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34310001 นางสาวพกัตรวภิา  บรรเทงิสุข โพนเมือง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310002 นายกฤษณะ  สีหนาท เหล่าดอนย่านาง เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310003 น.ส.อุบล เหมือนมาตย์ โนนสมบูรณ์ แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310004 นายทองพูล นรินทร์โท แต้น้อยนาแหลมทอง หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310005 นางสาวมะลิวัลย์ สายมา โพนเมือง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310006 นายศุภชัย มงคลแก้ว จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310007 นายณัฐพล อุดตุละ หัวขัว เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310008 นายบุญหลาย ช่วงโชติ โนนสมบูรณ์ แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310009 นายพัฒนพล ชุ่มมงคล หนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310010 นายภานุมาศ ทวีพันธ์ จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310011 นายณรงค์ สมสร้าง จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310012 นายประชอน นามสิงห์ จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310013 นายประภาส สายสอน ค าไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34310014 นายบูรณเกียรติ เหง้าเกษ เหล่าค า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
34220001 นายสังวร  บุราไกร สร้างแก้ว ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี
34220002 นางลัดดาทิพย์  สุทธิกุล โนนสวรรค์ ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี
34220004 นางสาวสุธิดา  สากุลา โนนสวรรค์ ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี
34220005 นางสาวนิ่มนวล บุญเสมอ หนองมัง โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี
34220006 นายวิชัย พรมบุญ โพนงาม โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี
34220007 นายวินัย ภายสร้อย ตลาด หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี
34220008 นายเชิดศักด์ิ พรมบุญ สว่างศรีสมบัติ โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี
34220009  นายวิเชียร อินทรเทศ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220010 นายไกรวิชญ์ โข่ก านัน สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220011 นายนรวย ค าฝอย สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220012 นายยิ่งยง บุสภาค โนนยาง ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี
34220013 นายบรรลือศักด์ิ จิตตระการ โคกสว่าง โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี
34220014 นางสาวปริญา สัจจะวิสัย หว้าน ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี
34220015 นายอิศรา ทองจันทร์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220016 นางหมุ่ย บัวหลาย สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220017 นางค าปุน่ ทองมาก สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220018 นางบัวทอง วงษาทุม สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220019 นางฉวี ทองจันทร์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220020 นางตุ่ม ทองจันทร์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี

เลขที่ออก
หนังสือรับรอง

ชื่อ - สกุล
สถานที่เลี้ยง

ลายชื่อผู้มารับหนังสอืรับรองการแจง้การประกอบกจิการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุม 

(กุ้งกา้มแดงหรือกุ้งเครยฟ์ีช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)
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34220021 นางใหม่ ธานี หนองสองห้อง ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี
34220022 นางลวย แก้วค าชาติ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220023 นายสุรชัย พุทธิชนม์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220024 นายพรชัย กันยาทอง สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220025 นางอุไร จันธิมา สระดอกคูณ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220026 นางสายยัน แก้วค าชาติ สระดอกคูณ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220027 นางสมหญิง บุญมานันท์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220028 นางจันที บุญสนอง สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220029 นายอภินันท์ จันทาโฮม สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220030 นางวิกานดา บุญมาพันธ์ สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี
34220031 นางสาวทอง สายบุดดี สระดอกเกษ โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี

34220032 นายพรพพิฒัน์  งามเจริญ บา้นคุ้ม โคกสวา่ง ส าโรง อุบลราชธานี

34020001 นายวุฒิพงษ์  จันทร์สอน นาแค แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34020002 นายสัจจา คลังอาจ ฟ้าห่วน นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34020003 นายสัจจา คลังอาจ ศรีเมืองใหม่ นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34020004 นายฉัตรยา ป้องสิงห์ สร้างท่อ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34020005 นายณัฐวัฒน์ พงศ์ภูริปราการ นาเอือด นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
34330001 นางสาวธิดารัตน์ เวระนะ โนนงาม ตาเกา น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34330002 นายมนตรี สาริจันโท โนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34330003 นางประไพ ชินวิวัฒนชัยกุล โนนสว่าง ไพบูลย์ น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34330004 นางสาวลอมฟาง สาริจันโท โนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34330005 นางสาวชื่นนภา บุญตาเพศ รุ่งตะวัน ตาเกา น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34330006 นางสาวเจือ ขันโท เจริญชัย ขี้เหล็ก น้ าขุ่น อุบลราชธานี
34290001 นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์ นาเยีย นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
34290002 นายประกาศิต โกมาลย์ โนนงาม นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี
34290003 นายไพรวลัย์  แก้วกรมไกร แก้งยาง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี

