รำยชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ ำร่วมงำนประชุมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ครัง้ ที่ 6
ปรับปรุงข้ อมูลเมื่อ 24:00น.วันที่ 15 พฤษภำคม 2561

ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล

ที่อยู่/หน่วยงำน

1

กชกร มูลสถำน

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ

2

กชกร รัตนมำ

Research&Innovation for Sustainability center

3

กชภพ สุขผล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

4

กชรัตน์ หมื่นภักดี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

5

กนกพร บัวจันทร์

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

6

กนกวรรณ ทันสมัย

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน กรุงเทพฯ

7

กนกวรรณ รัตนมณี

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

8

กนกวรรณ สุขรักษ์

บริ ษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแตนท์ จำำกัด

9

กมล กลำ่ำแสง

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

10

กมลชนก ชีวะกุล

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

11

กมลพร พฒนศิริ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

12

กมลพรรณ ทิณวรรณ์

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่4 จ.ตรำด

13

กมลรัตน์ ยงเจริ ญ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีอำหำรสัตว์นำ ้ำชลบุรี

14

กมลวรรณ จงจิตต์

25 ม.2 ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมรำช

15

กรกฎ ชันประเสริ
้
ฐ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

16

กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

17

กรรณิกำร์ โชคชญำกิตติ์

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 5

18

กรรณิกำร์ ดวงมำลย์

ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ม. เกษตรศำสตร์ กรุงเทพ

19

กรอร วงษ์ กำำแหง

ภำควิชำสัตววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ

20

กริ่ งผกำ วังกุลำงกูร

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ

21

กฤตพร ลิขิตทรัพย์

70/16 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

22

กฤตภำส สุชำโต

คณะประมง ภำควิชำวอทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

23

กฤตยำ ชนะชนม์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

24

กฤติกร เศรษฐไกรกุล

64/3 หมู่ 11 ถนนลำดปลำเค้ ำซอย 6 แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ ำว กทม.

25

กฤษฏ์ นิคมจิตร

สำำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพฯ

26

กฤษณธร น้ อยใจนัก

121/122 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

27

กฤษดำกร เหมเวช

สถำนีวิจยั และพัฒนำประมงทะเลจังหวัดตรำด

28

กฤษดำ บำำรุงวงศ์

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ จังหวัดปทุมธำนี

29

กลวัชร จันทร์ หอม

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จังหวัดระยอง

30

กลิ่นผกำ ภูถำวร

หน่วยวิจยั จุลชีพในสิ่งแวดล้ อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพมหำนครฯ

31

กษิดิ์เดช คนเรี ยน

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

32

กัญจนพร วุฒิวรวงศ์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

33

กัตติกำ พัฒรำช

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

34

กัสมำ เจ๊ ะมะ

โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

35

กำญจนำ จันทวงค์

สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี วิชยั วิทยำเขต นครศรี ธรรมรำช จังหวัดนครศรี ธรรมรำช

36

กำญจนำ โมธินำ

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ ม.ธรรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธำนี

37

กำนดำ สุวรรณโชติ

ศูนย์วิจยั ทรัพยำกำรทำงทะเลและชำยฝั่ งตะวันออก ระยอง

38

กำนต์ชนก ดีพรหม

คณะวิทยำศำตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

39

กำนต์ชนิต พันเจริ ญ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

40

กำนต์ ศรี ใส

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

41

กำระเกด เทศศรี

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

42

กิตติชยั ทองเติม

กรมทรัพยำกรธรณี

43

กิตติ์ธญ
ั ญำ รังสีพฒ
ั นกรณ์

49/294 Discovery Bali-Hai ม.6 ถ.พระองค์เจ้ ำสำย ต.ลำดสวำย อ.ลำำลูกกำ จ.ปทุมธำนี

44

กิตติพงศ์ พัฒนำนุรัชต์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

45

กิตติพล มงคลงำม

ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะสังคมสำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

46

กิตติมำ บุษรำรัตน์

สำำนักอนุรักษ์ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

47

กิตติวรำ ศรแผลง

สถำบันทรัพยำกรทะเลแลชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

48

กิตติวรำ อยูเ่ ย็น

หน่วยวิจยั จุลชีพในสิ่งแวดล้ อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพมหำนครฯ

49

กิติธร สรรพำนิช

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

50

กุลกำนต์ ช่วยบำำรุง

129/1 หมู่3 ตำำบลนบปริ ง อำำเภอเมือง จังหวัดพังงำ

51

กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์

คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

52

กุลวรรณ โสรัจจ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

53

เกณิกำ ลิพนั ธ์

ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน ภำควิชำจุลชีววิทยำ

54

เกรี ยงกฤษ ช่ำงเหล็ก

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

55

เกรี ยงไกร เตชะโกสิต

6ซ.10 เกษมสำำรำญ 2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม.

56

เกรี ยงไกร สมคำำ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

57

เกศินี แกว่นเจริ ญ

มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน

58

กลุม่ สำขำวิชำเวชศำสตร์ ปริ วรรต Krung Thep Maha Nakhon

59

เกษตรศิลป์ คนชม
เกียรติศกั ดิ์ ไชยเดช

60

เกียรติศกั ดิ์ ยกเส้ ง

สำขำ วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำตร์ และเทคโนโลยีกำรประมง มทร. ศรี วิชยั วข. ตรัง

61

แก้ วหทัย สำำโรงทอง

SCG Chemicals

62

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

63

ขนิษฐำ บัวแก้ ว

ภำควิชำชีววิทยำประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

64

ขนิษฐำ สุทธิพล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

65

ขรัญชัย ปำกนำ ้ำ

ศูนย์วิจยั ทรัพยำกรทสงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

BSAC Thailand

66

ขวัญกมล ขุนพิทกั ษ์

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

67

ขวัญกมล เขียวพุม่ พวง

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

68

ขวัญจิรำ ชุ่มชื่น

ด่ำนตรวจสัตว์นำ ้ำจังหวัดชลบุรี

69

ขวัญชนก คชเวช

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

70

ขวัญทิพย์ พงษ์ ประพันธ์

หอพัก เอ็น.พี.เอส ทำวเวอร์ อพำร์ ทเมนท์ เลขที่ 118/23 ซ.งำมวงศ์วำน 22 ถ.งำมวงศ์วำน ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

71

ขวัญภิรมย์ นกเทศ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

72

แขวลี วิบลู ย์กิจ

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

73

คงดำำรงสกุล

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

74

คงไผท ศรำภัยวำนิช

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปรำกำร

75

คชำภรณ์ เจตนำวณิชย์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

76

คณิตพันธุ์ ยำจิตร์

248 ถนนบำงแสนสำย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

77

คณิสร ล้ อมเมตตำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี จ.จันทบุรี

78

คเณศ แฝงศรี คำำ

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้ งเข้ ำ-ออกเรื อประมง จันทบุรี

79

ควรศิริ ศีลภิญโญ

มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

80

คำำรณ ใสกระจ่ำง

มหำวิทยำลัยบูรพำ

81

จงกลณี จงอร่ำมเรื อง

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ บำงแสน ชลบุรี

82

จตุพร สุขหนำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

83

จตุรงค์ คงแก้ ว

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

84

จรวย สุขแสงจันทร์

คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

85

จรัสศรี อ๋ำงตันญำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จังหวัดภูเก็ต

86

จริ ยำ กำหยี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

87

จริ ยำ ฐิ ติเวศน์

Southeast Asia START Regional Center

88

จริ ยำวดี สุริยพันธุ์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

89

จริ ยำ ศรเกลี ้ยง

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

90

จักรพงษ์ ฐำนสันโดษ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

91

จันทร์ จรัส วัฒนะโชติ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

92

จันทร์ มณี ปั ญญำไว

หน่วยวิจยั สำหร่ำยเเละหญ้ ำทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

93

จันทร์ สว่ำง งำมผ่องใส

ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ ำนเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล

94

จำรวี เลิกสำยเพ็ง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ ำนนำ พิษณุโลก

95

จำรวี สำยบัว

คณะสัตวศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

96

จำรุปภำ วะสี

84 ถ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ ำ 4 บำงยี่ขนั บำงพลัด กทม.

97

จำรุพงศ์ มำกทุง่ คำ

ศูนย์วิจยั เเละพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

98

จำรุมำศ เมฆสัมพันธ์

ภำคชีววิทยำประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

99

จำรุวรรณ คำำแก้ ว

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

100

จำรุวรรณ มะยะกูล

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ม สงขลำนคริ นทร์

101

จำรุวฒ
ั น์ นภีตะภัฏ

25/413 ม.บัวขำว ซอย 37 ถนนรำมคำำแหง ซอยรำมคำำแหง 174 มีนบุรี กรุงเทพฯ

102

จำำเริ ญ บัวเรื อง

หน่วยวิจยั จุลชีพในสิ่งแวดล้ อมทำงทะเล สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

103

จิดำภำ กล้ ำกสิกิจ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.จันทบุรี

104

จิดำภำ เขียวขำำ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

105

จิตรำ ตีระเมธี

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

106

จิตรำภรณ์ ฟั กโสภำ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

107

จินตนำ นักธรรม

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

108

จินตนำ สและน้ อย

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

109

จิรพร เจริ ญวัฒนำพร

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

110

จิรวรรธ ทับสีรัตน์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

111

จิรสุดำ นำคเอี่ยม

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บูรพำ จ.ชลบุรี

112

จิระเดช เฉลิมวุฒิ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

113

จิระพงศ์ จีวรงคกุล

มูลนิธิเอ็นไลฟ

114

จิรัชญำ แต้ เจริ ญ

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

115

จิรำธิป สวนทอง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

116

จิรำรัตน์ เรี่ ยมเจริ ญ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

117

จีระวรรณ เมอมะนำ

กรมทรัพยำกรธรณี กทม.

