัยมงคล ชูเกลีย้ ง

ฟาร์มอุดมทรัพย์

11/1 ม.6 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

บ.อินทิเกรท อกรีเทค จากัด

092-0810853
081-34100124

083-6458106

062-3529665
106 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม.

083-9535883

095-2591692
084-0513555

642

คุณอภินทั ร์ ชูเพ็ง

643

คุณวุฒชิ ยั สุขโข

644

คุณเกียรติศกั ดิ ์ ชูทรัพย์

645

คุณกรรสร ศรีประดิษฐ์

646

คุณณัฐเิ ดช จิตรครองธรรม

647

Biotech

333 ม.5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สฎ

082-4180242

74 ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-3972090

104 ม.8 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

087-8880903

90/1 ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

084-9951234

บ.เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชัน่ จากัด

308,3336 The Plim Place พหลโยธิน จตุจกั ร กทม.

02-9395597

คุณณัฐเิ ดช จิตรครองธรรม

บ.เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชัน่ จากัด

308,3336 The Plim Place พหลโยธิน จตุจกั ร กทม.

02-9395597

648

คุณณัฐเิ ดช จิตรครองธรรม

บ.เทรนด์เอเซียคอร์ปอเรชัน่ จากัด

308,3336 The Plim Place พหลโยธิน จตุจกั ร กทม.

02-9395597

649

คุณวิสารัตน์ อินทพงษ์

บ.ออลเวท

106 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม.

083-9535883

650

คุณพสธร ไทรทองคา

บ.โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด

199/112 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

082-4167672

651

คุณสมชาย โถวรุง่ เรือง

SS ฟาร์ม

9/30 ม.5 ถ.อ้อมค่าย ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ.

081-9569892

652

คุณพจมาลย์ วัชโรดมประเสริฐ

บ.เบตเตอร์ ซินดิเคท จากัด

กทม.

087-5096060

653

คุณวรีภรณ์ ใจดี

บ.ทงหยัง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด488/11 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

02-1709514-7

654

คุณประหยัด ใจดี

บ.ทงหยัง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด488/11 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

02-1709514-7

655

คุณธนโชค รัตนประภาพร

ห้างหุน้ ส่วนธนโชคไพศาล

35/4 ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

081-8615756

656

คุณธนโชค รัตนประภาพร

ห้างหุน้ ส่วนธนโชคไพศาล

35/4 ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

081-8615756

657

คุณธนโชค รัตนประภาพร

ห้างหุน้ ส่วนธนโชคไพศาล

35/4 ม.2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง

081-8615756

658

คุณเรวัตร วริษกิจ

ชุมพร

081-8916977

659

คุณเจริญพร นะแส

25/48 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

081-9588469

660

คุณทิวากร กระโหมวงศ์

บ.เอสจีเอส (ประเทศไทย)จากัด

57,59,61 ซอย10 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-345876-8

661

คุณศศิธร พิทกั ษ์วงศ์

บ.เอสจีเอส (ประเทศไทย)จากัด

57,59,61 ซอย10 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-345876-8

662

คุณณัฐวุฒ ิ พรหมบุญแก้ว

บ.เอสจีเอส (ประเทศไทย)จากัด

57,59,61 ซอย10 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-345876-8

663

คุณประเสริฐ สายศ

CPF

210/30 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ.

081-8932850

664

คุณรติรตั น์ เงินดี

Lanxess THAI

กทม.

ชูทรัพย์ฟาร์ม

665

คุณสมคิด เฟื่ องไพบูลย์

บ.แอ็ดวานซ์ ฟาร์มา่ จากัด

096-1119549

666

คุณศรันย์ วิพธุ ภูม ิ

ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ

667

คุณอนุวตั ร วิชยั กุล

ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ

668

คุณปรารถนา เผือกเนียม

ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

669

คุณบัญชา ศรีเมือง

บ.พีพมี ารีน จากัด

53/8 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

670

คุณประสิทธิ ์ สิมณ

บ.ซาโกร (ประเทศไทย) จากัด

6/6 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 085-4848938

671

คุณนภากุล สุขเสวก

บ.ซาโกร (ประเทศไทย) จากัด

6/6 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยีโ่ ถ อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 085-4848936

672

คุณดาราวรรณ เพลงสินชัย

บ.ซาโกร (ประเทศไทย) จากัด

24/65 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุร ี

091-7304669

673

คุณสาธิต สุภากุล

BAP ฟาร์ม

470/1 ม.4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

089-8712158

674

คุณสุรชั ดา นิระพันธ์

บ.ออลเวท

106 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม.

02-880-7611-4

675

คุณอรอนงค์ วรรณคา

บ.ออลเวท

106 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม.

083-6785797

676

คุณวิสารัตน์ อินทพงษ์

บ.ออลเวท

106 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กทม.

02-880-7611-4

677

คุณวิรชั ขวัญเรือน

เลิศดวงดีฟาร์ม

ม.2 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

089-5866587

678

คุณพีรพัฒน์ วิบลู ย์พงศ์

679

คุณไพบูลย์ พิบลู ย์อนันต์

680

คุณตรงจิตร ตรีตรง

อ.เมือง จ.นครศรีฯ

681

คุณพิพฒ
ั น์ วิบลู ย์พงศ์

ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ

682

คุณธานินทร์ เอกวาเสง

683

คุณกิตตินนั ท์ ด้วงก่อเกิด

684

คุณอรวรรณ คากอง

685

087-4645889

ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีฯ
CPF

โค่โค่ฟาร์ม

207/83 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ

062-5199964

240 ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

086-5363133

109 ม.8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

065-4104510

บ.อินทิเกรท อกรีเทค จากัด

กทม.