34300001 นายปัทมากร พิทัศน์ ค้อน้อย กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34300002 นายหล้าฟ้า ค าป้อง นะสะตัง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34300003 นายวิทยา ดีบุบผา นาอุดม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34260001 นายเทพ ประทุมทอง โนนสว่าง นาเกษม ทุง่ศรีอุดม อุบลราชธานี
34260002 นางสาวมะลิวลัย์  แก้วพาปราบ โคกช าแระ โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี

34260003 นางวภิา  ค าจันดี หนองขี้เหน็น้อย หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี

34200001 นางสาวรุ่งนภา แสงทอง บ้านนาทมเหนือ ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี

หมายเหต:ุ ให้ผู้ประกอบกจิการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุมประสานรับหนังสอืรับรองได้ที่น.ส.บุญเลี้ยง ทองหุล                    
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34200002 นายสันติสุข แดงกันหา ดอนพันชาด ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200003 นายสันติสุข แดงกันหา นามน ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
34200004 นายชัยณรงค์ ป้องค า สร้างแสง หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34200005 นายธวัชชัย มูลราช หนองขุนน้อย หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
34030001 นายอาทิตย์ ทองน้อย สถานีควบคุมไฟฟา้ผาแต้ม ห้วงยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
34030002 นายบ าเพ็ญ ทองอ่อน - โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี
34030003 นางสาวศรีขาล  สายแวว ดงดิบ หว้ยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี

34050001 นายณรงค์ สุดหล้า เหมือดแอ่ ขามปอ้ม เขมราฐ อุบลราชธานี

34050002 นายอัครวัฒน์  วิลามาศ นาเจริญ ชามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050003 นายธนัชชา  วิลามาศ นาเจริญ ชามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050004 นายเกริกฤทธิฒ์า ตังควณิชย์ เหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050005 นายอิสระพงษ์ แก้วดี ค าม่วง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050006 นางสาวอรุโณทัย ใจสุข หนองสิม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050007 นางสาวอรุโณทัย ใจสุข หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050010 นายเปรมินทร์ มณีพันธ์ โนนเจริญ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050008 นางสาวกิตติยา บุญสิงห์ - เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050009 นายไพวัล ขันตีจิตร หนองหว้า หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050011 นายชัชพงศ์ รุ่งศศิธร เกษมชมภู เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050012 นายนเรศ จันทร์สุข นานกเขียน ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34050013 นายธนาทร ขยายวงศ์ บ้านเหนือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050014 นายโกเมนทร์ โยชะออน นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34050015 นางสาวนิภาพร พิมพ์กาล ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34050016 นายประยูร ดิษกร เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34050017 นางแสงจันทร์ ใจสุข หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34120001 นางสาวภาวนา จูมวันทา โคกเลาะ ข้าวปุน้ กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120002 นางสาวประกาย บุญส่ง นาต่าย กาบิน กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120003 นางสาวดวงจันทร์ กาเผือกงาม นาต่าย กาบิน กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120004 น.ส.วรรณา กองแก้ว โนนสังข์ โนนสว่าง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120006 นายมังกร บุญภา บก หนองทันน้ า กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120005 นายธีรวัฒน์ ดวงบุปผา แก้งกกก่อ แก่งเค็ง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120007 นายค าภา แว่นแคว้น แข็งขยัน โนนสว่าง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120008 นางจิตรา ทาโคตร นาต่าย กาบิน กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
34120009 นายเหล่ียม คงยิ่ง บ้านหนองคุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุน้ อุบลราชธานี
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34010001 นายอนุกูล  สิงหท์อง อารียา ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010002 นายภัควัตร  สุนทร หนองมะนาว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010003 นายอ านาจ  วงศ์ที  ค้อ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010004 นางสาวสุนันต์  พุม่จันทร์ นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010005 นายปรเมศวร์  พรชัย หนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010006 นายทวีศักด์ิ  ศรีไชย ถนนจงกลนิธารณ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010007 นายสิริชัย  เชื้อแก้ว เซ็นทรัลแมนชั่น ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010008 นางปราณี  โพธิแ์ก้ว ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010009 นายสุทธิพงษ์  ภาชนะพูล ดอนชี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010010 นายนนท์ทวี  จันทรารักษ์ ทุง่บรูพา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010011 นายประเสริฐ  พลเขตร หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010012 นางสาวปราณี  ผิวพรรณ ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010013 นางค า  บุญยัง ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010014 นางสาวมลิวรรณ์  หอมหวน หนองเม็ก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010015 นางวัชรินทร์ทิพย์  กันภัย ร้านคนรักปลา ถนนสาขาอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010016 นายสถาพร  สายทอง ค าเรือนแก้ว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010017 นายวิญญู  นัสดา ถนนสมเด็จ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010018 นายณพิชญ์  จารุแพทย์ ค้อน้อย กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010019 นายคมสิงห์  โตใหญ่ยิ่งเจริญ ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010020 นางสายทอง  จันทา ดวงค าอ้อ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010021 นายธรรมนูญ ลาผ่าน ซ.เจริญราษฎร์ 2 ถ. เจริญราษฎร์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010022 นายณัฐวัฒน์ วงค์พัชรเมธี ชุมชนท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010023 นายสมปอง ศรีจันทร์ หนองเม็ก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010024 นางผ่องศรี  ผ่องใส ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010025 นางสาวพัชรภรณ์  แนวจ าปา ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010026 นางสาวสุภาดา  สาระชาติ ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010027 นางสาวถนอมวรรณ  เวียงสีมา ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010028 นางสาวเสาวนีย์  แนวจ าปา ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010029 ว่าทีร้่อยตรีไชยยศ แสงสว่าง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010030 นางโสภา ตรีเกษม ดงห่องแห ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010031 นางสาวทิพวรรณ์ มหิศยา หนองจาน แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010032 นายศักด์ิดา สวัสดี นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010033 นางกรรณิกา ดวงแก้ว หัวดูณ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34010034 นางสาวสาวิตรี ดวงแก้ว หัวดูณ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010035 นางสาวนิภาพร อาริกุล ห้วยคุ้ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010036 นางสุรัสวดี มาลัย