118

จีรำพร ฟูวฒ
ุ ิ

41/14 ม.9 ต.บำงพระ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

119

จุฑำภรณ์ ทองปั น้

ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร

120

จุฑำมำศ กล่อมทอง

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง ม.วลัยลักษณ์

121

จุฑำมำศ พุทธยำกูล

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

122

จุฑำมำศ ศุภพันธ์

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรี ธรรมรำช จ.นครศรี ธรรมรำช

123

จุติพร สำเหล้

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

124

เจตดิลก ฐิ ติอชั ฌำสัย

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขต หำดใหญ่

125

เจนจิรำ สุดปรำง

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

126

เจนวิทย์ ธรรมวิจำรณ์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

127

เจริ ญมี แช่มช้ อย

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

128

เจษฏ์ เกษตระทัต

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

129

เจษนุวฒ
ั น์ ด่ำนลำพล

บริ ษัท อัลจีบำ จำำกัด

130

ฉลวย มุสิกะ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

131

ฉัตรชัย พฤกษชำติ

สำำนักอนุรักษ์ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

132

ฉัตรธิดำ ชำมนตรี

67/65 หมู่ 5 Capetown ตึก B ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี

133

ฉัตรสุดำ คงเพ็ง

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

134

เฉลิมรัฐ แสงมณี

Phuket Marine Biological Center

135

ชญำนิน ทศกฎไพรี

17/1 ม.6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

136

ชฎำพร นุชจังหรี ด

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บูรพำ จ. ชลบุรี

137

ชฎำรัตน์ วงษ์ ดนตรี

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

138

ชนกพร คำำพระ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

139

ชนกพร จันทรขันตี

สำำนักอนุรักษ์ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

140

ชนม์ชิตำ คงจันทร์

สถำนีวิจยั สัตว์ทะเลอ่ำงศิลำ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

141

ชนม์ ภู่สวุ รรณ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

142

ชนรดี ทองสร้ ำง

อุทยำนแห่งชำติแหลมสน

143

ชนวัฒน์ ตันติวรำนุรักษ์

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ บำงแสน ชลบุรี

144

ชนัญชิดำ พิชญนิตินยั

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมรำช

145

ชนัญญำ พินศรี

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

146

ชนัญลญำ ธรรมเกษร

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ

147

ชนัดดำ เกตุมำ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

148

ชนำกำนต์ บุญศรี ภมู ิ

กองควบคุมกำรประมงนอกน่ำนนำ ้ำและกำรขนถ่ำยสัตว์นำ ้ำ กรมประมง

149

ชมดำว ขำำจริ ง

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลันรำชภัฏเพชรบุรี

150

ชยำภรณ์ ปิ ยะวัฒนกุล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพฯ

151

ชลประพัฒน์ ผลมะขำม

ภ.วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

152

ชลอ รำชเดิม

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

153

ชลัช แจ่มใส

กองทัพน้ อยที่ 1 / กอ.รมน.ภำค 1

154

ชลันธร จันทร์ สขุ

ส่วนจัดกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล สำำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติสตั วืป่ำและพันธุ์พืช

155

ชลำทิพ จันทร์ ชมภู

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

156

ชลิตำ มุสิกรัตน์

บริ ษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกัด กรุงเทพฯ

157

ชลิตำ ล่ำสมบูรณ์

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

158

ชลี ไพบูลย์กิจกุล

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.จันทบุรี

159

ชวลิต วิทยำนนท์

มูลนิธิสืบนำคะเสถียร

160

ชวัลรัตน์ ภมรพงษ์

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ม.บูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

161

ชัชวิน เพชรเลิศ

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

162

ชัยณรงค์ ชำญพิพฒ
ั น์กลุ

บจก.ไทยวำแลบบอรำทอรี่

163

ชัยณรงค์ เรื องทอง

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร

164

ชัยณรงค์ สืบสังข์

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ ธำนี

165

ชัยยุทธ เจริ ญผล

ภำควิศวกรรมสำำรวจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

166

ชำญณรงค์ หนูเหมือน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

167

ชำตบุษย์ เฉิดสกุลกิจ

มหำวิทยำบูรพำ วิทยำเขต จันทบุรี

168

ชำตรี วิระสิทธิ์

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จังหวัดเชียงใหม่

169

ชำลิสำ ปิ ยะบรรหำร

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

170

ชิดชนก น้ อยผำ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน

171

ชินกร ทองไชย

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

172

ชินกร พูนพิน

บริ ษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกัด

173

ชินกฤต วงศ์คณ
ุ ำนุสรณ์

คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำ ชีววิทยำ มหำวิทยำลัยบูรพำ

174

ชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว

สำำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

175

ชื่นมณี แสงทอง

199 หมู่ที่ 2 ตำำบลกำำแพงแสน อำำเภอกำำแพงแสน จังหวัดครปฐม

176

ชุตำภำ คุณสุข

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

177

ชุติกำญจน์ ศิริ

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

178

ชุติพร สุวรรณะ

โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

179

ชุติมณฑน์ ภู่นภำอำำพร

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

180

ชุติวตั ญำติพฒ
ั น์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

181

ชุมพล คงนคร

อำคำรศูนย์เครื่ องมือฯ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมรำช

182

ชุมศักดิ์ พฤษำพงษ์

แพทยสมำคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

183

ชุลีพร พุฒนวล

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

184

ชูชยั เรื องจรูญ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

185

เชำวลีย์ ใจสุข

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ ำนนำ น่ำน จ.น่ำน

186

ซุกรี หะยีสำแม

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตปั ตตำนี

187

ฐำนิต ต้ นสำลี

7/1 หมู่6 ตำำบลหำดเจ้ ำสำำรำญ อำำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

188

ฐำนิศำ แซ่องั ้

Servescience

189

ฐำปนีย์ เพ็งถำ

กรมทรัพยำกรธรณี

190

ฐิ ติมำ นิยมศิลป์ชัย

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

191

ณปภัช เหลืองขมิ ้น

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

192

ณภษร สุวรรณโณ

ศูนย์วิจยั ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออกระยอง

193

ณรงค์ฤทธิ์ เลิศเกษตรวิทยำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

194

ณรงค์ฤทธิ์ เหลืองดิลก

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำ ้ำและกำรเกษตร

195

ณรงค์ อึ ้งกิมบ้ วน

คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

196

ณัชชำ สุพวำนิช

50/32 ม.2 ต. บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยำ

197

ณัฎฐ์ นภัส ทองใบ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

198

ณัฐกร ผะสำรพันธ์

182 หมู่ 1 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

199

ณัฐกำญจน์ วงศ์ฟู

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

200

ณัฐกิตติ์ ศิริเลิศ

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทย่เขตจันทบุรี

201

ณัฐชพงศ์ เทียบตำ

ส่วนจัดกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล สำำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กรุงเทพมหำนคร

202

ณัฐชยำ บุญมำ

ฉลวยอพำร์ ตเม้ นท์ 6/2 ถ.บำงแสนสำย4ใต้ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

203

ณัฐดนัย ชูเกษม

อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะระนอง

204

ณัฐธิดำ จันทศิริ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

205

ณัฐธิดำ ธรรมกิรติ

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง

206

ณัฐธิพำพร บุญฤำชำ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

207

ณัฐนนท์ สุชำติกลุ วิทย์

59/200 ม.4 ถ.หนำมแดง-บำงพลี ต.บำงแก้ ว อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร

208

ณัฐพล ถนัดช่ำงแสง

คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยรังสิต

209

ณัฐพล พืชพันธุ์

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

210

ณัฐภพ จันเทพำ

11/184 ภัทรคอนโด ซ.งำมวงศ์วำน 23 ต.บำงเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

211

ณัฐภรณ์ ตุ้มทอง

ส่วนจัดกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล สำำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติสตั ว์ป่ำและพันธุ์พืช

212

ณัฐภำณินี ถนอมศรี เดชชัย

คณะสหเวชศำสตร์ ม.บูรพำ

213

ณัฐมณฑน์ กุจิ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

214

ณัฐริ กำ บัวเพชร

254 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

215

ณัฐริ นทร์ วงศ์ธรรมวำนิช

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

216

ณัฐวดีกิติกำนต์ ขุนรักษำพล

มหำวิทยำลัยบูรพำ

217

ณัฐวดี บันติวิวฒ
ั น์กลุ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง จังหวัดชุมพร

218

ณัฐสิทธิ์ จำำรัสฉำย

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

219

ณัฐสุดำ เปรมประเสริ ฐ

92/26

220

ณิชนันทร์ นิลเกิด

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

221

ณิชำกร ภู่ขจร

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

222

ณิษำ สิรนนท์ธนำ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

223

ดนัย ภู่เกษมสมบัติ

คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยรังสิต

224

ดรุณวรรณ ชื่นบุบผำ

สำำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

225

ดวงรัตน์ สุกลดิษฐ์

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน กรุงเทพฯ

226

ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริ ญสุข

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

227

ดำำรงค์ศกั ดิ์ น้ อยเจริ ญ

สำำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ และทรัพยำกร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมรำช

