
ลำำดบัท่ี ช่ือ นำมสกลุ

1 กชกร มลูสถำน องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ

2 กชกร รัตนมำ Research&Innovation for Sustainability center

3 กชภพ สขุผล ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

4 กชรัตน์ หม่ืนภกัดี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

5 กนกพร บวัจนัทร์

6 กนกวรรณ ทนัสมยั สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน กรุงเทพฯ

7 กนกวรรณ  รัตนมณี มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

8 กนกวรรณ สขุรักษ์ บริษัท ยไูนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จำำกดั

9 กมล กลำ่ำแสง ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

10 กมลชนก ชีวะกลุ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

11 กมลพร พฒนศิริ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

12 กมลพรรณ ทิณวรรณ์

13 กมลรัตน์ ยงเจริญ ศนูย์วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีอำหำรสตัว์นำำ้ชลบรีุ

14 กมลวรรณ จงจิตต์

รำยช่ือผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำนประชมุวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ครัง้ท่ี 6

ปรับปรุงข้อมลูเม่ือ 24:00น.วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561

ท่ีอยู่/หน่วยงำน

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี4 จ.ตรำด 

25 ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมรำช



15 กรกฎ ชัน้ประเสริฐ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

16 กรณ์รวี เอ่ียมสมบรูณ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

17 กรรณิกำร์  โชคชญำกิตติ์

18 กรรณิกำร์ ดวงมำลย์

19 กรอร วงษ์กำำแหง ภำควิชำสตัววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ

20 กร่ิงผกำ วงักลุำงกรู

21 กฤตพร ลิขิตทรัพย์

22 กฤตภำส สชุำโต คณะประมง ภำควิชำวอทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

23 กฤตยำ ชนะชนม์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

24 กฤติกร เศรษฐไกรกลุ

25 กฤษฏ์ นิคมจิตร สำำนกังำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพฯ

26 กฤษณธร น้อยใจนกั

27 กฤษดำกร เหมเวช สถำนีวิจยัและพฒันำประมงทะเลจงัหวดัตรำด

28 กฤษดำ  บำำรุงวงศ์ ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ จงัหวดัปทมุธำนี

29 กลวชัร จนัทร์หอม ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จงัหวดัระยอง

30 กลิ่นผกำ ภถูำวร หน่วยวิจยัจลุชีพในสิ่งแวดล้อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพมหำนครฯ

31 กษิดิ์เดช คนเรียน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 5

ภำควิชำจลุชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ม. เกษตรศำสตร์ กรุงเทพ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ

70/16 หมู่ 7 ต.สรุศกัด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ

64/3 หมู่ 11 ถนนลำดปลำเค้ำซอย 6 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กทม.

121/122 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบรีุ



32 กญัจนพร วฒุิวรวงศ์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

33 กตัติกำ พฒัรำช ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

34 กสัมำ เจ๊ะมะ โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยกุต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ

35 กำญจนำ  จนัทวงค์ สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั วิทยำเขต นครศรีธรรมรำช จงัหวดันครศรีธรรมรำช

36 กำญจนำ โมธินำ

37 กำนดำ สวุรรณโชติ ศนูย์วิจยัทรัพยำกำรทำงทะเลและชำยฝ่ังตะวนัออก ระยอง

38 กำนต์ชนก  ดีพรหม คณะวิทยำศำตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

39 กำนต์ชนิต พนัเจริญ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

40 กำนต์ ศรีใส มหำวิทยำลยัอบุลรำชธำนี

41 กำระเกด เทศศรี ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

42 กิตติชยั ทองเติม กรมทรัพยำกรธรณี

43 กิตติ์ธญัญำ รังสีพฒันกรณ์

44 กิตติพงศ์ พฒันำนรัุชต์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

45 กิตติพล มงคลงำม ภำควิชำภมูิศำสตร์ คณะสงัคมสำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

46 กิตติมำ บษุรำรัตน์ สำำนกัอนรัุกษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

47 กิตติวรำ ศรแผลง สถำบนัทรัพยำกรทะเลแลชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

48 กิตติวรำ อยูเ่ย็น หน่วยวิจยัจลุชีพในสิ่งแวดล้อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพมหำนครฯ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ ม.ธรรรมศำสตร์ ศนูย์รังสิต จ.ปทมุธำนี

49/294 Discovery Bali-Hai ม.6 ถ.พระองค์เจ้ำสำย ต.ลำดสวำย อ.ลำำลกูกำ จ.ปทมุธำนี



49 กิติธร สรรพำนิช สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

50 กลุกำนต์ ช่วยบำำรุง

51 กลุนิษฐ์ ถนอมจิตร์

52 กลุวรรณ โสรัจจ์

53 เกณิกำ ลิพนัธ์

54 เกรียงกฤษ ช่ำงเหลก็ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

55 เกรียงไกร  เตชะโกสิต

56 เกรียงไกร สมคำำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

57 เกศินี แกวน่เจริญ มลูนิธิเพ่ือกำรพฒันำท่ียัง่ยืน

58 เกษตรศิลป์ คนชม

59 เกียรติศกัดิ์์ ไชยเดช BSAC Thailand

60 เกียรติศกัดิ์ ยกเส้ง

61 แก้วหทยั สำำโรงทอง SCG Chemicals 

62 ขจรศกัดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

63 ขนิษฐำ บวัแก้ว ภำควิชำชีววิทยำประมง คณะประมง  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

64 ขนิษฐำ  สทุธิพล ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

65 ขรัญชยั ปำกนำำ้ ศนูย์วิจยัทรัพยำกรทสงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

129/1 หมู่3 ตำำบลนบปริง อำำเภอเมือง จงัหวดัพงังำ

คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ

มหำวิทยำลยัรำชภฏัอบุลรำชธำนี จ.อบุลรำชธำนี

ม.เกษตรศำสตร์บำงเขน ภำควิชำจลุชีววิทยำ

6ซ.10 เกษมสำำรำญ 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กทม.

กลุม่สำขำวิชำเวชศำสตร์ปริวรรต Krung Thep Maha Nakhon 

สำขำ วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยีกำรประมง มทร. ศรีวิชยั วข. ตรัง



66 ขวญักมล ขนุพิทกัษ์

67 ขวญักมล เขียวพุม่พวง กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

68 ขวญัจิรำ ชุ่มช่ืน ดำ่นตรวจสตัว์นำำ้จงัหวดัชลบรีุ

69 ขวญัชนก คชเวช สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

70 ขวญัทิพย์ พงษ์ประพนัธ์

71 ขวญัภิรมย์  นกเทศ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

72 แขวลี  วิบลูย์กิจ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์

73 คงดำำรงสกลุ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

74 คงไผท ศรำภยัวำนิช

75 คชำภรณ์ เจตนำวณิชย์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

76 คณิตพนัธุ์ ยำจิตร์

77 คณิสร ล้อมเมตตำ

78 คเณศ แฝงศรีคำำ

79 ควรศิริ ศีลภิญโญ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

80 คำำรณ ใสกระจ่ำง มหำวิทยำลยับรูพำ

81 จงกลณี จงอร่ำมเรือง ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ บำงแสน ชลบรีุ

82 จตพุร สขุหนำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ

หอพกั เอ็น.พี.เอส ทำวเวอร์ อพำร์ทเมนท์ เลขท่ี 118/23 ซ.งำมวงศ์วำน 22 ถ.งำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ

ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จ.สมทุรปรำกำร

248 ถนนบำงแสนสำย 2 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี จ.จนัทบรีุ

ศนูย์ควบคมุกำรแจ้งเข้ำ-ออกเรือประมง จนัทบรีุ



83 จตรุงค์ คงแก้ว สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

84 จรวย สขุแสงจนัทร์ คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

85 จรัสศรี อำ๋งตนัญำ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จงัหวดัภเูก็ต

86 จริยำ กำหยี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

87 จริยำ ฐิติเวศน์ Southeast Asia START Regional Center

88 จริยำวดี สริุยพนัธุ์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

89 จริยำ ศรเกลีย้ง ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

90 จกัรพงษ์ ฐำนสนัโดษ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

91 จนัทร์จรัส วฒันะโชติ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

92 จนัทร์มณี ปัญญำไว หน่วยวิจยัสำหร่ำยเเละหญ้ำทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

93 จนัทร์สวำ่ง งำมผอ่งใส ศนูย์เช่ียวชำญเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล

94 จำรวี  เลิกสำยเพ็ง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณโุลก

95 จำรวี สำยบวั คณะสตัวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบรีุ

96 จำรุปภำ วะสี

97 จำรุพงศ์ มำกทุง่คำ ศนูย์วิจยัเเละพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

98 จำรุมำศ เมฆสมัพนัธ์ ภำคชีววิทยำประมง คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

99 จำรุวรรณ คำำแก้ว

84 ถ.สมเด็จพระป่ินเกล้ำ 4 บำงย่ีขนั บำงพลดั กทม.