ถ. อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010037 นางสาวประไพร วามสิงห์ ถ. สุขาอุปถัมภ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010038 นางสาวสุกัญญา กาเผือกงาม ค าบ่อปลา ไรน้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010039 นายธิติพงษ์ ยืนสุข หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010040 นายเชาว์ คงอ่อน นาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010041 นายจีรพัฒน์ จิตรปัญญา หนองมะเขือ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010042 นายสันต์ บ ารุงพันธ์ ทุง่แสนสุข กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010043 นายธนวรรธนฆ ์สวัสด์ิศรี การเคหะแหง่ชาติวนารมย์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010044 นางสาวอรุณี วินัย หนองไฮ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010045 นายเชฎฐา ชุติเนตร ถ. ชยางกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010046 นายวุฒิไกร วรัยพันธ์ ท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010047 นางพัชรินทร์ ทาศิริ - ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010048 นายนิธิ ล้ิมอาวัชนาการ ถ. สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010049 นางบัวศร ทาระขจัด ค้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010050 นายณัชพล ทาตระกูล ท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010051 นายพรชัย ขามใหญ่ ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010052 นางพิมล พาชื่น ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010053 นายวรวิทย์ ชนารมย์สุข ถ. ศรีแสงทอง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010054 นางอรทัย วรพิมพ์รัตน์ นาทุง่มั่ง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010055 นางรุ่งอรุณ พรมลัง หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010056 นางอรพินท์ กุตรัตน์ หนองขอน หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010057 นายคมสันต์ สมพล ถ. ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010058 นางสาวปณิธาน ฉลาดแย้ม ด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010059 นายทวีทรัพย์ เพชราภิรัชต์ ขามลุ่ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010060 นางสาวจินตนา มนสิน วนารมย์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010061 นายขวัญจิตร บุษบาล ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010062 นายอภิชัย สายเสียง ยางเทิง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010063 นางสาวทวีวัฒน์ สู่บุญ หนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010064 นายยุทธกรณ์ แก้วกิ่ง หนองจาน แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010065 นายภานุพงษ์ พัฒนะสาร ทุง่บูรพา หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010066 นางสาวอาวร สายแวว นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34010067 นางสาวอุไร สายแวว นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010068 นางสาวผาณิตนิภา ดอนใหญ่ ค้อ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010069 นางปราณี วันทะสิงห์ ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010070 นางประมวล สิตะวรรณ ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010071 นายนัฐกร แสวงทรัพย์ นิคม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010072 นายพัทธดนย์ พบลาภ อิงฟ้าในเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010073 นางปาจรีย์ คุสิตา ถ. บูรพานอก ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010074 นางสาวเพ็ญแข สุธรรม ดอนแค(ม. บา้นปิ่นดาว 3) ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010075 นายวีระ เยาวบุตร เจริญทรัพย์ 11 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010076 นางสาวสมพร กอบไกร ขามลุ่ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010077 นายนที ตุลัยลักษณ์ ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010078 นางสาวอุไร ดวงแก้ว หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010079 นายปัทมากร พิทัศน์ อยู่สุขคันทรี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010080 นางสาวสุนิดา ศรีเหง่าข า ห้วยคุ้ม(เอื้ออาทรห้วยคุ้ม) ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010081 นายพัชรพล นาวานภากุล โนนม่วงพัฒนา ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010082 นางรัชนี ทองเขื่อน ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010083 นายเตชะพงศ์ ข าคม ถ. แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010084 นายคมศร ฝอยทอง ก้านเหลือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010085 นายสุพจน์ สุคลทะ หนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010086 นางสาวศิริลักษณ์ สมพล นาค า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010087 นายกัปตัน ศรีสุราช ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010088 นายธ ามรงค์ ล้ีธนะรุ่ง นิคมพัฒนา ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010089 นายมังกร แสนเทพ ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010090 นายวีรวัฒน์ หารศรี ดอนยูง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010091 นายจิรศักด์ิ รัตนพิทักษ์สุข - ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010092 นายพลวัฒน์ ปัดถาพิมพ์ ก้านเหลือง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010093 นางบังอร บุตรวัด ขามลุ่ม เมืองอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010094 นายนิธิ คงส ารวย อารียา 5 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010095 นายธนกฤต อัฒจักร อารียา 5 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010096 นายณรงค์เดช เผ่าภูธี - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010097 นางสาวนิตดาวัน จันทร์อ่อน - ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010098 นายอธิวัฒน์ ฝักแต้ หนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010099 นายพรชัย กล่ันความดี ต าแย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