228

ดิษย์อร อิทธิอริ ยสุนทร

สำำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพฯ

229

ดุษฎี หลีนวรัตน์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

230

ตระกำรตำ ไชยอิน

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

231

ตรี ยดำ ตรี มรรคำ

มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน

232

ตะวัน น้ อยพำรำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

233

ตะวัน ผลำรักษ์

บริ ษัท Devdronemapper

234

เตือนใจ พันธ์ธร

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 8

235

แถมพันธ์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

236

ทรงเผ่ำ สมัชชำนนท์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสร์ กรุเทพฯ

237

ทรรศิน ปณิธำนะรักษ์

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

238

ทวีเกียรติ อมรปิ ยะกฤษฐ์

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปรำกำร

239

ทวีศกั ดิ์ กรี ไกรนุช

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

240

ทัพประดิษฐ์ มิตรเปรี ยญ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

241

ทัศน์ศรันย์ ชีพวรรณ

Passion gen

242

ทัศพร กำญจนเรขำ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร

243

ทัศภูมิ ปั่ นทอง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต บำงเขน

244

ทิฆมั พร กรรเจียก

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

245

ทิฆมั พร ว่องธวัชชัย

142 ม.5 ต.ไม้ ฝำด อ.สิเกำ จ.ตรัง

246

ทิพปภำ ฤทธิรุณ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

247

ทิพย์วิภำ มีไชย

19/6 ม.10 ต.ท่ำช้ ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี

248

ทิพย์สดุ ำ ชงัดเวช

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

249

ทิพวรรณ ช่อทองหลำง

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

250

ทิพวรรณ บุญเพ็ชร

สถวบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำและศูนย์ฝึกนิสิต จุฬำฯ

251

ทิพวิมล รัตนะวงวำล

Phuket Marine Biological Center

252

ทิพำมำศ อุปน้ อย

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

253

ทิยดำ ปิ ยะวงษ์ ณรัตน์

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

254

ทิวำวรรณ มีชิน

41/14 ม.9 ตำำบลบำงพระ อำำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี

255

ไทยถำวร เลิศวิทยำประสิทธิ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

256

ธงชัย เฟำสันเทียะ

วิทยำลัยเทคโนโลยีทำงทะเลแห่งเอเชีย

257

ธชณัฐ ภัทรสถำพรกุล

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

258

ธนกร เสงี่ยมวงษ์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

259

ธนกร อุบลแย้ ม

ภำควิชำ วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำฯ

260

ธนกฤต คุ้มเศรณี

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลมหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

261

ธนพรรณ ชมชื่น

ศูนย์พฒ
ั นำและวิจยั ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก (จ.ระยอง)

262

ธนพรรณ เสียงแจ่ม

คณะสหเวชศำสตร์ ม. บูรพำ

263

ธนพล กุมภิโร

อุทยำนแห่งชำติลำำนำ ้ำกระบุรี จ.ระนอง

264

ธนภัทร กลับชุ่ม

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

265

ธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์

ภำควิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กทม.

266

ธนภัทร ประเสริ ฐผล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

267

ธนภัทร ศรี กลำ่ำ

กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรื อ

268

ธนวัฒน์ มะลิวลั ย์

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

269

ธนวันต์ ผำดำำ

เมืองงำมพร้ อบเพอร์ ตี ้ จำำกัด 12/22 ซอย4 ถ.บำงแสนสำย3 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

270

ธนะภัทร์ บำำรุงพนิชถำวร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ

271

ธนัสพงษ์ โภควนิช

ภำควิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

272

ธนำ ยิ่งเจริ ญ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กทม.

273

ธนิกำนต์ บัวทอง

41/14 ม.9 ต.บำงพระ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี 20110

274

ธนินทร์ โคตรทม

สำำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพฯ

275

ธนินทร์ สังขดวง

สำขำวิชำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

276

ธนิสร อินทรัตน์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

277

ธเนตร วรรณรังษี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน จ.สมุทรสำคร

278

ธเนศ ศรี ถกล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนล่ำง (สงขลำ) จ.สงขลำ

279

ธมนัย ประวีณวงศ์วฒ
ุ ิ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

280

ธรรมศักดิ์ ยีมิน

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

281

ธรำวิทญ์ วุธิรักษ์

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

282

ธวัชชัย นำอุดม

คณะวิทยำศำสตร์ และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตสระแก้ ว

283

ธวัลรัตน์ กอบเกียรติถวิล

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง ม.สงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

284

ธัชพล กำระเกตุ

คณะเกษตรศำสตร์ ฯ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

285

ธัญญำภรณ์ บำำรุงศรี

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร

286

ธัญญำรัตน์ ภักดี

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

287

ธัญพิสิษฐ์ เสนีย์ศรี สกุล

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

288

ธัญลักษณ์ เสือสี

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

289

ธัญวรัตน์ แสงเกื ้อหนุน

ภำควิชำชีววิทยำ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

290

ธันย์ชนก ศิริรักษ์

คณะเภสัชศำสตร์ ม บูรพำ

291

ธันยพร พูลสวัสดิ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง จ.ชุมพร

292

ธันยำพร บุญเขียว

มหำวิทยำลัยบูรพำ

293

ธำนี ดำวเรื อง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี บำงขุนเทียน กรุงเทพฯ

294

ธิดำรัตน์ แก้ วสำยตำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

295

ธิลำวรรณ อำจนนลำ

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

296

ธิวำพร โตเจริ ญมัน่ คง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

297

ธีรดำ น้ อยถนอม

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

298

ธีรไนย เพ็ชรโสม

อุทยำนแห่งชำติธำรโบกขรณี

299

ธีรพงษ์ พิทกั ษ์ ผล

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

300

ธีรวัตร เปรมปรี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

301

ธีระเดช บัวจันทร์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

302

ธีระพงษ์ พริ กชูผล

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

303

ธีระศีกดิ์ สรวมชีพมำเสือ

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

304

ธุวชิต แฉล้ มเขตต์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

305

นก มำลัยแดง

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

306

นงนุช ตังเกริ
้ กโอฬำร

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

307

นฐชำ ช่ำงเพ็ชรผล

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.จันทบุรี

308

นทีพฒ
ั น์ พึง่ พรหม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ กรุงเทพฯ

309

นพกฤตภณ ภู่พงษ์ พนั ธ์

คณะเทคโนโลยีทำงทำงเล มหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตจันทบุรี

310

นพเกษ ลำภไพสิฐพิทยำ

มหำวิทยำลัยบูรพำ

311

นพดล สมจิตต์

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปรำกำร

312

นพวรรณ เหมือนมี

กรมประมง

313

นภัทร รุ่งเดชวรำวิช

78 ซอยลำดพร้ ำว83 แขวงคลองเจ้ ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กทม.

314

นภำขวัญ แหวนเพชร

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

315

นภำ ตังเตรี
้ ยมจิตมัน่

ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

316

นภำพร นิ่มสุวรรณ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

317

นภำพร เลียดประถม

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

318

นรรฐภัทร ไชยศรี มณีพรรณ

10/742 นวมินทร์ 93

319

นรำรัตน์ จันทรวำสน์

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน

320

นริ นทร์ รัตน์ คงจันทร์ ตรี

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

321

นริ ศรำ คล้ ำยหิรัญ

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศนู ย์รังสิต จ.ปทุมธำนี

322

นริ ศรำ จันทปฐมอรุณ

คณะสัตวศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตเพชรบุรี

323

นฤมล กรคณิตนันท์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน จ.สมุทรสำคร

324

นฤมล จันทร์ งำม

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

325

นฤสรณ์ เพิ่มทรัพย์

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 4 จ.ตรำด

326

นลินี ทองแถม

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน ภูเก็ต

327

นวลกันยำ สถิรพงษะสุทธิ

คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล

328

นัชชำ สุขขี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

329

นัทธ์ริษำ ทัตภูสินวัฒน์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีอำหำรสัตว์นำ ้ำชลบุรี

330

นันต์ธิกำ กิจสม

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

331

นันทภัค โพธิสำร

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

332

นันทิมำ เดชวิชิต

มหำวิทยำลัยบูรพำ

333

นำริ นทร์ จันทร์ สว่ำง

ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (ศคช.) สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จ. ปทุมธำนี

334

นำรี รัตน์ จันทร์ จำำปำ

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 8

335

นำ ้ำฝน อิ่มสำำรำญ

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปรำกำร

336

นิชำดำ บุญเรื อง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

337

นิตญำ ลุนสมบัติ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กทม.