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ



100 จำรุวรรณ มะยะกลู ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ม สงขลำนครินทร์ 

101 จำรุวฒัน์ นภีตะภฏั

102 จำำเริญ บวัเรือง หน่วยวิจยัจลุชีพในสิ่งแวดล้อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

103 จิดำภำ กล้ำกสิกิจ

104 จิดำภำ เขียวขำำ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

105 จิตรำ ตีระเมธี

106 จิตรำภรณ์ ฟักโสภำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

107 จินตนำ นกัธรรม กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

108 จินตนำ สและน้อย ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

109 จิรพร เจริญวฒันำพร

110 จิรวรรธ ทบัสีรัตน์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

111 จิรสดุำ นำคเอ่ียม

112 จิระเดช เฉลิมวฒุิ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

113 จิระพงศ์ จีวรงคกลุ มลูนิธิเอ็นไลฟ

114 จิรัชญำ แต้เจริญ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

115 จิรำธิป สวนทอง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

116 จิรำรัตน์ เร่ียมเจริญ

25/413 ม.บวัขำว ซอย 37 ถนนรำมคำำแหง ซอยรำมคำำแหง 174 มีนบรีุ กรุงเทพฯ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.จนัทบรีุ

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ



117 จีระวรรณ เมอมะนำ

118 จีรำพร ฟวูฒุิ

119 จฑุำภรณ์ ทองปัน้ ภำควิชำจลุชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร

120 จฑุำมำศ กลอ่มทอง

121 จฑุำมำศ พทุธยำกลู กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

122 จฑุำมำศ ศภุพนัธ์

123 จตุิพร สำเหล้ สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

124 เจตดิลก ฐิติอชัฌำสยั ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต หำดใหญ่

125 เจนจิรำ สดุปรำง สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

126 เจนวิทย์ ธรรมวิจำรณ์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

127 เจริญมี แช่มช้อย กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

128 เจษฏ์ เกษตระทตั ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

129 เจษนวุฒัน์ ดำ่นลำพล บริษัท อลัจีบำ จำำกดั

130 ฉลวย มสุิกะ

131 ฉตัรชยั พฤกษชำติ สำำนกัอนรัุกษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

132 ฉตัรธิดำ ชำมนตรี

133 ฉตัรสดุำ คงเพ็ง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

กรมทรัพยำกรธรณี กทม.

41/14 ม.9 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจดัทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง ม.วลยัลกัษณ์

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

67/65 หมู่ 5 Capetown ตกึ B ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบรีุ



134 เฉลิมรัฐ แสงมณี Phuket Marine Biological Center

135 ชญำนิน ทศกฎไพรี

136 ชฎำพร นชุจงัหรีด

137 ชฎำรัตน์ วงษ์ดนตรี มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

138 ชนกพร คำำพระ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน

139 ชนกพร จนัทรขนัตี สำำนกัอนรัุกษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

140 ชนม์ชิตำ คงจนัทร์ สถำนีวิจยัสตัว์ทะเลอำ่งศิลำ คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

141 ชนม์ ภู่สวุรรณ

142 ชนรดี  ทองสร้ำง อทุยำนแหง่ชำติแหลมสน

143 ชนวฒัน์ ตนัติวรำนรัุกษ์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ บำงแสน ชลบรีุ

144 ชนญัชิดำ พิชญนิตินยั

145 ชนญัญำ พินศรี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน

146 ชนญัลญำ ธรรมเกษร คณะวิทยำศำสตร์ พลงังำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

147 ชนดัดำ เกตมุำ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

148 ชนำกำนต์ บญุศรีภมิู กองควบคมุกำรประมงนอกน่ำนนำำ้และกำรขนถ่ำยสตัว์นำำ้ กรมประมง

149 ชมดำว ขำำจริง คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลนัรำชภฏัเพชรบรีุ

150 ชยำภรณ์ ปิยะวฒันกลุ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ

17/1 ม.6 ต.ชมุโค อ.ปะทิว จ.ชมุพร

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บรูพำ จ. ชลบรีุ

มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช



151 ชลประพฒัน์ ผลมะขำม

152 ชลอ รำชเดิม ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

153 ชลชั แจ่มใส

154 ชลนัธร จนัทร์สขุ สว่นจดักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล สำำนกัอทุยำนแหง่ชำติ กรมอทุยำนแหง่ชำติสตัวืป่ำและพนัธ์ุพืช

155 ชลำทิพ จนัทร์ชมภู กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

156 ชลิตำ มสุิกรัตน์ บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกดั กรุงเทพฯ

157 ชลิตำ ลำ่สมบรูณ์ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

158 ชลี ไพบลูย์กิจกลุ

159 ชวลิต วิทยำนนท์ มลูนิธิสืบนำคะเสถียร

160 ชวลัรัตน์ ภมรพงษ์

161 ชชัวิน เพชรเลิศ ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

162 ชยัณรงค์ ชำญพิพฒัน์กลุ

163 ชยัณรงค์ เรืองทอง

164 ชยัณรงค์ สืบสงัข์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอตุสำหกรรม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำนี

165 ชยัยทุธ เจริญผล ภำควิศวกรรมสำำรวจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

166 ชำญณรงค์ หนเูหมือน มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

167 ชำตบษุย์ เฉิดสกลุกิจ มหำวิทยำบรูพำ วิทยำเขต จนัทบรีุ

ภ.วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

กองทพัน้อยท่ี 1 / กอ.รมน.ภำค 1 

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.จนัทบรีุ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ม.บรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

บจก.ไทยวำแลบบอรำทอร่ี

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 1 จงัหวดัชมุพร



168 ชำตรี  วิระสิทธ์ิ มหำวิทยำลยัแม่โจ้  คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงนำำ้ จงัหวดัเชียงใหม่

169 ชำลิสำ ปิยะบรรหำร ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

170 ชิดชนก น้อยผำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน

171 ชินกร ทองไชย ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

172 ชินกร พนูพิน

173 ชินกฤต วงศ์คณุำนสุรณ์ คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำ ชีววิทยำ มหำวิทยำลยับรูพำ

174 ชิษณพุงศ์ ขรัวทองเขียว สำำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ กรุงเทพฯ

175 ช่ืนมณี แสงทอง

176 ชตุำภำ คณุสขุ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี จงัหวดัจนัทบรีุ

177 ชตุิกำญจน์ ศิริ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

178 ชตุิพร  สวุรรณะ โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยกุต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ

179 ชตุิมณฑน์ ภู่นภำอำำพร คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลยับรูพำ

180 ชตุิวตั ญำติพฒัน์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

181 ชมุพล คงนคร

182 ชมุศกัดิ์ พฤษำพงษ์ แพทยสมำคมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ

183 ชลุีพร  พฒุนวล

184 ชชูยั เรืองจรูญ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกดั

199 หมู่ท่ี 2 ตำำบลกำำแพงแสน อำำเภอกำำแพงแสน จงัหวดัครปฐม

อำคำรศนูย์เคร่ืองมือฯ ม.วลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ



185 เชำวลีย์ ใจสขุ

186 ซกุรี หะยีสำแม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

187 ฐำนิต ต้นสำลี

188 ฐำนิศำ แซอ่ัง้ Servescience 

189 ฐำปนีย์  เพ็งถำ กรมทรัพยำกรธรณี 

190 ฐิติมำ นิยมศิลป์ชยั ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

191 ณปภชั เหลืองขมิน้ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

192 ณภษร สวุรรณโณ ศนูย์วิจยัทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออกระยอง

193 ณรงค์ฤทธ์ิ เลิศเกษตรวิทยำ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

194 ณรงค์ฤทธ์ิ เหลืองดิลก สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรนำำ้และกำรเกษตร

195 ณรงค์ อึง้กิมบ้วน

196 ณชัชำ สพุวำนิช

197 ณฎัฐ์นภสั ทองใบ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

198 ณฐักร ผะสำรพนัธ์

199 ณฐักำญจน์ วงศ์ฟู ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

200 ณฐักิตติ์  ศิริเลิศ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทย่เขตจนัทบรีุ

201 ณฐัชพงศ์ เทียบตำ สว่นจดักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล สำำนกัอทุยำนแหง่ชำติ กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช กรุงเทพมหำนคร

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน จ.น่ำน

7/1 หมู่6 ตำำบลหำดเจ้ำสำำรำญ อำำเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ

คณะวิทยำศำสตร์  ม.บรูพำ

50/32 ม.2 ต. บอ่โพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยำ

182 หมู่ 1 ต.ดอนหนั อ.เมือง จ.ขอนแก่น



202 ณฐัชยำ  บญุมำ

203 ณฐัดนยั ชเูกษม อทุยำนแหง่ชำติหมู่เกำะระนอง

204 ณฐัธิดำ จนัทศิริ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

205 ณฐัธิดำ ธรรมกิรติ

206 ณฐัธิพำพร บญุฤำชำ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

207 ณฐันนท์ สชุำติกลุวิทย์

208 ณฐัพล ถนดัช่ำงแสง คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มหำวิทยำลยัรังสิต

209 ณฐัพล พืชพนัธุ์

210 ณฐัภพ จนัเทพำ

211 ณฐัภรณ์ ตุ้มทอง สว่นจดักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล สำำนกัอทุยำนแหง่ชำติ กรมอทุยำนแหง่ชำติสตัว์ป่ำและพนัธ์ุพืช

212 ณฐัภำณินี ถนอมศรีเดชชยั

213 ณฐัมณฑน์ กจิุ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

214 ณฐัริกำ บวัเพชร

215 ณฐัรินทร์ วงศ์ธรรมวำนิช ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

216 ณฐัวดีกิติกำนต์ ขนุรักษำพล มหำวิทยำลยับรูพำ

217 ณฐัวดี บนัติวิวฒัน์กลุ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง จงัหวดัชมุพร

218 ณฐัสิทธ์ิ จำำรัสฉำย ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ฉลวยอพำร์ตเม้นท์ 6/2  ถ.บำงแสนสำย4ใต้  ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 3 จงัหวดัตรัง

59/200 ม.4 ถ.หนำมแดง-บำงพลี ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี จ.สมทุรปรำกำร

8/17 ซ.เนินพระ 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

11/184 ภทัรคอนโด ซ.งำมวงศ์วำน 23 ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บรูพำ

254 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กทม.