098-2800859

คุณบูรพา แสงชา

Happy Farm 9

19 ม.2 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

686

คุณอภิชยั นิลภักดิ ์

ศรีสบุ รรณ

687

คุณวุฒชิ ยั สุขโข

CO-OP

081-8951297
74 ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-3972090

688

คุณวิชาญ ละเอียด

ศรีสบุ รรณ

212 ม.3 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

089-4743323

689

คุณวิสา จันทร์กลับ

ศรีสบุ รรณ

690

คุณณรงค์ฤทธิ ์ จันทร์รกั ษ์

กาญจนดิษฐ์ 2

3/6 ม.1 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-810256

691

คุณปราโมทย์ วงศิลป์

692

คุณชัยรัตน์ ประเสริฐมรรค

ศ.อาหลัยฟาร์
่ ม

53/4 ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-9562183

693

คุณศรีอรุณ ประเสริฐมรรค

ศ.อาหลัยฟาร์
่ ม

198 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

089-5940462

694

คุณชัยรัตน์ ประเสริฐมรรค

ศ.อาหลัยฟาร์
่ ม

198 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-9562183

695

คุณทรงชัย ตรีภาค

อินเทคค์ฟีด

696

คุณภาณุพงษ์ เพชรแก้ว

อินเทคค์ฟีด

697

คุณธนภัทร ยีขะเด

เจด้าฟี ด

243/3 ม.7 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

089-9773193

698

คุณธัญวลัย กสิพงศ์ไพศาล

ฟาร์มกสิภณ
ั ฑ์

3 ถ.สายเอกชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

699

คุณพงศ์ธร เตนัตยาธิคณ
ุ

เพือ่ นเกษตรฟาร์ม

อ.เมือง จ.ปั ตตานี

086-9599993

700

คุณพงศ์พนั ธุ์ พงษ์ธญ
ั ญะวิรยิ า

เกาะลันตาฟาร์ม

204/8 ซ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปั ตตานี

081-6085188

701

คุณพงษ์ศกั ดิ ์ พงษ์ธญ
ั ญะวิรยิ า

ตะโละกาโปร์

29 ซ.ตลาดเทศวิวฒ
ั น์ 2 ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปั ตตานี

081-4788748

702

วชิรวิชญ์ วิวรรณศิร ิ

39 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ.

086-9508645

703

คุณศิรทิ ร์รฐั ฐ์ จันทะแก้ว

บ.ทีอาร์เอฟ ฟี ดมิลล์ จากัด

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

092-8696956

704

คุณสุรพงษ์ จุลบท

บ.ทีอาร์เอฟ ฟี ดมิลล์ จากัด

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

081-4226006

705

คุณกนกวรรณ ขุนเณร

Thai Royal Frozen Food Co, Ltd.

119/99 ม.1 ถ.วิเชียรโชฎก ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 099-6429055

706

คุณสุเทศ บัณฑิตบวร

บ.ทีอาร์เอฟ ฟี ดมิลล์ จากัด

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

089-8708318

707

คุณภาสุณีย์ จิตรหมัน่

บ.ทีอาร์เอฟ ฟี ดมิลล์ จากัด

233 ม.10 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

082-8227022

708

คุณเสาวลักษณ์ บารุงศักดิ ์

บ.ทีอาร์เอฟ ฟี ดมิลล์ จากัด

99/88 ม.2 พระราม 2 นาโคก อ.เมือง จ.สมุครสาคร

089-4633290

709

คุณประยุทธ์ ฎนะวัฒนา

ห้างหุน้ ส่วน ฉั ่ววัฒนา

266 ม.1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

081-5352882

710

คุณจีระพจน์ กาฬสุวรรณ

10 ม.2 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

085-4777191

156 ม.9 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

711

คุณสุรพล ธัญพัฒน

ม.10 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

081-5698282

712

คุณสหพล แซ่เต

8 ม.6 ต.มะรุย่ อ.ทับปุด จ.พังงา

713

คุณวรางคนา เอกวรรณัง

204 ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สฎ.

087-9165598

714

คุณศรีประภา บุตรคามา

52/1 ถ.มุ่งพัฒนา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สฎ.

065-8645122

715

คุณพินจิ เย็นสาราญ

ศรีสบุ รรณ

157/2-3 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ.

081-9700067

716

คุณฉัตรชัย ศิรอิ นันต์เจริญ

ศิรอิ นันต์

47 ถ.มายอ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.สฎ.

095-0872888

717

Mr.David Garrques

718

Mr.Glenn Wolmali

719

คุณพงษ์พฒ
ั น์ แสงระวี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

090-0908028

720

คุณพงษ์พฒ
ั น์ แสงระวี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

090-0908028

721

คุณณรงค์ศกั ดิ ์ พุทธศรี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

083-6367047

722

คุณณรงค์ศกั ดิ ์ พุทธศรี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

083-6367047

723

คุณณรงค์ศกั ดิ ์ พุทธศรี

บ.กรีนเทค อควาคัลเจอร์ จากัด

89/71 ม.6 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

083-6367047

724

คุณวราภรณ์ แซ่หลี

เมือง ระนอง

099-1565369

725

คุณศิรพิ นั ธ์ ช้างทรัพย์

726

คุณวราภรณ์ แซ่หลี

เมือง ระนอง

099-1565369

727

คุณอรวรรณ คากอง

กทม.

098-2800859

728

คุณสร้วง เอีย่ มปิ ยะ

อ.ไชยา จ.สฎ.

729

คุณพนัส เชิญถนอมวงศ์

อ.ท่าชนะ จ.สฎ.

730

คุณพจมาลย์ วัชโรดมประเสริฐ

ศรีวชิ ยั ฟาร์ม
บ.อินทิเกรท อกรีเทค จากัด

บ.เบตเตอร์ ซินดิเคท จากัด

กทม.

087-5096066