338

นิติ พำนิชเกษม

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธำนี

339

นิธิศ ธรรมแสงอดิภำ

ศูนย์วิจยั กำรย้ ำยถิ่นแห่งเอเชีย สถำบันเอเชียศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

340

นิพทั ธ์ ส้ มกลีบ

บมจ.ทีม คอนซัลติ ้ง เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์

341

นิภล จันทขวัญ

158 ม.8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลำ

342

นิภำพร ก้ ำนทอง

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

343

นิลธุอร ทองภิรมย์สนั ติ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

344

นิศำรัตน์ มุสิแก้ ว

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

345

นิสรำภรณ์ เพ็ชร์ สทุ ธิ์

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพฯ

346

นิสำกร วิเวกวินย์

สำำนักงำนเทศบำลเมืองแสนสุข

347

นิสำนำรถ กระแสร์ ชล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ จ.ชลบุรี

348

นุกลู สังขโยค

กรมประมง

349

นุชจรี พิสมัย

อุทยำนวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย จ.ปทุมธำนี

350

บงกช วิชำชูเชิด

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ม.เกษตรศำตร์ กำำแพงแสน จ.นครปฐม

351

บรรณรักษ์ เสริ มทอง

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 4 (เพชรบุรี)

352

บรรณวิชญ์ จุลพล

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม สำขำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ ธำนี

353

บัญชำ นิลเกิด

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.จันทบุรี

354

บัณฑิต ติรชุลี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี บำงขุนเทียน กรุงเทพฯ

355

บัณฑิต อังกูรวัฒนะ

90/2 ม.6 ต.พระยำบันลือ อ.ลำดบัวหลวง จ.อยุธยำ

356

บัลลังก์ เนื่องแสง

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

357

บุณฑริ กำ กุลไนยชน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

358

บุณฑิกำ อินทะริ ง

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จังหวัดภูเก็ต

359

บุษกร พิมพ์

มูลนิธิพื ้นที่ช่มุ นำ ้ำไทย จ.ชลบุรี

360

เบญจภรณ์ มณีโชติ

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

361

เบ็ญจมำศ ไพบูลย์กิจกุล

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.จันทบุรี

362

เบญจมำศ มีทรัพย์

ภำควำริ ชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

363

เบญจวรรณ คชเสนี

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

364

เบญจวรรณ ชิวปรี ชำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ชลบุรี

365

เบญจวรรณ ไชยวงศ์

คณะเกษตรศำสตร์ และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วข.บำงพระจ.ชลบุรี

366

เบญจวรรณ นำหก

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

367

เบญจวรรณ ประไพร

สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.)

368

ปกรณ์ หลำำสวัสดิ์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

369

ปฏิภำณ พุม่ พวง

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

370

ปฐมพงศ์ พรำมณีโชติ

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง

371

ปฐมพงศ์ รัตนประสำท

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

372

ปฐมพงศ์ หวังสม

มหำวิทยำลัยบูรพำ

373

ปฐมำภรณ์ กระจ่ำงโพธิ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

374

ปรมินทร์ ภูนฤมิต

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

375

ประจวบ ฉำยบุ

คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงนำ ้ำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

376

ประจวบ โมฆรัตน์

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 10

377

ประเดิม อุทธยำนมณี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

378

ประนอม ชุมเรี ยง

ศูนย์วิจยั และถ่ำยทอดเทคโนโลยีทรัพยำกรป่ ำชำยเลน ที่ ๖ (สตูล) กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

379

ประพัฒน์ วงศ์ศิริพฒ
ั นำ

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง

380

ประไพ

ศูนย์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สถำบันวิจยั วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธำนี

381

ประภำพร แสงกำญจนวนิช

คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

382

ประวิตร เพิ่มพงษ์ พิพฒ
ั น์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

383

ประวิทย์ โตวัฒนะ

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

384

ประสำน แสงไพบูลย์

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

385

ประสำร อินทเจริ ญ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

386

ประเสริ ฐ โศภน

คณะสหเวชศำสตร์ ม. บูรพำ

387

ปรัชญำ จันทร์ หอม

บริ ษัท วิชโู อ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกัด

388

ปรำณี นิมิบตุ ร

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

389

ปรำรพ แปลงงำน

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล ที่ 2 จ.ภูเก็ต

390

ปริ ญญำภรณ์ หลงละเลิง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

391

ปริ ญญำ วิไลพันธ์

บริ ษัท ศูนย์วิทยำศำสตร์ เบทำโกร จำำกัด

392

ปริ ยำภัทร สำขำกรณ์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

393

ปริ วิวฒ
ั น์ มำนะจิตร์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

394

ปรี ยำพร จิระวงษ์ ถำวร

กองอุตนุ ิยมวิทยำ กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรื อ

395

ปรี ยำภรณ์ ไกรยะนุช

ศูนย์วิทยำศำสตร์ เพื่อกำรศึกษำ

396

ปรี ยำภรณ์ สมศรี แสง

30/19 ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมือง จ.ระยอง

397

ปวัตร กำญจนะวงศ์

40/33 ม.1 ต.ท่ำช้ ำง อ.เมือง จ.จันทบุรี

398

ปวีณ์นชุ เตปิ น

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลฯ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

399

ปวีณำ ตปนียวรวงศ์

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ

400

ปั ทมำ เชำวนำนำนนท์

สำำนักนำยกรัฐมนตรี

401

ปั ทมำ ซำตะนัย

สำำนักงงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม

402

ปั ทมำ ทองกอก

ศูนย์วิทยำกำรขันสู
้ งเพื่อเกษตรและอำหำร หน่วยวิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสิ่งแวดล้ อมทำงนำ ้ำ คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กรุงเทพฯ

403

ปั ทมำ วิริยพัฒนทรัพย์

ภำควิชำประมง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

404

ปั ทมำ สิงหรักษ์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

405

ปำณิสรำ จิตต์แก้ ว

สำขำเทคโนโลยีดำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

406

ปำริ ฉตั ร สังข์ทอง

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตปั ตตำนี

407

ปำริ ชำติ ชุมทอง

ห้ องปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ สวทช.

408

ปำริ ชำติ นิยมไทย

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

409

ปิ ติ อำ่ำพำยัพ

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ

410

ปิ่ นฤทัย ฤคดี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

411

ปิ ยธิดำ อุณหคงคำ

HTB center เลขที่ 2208,2210 ซอยริ มสวน แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ

412

ปิ ยพรรณ แม้ นกลิ่นเนียม

640/7 ถ.สำมัคคี ต.ท่ำทรำย อ.เมือง จ.นนทบุรี

413

ปิ ยพรรณ เหมนุกลู

หน่วยวิจยั ปะกำรังและสัตว์พื ้นทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ จ.สงขลำ

414

ปิ ยมำลย์ ศรี สมพร

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำ ้ำและกำรเกษตร

415

ปิ ยรัตน์ คุ้มรักษำ

บริ ษัทวรพันธรัชต์ จำำกัด จ.ชลบุรี

416

ปิ ยวรรณ หัสดี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนบน จ.สมุทรปรำกำร

417

ปิ ยวัฒน์ ปองผดุง

คณะเกษตรศำสตร์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

418

ปิ ยศักดิ์ แสงไพบูลย์

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

419

ปิ ยะ โกยสิน

BSAC Thailand

420

ปิ ยะณัฎฐ์ วงศ์จำำรัส

กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรื อ

421

ปิ ยะดำ ทวิชศรี

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

422

ปิ ยะดำ วงศ์ภกั ดี

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

423

ปิ ยะลำภ ตันติประภำส

หน่วยวิจยั สำหร่ำยทะเล และหญ้ ำทะเล สถำนวิจยั ควำมเป็ นเลิศควำมหลำกกหลำยทำงชีวภำพแห่งคำบสมุทรไทย คณะวิทยำศำสตร์ ม.สงขลำนคริ นทร์
อ.หำดใหญ่ จ. สงขลำ

424

ปิ ยำภรณ์ คล้ ำยคำำ

26ม.2ต.นำเตย อ.ท้ ำยเหมือง จ.พังงำ

425

ปุญญำวีร์ ศรี สนั เทียะ

บริ ษัท ตรี ทศ ทรี -เจอเนอเรชัน่ จำำกัด กรุงเทพฯ

426

เปรมณัช ขุนปั กษี

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

427

เปรมฤดี นุ่นสังข์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมรำช

428

ผำณตำ เอี ้ยวซิโป

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

429

ผำณิต ภัยผ่องแผ้ ว

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

430

ผุสดี ชื่นฉำ่ำ

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

431

เผชิญโชค จินตเศรณี

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

432

เผดิมศักดิ์ จำรยะพันธุ์

หลักสูตรสหสำขำวิชำกำรบริ หำรกิจกำรทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

433

เผ่ำเทพ เชิดสุขใจ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

434

พงศ์ศิริ พูลเพิ่ม

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

435

พงษ์ เทพ นิ่มนวล

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

436

พงษ์ รัตน์ ดำำรงโรจน์วฒ
ั นำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

437

พงษ์ วิทิต จือเหลียง

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

438

พชร เพ็ชรประดับ

สำขำ วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำตร์ และเทคโนโลยีกำรประมง มทร. ศรี วิชยั วข. ตรัง

439

พชรมน ศรี พนู พันธ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

440

พนธิภำ เลือดนักรบ

Southeast Asian Fisheries Development Center

441

พรชนก ยิ่งนคร

บริ ษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกัด

442

พรชนก วีริยำนันท์

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

443

พรทิพย์ สุขสุวรรณ

สถำนแสดงพันธุ์สตั ว์นำ ้ำภูเก็ต

444

พรทิวำ คงช่วย

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

445

พรเทพ พรรณรักษ์

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กทม.