219 ณฐัสดุำ เปรมประเสริฐ 92/26

220 ณิชนนัทร์ นิลเกิด ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

221 ณิชำกร   ภู่ขจร

222 ณิษำ สิรนนท์ธนำ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

223 ดนยั ภู่เกษมสมบตัิ คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มหำวิทยำลยัรังสิต

224 ดรุณวรรณ ช่ืนบบุผำ สำำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ กรุงเทพฯ

225 ดวงรัตน์ สกุลดิษฐ์ สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน กรุงเทพฯ

226 ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสขุ คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

227 ดำำรงค์ศกัดิ์  น้อยเจริญ

228 ดิษย์อร อิทธิอริยสนุทร สำำนกังำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพฯ

229 ดษุฎี หลีนวรัตน์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

230 ตระกำรตำ ไชยอิน ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

231 ตรียดำ ตรีมรรคำ มลูนิธิเพ่ือกำรพฒันำท่ียัง่ยืน 

232 ตะวนั น้อยพำรำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

233 ตะวนั ผลำรักษ์

234 เตือนใจ  พนัธ์ธร

235 แถมพนัธ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

สำำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช

บริษัท Devdronemapper 

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 8



236 ทรงเผำ่ สมชัชำนนท์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสร์ กรุเทพฯ

237 ทรรศิน ปณิธำนะรักษ์

238 ทวีเกียรติ อมรปิยะกฤษฐ์

239 ทวีศกัดิ์ กรีไกรนชุ

240 ทพัประดิษฐ์ มิตรเปรียญ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

241 ทศัน์ศรันย์ ชีพวรรณ Passion gen

242 ทศัพร กำญจนเรขำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพมหำนคร

243 ทศัภมิู ป่ันทอง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต บำงเขน

244 ทิฆมัพร กรรเจียก

245 ทิฆมัพร วอ่งธวชัชยั

246 ทิพปภำ ฤทธิรุณ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

247 ทิพย์วิภำ มีไชย

248 ทิพย์สดุำ ชงดัเวช มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ

249 ทิพวรรณ ช่อทองหลำง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

250 ทิพวรรณ บญุเพ็ชร สถวบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้และศนูย์ฝึกนิสิต จฬุำฯ

251 ทิพวิมล รัตนะวงวำล Phuket Marine Biological Center

252 ทิพำมำศ อปุน้อย กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จ.สมทุรปรำกำร

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

142 ม.5 ต.ไม้ฝำด อ.สิเกำ จ.ตรัง

19/6 ม.10 ต.ทำ่ช้ำง อ.เมือง จ.จนัทบรีุ



253 ทิยดำ ปิยะวงษ์ณรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล

254 ทิวำวรรณ  มีชิน

255 ไทยถำวร เลิศวิทยำประสิทธิ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

256 ธงชยั  เฟำสนัเทียะ วิทยำลยัเทคโนโลยีทำงทะเลแหง่เอเชีย

257 ธชณฐั ภทัรสถำพรกลุ Center for Ocean-Atmospheric Prediction Studies (COAPS), Florida State University

258 ธนกร เสง่ียมวงษ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

259 ธนกร อบุลแย้ม ภำควิชำ วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำฯ

260 ธนกฤต คุ้มเศรณี

261 ธนพรรณ ชมช่ืน

262 ธนพรรณ เสียงแจ่ม

263 ธนพล  กมุภิโร

264 ธนภทัร กลบัชุ่ม จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

265 ธนภทัร์ ชยัเศรษฐพงศ์

266 ธนภทัร ประเสริฐผล ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

267 ธนภทัร ศรีกลำ่ำ กรมอทุกศำสตร์ กองทพัเรือ

268 ธนวฒัน์  มะลิวลัย์ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

269 ธนวนัต์ ผำดำำ

41/14 ม.9 ตำำบลบำงพระ อำำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเลมหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์พฒันำและวิจยัทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก (จ.ระยอง)

คณะสหเวชศำสตร์ ม. บรูพำ

อทุยำนแหง่ชำติลำำนำำ้กระบรีุ จ.ระนอง

ภำควิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กทม.

เมืองงำมพร้อบเพอร์ตี ้จำำกดั 12/22 ซอย4 ถ.บำงแสนสำย3 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ



270 ธนะภทัร์ บำำรุงพนิชถำวร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

271 ธนสัพงษ์ โภควนิช ภำควิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

272 ธนำ ยิ่งเจริญ

273 ธนิกำนต์ บวัทอง

274 ธนินทร์ โคตรทม สำำนกังำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพฯ

275 ธนินทร์ สงัขดวง สำขำวิชำกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม คณะกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

276 ธนิสร อินทรัตน์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

277 ธเนตร วรรณรังษี

278 ธเนศ ศรีถกล

279 ธมนยั ประวีณวงศ์วฒุิ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

280 ธรรมศกัดิ์ ยีมิน กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

281 ธรำวิทญ์ วธิุรักษ์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

282 ธวชัชยั นำอดุม คณะวิทยำศำสตร์และสงัคมศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตสระแก้ว 

283 ธวลัรัตน์  กอบเกียรติถวิล

284 ธชัพล กำระเกตุ

285 ธญัญำภรณ์ บำำรุงศรี ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพมหำนคร

286 ธญัญำรัตน์ ภกัดี มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กทม.

41/14 ม.9 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 20110

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน จ.สมทุรสำคร

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนลำ่ง (สงขลำ) จ.สงขลำ

สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง  ม.สงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ

คณะเกษตรศำสตร์ฯ ม.นเรศวร จ.พิษณโุลก



287 ธญัพิสิษฐ์ เสนีย์ศรีสกลุ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

288 ธญัลกัษณ์ เสือสี ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

289 ธญัวรัตน์  แสงเกือ้หนนุ ภำควิชำชีววิทยำ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

290 ธนัย์ชนก  ศิริรักษ์ คณะเภสชัศำสตร์ ม บรูพำ

291 ธนัยพร  พลูสวสัดิ์

292 ธนัยำพร บญุเขียว มหำวิทยำลยับรูพำ

293 ธำนี ดำวเรือง มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ บำงขนุเทียน กรุงเทพฯ

294 ธิดำรัตน์ แก้วสำยตำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

295 ธิลำวรรณ อำจนนลำ คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม จงัหวดัมหำสำรคำม

296 ธิวำพร โตเจริญมัน่คง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

297 ธีรดำ น้อยถนอม ภำควิชำวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

298 ธีรไนย เพ็ชรโสม อทุยำนแหง่ชำติธำรโบกขรณี

299 ธีรพงษ์ พิทกัษ์ผล มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

300 ธีรวตัร เปรมปรี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

301 ธีระเดช บวัจนัทร์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

302 ธีระพงษ์ พริกชผูล กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

303 ธีระศีกดิ์ สรวมชีพมำเสือ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง จ.ชมุพร

Trash Hero Koh Chang 9/8/8 ม.3 ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด



304 ธุวชิต แฉล้มเขตต์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

305 นก  มำลยัแดง

306 นงนชุ ตัง้เกริกโอฬำร

307 นฐชำ ช่ำงเพ็ชรผล 

308 นทีพฒัน์ พึง่พรหม มหำวิทยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กรุงเทพฯ

309 นพกฤตภณ ภู่พงษ์พนัธ์ คณะเทคโนโลยีทำงทำงเล มหำวิทยำลยับรูพำวิทยำเขตจนัทบรีุ

310 นพเกษ ลำภไพสิฐพิทยำ มหำวิทยำลยับรูพำ

311 นพดล สมจิตต์ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จงัหวดัสมทุรปรำกำร

312 นพวรรณ เหมือนมี กรมประมง

313 นภทัร รุ่งเดชวรำวิช

314 นภำขวญั แหวนเพชร ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

315 นภำ ตัง้เตรียมจิตมัน่

316 นภำพร น่ิมสวุรรณ ภำควิชำวำริชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

317 นภำพร เลียดประถม คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

318 นรรฐภทัร ไชยศรีมณีพรรณ

319 นรำรัตน์ จนัทรวำสน์ สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน

320 นรินทร์รัตน์ คงจนัทร์ตรี ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ 

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 2 จงัหวดัภเูก็ต

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.จนัทบรีุ

78 ซอยลำดพร้ำว83 แขวงคลองเจ้ำคณุสิงห์ เขตวงัทองหลำง กทม.

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ

10/742 นวมินทร์ 93 



321 นริศรำ คล้ำยหิรัญ

322 นริศรำ จนัทปฐมอรุณ คณะสตัวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตเพชรบรีุ

323 นฤมล กรคณิตนนัท์

324 นฤมล จนัทร์งำม ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ 

325 นฤสรณ์ เพ่ิมทรัพย์

326 นลินี ทองแถม ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั ภเูก็ต

327 นวลกนัยำ สถิรพงษะสทุธิ คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล

328 นชัชำ สขุขี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

329 นทัธ์ริษำ ทตัภสูินวฒัน์ ศนูย์วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีอำหำรสตัว์นำำ้ชลบรีุ

330 นนัต์ธิกำ กิจสม ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

331 นนัทภคั โพธิสำร ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

332 นนัทิมำ เดชวิชิต มหำวิทยำลยับรูพำ

333 นำรินทร์  จนัทร์สวำ่ง

334 นำรีรัตน์  จนัทร์จำำปำ

335 นำำ้ฝน อิ่มสำำรำญ

336 นิชำดำ บญุเรือง จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

337 นิตญำ ลนุสมบตัิ

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ศนูย์รังสิต จ.ปทมุธำนี

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน จ.สมทุรสำคร

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 4 จ.ตรำด

ศนูย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ศคช.) สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) จ. ปทมุธำนี 

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 8

ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ จ.สมทุรปรำกำร

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กทม.