446

พรนิภำ ล้ อมน้ อย

82 ม.4 ต.ทรำยทอง อ.บำงสะพำนน้ อย จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

447

พรประภำ พำนบัว

มหำวิทยำลัยบูรพำ

448

พรพนำ เพชรศรี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกำรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

449

พรพรรณ นนทะศรี

964/1 ซอยตำกสิน 20 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร

450

พรพรรณ สุขมุ พินิจ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี จ.จันทบุรี

451

พรพรรณ อร่ำมแสงเทียนชัย

คณะวิทยำศำตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

452

พรพิมล คีรีรัตน์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

453

พรพิมล แตงตำล

169/39 ม. 7 ต. ทุง่ สุขลำ อ. ศรี รำชำ จ. ชลบุรี

454

พรพิมล พิมลรัตน์

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ -ชุมพร จ.ชุมพร

455

พรรณรำย พรรณศิริ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์

456

พรสวรรค์ กลำ่ำจันทร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

457

พฤทธิพงศ์ เพชรช่วย

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

458

พลชำติ โชติกำร

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

459

พลอยไพลิน รังษี ธรรมปั ญญำ

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 4 จังหวัดตรำด

460

พลอยรุ้ง มำประเทียบ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

461

พลอย วจนำนนท์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

462

พลอยสิรินทร์ แสงมณี

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

463

พัชยำ แก่นโชติกลุ

มหำวิทยำลัยบูรพำ

464

พัชรภำ สว่ำงวงศ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

465

พัชรำภรณ์ เยำวสุต

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน จ.สมุทรสำคร

466

พัชรำภรณ์ รักษำอินทร์

สำขำวิทยำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ เเละเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี วิชยั วิทยำเขตนครศรี ธรรมรำช จ.นครศรี ธรรมรำช

467

พัชรำภำ ตันตรำจิน

คณะรัฐศำสตร์ และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

468

พัชริ ดำ สอนพงษ์

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

469

พัชริ นทร์ ฉิมดิษฐ์

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตภูเก็ต

470

พัชริ นทร์ เทพจันตำ

ม.เกษตรศำสตร์ บำงเขน ภำควิชำจุลชีววิทยำ

471

พัชริ นทร์ ปรี ดำวัลย์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก (ระยอง)

472

พัชรี โยควิบลู

ห้ องปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยีชีวภำพทำงทะเล ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ สวทช.

473

พัฒน ศิลปชัย

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

474

พัณณ์ชิตำ นิธิสนั ถวะคุปต์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

475

พัณณิตำ สุขสอำด

ด่ำนตรวจสัตว์นำ ้ำจังหวัดชลบุรี

476

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์ พนั ธ์

ภ.วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

477

พิชชำภำ แย้ มไพเรำะ

บริ ษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกัด

478

พิชยั ขุฑสมบูรณ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

479

พิเชต พลำยเพชร

ศูนย์วิจยั และพัมนำเทคโนโลยีอำหำรสัตว์นำ ้ำชลบุรี กรมประมง

480

พิภทั รำ แซ่ซิน

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำลัย

481

พิมพ์รัก ม่วงแก้ ว

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

482

พิสิษฐ์ พูลประเสริ ฐ

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ม.รำชภัฎพิบลู สฃครำม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

483

พิสทุ ธิ์ เทศสวัสดิ์

มหำวิทยำลัยบูรพำวิทยำเขตจันทบุรี

484

พีรดนย์ เกิดผล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จังหวัดภูเก็ต

485

พีรพัฒน์ ศรี สงั ข์งำม

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

486

พีระพัฒน์ ว่องพัฒนำกุล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

487

พุฒิพรรณ ภัทรสุปรี ดิ์

คณะวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

488

พูลศรี วันธงไชย

สำำนักอนุรักษ์ ทรัพยำกรป่ ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กทม

489

เพชรัตน์ พำนทอง

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

490

เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

491

เพ็ญใจ สมพงษ์ ชยั กุล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

492

ไพฑูรย์ มกกงไผ่

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

493

ไพรัตน์ สุทธิพล

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

494

ไพริ นทร์ เพ็ญประไพ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนบน (สมุทรปรำกำร) จังหวัดสมุทรปรำกำร

495

ภควดี วิเศษกุล

408/15 ถ.พระรำม 5 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม

496

ภควรรณ ทยำคุณโสธร

สวัสดีกรุงเทพคอนโด ตึก E 27/178 ถ.อ่อนนุช 46 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพฯ

497

ภควรรณ เศรษฐมงคล

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

498

ภัททิรำ เกษมศิริ

คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

499

ภัทร กิตติอดุ มสุข

309 หมู่ 1 ต.ปำกนำ ้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

500

ภัทรพร เพ็ชรด่ำนเหนือ

241/20 ต.บำงเพรี ยง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร

501

ภัทรพล ลิ ้นจี่

160/19 ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตรำด

502

ภัทรมำศ ถิ่นจันทร์

314/18 ม.4 ต.บ้ ำนคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

503

ภัทรวสุ สุดปำน

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

504

ภัทรำภรณ์ กิจผลเจริ ญ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

505

ภัทรำวดี คนเพียร

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

506

ภัทรำวุธ ไทยพิชิตบูรพำ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

507

ภัทริ ดำ โปฎก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

508

ภัทรี ยำ สร้ อยอินทร์

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ เทคโนธำนี จ.ปทุมธำนี

509

ภำคภูมิ บุญปั น้

มหำวิทยำลัยบูรพำ

510

ภำณุวฒ
ั น์ ภูมิตินทรี ย์

บริ ษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแตนด์ จำำกัด กรุงเทพฯ

511

ภำดร เพชรกำำเนิด

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

512

ภำนุชนำถ ชินกลำง

บ้ ำนเลขที่ 378 ซ.โรหิตสุข ถ.รัชดำภิเษก ห้ วยขวำง

513

ภำนุชนำรถ นนท์เทศำ

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

514

ภำนุวฒ
ั น์ ดำำภูผำ

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร

515

ภำวนำ กังเตีย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ

516

ภำวิณี พัฒนจันทร์

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี บำงขุนเทียน กรุงเทพฯ

517

ภำวิดำ ประสพสุข

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพ

518

ภำสิณี วรชนะนันท์

คณะสิ่งแวดล้ อม ม.เกษตรศำสตร์

519

ภูริณฐั รุ่งเรื อง

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนล่ำง

520

ภูวริ นทร์ แสงไพบูลย์

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

521

ภูสิต ห่อเพชร

สำขำเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง สำำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ และทรัพยำกร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมรำช

522

มณฑล แก่นมณี

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง

523

มณฑล อนงค์พรยศกุล

ภำควิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

524

มธุพำนี แก้ วกำ่ำ

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม

525

มนต์ณฐั ธีระชำติ

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กทม.

526

มนตรำ เหมรำ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง จังหวัดภูเก็ต

527

มนตรี แว่นดี

92/26 ม.2

528

มนะชัย ขันทชัย

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

529

มนัญชยำ บุญรัตนำคม

99/12 หมู่ 4 หมู่บ้ำนเฟื่ องฟ้ำ9เฟส5ส่วน2 ซอยมังกร-นำคดี ตำำบลแพรกษำใหม่ อำำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร

530

มนุวดี หังสพฤกษ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

531

มหัทธนี ภิญโญ

คณะเกษตรศำสตรฯ ม.นเรศวร

532

มัญชุตำ ก้ ำนอินทร์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน กลุม่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์และพืชทะเล

533

มำฆมำส ธวัชชัย

ภำควิชำวิศวกรรมเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กทม.

534

มำฆมำส สุทธำชีพ

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

535

มำนะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

536

มิถิลำ ปรำนศิลป์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จ.ระยอง

537

มุทิตำ แซ่โง้ ว

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

538

เมทินี ทองเพชร

อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้ อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

539

เมธิณี อยูเ่ จริ ญ

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

540

ไมตรี แสงอริ ยนันท์

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 10 (สบทช.10)

541

ยุทธณำ กำรชะนะไชย

ศูนย์วิจยั สัตว์นำ ้ำภำคตะวันออก 6/3 ม 1 ต เนินฆ้ อ แกลง ระยอง

542

ยุทธนำ ตันวงศ์วำล

สำำนักงำนสิ่งแวดล้ อมภำคที่ 13 (ชลบุรี)

543

ยุทธนำ ตุ้มน้ อย

สำำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ

544

ยุทธนำ เทพอรุณรัตน์

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

545

ยุพรัตน์ ชุติโรจน์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

546

ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตภูเก็ต

547

ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ ปทุมธำนี

548

เยำวนิจ กิตติธรกุล

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

549

เยำวลักษณ์ มัน่ ธรรม

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กทม.

550

รชต สระศรี สวุ รรณ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

551

รชนิมขุ หิรัญสัจจำเลิศ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

552

รณวัน บุญประกอบ

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพ

553

รติกร สมิตไมตรี

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

554

รติมำ กลิ่นฟุ้ง

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ วิทยำเขต ระยอง

555

รติมำ ครุวรรณเจริ ญ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

556

รภัชร์ เม่งช่วย

ภำควิชำชีววิทยำประมง คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

557

รสิตำ รื่ นหำญ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน

558

รักเกียรติ ปั น้ ศรี

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

559

รังสิมำ สุจิตโตสกุล

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

560

รังสิวฒ
ุ ิ แก้ วแสง

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

561

รัชกร ศิริจำรุกลุ

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

562

รัชฎำภรณ์ ศรี นวล

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ กรุงเทพฯ

563

รัชณีย์ แก้ วศรี ขำว

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

564

รัชดำ ไชยเจริ ญ

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

565

รัชนี พุทธปรี ชำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

566

รัฐธีร์ ธนฐิ ติวรำพงษ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

567

รัฐวิทย์ ปั ญญำไชยภัสร์

องค์กำรกองทุนสัตว์ป่ำโลกสำำนักงำนประเทศไทย กรุงเทพฯ

568

รัตนำวดี ดวนสิงห์

ด่ำนตรวจสัตว์นำ ้ำจังหวัดชลบุรี

569

รัตนำวดี เนียมศิริ

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำรำมคำำแหง

570

รำชพร แพรกม่วง

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ จังหวัดชุมพร

571

รำชัน เลิศพยัคฆรัตน์

กรมทรัพยำกรธรณี กทม.