338 นิติ พำนิชเกษม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศนูย์รังสิต ปทมุธำนี

339 นิธิศ ธรรมแสงอดิภำ ศนูย์วิจยักำรย้ำยถ่ินแหง่เอเชีย สถำบนัเอเชียศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

340 นิพทัธ์ ส้มกลีบ

341 นิภล จนัทขวญั

342 นิภำพร  ก้ำนทอง

343 นิลธุอร ทองภิรมย์สนัติ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

344 นิศำรัตน์ มสุิแก้ว มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

345 นิสรำภรณ์ เพ็ชร์สทุธ์ิ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพฯ

346 นิสำกร วิเวกวินย์ สำำนกังำนเทศบำลเมืองแสนสขุ

347 นิสำนำรถ กระแสร์ชล

348 นกุลู สงัขโยค กรมประมง

349 นชุจรี พิสมยั

350 บงกช วิชำชเูชิด

351 บรรณรักษ์ เสริมทอง

352 บรรณวิชญ์ จลุพล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอตุสำหกรรม สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำนี

353 บญัชำ นิลเกิด

354 บณัฑิต ติรชลุี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ บำงขนุเทียน กรุงเทพฯ

บมจ.ทีม คอนซลัติง้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์

158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก จ.ชลบรีุ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ จ.ชลบรีุ

อทุยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย จ.ปทมุธำนี

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ม.เกษตรศำตร์ กำำแพงแสน จ.นครปฐม

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 4 (เพชรบรีุ)

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.จนัทบรีุ



355 บณัฑิต องักรูวฒันะ

356 บลัลงัก์ เน่ืองแสง คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

357 บณุฑริกำ กลุไนยชน มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

358 บณุฑิกำ  อินทะริง ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จงัหวดัภเูก็ต

359 บษุกร พิมพ์

360 เบญจภรณ์ มณีโชติ

361 เบญ็จมำศ ไพบลูย์กิจกลุ

362 เบญจมำศ มีทรัพย์ ภำควำริชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

363 เบญจวรรณ คชเสนี ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

364 เบญจวรรณ ชิวปรีชำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ ชลบรีุ

365 เบญจวรรณ  ไชยวงศ์

366 เบญจวรรณ นำหก ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

367 เบญจวรรณ ประไพร

368 ปกรณ์ หลำำสวสัดิ์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

369 ปฏิภำณ พุม่พวง ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

370 ปฐมพงศ์ พรำมณีโชติ สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง

371 ปฐมพงศ์ รัตนประสำท คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

90/2  ม.6 ต.พระยำบนัลือ อ.ลำดบวัหลวง จ.อยธุยำ

มลูนิธิพืน้ท่ีชุ่มนำำ้ไทย จ.ชลบรีุ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.จนัทบรีุ

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก วข.บำงพระจ.ชลบรีุ

สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศ ไทย(วว.)



372 ปฐมพงศ์ หวงัสม มหำวิทยำลยับรูพำ

373 ปฐมำภรณ์ กระจ่ำงโพธ์ิ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

374 ปรมินทร์ ภนูฤมิต มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

375 ประจวบ  ฉำยบุ

376 ประจวบ  โมฆรัตน์

377 ประเดิม อทุธยำนมณี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

378 ประนอม ชมุเรียง

379 ประพฒัน์ วงศ์ศิริพฒันำ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

380 ประไพ

381 ประภำพร แสงกำญจนวนิช

382 ประวิตร เพ่ิมพงษ์พิพฒัน์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

383 ประวิทย์ โตวฒันะ สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

384 ประสำน แสงไพบลูย์ มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

385 ประสำร อินทเจริญ

386 ประเสริฐ โศภน

387 ปรัชญำ จนัทร์หอม

388 ปรำณี นิมิบตุร มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก

คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงนำำ้  มหำวิทยำลยัแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 10

ศนูย์วิจยัและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทรัพยำกรป่ำชำยเลน ท่ี ๖ (สตลู) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

ศนูย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย จ.ปทมุธำนี

คณะกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

คณะสหเวชศำสตร์ ม. บรูพำ

บริษัท วิชโูอ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกดั



389 ปรำรพ แปลงงำน

390 ปริญญำภรณ์ หลงละเลิง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

391 ปริญญำ วิไลพนัธ์ บริษัท ศนูย์วิทยำศำสตร์เบทำโกร จำำกดั

392 ปริยำภทัร สำขำกรณ์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

393 ปริวิวฒัน์ มำนะจิตร์ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

394 ปรียำพร จิระวงษ์ถำวร กองอตุนิุยมวิทยำ กรมอทุกศำสตร์ กองทพัเรือ

395 ปรียำภรณ์ ไกรยะนชุ ศนูย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศกึษำ

396 ปรียำภรณ์ สมศรีแสง

397 ปวตัร กำญจนะวงศ์

398 ปวีณ์นชุ เตปิน สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลฯ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

399 ปวีณำ ตปนียวรวงศ์ ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ

400 ปัทมำ เชำวนำนำนนท์ สำำนกันำยกรัฐมนตรี

401 ปัทมำ ซำตะนยั สำำนกังงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

402 ปัทมำ ทองกอก

403 ปัทมำ  วิริยพฒันทรัพย์ ภำควิชำประมง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลยัขอนแก่น

404 ปัทมำ สิงหรักษ์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

405 ปำณิสรำ จิตต์แก้ว สำขำเทคโนโลยีดำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล ท่ี 2 จ.ภเูก็ต

30/19 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

40/33 ม.1 ต.ทำ่ช้ำง อ.เมือง จ.จนัทบรีุ

ศนูย์วิทยำกำรขัน้สงูเพ่ือเกษตรและอำหำร หน่วยวิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสิ่งแวดล้อมทำงนำำ้ คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
กรุงเทพฯ



406 ปำริฉตัร สงัข์ทอง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

407 ปำริชำติ  ชมุทอง

408 ปำริชำติ นิยมไทย กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

409 ปิติ อำ่ำพำยพั ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ สำำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

410 ป่ินฤทยั ฤคดี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

411 ปิยธิดำ อณุหคงคำ

412 ปิยพรรณ แม้นกลิ่นเนียม

413 ปิยพรรณ เหมนกุลู

414 ปิยมำลย์ ศรีสมพร สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรนำำ้และกำรเกษตร

415 ปิยรัตน์ คุ้มรักษำ

416 ปิยวรรณ หสัดี

417 ปิยวฒัน์ ปองผดงุ

418 ปิยศกัดิ์ แสงไพบลูย์ มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

419 ปิยะ โกยสิน BSAC Thailand

420 ปิยะณฎัฐ์ วงศ์จำำรัส กรมอทุกศำสตร์ กองทพัเรือ

421 ปิยะดำ  ทวิชศรี สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์

422 ปิยะดำ วงศ์ภกัดี

ห้องปฏิบติักำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ สวทช.

HTB center เลขท่ี 2208,2210 ซอยริมสวน แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ

640/7 ถ.สำมคัคี ต.ทำ่ทรำย อ.เมือง จ.นนทบรีุ

หน่วยวิจยัปะกำรังและสตัว์พืน้ทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ จ.สงขลำ

บริษัทวรพนัธรัชต์ จำำกดั จ.ชลบรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนบน จ.สมทุรปรำกำร

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยันเรศวร จ.พิษณโุลก

643/1 ซ. อิสรภำพ13 ถ. อิสรภำพ แขวงหิรัญรูจี เขต ธนบรีุ กทม



423 ปิยะลำภ ตนัติประภำส

424 ปิยำภรณ์ คล้ำยคำำ

425 ปญุญำวีร์ ศรีสนัเทียะ

426 เปรมณชั  ขนุปักษี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศนูย์รังสิต

427 เปรมฤดี นุ่นสงัข์

428 ผำณตำ เอีย้วซิโป ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

429 ผำณิต ภยัผอ่งแผ้ว ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

430 ผสุดี ช่ืนฉำ่ำ กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

431 เผชิญโชค จินตเศรณี ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

432 เผดิมศกัดิ์ จำรยะพนัธุ์ หลกัสตูรสหสำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

433 เผำ่เทพ เชิดสขุใจ

434 พงศ์ศิริ พลูเพ่ิม กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

435 พงษ์เทพ น่ิมนวล ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

436 พงษ์รัตน์ ดำำรงโรจน์วฒันำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

437 พงษ์วิทิต จือเหลียง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

438 พชร เพ็ชรประดบั 

439 พชรมน ศรีพนูพนัธ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

หน่วยวิจยัสำหร่ำยทะเล และหญ้ำทะเล สถำนวิจยัควำมเป็นเลิศควำมหลำกกหลำยทำงชีวภำพแหง่คำบสมทุรไทย คณะวิทยำศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ 
อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ

26ม.2ต.นำเตย อ.ท้ำยเหมือง จ.พงังำ

บริษัท ตรีทศ ทรี-เจอเนอเรชัน่ จำำกดั กรุงเทพฯ

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

สำขำ วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยีกำรประมง มทร. ศรีวิชยั วข. ตรัง



440 พนธิภำ เลือดนกัรบ Southeast Asian Fisheries Development Center

441 พรชนก ยิ่งนคร

442 พรชนก วีริยำนนัท์

443 พรทิพย์ สขุสวุรรณ สถำนแสดงพนัธ์ุสตัว์นำำ้ภเูก็ต

444 พรทิวำ คงช่วย ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

445 พรเทพ พรรณรักษ์

446 พรนิภำ ล้อมน้อย

447 พรประภำ พำนบวั มหำวิทยำลยับรูพำ

448 พรพนำ เพชรศรี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกำรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

449 พรพรรณ นนทะศรี

450 พรพรรณ สขุมุพินิจ

451 พรพรรณ อร่ำมแสงเทียนชยั คณะวิทยำศำตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

452 พรพิมล คีรีรัตน์ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

453 พรพิมล แตงตำล

454 พรพิมล พิมลรัตน์

455 พรรณรำย พรรณศิริ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์

456 พรสวรรค์ กลำ่ำจนัทร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกดั

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กทม.

82 ม.4 ต.ทรำยทอง อ.บำงสะพำนน้อย จ.ประจวบคีรีขนัธ์

964/1 ซอยตำกสิน 20 แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี จ.จนัทบรีุ

169/39 ม. 7 ต. ทุง่สขุลำ อ. ศรีรำชำ จ. ชลบรีุ

มหำวิทยำลยัแม่โจ้-ชมุพร จ.ชมุพร



457 พฤทธิพงศ์ เพชรช่วย ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

458 พลชำติ โชติกำร สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

459 พลอยไพลิน รังษีธรรมปัญญำ

460 พลอยรุ้ง มำประเทียบ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

461 พลอย วจนำนนท์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

462 พลอยสิรินทร์ แสงมณี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

463 พชัยำ แก่นโชติกลุ มหำวิทยำลยับรูพำ

464 พชัรภำ สวำ่งวงศ์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

465 พชัรำภรณ์  เยำวสตุ

466 พชัรำภรณ์  รักษำอินทร์

467 พชัรำภำ ตนัตรำจิน คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

468 พชัริดำ สอนพงษ์ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล

469 พชัรินทร์ ฉิมดิษฐ์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภเูก็ต

470 พชัรินทร์ เทพจนัตำ

471 พชัรินทร์ ปรีดำวลัย์

472 พชัรี  โยควิบลู

473 พฒัน ศิลปชยั สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 4 จงัหวดัตรำด

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน จ.สมทุรสำคร

สำขำวิทยำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์เเละเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช

ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน ภำควิชำจลุชีววิทยำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก (ระยอง)

ห้องปฏิบติักำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ สวทช.



474 พณัณ์ชิตำ นิธิสนัถวะคปุต์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

475 พณัณิตำ สขุสอำด ดำ่นตรวจสตัว์นำำ้จงัหวดัชลบรีุ

476 พนัธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พนัธ์

477 พิชชำภำ แย้มไพเรำะ บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกดั

478 พิชยั ขฑุสมบรูณ์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

479 พิเชต พลำยเพชร ศนูย์วิจยัและพมันำเทคโนโลยีอำหำรสตัว์นำำ้ชลบรีุ กรมประมง

480 พิภทัรำ แซซ่ิน ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำลยั

481 พิมพ์รัก มว่งแก้ว

482 พิสิษฐ์  พลูประเสริฐ

483 พิสทุธ์ิ เทศสวสัดิ์ มหำวิทยำลยับรูพำวิทยำเขตจนัทบรีุ

484 พีรดนย์ เกิดผล ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จงัหวดัภเูก็ต

485 พีรพฒัน์ ศรีสงัข์งำม

486 พีระพฒัน์ วอ่งพฒันำกลุ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

487 พฒุิพรรณ ภทัรสปุรีดิ์ คณะวิทยำศำสตร์ทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

488 พลูศรี วนัธงไชย สำำนกัอนรัุกษ์ทรัพยำกรป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กทม

489 เพชรัตน์ พำนทอง คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

490 เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี

ภ.วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ม.รำชภฎัพิบลูสฃครำม อ.เมือง จ.พิษณโุลก

2/4 หมู่6 ต.กำำแพงแสน อ.กำำแพงแสน จ.นครปฐม

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ  จ.จนัทบรีุ



491 เพ็ญใจ สมพงษ์ชยักลุ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

492 ไพฑรูย์ มกกงไผ่ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล

493 ไพรัตน์  สทุธิพล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง  

494 ไพรินทร์ เพ็ญประไพ

495 ภควดี วิเศษกลุ

496 ภควรรณ ทยำคณุโสธร

497 ภควรรณ เศรษฐมงคล คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ  จงัหวดัจนัทบรีุ

498 ภทัทิรำ เกษมศิริ คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

499 ภทัร กิตติอดุมสขุ

500 ภทัรพร เพ็ชรดำ่นเหนือ

501 ภทัรพล ลิน้จ่ี

502 ภทัรมำศ ถ่ินจนัทร์ 

503 ภทัรวส ุสดุปำน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

504 ภทัรำภรณ์ กิจผลเจริญ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

505 ภทัรำวดี คนเพียร กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

506 ภทัรำวธุ ไทยพิชิตบรูพำ

507 ภทัริดำ โปฎก มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนบน (สมทุรปรำกำร) จงัหวดัสมทุรปรำกำร

408/15 ถ.พระรำม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดสุิต กทม

สวสัดีกรุงเทพคอนโด ตกึ E 27/178 ถ.ออ่นนชุ 46 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ

309 หมู่ 1 ต.ปำกนำำ้ประแส อ.แกลง จ.ระยอง

241/20 ต.บำงเพรียง อ.บำงบอ่ จ.สมทุรปรำกำร

160/19 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด

314/18 ม.4 ต.บ้ำนคลอง อ.เมือง จ.พิษณโุลก

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ



508 ภทัรียำ สร้อยอินทร์

509 ภำคภมิู บญุปัน้ มหำวิทยำลยับรูพำ

510 ภำณวุฒัน์ ภมิูตินทรีย์ บริษัท ยไูนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนด์ จำำกดั กรุงเทพฯ

511 ภำดร เพชรกำำเนิด ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

512 ภำนชุนำถ ชินกลำง

513 ภำนชุนำรถ นนท์เทศำ ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

514 ภำนวุฒัน์ ดำำภผูำ

515 ภำวนำ  กงัเตีย มหำวิทยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

516 ภำวิณี พฒันจนัทร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ บำงขนุเทียน กรุงเทพฯ

517 ภำวิดำ ประสพสขุ

518 ภำสิณี วรชนะนนัท์

519 ภริูณฐั รุ่งเรือง ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนลำ่ง

520 ภวูรินทร์ แสงไพบลูย์ มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

521 ภสูิต หอ่เพชร สำขำเทคโนโลยีกำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง สำำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมรำช

522 มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

523 มณฑล อนงค์พรยศกลุ ภำควิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

524 มธุพำนี แก้วกำ่ำ

องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ เทคโนธำนี จ.ปทมุธำนี

บ้ำนเลขท่ี 378 ซ.โรหิตสขุ ถ.รัชดำภิเษก ห้วยขวำง

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 1 จงัหวดัชมุพร

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพ

คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศำสตร์

คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม



525 มนต์ณฐั ธีระชำติ

526 มนตรำ เหมรำ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง จงัหวดัภเูก็ต

527 มนตรี แวน่ดี

528 มนะชยั ขนัทชยั มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

529 มนญัชยำ บญุรัตนำคม

530 มนวุดี หงัสพฤกษ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

531 มหทัธนี ภิญโญ

532 มญัชตุำ ก้ำนอินทร์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั กลุม่พิพิธภณัฑ์สตัว์และพืชทะเล

533 มำฆมำส ธวชัชยั

534 มำฆมำส สทุธำชีพ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

535 มำนะศกัดิ์ เซง่ลอยเลื่อน ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

536 มิถิลำ ปรำนศิลป์

537 มทุิตำ แซโ่ง้ว

538 เมทินี  ทองเพชร

539 เมธิณี อยูเ่จริญ

540 ไมตรี  แสงอริยนนัท์

541 ยทุธณำ กำรชะนะไชย

สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กทม.

92/26 ม.2

99/12 หมู่ 4 หมู่บ้ำนเฟ่ืองฟ้ำ9เฟส5สว่น2 ซอยมงักร-นำคดี ตำำบลแพรกษำใหม่ อำำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปรำกำร

คณะเกษตรศำสตรฯ ม.นเรศวร

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กทม.

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จ.ระยอง

153/6 ม.10 ต.บำงปะกง อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ

อทุยำนแหง่ชำติเขำสำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์

สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 10 (สบทช.10)

ศนูย์วิจยัสตัว์นำำ้ภำคตะวนัออก 6/3 ม 1 ต เนินฆ้อ แกลง ระยอง



542 ยทุธนำ ตนัวงศ์วำล

543 ยทุธนำ ตุ้มน้อย สำำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัติ กรุงเทพฯ

544 ยทุธนำ เทพอรุณรัตน์ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

545 ยพุรัตน์ ชตุิโรจน์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยกุต์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

546 ยรุฉตัร เมฆสวุรรณ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภเูก็ต

547 ยวุนนัท์  สนัติทวีฤกษ์ ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ ปทมุธำนี

548 เยำวนิจ กิตติธรกลุ สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

549 เยำวลกัษณ์ มัน่ธรรม

550 รชต สระศรีสวุรรณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

551 รชนิมขุ หิรัญสจัจำเลิศ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

552 รณวนั บญุประกอบ สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพ

553 รติกร สมิตไมตรี

554 รติมำ กลิ่นฟุ้ ง คณะวิทยำศำสตร์ พลงังำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขต ระยอง

555 รติมำ ครุวรรณเจริญ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

556 รภชัร์ เมง่ช่วย ภำควิชำชีววิทยำประมง คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

557 รสิตำ ร่ืนหำญ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน

558 รักเกียรติ ปัน้ศรี ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

สำำนกังำนสิ่งแวดล้อมภำคท่ี 13 (ชลบรีุ)

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กทม.

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ



559 รังสิมำ สจิุตโตสกลุ คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล

560 รังสิวฒุิ แก้วแสง ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

561 รัชกร ศิริจำรุกลุ

562 รัชฎำภรณ์ ศรีนวล มหำวิทยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กรุงเทพฯ

563 รัชณีย์ แก้วศรีขำว ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

564 รัชดำ ไชยเจริญ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก

565 รัชนี พทุธปรีชำ

566 รัฐธีร์ ธนฐิติวรำพงษ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

567 รัฐวิทย์ ปัญญำไชยภสัร์ องค์กำรกองทนุสตัว์ป่ำโลกสำำนกังำนประเทศไทย กรุงเทพฯ

568 รัตนำวดี ดวนสิงห์ ดำ่นตรวจสตัว์นำำ้จงัหวดัชลบรีุ

569 รัตนำวดี เนียมศิริ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำรำมคำำแหง

570 รำชพร แพรกมว่ง สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ จงัหวดัชมุพร

571 รำชนั เลิศพยคัฆรัตน์

572 รำชำวดี จนัทรำ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

573 รำเชนทร์ คุ้มสงัข์ สำำนกัวิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

574 รำตรี สขุสวุรรณ์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จงัหวดัภเูก็ต

575 รุ่งนภำ แซเ่อ็ง

สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ

กรมทรัพยำกรธรณี กทม.

ภำคเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ



576 รุจิมำศ นทุผล มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

577 รุจิรำ สขุแสงจนัทร์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

578 เรวดี ประเสริฐเจริญสขุ มลูนิธิเพ่ือกำรพฒันำท่ียัง่ยืน 

579 เรวดี มีประสิทธ์ิ

580 เรวดี หบัมะรัน มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

581 เรวตัิ ทองน้อย กรมอทุกศำสตร์ กองทพัเรือ

582 เรืองฤทธ์ิ พรหมดำำ

583 ลลิตำ กลัน่พิมำย

584 ลลิตำ ปัจฉิม ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

585 ละอองดำว จงรักษ์ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพ

586 ละอองดำว ตนับตร กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

587 ลกัขณำ หมัน่เขตรกิจ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

588 ลดัดำวลัย์ แสงสวำ่ง ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก 

589 วงเดือน จนัทร์พงษ์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะทิยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตบำงแสน

590 วชิรศกัดิ์ วฒันวรรณศกัดิ์

591 วรกำนต์ เสถียรวงศ์นษุำ คณะวิทยำศำสตร์

592 วรไกร วิชำนชิุต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต กำำแพงแสน 

35/3 ม.2 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช

พิพิธภณัฑสถำนธรรมชำติวิทยำ ๕๐ พรรษำ สยำมบรมรำชกมุำรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน จ.สมทุรสำคร

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 3



593 วรณนั สำยบตุร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิทยำศำสตร์ทำงทะเล

594 วรเทพ มธุุวรรณ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

595 วรนพ  สขุภำรังษี ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

596 วรพจน์ ทรัพย์เกิด กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

597 วรพจน์ แร่ทอง

598 วรรณกำนต์ นุ้ยคง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

599 วรรณเกียรติ ทบัทิมแสง

600 วรรณชนก อำ่ำประเสริฐ

601 วรรณรัตน์ จนัทร์เกตุ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

602 วรรณวิมล พจนำรถโกมล หอเทำแดง 

603 วรรธนะภฎั อยูไ่ทย

604 วรลกัษณ์ มีสมวฒัน์

605 วรัญญำ มลูหลวง มหำวิทยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ กรุงเทพฯ

606 วรัณธร แก้วทนัคำำ มลูนิธิเพ่ือกำรพฒันำท่ียัง่ยืน 

607 วรำกร คงสมทุร คณะเกษตร

608 วรำริน วงษ์พำนิช ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

609 วรำลี คงเจริญ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

481 ซอยเกกีงำม 2 ถนนฉลองกรุง1 ลำดกระบงั กรุงเทพ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 2

หำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จ.สมทุรปรำกำร



610 วรำวฒุิ สงัลี

611 วรินธำ วศินะเมฆินทร์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

612 วริศรำ วฒันวิโรจน์กลุ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

613 วลยัพร เจริญทรัพย์ศรี

614 วลยัพรรณ พงษ์คณุ

615 วไลลกัษณ์  ไวยศิรำ

616 วชัรพงศ์  ทองวงศ์ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำครินทร์

617 วชัระ สำมสวุรรณ์ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

618 วชัรำวดี โสอินทร์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

619 วชัรำ ศำกรวิมล กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

620 วชัรินทร์ ขวญัรุย ศนูย์วิจยัและพฒันำเทคโนโลยีอำหำรสตัว์นำำ้ชลบรีุ

621 วชัรินทร์ บ้ำนนบ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

622 วชัริน  มีรอด ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ จงัหวดัปทมุธำนี

623 วนัชยั วงสดุำวรรณ

624 วนัชยั ศรีจนัทร์ มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

625 วนัชยั สขุเกษม พิพิธภณัฑ์ธรรมชำติวิทยำ องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์ เทคโนธำนี จงัหวดัปทมุธำนี

626 วนัทนำ ลีบอ่น้อย มหำวิทยำลยัรำชภฎัพระนคร 

48 ม.4 ต.รำไวย์ อ.เมือง จ.ภเูก็ต

ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ สำำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (สวทช.)

35/8 ม.6 ต.นำจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอำ่วคุ้งกระเบนฯ จ.จนัทบรีุ

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ม.บรูพำ



627 วนัเพ็ญ ตว่นเวชยนัตร์ กรมควบคมุมลพิษ  กรุงเทพ

628 วนัวิวำห์ ตุ้มน้อย

629 วนัศกุร์  เสนำนำญ

630 วลัยำ กลิ่นทอง ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

631 วำทิน ธนำธำรพร สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรนำำ้และกำรเกษตร

632 วำรินทร์ นิม้สนัติเจริญ คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

633 วำสนำ  เพชรประดบั อทุยำนแหง่ชำติเขำสำมร้อยยอด

634 วิกรม ภมิูผล มลูนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนรัุกษ์

635 วิชญำ กนับวั ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

636 วิชมณี ยืนยงพทุธกำล

637 วิชำญ ชสูวุรรณ์

638 วิชำ นรังศรี

639 วิชิน สืบปำละ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

640 วิชดุำ  ณ ลำำปำง

641 วิทรู  ขำวสขุ

642 วินยั พิมพำนิช คณะสตัวแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

643 วิภำดำ ลลิตภทัรกิจ หลกัสตูรบริหำรกิจกำรทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร พระรำชวงัสนำมจนัทร์ จ.นครปฐม

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ม. บรูพำ จ. ชลบรีุ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ

มลูนิธิพืน้ท่ีชุ่มนำำ้ไทย จ.ชลบรีุ

คณะสตัวแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  จ.มหำสำรคำม

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ



644 วิภำวรรณ อุน่คงทอง กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

645 วิภษิูต มณัฑะจิตร ภำควิชำวำริชศำสตรำ ์คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

646 วิมลรัตน์ ธมัมิสโร

647 วิมลรัตน์ บญุรัตนำคม คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

648 วิยะดำ หอมเกษร มหำวิทยำลยับรูพำ

649 วิริยะ

650 วิโรจน์ โขมพตัรำภรณ์

651 วิโรจน์ ละอองมณี

652 วิลำวลัย์ ธเนศมณีรัตน์ กรมควบคมุมลพิษ

653 วิไลวรรณ พวงสนัเทียะ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

654 วิศรุตตำ อตัถำกร ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ

655 วิศรุต วิจิตรวิริยะกลุ บริษัท ธนธรณี จำำกดั กรุงเทพฯ

656 วิศรุทธ์ิ อินทรเรือง

657 วิศว์ชนนท์ วงศ์บวัช่ืน

658 วิสสตุำ ลำมโยไทย

659 วิสดุำ แก้วนนัไชย

660 วีรเทพ ศรีเทพ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

เลขท่ี 125 รัตนำอพำร์ตเมนต์ ซอย 6 รำชวิถี แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ

56/12 หม1ู ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภเูก็ต

70/16 หมู่ 7 ต.สรุศกัด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ

ศนูย์ปฏิบติักำรวิจยัร่วมไทย-จีน ด้ำนสภำพภมูิอำกำศและระบบนิเวศทำงทะเล จ.ภเูก็ต

บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกดั (สำำนกังำนใหญ่) กรุงเทพฯ

5/1 ม.2 ต.บำงเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมทุรปรำกำร

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ จ.ลำำปำง



661 วีรพงศ์ วฒุิพนัธุ์ชยั

662 วีรพงษ์ เหลำ่เวชประสิทธ์ิ

663 วีระเกียรติ  ทรัพย์มี

664 วีระชำติ เพ็งจำำรัส ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

665 วฒุิชยั อดุมวงษ์

666 วฒุิพงศ์ ฐำนนัตรำนนท์ บริษัท ธนธรณี จำำกดั

667 วฒุิรัตน์ วฒุิปัญโญ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

668 เวียงชยั จงศรีรัตนกลุ

669 แววตำ ทองระอำ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ 

670 ศกลรัตน์ แต้มตอ่ผล มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

671 ศตวรรษ ฤกษ์อวนศรี

672 ศรัณย์ พนูณรงค์ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

673 ศรัณยำ ทีฆำยทุธสกลุ สมำคมสื่อสร้ำงสรรค์ฯ ภำคตะวนัออก

674 ศรัณยำ  รักสรี ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

675 ศรุต ขำ่ยแก้ว คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

676 ศรุตยำ จรูญพงศ์สวสัดิ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

677 ศวสั ชวลิตธำดำ คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ อ.เมือง จ.ชลยรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จ.ระยอง

สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช จ.นครศรีธรรมรำช

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนบน (สมทุรปรำกำร) จงัหวดัสมทุรปรำกำร

ศนูย์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

28/4 ถ.บำงแสนสำย 2 ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ



678 ศวิตำ สนุทร ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

679 ศศิธร ไชยบดี ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรเพำะเลีย้งสตัว์นำำ้ชำยฝ่ังเพชรบรีุ

680 ศศิน เฉลิมลำภ มลูนิธิสืบนำคะเสถียร

681 ศศินนัท์ มำรอด บริษัท หริกลุ ซำยเอนซ์ จำำกดั 

682 ศศิประภำ เพ็งหนู ภำควิชำชีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

683 ศศิวิภำ ศรแก้ว

684 ศกัดิ์ชำย อำนภุำพบญุ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

685 ศกัดิ์ดำ ศรัทธำธรรม

686 ศกัดิ์อนนัต์ ปลำทอง ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

687 ศิณีนำถ เครือเตียว จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

688 ศิรประภำ เปรมเจริญ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

689 ศิรำพร ทองอดุม ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

690 ศิรินทิพย์  เกนบตุร มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

691 ศิรินทิพย์ เพชรโรจน์ ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

692 ศิริพร นำมแดง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล 

693 ศิริพร ประดิษฐ์ สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

694 ศิริพร แพงศร ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

สำำนกัทรัพยำกรนำำ้บำดำบ เขต 11 (อบุลรำชธำนี)

กองทพัน้อยท่ี 1 / กอ.รมน.ภำค 1 



695 ศิริพชัร์ิ  ยิ่งอริยกลุ วิทยำศำสตร์ทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

696 ศิริลกัษณ์ รองประโคน กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

697 ศิริวรรณ เจำวงศ์สวสัดิ์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

698 ศิริวรรณ ชศูรี สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

699 ศิริสขุ  เพ็ชรชำำนำญ

700 ศิลปชยั เสนำรัตน์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำ

701 ศิวนำถ เรืองสวุรรณ์

702 ศิวพร  รำชสวุรรณ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

703 ศภุกำนต์ เผำ่ด้วง กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

704 ศภุกิจ สทุธิเรืองวงศ์ ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวสัด ุคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ มหำวิทยำลยัศิลปำกร