572

รำชำวดี จันทรำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

573

รำเชนทร์ คุ้มสังข์

สำำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ และทรัพยำกร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

574

รำตรี สุขสุวรรณ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จังหวัดภูเก็ต

575

รุ่งนภำ แซ่เอ็ง

ภำคเคมี คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

576

รุจิมำศ นุทผล

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

577

รุจิรำ สุขแสงจันทร์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

578

เรวดี ประเสริ ฐเจริ ญสุข

มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน

579

เรวดี มีประสิทธิ์

35/3 ม.2 ต.มะม่วงสองต้ น อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมรำช

580

เรวดี หับมะรัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

581

เรวัติ ทองน้ อย

กรมอุทกศำสตร์ กองทัพเรื อ

582

เรื องฤทธิ์ พรหมดำำ

พิพิธภัณฑสถำนธรรมชำติวิทยำ ๕๐ พรรษำ สยำมบรมรำชกุมำรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

583

ลลิตำ กลัน่ พิมำย

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน จ.สมุทรสำคร

584

ลลิตำ ปั จฉิม

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

585

ละอองดำว จงรักษ์

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพ

586

ละอองดำว ตันบตร

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

587

ลักขณำ หมัน่ เขตรกิจ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

588

ลัดดำวัลย์ แสงสว่ำง

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

589

วงเดือน จันทร์ พงษ์

ภำควิชำชีววิทยำ คณะิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตบำงแสน

590

วชิรศักดิ์ วัฒนวรรณศักดิ์

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 3

591

วรกำนต์ เสถียรวงศ์นษุ ำ

คณะวิทยำศำสตร์

592

วรไกร วิชำนุชิต

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต กำำแพงแสน

593

วรณัน สำยบุตร

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

594

วรเทพ มุธุวรรณ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

595

วรนพ สุขภำรังษี

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

596

วรพจน์ ทรัพย์เกิด

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

597

วรพจน์ แร่ทอง

481 ซอยเกกีงำม 2 ถนนฉลองกรุง1 ลำดกระบัง กรุงเทพ

598

วรรณกำนต์ นุ้ยคง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

599

วรรณเกียรติ ทับทิมแสง

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

600

วรรณชนก อำ่ำประเสริ ฐ

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 2

601

วรรณรัตน์ จันทร์ เกตุ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

602

วรรณวิมล พจนำรถโกมล

หอเทำแดง

603

วรรธนะภัฎ อยูไ่ ทย

หำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

604

วรลักษณ์ มีสมวัฒน์

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.สมุทรปรำกำร

605

วรัญญำ มูลหลวง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ กรุงเทพฯ

606

วรัณธร แก้ วทันคำำ

มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน

607

วรำกร คงสมุทร

คณะเกษตร

608

วรำริ น วงษ์ พำนิช

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

609

วรำลี คงเจริ ญ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

610

วรำวุฒิ สังลี

48 ม.4 ต.รำไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

611

วริ นธำ วศินะเมฆินทร์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

612

วริ ศรำ วัฒนวิโรจน์กลุ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

613

วลัยพร เจริ ญทรัพย์ศรี

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

614

วลัยพรรณ พงษ์ คณ
ุ

35/8 ม.6 ต.นำจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

615

วไลลักษณ์ ไวยศิรำ

ศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี

616

วัชรพงศ์ ทองวงศ์

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำคริ นทร์

617

วัชระ สำมสุวรรณ์

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

618

วัชรำวดี โสอินทร์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

619

วัชรำ ศำกรวิมล

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

620

วัชริ นทร์ ขวัญรุย

ศูนย์วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยีอำหำรสัตว์นำ ้ำชลบุรี

621

วัชริ นทร์ บ้ ำนนบ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

622

วัชริ น มีรอด

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ จังหวัดปทุมธำนี

623

วันชัย วงสุดำวรรณ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ม.บูรพำ

624

วันชัย ศรี จนั ทร์

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

625

วันชัย สุขเกษม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ เทคโนธำนี จังหวัดปทุมธำนี

626

วันทนำ ลีบอ่ น้ อย

มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร

627

วันเพ็ญ ต่วนเวชยันตร์

กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพ

628

วันวิวำห์ ตุ้มน้ อย

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม

629

วันศุกร์ เสนำนำญ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ม. บูรพำ จ. ชลบุรี

630

วัลยำ กลิ่นทอง

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

631

วำทิน ธนำธำรพร

สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรนำ ้ำและกำรเกษตร

632

วำริ นทร์ นิ ้มสันติเจริ ญ

คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

633

วำสนำ เพชรประดับ

อุทยำนแห่งชำติเขำสำมร้ อยยอด

634

วิกรม ภูมิผล

มูลนิธิกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์

635

วิชญำ กันบัว

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

636

วิชมณี ยืนยงพุทธกำล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ

637

วิชำญ ชูสวุ รรณ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

638

วิชำ นรังศรี

มูลนิธิพื ้นที่ช่มุ นำ ้ำไทย จ.ชลบุรี

639

วิชิน สืบปำละ

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

640

วิชดุ ำ ณ ลำำปำง

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม

641

วิทรู ขำวสุข

คณะสหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

642

วินยั พิมพำนิช

คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

643

วิภำดำ ลลิตภัทรกิจ

หลักสูตรบริ หำรกิจกำรทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

644

วิภำวรรณ อุน่ คงทอง

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

645

วิภษู ิต มัณฑะจิตร

ภำควิชำวำริ ชศำสตรำ์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

646

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

เลขที่ 125 รัตนำอพำร์ ตเมนต์ ซอย 6 รำชวิถี แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ

647

วิมลรัตน์ บุญรัตนำคม

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

648

วิยะดำ หอมเกษร

มหำวิทยำลัยบูรพำ

649

วิริยะ

56/12 หมู1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

650

วิโรจน์ โขมพัตรำภรณ์

70/16 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

651

วิโรจน์ ละอองมณี

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

652

วิลำวัลย์ ธเนศมณีรัตน์

กรมควบคุมมลพิษ

653

วิไลวรรณ พวงสันเทียะ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

654

วิศรุตตำ อัตถำกร

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

655

วิศรุต วิจิตรวิริยะกุล

บริ ษัท ธนธรณี จำำกัด กรุงเทพฯ

656

วิศรุทธิ์ อินทรเรื อง

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรวิจยั ร่วมไทย-จีน ด้ ำนสภำพภูมิอำกำศและระบบนิเวศทำงทะเล จ.ภูเก็ต

657

วิศว์ชนนท์ วงศ์บวั ชื่น

บริ ษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำำกัด (สำำนักงำนใหญ่) กรุงเทพฯ

658

วิสสุตำ ลำมโยไทย

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

659

วิสดุ ำ แก้ วนันไชย

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ.ลำำปำง

660

วีรเทพ ศรี เทพ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

661

วีรพงศ์ วุฒิพนั ธุ์ชยั

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ.เมือง จ.ชลยุรี

662

วีรพงษ์ เหล่ำเวชประสิทธิ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จ.ระยอง

663

วีระเกียรติ ทรัพย์มี

สำขำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี วิชยั วิทยำเขตนครศรี ธรรมรำช จ.นครศรี ธรรมรำช

664

วีระชำติ เพ็งจำำรัส

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

665

วุฒิชยั อุดมวงษ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนบน (สมุทรปรำกำร) จังหวัดสมุทรปรำกำร

666

วุฒิพงศ์ ฐำนันตรำนนท์

บริ ษัท ธนธรณี จำำกัด

667

วุฒิรัตน์ วุฒิปัญโญ

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

668

เวียงชัย จงศรี รัตนกุล

ศูนย์เครื่ องมือวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

669

แววตำ ทองระอำ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

670

ศกลรัตน์ แต้ มต่อผล

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

671

ศตวรรษ ฤกษ์ อวนศรี

28/4 ถ.บำงแสนสำย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

672

ศรัณย์ พูนณรงค์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

673

ศรัณยำ ทีฆำยุทธสกุล

สมำคมสื่อสร้ ำงสรรค์ฯ ภำคตะวันออก

674

ศรัณยำ รักสรี

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

675

ศรุต ข่ำยแก้ ว

คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

676

ศรุตยำ จรูญพงศ์สวัสดิ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

677

ศวัส ชวลิตธำดำ

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล

678

ศวิตำ สุนทร

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

679

ศศิธร ไชยบดี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเพำะเลี ้ยงสัตว์นำ ้ำชำยฝั่ งเพชรบุรี

680

ศศิน เฉลิมลำภ

มูลนิธิสืบนำคะเสถียร

681

ศศินนั ท์ มำรอด

บริ ษัท หริ กลุ ซำยเอนซ์ จำำกัด

682

ศศิประภำ เพ็งหนู

ภำควิชำชีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

683

ศศิวิภำ ศรแก้ ว

สำำนักทรัพยำกรนำ ้ำบำดำบ เขต 11 (อุบลรำชธำนี)

684

ศักดิ์ชำย อำนุภำพบุญ

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

685

ศักดิ์ดำ ศรัทธำธรรม

กองทัพน้ อยที่ 1 / กอ.รมน.ภำค 1

686

ศักดิ์อนันต์ ปลำทอง

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

687

ศิณีนำถ เครื อเตียว

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

688

ศิรประภำ เปรมเจริ ญ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

689

ศิรำพร ทองอุดม

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

690

ศิรินทิพย์ เกนบุตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

691

ศิรินทิพย์ เพชรโรจน์

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

692

ศิริพร นำมแดง

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

693

ศิริพร ประดิษฐ์

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

694

ศิริพร แพงศร

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

695

ศิริพชั ริ์ ยิ่งอริ ยกุล

วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

696

ศิริลกั ษณ์ รองประโคน

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

697

ศิริวรรณ เจำวงศ์สวัสดิ์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

698

ศิริวรรณ ชูศรี

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

699

ศิริสขุ เพ็ชรชำำนำญ

ศูนย์วิจยั เเละพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

700

ศิลปชัย เสนำรัตน์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำ

701

ศิวนำถ เรื องสุวรรณ์

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

702

ศิวพร รำชสุวรรณ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

703

ศุภกำนต์ เผ่ำด้ วง

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

704

ศุภกิจ สุทธิเรื องวงศ์

ภำควิชำวิทยำกำรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ฯ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