705 ศภุใจ เกตแุก้ว กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

706 ศภุชยั ยืนยง ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

707 ศภุพร  เปรมปรีดิ์

708 ศภุรัตน์ ศรีสอำด ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพมหำนคร

709 ศภุลกัษณ์ พิชิตชยัพนัธ์ คณะวิทยำศำสตร์ พลงังำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง

710 ศภุวตัร กำญจน์อติเรกลำภ

711 ศภุำวลัย์ หอมนำน มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

ศนูย์วิจยัเเละพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเล ท่ี 3 จงัหวดัตรัง

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง จ.ระยอง



712 สกำวรัตน์ ลิขิตชยักลุ Passion Gen

713 สกลุรัตน์ ถินนำ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

714 สดใส  มเุขวำ มหำวิทยำลยับรูพำ

715 สดำย ุรุประมำณ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

716 สถำปัตย์ เอกวิเศษ

717 สนทยำ โสสนยุ ศนูย์วิจยัเเละพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

718 สนธยำ กลูกลัยำ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี

719 สนธยำ ผยุน้อย ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล

720 สนธยำ  หนเูอก ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

721 สมเกียรติ ขอเกียรติวงค์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

722 สมเกียรติ สมรรถกำร สมำคมอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติจงัหวดัตรำด

723 สมใจ เวชประสิทธ์ิ

724 สมชำย มัน่อนนัต์ทรัพย์

725 สมถวิล จริตควร ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

726 สมบตัิ อินทร์คง สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ

727 สมประสงค์ วิทยำนภุำกร

728 สมภพ รุ่งสภุำ สถำนีวิจยัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เกำะสีชงั

กองทพัน้อยท่ี 1 

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนลำ่ง (สงขลำ) จ.สงขลำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จ.ระยอง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรเพำะเลีย้งสตัว์นำำ้ชำยฝ่ังเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ



729 สมมำตร์ เนียมนิล โรงเรียนนำยเรือ สมทุรปรำกำร

730 สมฤดี จิตประไพ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ

731 สมหมำย สินธุ์เชำว์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

732 สมยั พลพยห์ุ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

733 สรณฐ โชตินิพทัธ์

734 สรนนัท์ วิธิรวำท มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

735 สรวิศ แก้วงำม โรงเรียนอสัสมัชญัศรีรำชำ

736 สรวิศ เผำ่ทองศขุ ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ

737 สรวีย์ สินพิเชธกร หลกัสตูรบริหำรกิจกำรทำงทะเล จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

738 สรัสวดี โชติไชยชีวิน

739 สรำยทุธ ออ่นสนิท

740 สรำวธุ วงษ์พยคัฆ์

741 สรำวธุ แสงสวำ่งโชติ

742 สโรชำ ภำคีนยุะ Four Seasons Resort Koh Samui 219 Moo 5 Angthong Surat Thani

743 สฤษฏ์ปกรณ์ สมิทธิวงศ์ สตัวแพทย์ จฬุำ

744 สนัติ นิลวตัน์

745 สำธิกำ เผำ่กนัทะ

คณะสตัวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ม.ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบรีุ

74/5 ม.3 ต.ทำ่ศำลำ อ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช

สำขำวิชำทรัพยำกรประมงและชำยฝ่ัง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอตุสำหกรรม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตสรุำษฎร์ธำนี 
จ.สรุำษฎร์ธำนี

บริษัท วิชโูอ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกดั

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี จ.จนัทบรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต



746 สำยฝน มะลิลำพนัธุ์ SCG Chemicals 

747 สำยฟ้ำ อำจวงษ์ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

748 สำยสิริ ไชยชนะ

749 สำยสดุใจ ชนุเชำวฤทธ์ิ กรมอทุยำนแห่ง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

750 สำยสนีุย์ จกัษุอินทร์ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

751 สำวิตรี เดชคุ้ม กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

752 สำวิภำ รัตนกร

753 สิงหชยั พนัธนสมบตัิ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

754 สิตำกำญจน์  ทวิสวุรรณ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

755 สิทธิพร เพ็งสกลุ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพ

756 สิทธิพฒัน์ แผ้วฉำ่ำ

757 สินีนำฏ ศรีมงคล มหำวิทยำลยับรูพำ

758 สิรินำถ ชยัศรี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

759 สิริพร บริรักวิสิฐศกัดิ์

760 สิริมำ ชินสำร ภำควิชำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

761 สืบสกลุ หนไูชยำ

762 สกุญัญำ จิตร์ชนะ มหำวิทยำลยับรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ

มหำวิทยำลยักำฬสินธ์ุ จ.กำฬสินธ์ุ

มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี จ.จนัทบรีุ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ จ.สงขลำ

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 3



763 สกุญัญำ ทองแสงแก้ว สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

764 สจุำรี บรีุกลุ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

765 สจิุตรำ บญุจนัทร์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

766 สชุำดำ ปัน้นำค สำขำวิทยำศำสตรชีวภำพ ภำควิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตกำำแพงแสน

767 สชุำติ ไกรสรุสีห์

768 สชุำ มัน่คงสมบรูณ์

769 สชุำย วรชนะนนัท์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

770 สชุำรัตน์ สขุใส ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

771 สดุำรัตน์ ชมวงค์

772 สดุำรัตน์ สมเรือง สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

773 สทุธิดำ ปรำบทอง

774 สทุธิพงษ์ พงษ์วร

775 สทุธิรัตน์ ปัญจขนัธ์ สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั กรุงเทพ

776 สเุทพ เจือละออง

777 สธุำทิพย์ อำำนวยสิน

778 สธิุชำ ภเูก้ำแก้ว

779 สธิุดำ กำญจน์อติเรกลำภ

ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรเพำะเลีย้งสตัว์นำำ้จืดปรำจีนบรีุ จ.ปรำจีนบรีุ

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล ม.บรูพำ

ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแหง่ชำติ สำำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ (สวทช.)

180/135 หมู่ 8 ตำำบลโคกขำม อำำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร

380/304 City Home Condo รัตนำธิเบศร์ ถ.รัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์ จ.นครปฐม

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จ.ระยอง



780 สธิุดำ ศิริโวหำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน

781 สธิุนี สินธุก คณะกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

782 สธิุนี หีมยิ โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยกุต์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ

783 สธิุรำ ยงัฤทธ์ิ สำำนกัอนรัุกษ์ทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

784 สธีุรชยั สมทำ

785 สธีุรำ อำนำมวงษ์

786 สบุณัฑิต น่ิมรัตน์

787 สปุรำนี วฒันำพงษำกลุ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพมหำนคร

788 สปุรีชำ สมุำริธรรม บริษัท หริกลุ ซำยเอนซ์ จำำกดั 

789 สพุรรณิกำ ธรรมคล้ำยศิริ กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

790 สพุรรณี นวลโกฎ

791 สพุรรณี ลีโทชวลิต

792 สพุตัรำ ตะเหลบ สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

793 สพุตัรำ เมืองฮำม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

794 สพิุชชำ เรำะหมดั

795 สภุทัทำ เฉ่ือยฉำ่ำ

796 สภุทัรำ พงศ์ภรำดร

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 4 จ.ตรำด

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก

ภำควิชำจลุชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ อ.เมือง จ.ชลบรีุ

29/200  ม.1  ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธำนี  

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

237 ซ.สภุำพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ม.บรูพำ

สถำนวิจยัควำมเป็นเลิศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแหง่คำบสมทุรไทย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ต. คอหงส์ อ.หำดใหญ่  จ. 
สงขลำ



797 สภุทัรำ มัน่เจริญพร

798 สภุำพร ตัง้สิทธิวฒัน์ สถำนีวิจยัและพฒันำประมงทะเลจงัหวดัตรำด

799 สภุำพร ผ้ำสมบญุ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

800 สภุำพร  องสำรำ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนลำ่ง

801 สภุำรัตน์ ลีบอ่น้อย

802 สภุำวดี จลุละศร ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง กรุงเทพฯ

803 สภุำวดี ตนัธุวปฐม บริษัทไซแอนติฟิคโปรโมชัน่

804 สมุนำ  ขจรวฒันำกลุ กองแผนงำน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

805 สมุำลยั จลุนวล

806 สมีุนำ โพธ์ิมำ

807 สเุมตต์ ปจุฉำกำร สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ

808 สรุพงษ์ บรรจงมณี

809 สรุพล  ฉลำดคิด

810 สรุพล ชณุหบณัฑิต กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

811 สรุศกัดิ์ ทองสกุดี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนบน

812 สรุศกัดิ์ สีชมุ

813 สรัุญชนำ ไชยประทมุ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนเเหง่ชำติทำงทะเลท่ี 4 จ.ตรำด

คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

บริษัท วิชโูอ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกดั

ศนูย์วิจยัและพฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั จ.ภเูก็ต

สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล  ม.บรูพำ จ.ชลบรีุ

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรีธรรมรำช



814 สรัุตตำ บญุสมบรูณ์สกลุ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

815 สรุำงคนำ ทวัะนำพญำ กลุม่พิพิธภณัฑ์สตัว์และพืชทะเล ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

816 สริุยณัห์ สำระมลู ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ

817 สริุยำภรณ์ เชยชม มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

818 สริุยำ สเุทวพร

819 สรีุย์วลัย์ พนัธุระ คณะสตัวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

820 สวุรรณ พิทกัษ์สินธร

821 สหุทยั ไพรสำนฑ์กลุ สำำนกังำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพฯ

822 เสฐียรพงษ์ เกียงสภุำ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเลจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

823 เสำวลกัษณ์ ขำวแสง

824 แสงจนัทร์ วำยทกุข์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

825 โสพิศ แก้วนพรัตน์

826 โสภำวดี  เมืองฮำม พิพิธภณัฑ์ธรรมชำติวิทยำ เกำะและทะเลไทย

827 หทยัชนก คำำกมัพล คณะประมง ภำควิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน

828 หทยัมำศ วรรณ์รัตน์ สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้จฬุำลงกรณ์ จงัหวดัชลบรีุ

829 หทัยำ จิตรพสัตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

830 อณศัยำ ดีสขุ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ศนูย์รังสิต จ.ปทมุธำนี

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี4 จ.ตรำด

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 3 จงัหวดัตรัง

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอำ่วไทยตอนลำ่ง จ.สงขลำ



831 อดิเทพ ชยัเอียด มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

832 อดิเรก มำกผล สถำบนัทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ัง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

833 อดิเรก มีทรัพย์ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก

834 อดิศร  เจริญวฒันำพร ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

835 อดิศกัดิ์ สยุเเก้ว มหำวิทยำลยัรำชภฎั ภเูก็ต

836 อติชำต อินทองคำำ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

837 อนวชั ไทรทอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหิดล

838 อนนัต์ สทุธิพล ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

839 อนนัทญำ แสนสวสัดิ์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก

840 อนกุลู บรูณประทีปรัตน์ ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

841 อนชุ เหนือคลอง มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภเูก็ต

842 อนชุำญ พนกัศรี มหำวิทยำลยัรังสิต คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

843 อนเุทพ ภำสรุะ

844 อนรัุกษ์ ลกูอ้น ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จงัหวดัสมทุรปรำกำร

845 อนวุฒัน์ ยินดีสขุ

846 อนสุรำ เขียวแสงนิล มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

847 อนสุรำ ช่วยสงค์

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ จ.ชลบรีุ

มหำวิทยำลยัรำชภฏัอบุลรำชธำนี จ.อบุลรำชธำนี

สำำนกังำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังท่ี 5



848 อโนชำ สขุสมบรูณ์

849 อภิช ทบัทอง มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

850 อภิชำญ ทองกระจ่ำง ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหำนคร

851 อภิชำติ เนียมวงษ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

852 อภินนัท์ สีเสน

853 อภิสิทธ์ิ เจริญกลู

854 อภิสิทธ์ิ มัน่พิริยะกลุ บริษัทไซแอนติฟิคโปรโมชัน่

855 อมรรัตน์ กนกรุ่ง สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จงัหวดัชลบรีุ

856 อมรรัตน์  พรรัตนตรีภมิู 

857 อมรรัตน์ สำยเสียง สถำบนัวิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝ่ังทะเล และป่ำชำยเลน กรุงเทพฯ

858 อมรรัตน์ เหลก็พิมำย

859 อมรำวดี วิจิตร สำำนกังำนเลขำนกุำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กรุงเทพฯ

860 อรญำ หม่ืนขำำ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

861 อรเทพ มือเสือ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

862 อรพิณ ตัง้เสริมวงศ์ กรมอทุยำนแหง่ชำติ สตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพืช

863 อรภำ สวุฒัโน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง สำำนกอันรัุกษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

864 อรรชนีย์ บญุประกอบ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

คณะวิทยำศำสตร์ ม.บรูพำ จ.ชลบรีุ

ศนูย์ปฏิบติักำรอทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี 1 จงัหวดัชมุพร

70/16 หมู่ 7 ต.สรุศกัด์ิ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ

บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกดั

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ม.บรูพำ วิทยำเขตจนัทบรีุ



865 อรวรรณ  คำำรักษ์

866 อร ศิลปสถิตย์วงศ์

867 อรสำ ชลูะเอียด

868 อรอนงค์ เพ็งจำำรัส ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

869 อรอิงค์ เวชสิทธ์ิ คณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

870 อลงกรณ์ พฤกษำกร สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ จงัหวดัชมุพร

871 อลงกรณ์ พดุหอม หลกัสตูรวิทยำสำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

872 อลิษำ ศรีสวสัดิ์ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง

873 อลิษำ สหวชัรินทร์

874 อศลย์ มีนำภำ ภำควิชำวำริชศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

875 อคัรเดช   แหลมกำ ภำคชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัศรีนคริทรวิโรฒ กทม

876 อคัรัช  แสงอรุณ กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

877 องัคนำฏ นวนน่ิม สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำฯ   

878 องัศมุำลิน หวำนเสร็จ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ บำงเขน

879 องัสมุำลิน โสกเชือก กรมทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝ่ัง

880 อจัฉรำภรณ์ เป่ียมสมบรูณ์

881 อจัฉรำภรณ์ ศภุกำญจนกลุ คณะวิทยำศำสตร์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง จงัหวดัระยอง

2 ม. 6 ต.กำำแพงแสน อ.กำำแพงแสน จ.นครปฐม

วิชิตวิวอพำร์ทเม้นท์ 45/111 หมู่ 1 ตำำบลวิชิต อำำเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต

สจล.วิทยำเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ จ.ชมุพร

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผงัเมือง ม.ธรรมศำสตร์

สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้. จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 



882 อจัฉริยำ สวุรรณสงัข์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

883 อญัชนำ ประเทพ หน่วยวิจยัสำหร่ำยและหญ้ำทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

884 อญัชลี จนัทร์คง ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

885 อปัสร สอำดสดุ ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรธรณี

886 อมัไพวรรณ รวมก่ิงแก้ว

887 อยัยะ จนัทรศิริ

888 อยัลดำ สวุรรณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

889 อลัพิณฐั วิธำนยรูวฒัน์

890 อศัวิน  บวัช่วย

891 อำคีรัต อบัดลุกำเดร์

892 อำนภุำพ พำนิชผล สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

893 อำรมณ์ มจุรินทร์

894 อำรยำ แดงโรจน์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี

895 อำรียำ  ไทยโกษำ

896 อำรีส สมศกัดิ์

897 อำวธุ หมัน่หำผล สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยับรูพำ จงัหวดัชลบรีุ

898 อำำนำจ สขุสำำรำญ

ภ.วิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์ พลงังำนและสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง

คณะประมง วิทยำศำสตร์ทำงทะเล  ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จ. สมทุรปรำกำร

ภำควิชำภมูิศำสตร์ คณะอกัษรศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร จ.นครปฐม

องค์กำรพิพิธภณัฑ์วิทยำศำสตร์แหง่ชำติ เทคโนธำนี จ.ปทมุธำนี

93/6 หมู่2 ต.บ้ำนยำง อ.วดัโบสถ์ จ.พิษณโุลก

23/4 ม.3 ต.จะแหน อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ

32 ม.10 ต.มิตรภำพ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ



899 อิงค์กมนพชัร ไหมจุ้ย

900 อิงอร ทองคำำดี ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล จฬุลงกรณ์มหำวิทยำลยั

901 อิชฌิกำ ศิวำยพรำหมณ์ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

902 อินทชั  จนัทร์เพ็ง กรมทรัพยำกรธรณี

903 อิสระ ชำญรำชกิจ ศนูย์พฒันำกำรประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

904 อิสรำ อำศิรนนัต์

905 อิสรีย์ รัตนศรี กลุม่วิจยัควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมคำำแหง

906 อกุกฤษณ์ ปำนนพภำ

907 อดุม ทิมทอง

908 อดุมศกัดิ์ ดรุมำศ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

909 อทุยั แก้วเนิน ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยตอนกลำง

910 อทุยั คหูำพงศ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 

911 อเุทน จนัละบตุร

912 อมุำรินทร์ มจัฉำเกือ้ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำำไพพรรณี

913 อษุณีภำ เอมะวจันะ ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ

914 อษุำวดี เดชศรี ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังทะเลอนัดำมนั

915 เอกธิดำ ทองเดจ็ ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ ม.ธรรมศำสตร์ ศนูย์รังสิต

ศนูย์วิจยัและพฒันำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอำ่วไทยฝ่ังตะวนัออก จ.ระยอง

34  รำมคำำแหง 33 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ  กรุงเทพฯ

31 หมู่ 6 เมือง ต.มะขำมเตีย้ สรุำษฎร์ธำนี

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม



916 เอกนรินทร์ รอดเจริญ

917 เอกปวิชญ์ วงศ์ณทัปรำนนต์

918 เอกพจน์ ศรีฟ้ำ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม

919 เอกลกัษณ์ รัตนโชติ

920 เอนก  โสภณ สถำบนัวิจยัทรัพยำกรทำงนำำ้ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั กรุงเทพฯ

921 เอสรำ มงคลชยัชนะ วิทยำลยัพฒันำมหำนคร มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช 

922 โอภำส ชำมะสนธ์ิ

923 ฮมัดี ฮำรีหม๊ะ มหำวิทยำลยัรำชภฏัภเูก็ต

924 ฮำวำ พลูเพ่ิม มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์

925 Anastasia Shikunova Marine Science Camp

926 Felipe Mattos Marine Biodiversity Research Group, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,Bangkok

927 Napat Siriwat PassionGen

928 PUMPUANG SEAFDEC

929 Suraphatyothin Burananondt สมำคมสื่อสร้ำงสรรค์ฯ ภำคตะวนัออก

930 Tanawin Tangsuwongtai Chulalongkorn university

931 Teo Wee Fei Aaron Kasetsart University

932 Touchatorn Sutanyavinij BSAC Thailand

ภำควิชำวำริชศำสตร์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ ม. สงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ศนูย์ปฏิบติักำรณ์อทุยำนแหง่ชำติทำงทะเลท่ี๔ จ.ตรำด กรมอทุยำนฯ

หน่วยวิจยัสำหร่ำยและหญ้ำทะเล สถำนวิจยัควำมเป็นเลิศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแหง่คำบสมทุรไทย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลยัสงขลำ
นครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

ศนูย์วิจยัและพฒันำประมงอำ่วไทยตอนบน (สมทุรปรำกำร) จงัหวดัสมทุรปรำกำร



933 Wanchai Wongsudawan สถำบนัวิทยำศำสตร์ทำงทะเล

934 Weena KOEYPUDSA Chulalongkorn University
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