705

ศุภใจ เกตุแก้ ว

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

706

ศุภชัย ยืนยง

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

707

ศุภพร เปรมปรี ดิ์

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง

708

ศุภรัตน์ ศรี สอำด

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร

709

ศุภลักษณ์ พิชิตชัยพันธ์

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง

710

ศุภวัตร กำญจน์อติเรกลำภ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง จ.ระยอง

711

ศุภำวัลย์ หอมนำน

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

712

สกำวรัตน์ ลิขิตชัยกุล

Passion Gen

713

สกุลรัตน์ ถินนำ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

714

สดใส มุเขวำ

มหำวิทยำลัยบูรพำ

715

สดำยุ รุประมำณ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

716

สถำปั ตย์ เอกวิเศษ

กองทัพน้ อยที่ 1

717

สนทยำ โสสนุย

ศูนย์วิจยั เเละพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

718

สนธยำ กูลกัลยำ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี

719

สนธยำ ผุยน้ อย

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

720

สนธยำ หนูเอก

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

721

สมเกียรติ ขอเกียรติวงค์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

722

สมเกียรติ สมรรถกำร

สมำคมอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติจงั หวัดตรำด

723

สมใจ เวชประสิทธิ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนล่ำง (สงขลำ) จ.สงขลำ

724

สมชำย มัน่ อนันต์ทรัพย์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จ.ระยอง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

725

สมถวิล จริ ตควร

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

726

สมบัติ อินทร์ คง

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพฯ

727

สมประสงค์ วิทยำนุภำกร

ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเพำะเลี ้ยงสัตว์นำ ้ำชำยฝั่ งเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

728

สมภพ รุ่งสุภำ

สถำนีวิจยั วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เกำะสีชงั

729

สมมำตร์ เนียมนิล

โรงเรี ยนนำยเรื อ สมุทรปรำกำร

730

สมฤดี จิตประไพ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพฯ

731

สมหมำย สินธุ์เชำว์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

732

สมัย พลพยุห์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

733

สรณฐ โชตินิพทั ธ์

คณะสัตวศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร ม.ศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี

734

สรนันท์ วิธิรวำท

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

735

สรวิศ แก้ วงำม

โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี รำชำ

736

สรวิศ เผ่ำทองศุข

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ

737

สรวีย์ สินพิเชธกร

หลักสูตรบริ หำรกิจกำรทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

738

สรัสวดี โชติไชยชีวิน

74/5 ม.3 ต.ท่ำศำลำ อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรี ธรรมรำช

739

สรำยุทธ อ่อนสนิท

สำขำวิชำทรัพยำกรประมงและชำยฝั่ ง คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตสุรำษฎร์ ธำนี
จ.สุรำษฎร์ ธำนี

740

สรำวุธ วงษ์ พยัคฆ์

บริ ษัท วิชโู อ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกัด

741

สรำวุธ แสงสว่ำงโชติ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี จ.จันทบุรี

742

สโรชำ ภำคีนยุ ะ

Four Seasons Resort Koh Samui 219 Moo 5 Angthong Surat Thani

743

สฤษฏ์ปกรณ์ สมิทธิวงศ์

สัตวแพทย์ จุฬำ

744

สันติ นิลวัตน์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

745

สำธิกำ เผ่ำกันทะ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

746

สำยฝน มะลิลำพันธุ์

SCG Chemicals

747

สำยฟ้ำ อำจวงษ์

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

748

สำยสิริ ไชยชนะ

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

749

สำยสุดใจ ชุนเชำวฤทธิ์

กรมอุทยำนแห่ง่ ชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

750

สำยสุนีย์ จักษุอินทร์

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

751

สำวิตรี เดชคุ้ม

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

752

สำวิภำ รัตนกร

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ จ.กำฬสินธุ์

753

สิงหชัย พันธนสมบัติ

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

754

สิตำกำญจน์ ทวิสวุ รรณ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล และชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

755

สิทธิพร เพ็งสกุล

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพ

756

สิทธิพฒ
ั น์ แผ้ วฉำ่ำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี จ.จันทบุรี

757

สินีนำฏ ศรี มงคล

มหำวิทยำลัยบูรพำ

758

สิรินำถ ชัยศรี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

759

สิริพร บริ รักวิสิฐศักดิ์

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ จ.สงขลำ

760

สิริมำ ชินสำร

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ กำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

761

สืบสกุล หนูไชยำ

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 3

762

สุกญ
ั ญำ จิตร์ ชนะ

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

763

สุกญ
ั ญำ ทองแสงแก้ ว

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

764

สุจำรี บุรีกลุ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

765

สุจิตรำ บุญจันทร์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

766

สุชำดำ ปั น้ นำค

สำขำวิทยำศำสตรชีวภำพ ภำควิทยำศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำำแพงแสน

767

สุชำติ ไกรสุรสีห์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเพำะเลี ้ยงสัตว์นำ ้ำจืดปรำจีนบุรี จ.ปรำจีนบุรี

768

สุชำ มัน่ คงสมบูรณ์

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ม.บูรพำ

769

สุชำย วรชนะนันท์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

770

สุชำรัตน์ สุขใส

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

771

สุดำรัตน์ ชมวงค์

ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

772

สุดำรัตน์ สมเรื อง

สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

773

สุทธิดำ ปรำบทอง

180/135 หมู่ 8 ตำำบลโคกขำม อำำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร

774

สุทธิพงษ์ พงษ์ วร

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

775

สุทธิรัตน์ ปั ญจขันธ์

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง กรุงเทพ

776

สุเทพ เจือละออง

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

777

สุธำทิพย์ อำำนวยสิน

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ จ.นครปฐม

778

สุธิชำ ภูเก้ ำแก้ ว

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

779

สุธิดำ กำญจน์อติเรกลำภ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จ.ระยอง

780

สุธิดำ ศิริโวหำร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

781

สุธินี สินธุ ก

คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

782

สุธินี หีมยิ

โปรแกรมวิชำชีววิทยำและชีววิทยำประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

783

สุธิรำ ยังฤทธิ์

สำำนักอนุรักษ์ ทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

784

สุธีรชัย สมทำ

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 4 จ.ตรำด

785

สุธีรำ อำนำมวงษ์

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

786

สุบณ
ั ฑิต นิ่มรัตน์

ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ อ.เมือง จ.ชลบุรี

787

สุปรำนี วัฒนำพงษำกุล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพมหำนคร

788

สุปรี ชำ สุมำริ ธรรม

บริ ษัท หริ กลุ ซำยเอนซ์ จำำกัด

789

สุพรรณิกำ ธรรมคล้ ำยศิริ

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

790

สุพรรณี นวลโกฎ

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

791

สุพรรณี ลีโทชวลิต

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

792

สุพตั รำ ตะเหลบ

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

793

สุพตั รำ เมืองฮำม

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

794

สุพิชชำ เรำะหมัด

237 ซ.สุภำพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

795

สุภทั ทำ เฉื่อยฉำ่ำ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม ม.บูรพำ

796

สุภทั รำ พงศ์ภรำดร

สถำนวิจยั ควำมเป็ นเลิศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งคำบสมุทรไทย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ต. คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.
สงขลำ

797

สุภทั รำ มัน่ เจริ ญพร

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนเเห่งชำติทำงทะเลที่ 4 จ.ตรำด

798

สุภำพร ตังสิ
้ ทธิวฒ
ั น์

สถำนีวิจยั และพัฒนำประมงทะเลจังหวัดตรำด

799

สุภำพร ผ้ ำสมบุญ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

800

สุภำพร องสำรำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนล่ำง

801

สุภำรัตน์ ลีบอ่ น้ อย

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม

802

สุภำวดี จุลละศร

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง กรุงเทพฯ

803

สุภำวดี ตันธุวปฐม

บริ ษัทไซแอนติฟิคโปรโมชัน่

804

สุมนำ ขจรวัฒนำกุล

กองแผนงำน กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

805

สุมำลัย จุลนวล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

806

สุมีนำ โพธิ์มำ

บริ ษัท วิชโู อ ไบโอเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำำกัด

807

สุเมตต์ ปุจฉำกำร

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ

808

สุรพงษ์ บรรจงมณี

ศูนย์วิจยั และพฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน จ.ภูเก็ต

809

สุรพล ฉลำดคิด

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ม.บูรพำ จ.ชลบุรี

810

สุรพล ชุณหบัณฑิต

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

811

สุรศักดิ์ ทองสุกดี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนบน

812

สุรศักดิ์ สีชมุ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรี ธรรมรำช

813

สุรัญชนำ ไชยประทุม

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

814

สุรัตตำ บุญสมบูรณ์สกุล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

815

สุรำงคนำ ทัวะนำพญำ

กลุม่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์และพืชทะเล ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

816

สุริยณ
ั ห์ สำระมูล

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพฯ

817

สุริยำภรณ์ เชยชม

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

818

สุริยำ สุเทวพร

สำขำวิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศนู ย์รังสิต จ.ปทุมธำนี

819

สุรีย์วลั ย์ พันธุระ

คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

820

สุวรรณ พิทกั ษ์ สินธร

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่4 จ.ตรำด

821

สุหทัย ไพรสำนฑ์กลุ

สำำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพฯ

822

เสฐี ยรพงษ์ เกียงสุภำ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเลจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

823

เสำวลักษณ์ ขำวแสง

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง

824

แสงจันทร์ วำยทุกข์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

825

โสพิศ แก้ วนพรัตน์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง จ.สงขลำ

826

โสภำวดี เมืองฮำม

พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ เกำะและทะเลไทย

827

หทัยชนก คำำกัมพล

คณะประมง ภำควิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

828

หทัยมำศ วรรณ์รัตน์

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำจุฬำลงกรณ์ จังหวัดชลบุรี

829

หัทยำ จิตรพัสตร์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

830

อณัศยำ ดีสขุ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

831

อดิเทพ ชัยเอียด

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

832

อดิเรก มำกผล

สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ ง มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

833

อดิเรก มีทรัพย์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก

834

อดิศร เจริ ญวัฒนำพร

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

835

อดิศกั ดิ์ สุยเเก้ ว

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ ภูเก็ต

836

อติชำต อินทองคำำ

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

837

อนวัช ไทรทอง

คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

838

อนันต์ สุทธิพล

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

839

อนันทญำ แสนสวัสดิ์

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

840

อนุกลู บูรณประทีปรัตน์

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

841

อนุช เหนือคลอง

มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตภูเก็ต

842

อนุชำญ พนักศรี

มหำวิทยำลัยรังสิต คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์

843

อนุเทพ ภำสุระ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ.ชลบุรี

844

อนุรักษ์ ลูกอ้ น

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดสมุทรปรำกำร

845

อนุวฒ
ั น์ ยินดีสขุ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี

846

อนุสรำ เขียวแสงนิล

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

847

อนุสรำ ช่วยสงค์

สำำนักงำนบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่ 5

848

อโนชำ สุขสมบูรณ์

คณะวิทยำศำสตร์ ม.บูรพำ จ.ชลบุรี

849

อภิช ทับทอง

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

850

อภิชำญ ทองกระจ่ำง

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒกรุงเทพมหำนคร

851

อภิชำติ เนียมวงษ์

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

852

อภินนั ท์ สีเสน

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลที่ 1 จังหวัดชุมพร

853

อภิสิทธิ์ เจริ ญกูล

70/16 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

854

อภิสิทธิ์ มัน่ พิริยะกุล

บริ ษัทไซแอนติฟิคโปรโมชัน่

855

อมรรัตน์ กนกรุ่ง

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

856

อมรรัตน์ พรรัตนตรี ภมู ิ

บริ ษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำำกัด

857

อมรรัตน์ สำยเสียง

สถำบันวิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเล ชำยฝั่ งทะเล และป่ ำชำยเลน กรุงเทพฯ

858

อมรรัตน์ เหล็กพิมำย

คณะเทคโนโลยีทำงทะเล ม.บูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี

859

อมรำวดี วิจิตร

สำำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรมทรัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง กรุงเทพฯ

860

อรญำ หมื่นขำำ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

861

อรเทพ มือเสือ

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

862

อรพิณ ตังเสริ
้ มวงศ์

กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

863

อรภำ สุวฒ
ั โน

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง สำำนกัอนุรักษ์ ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

864

อรรชนีย์ บุญประกอบ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

865

อรวรรณ คำำรักษ์

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

866

อร ศิลปสถิตย์วงศ์

วิชิตวิวอพำร์ ทเม้ นท์ 45/111 หมู่ 1 ตำำบลวิชิต อำำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

867

อรสำ ชูละเอียด

สจล.วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

868

อรอนงค์ เพ็งจำำรัส

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

869

อรอิงค์ เวชสิทธิ์

คณะประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

870

อลงกรณ์ พฤกษำกร

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำเจ้ ำคุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ จังหวัดชุมพร

871

อลงกรณ์ พุดหอม

หลักสูตรวิทยำสำสตร์ สิ่งแวดล้ อม คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

872

อลิษำ ศรี สวัสดิ์

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

873

อลิษำ สหวัชริ นทร์

คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ และกำรผังเมือง ม.ธรรมศำสตร์

874

อศลย์ มีนำภำ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

875

อัครเดช แหลมกำ

ภำคชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ กทม

876

อัครัช แสงอรุณ

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

877

อังคนำฏ นวนนิ่ม

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำฯ

878

อังศุมำลิน หวำนเสร็จ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

879

อังสุมำลิน โสกเชือก

กรมทรัพยำกรทำงทะเลเเละชำยฝั่ ง

880

อัจฉรำภรณ์ เปี่ ยมสมบูรณ์

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

881

อัจฉรำภรณ์ ศุภกำญจนกุล

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง จังหวัดระยอง

882

อัจฉริ ยำ สุวรรณสังข์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

883

อัญชนำ ประเทพ

หน่วยวิจยั สำหร่ำยและหญ้ ำทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

884

อัญชลี จันทร์ คง

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

885

อัปสร สอำดสุด

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรธรณี

886

อัมไพวรรณ รวมกิ่งแก้ ว

ภ.วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะประมง ม.เกษตรศำสตร์

887

อัยยะ จันทรศิริ

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้ อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ วิทยำเขตระยอง

888

อัยลดำ สุวรรณ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

889

อัลพิณฐั วิธำนยูรวัฒน์

คณะประมง วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล ม.เกษตรศำสตร์ กรุงเทพฯ

890

อัศวิน บัวช่วย

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ. สมุทรปรำกำร

891

อำคีรัต อับดุลกำเดร์

ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ.นครปฐม

892

อำนุภำพ พำนิชผล

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

893

อำรมณ์ มุจริ นทร์

องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ เทคโนธำนี จ.ปทุมธำนี

894

อำรยำ แดงโรจน์

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี

895

อำรี ยำ ไทยโกษำ

93/6 หมู่2 ต.บ้ ำนยำง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

896

อำรี ส สมศักดิ์

23/4 ม.3 ต.จะแหน อ.สะบ้ ำย้ อย จ.สงขลำ

897

อำวุธ หมัน่ หำผล

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี

898

อำำนำจ สุขสำำรำญ

32 ม.10 ต.มิตรภำพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

899

อิงค์กมนพัชร ไหมจุ้ย

คณะวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีชีวภำพ ม.ธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต

900

อิงอร ทองคำำดี

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล จุฬลงกรณ์มหำวิทยำลัย

901

อิชฌิกำ ศิวำยพรำหมณ์

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

902

อินทัช จันทร์ เพ็ง

กรมทรัพยำกรธรณี

903

อิสระ ชำญรำชกิจ

ศูนย์พฒ
ั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

904

อิสรำ อำศิรนันต์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยฝั่ งตะวันออก จ.ระยอง

905

อิสรี ย์ รัตนศรี

กลุม่ วิจยั ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในทะเล ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำำแหง

906

อุกกฤษณ์ ปำนนพภำ

34 รำมคำำแหง 33 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ

907

อุดม ทิมทอง

31 หมู่ 6 เมือง ต.มะขำมเตี ้ย สุรำษฎร์ ธำนี

908

อุดมศักดิ์ ดรุมำศ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

909

อุทยั แก้ วเนิน

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งอ่ำวไทยตอนกลำง

910

อุทยั คูหำพงศ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรี ธรรมรำช

911

อุเทน จันละบุตร

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ.มหำสำรคำม

912

อุมำริ นทร์ มัจฉำเกื ้อ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำ ำไพพรรณี

913

อุษณีภำ เอมะวัจนะ

ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ

914

อุษำวดี เดชศรี

ศูนย์วิจยั และพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งทะเลอันดำมัน

915

เอกธิดำ ทองเด็จ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

916

เอกนริ นทร์ รอดเจริ ญ

ภำควิชำวำริ ชศำสตร์ คณะทรัพยำกรธรรมชำติ ม. สงขลำนคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

917

เอกปวิชญ์ วงศ์ณทั ปรำนนต์

ศูนย์ปฏิบตั ิกำรณ์อทุ ยำนแห่งชำติทำงทะเลที่๔ จ.ตรำด กรมอุทยำนฯ

918

เอกพจน์ ศรี ฟ้ำ

ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

919

เอกลักษณ์ รัตนโชติ

หน่วยวิจยั สำหร่ำยและหญ้ ำทะเล สถำนวิจยั ควำมเป็ นเลิศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งคำบสมุทรไทย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำ
นคริ นทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

920

เอนก โสภณ

สถำบันวิจยั ทรัพยำกรทำงนำ ้ำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กรุงเทพฯ

921

เอสรำ มงคลชัยชนะ

วิทยำลัยพัฒนำมหำนคร มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช

922

โอภำส ชำมะสนธิ์

ศูนย์วิจยั และพัฒนำประมงอ่ำวไทยตอนบน (สมุทรปรำกำร) จังหวัดสมุทรปรำกำร

923

ฮัมดี ฮำรี หม๊ ะ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

924

ฮำวำ พูลเพิ่ม

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

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

สมำคมสื่อสร้ ำงสรรค์ฯ ภำคตะวันออก

930

Tanawin Tangsuwongtai

Chulalongkorn university

931

Teo Wee Fei Aaron

Kasetsart University

932

Touchatorn Sutanyavinij

BSAC Thailand

933

Wanchai Wongsudawan

สถำบันวิทยำศำสตร์ ทำงทะเล

934

Weena KOEYPUDSA

Chulalongkorn University