หมายเหต:ุ ให้ผู้ประกอบกจิการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุมประสานรับหนังสอืรับรองได้ที่น.ส.บุญเลี้ยง ทองหุล                    
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(กุ้งกา้มแดงหรือกุ้งเครยฟ์ีช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.)

34010100 นายนพรัตน์ แย้มจันทึก ในเมือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010101 นางศรีสุดา บุญครอง - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010102 นางสาวจันจิรา บุญครอง - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010103 นายธีรเดช สมเมือง ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010104 นายอัครเดช ค าภิรมย์ บ้านนาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010105 นางสาวณัฐกิตต์ อดุลย์สิริกุลทร - ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010106 นายสุวรรณ ประสานพิมพ์ ปากน้ า กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010107 นายมินทร์ หล่อก าเหนิด - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010108 นายธวัชชัย โชคชัย - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010109 นางพรหทัย ล าเจียก พุทธนิคม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010110 นายนิรันดร์ จันทมาตร ปะอาว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010111 นายบุญมี ศรีม่วง อ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010112 นายสุวิทย์ แสนทวีสุข - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010113 นายธีรพงษ์ โพธิศิ์ริ บ้านขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010114 นายวิชิต สุหงศษา บ้านอ้น หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010115 นายรัฐพล สืบนุการณ์ เจริญทรัพย์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010116 นางชไมพร กาวัลย์ ดอนแค ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010117 นายธรรมฤทธิ ์วนิชเรืองชัย บ้านพักประมง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010118 นายชุมสันติ แสนทวีสุข - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010119 นายตรัยรัตน์ ไสยสมบัติ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010120 นายสุริยา พ้นโศรก ทุง่สว่าง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010121 นางสาวมนเทียร คงตางาม - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010122 จ.ส.ต. โกมล พณะสันต์ หนองระแวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010123 นายกิตติธัช พณะสันต์ - จาระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010124 นายนพรุจ นานนท์ หนองมะเขือ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010125 นางสาวมัญณัฎฐ์ ศิริวงศ์ บ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010126 นายจักรกริช อิศฤงคาร โนนโสภา กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010127 นางไพวัลย์ วุฒธยาคม - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010128 นายสมเกียรติ ปิยะปกสกุล - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010129 นายวิรัญชน์วัสภ์ นันทบุตร สารินเลควิว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010130 นางสาวณัชชิตา จ าปาเทศ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010131 นายปัญญา คล่ังพิบูลย์ ทุง่ค าไผ่ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010132 นายจงกล สร้อยสน ดงแสนสุข ไรน้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34010133 นายพิชัย เดชะรุ่งไพศาล - กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010134 นายวิชาตรี ประทุมพันธ์ ท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010135 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010136 นางสาวนิภาพร พันธราช ปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010137 นางธันยรัศมิ์ สุธรรมวงษ์ หนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010138 นางบุญนาค ดอนโค   หนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010139 นายพัฒนกิจ สมสวย - ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010140 นางสาวลลิตา พัดภูมิ ดงเก่า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010141 นางสาวจรัญญา เล่ือมใส บ้านนิคม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010142 นางสาวชุตินันท์ ชาญเนติกิจ ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010143 นางสาวอภิสรา ด่ังประเสริฐกุล ค้อเหนือ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010144 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ ์ประพาฬ หัวด า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010145 นายทิดตะวัน สุวรรณวิสุทธิ์ นาไหทอง ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010146 นายวิรัตน์ สุริเย ดอนแค ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010147 นายธนกร พงษ์อารีย์ บ้านดอนยูง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010148 นายวิรุจน์ ยิ่งยง - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010149 นายธนพล รุจรัฐเศรษฐ์ ถ. แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010150 นายจเรวุฒิ ทาลา หนองบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010151 นายสุรพงษ์ พุกเปล่ียน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010152 นายไพวัลย์ พรมจันทร์ - หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010153 นางพรพรรณ บุญช่วย - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010154 นายศุภณัฐชัย มิ่งไชย ปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010155 นายวิรุฬห์ จินาพันธิบุบผา - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010156 นายธนลภย์ ไชยมาศ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010157 นายพงษ์ชัย โคธา หนองจาน แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010158 นายกฤษฎา คณาพันธ์ อาริยา5 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010159 นายค าผง ภูศิริ หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010160 นายอนุสรณ์ ธานี ถ. แจ้งสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010161 นางสาวพิศมัย สาธุ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010162 นาย เทพลิขิต ศิริวงศ์ อารียา1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010163 นายศิริพงษ์ วงศ์สีดา ชลประทาน ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010164 นายเดชชาติ เบญจรัชต์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010165 นางบุญส่ง บุญรมย์ ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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34010166 นางสาวมณีวรรณ จันชนะ หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010167 นางสว่าง จันชะนะ หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010168 นายเข็มทอง ชูกล่ิน ทุง่ค าไผ่ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010169 นายวุฒิพันธ์ บัวลา ทุง่ค าไผ่ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010170 นางบุญทัน วงค์สุทธิ์ ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010171 นางสุขส าราญ เหลาผา ขามลุ่ม ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010172 นายบุญหลาย สีหา ปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010173 นางรัตนาภรณ์ สุวรรณพรม ชุมชนสามัคคี1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010174 นางสาววัชราภรณ์ วรรณโคตร - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010175 นายณัฐศิษย์ วรดิษฐวงษ์ เสาวรักษ์ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010176 นายทวี ทรัพย์ศิริ - ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010177 นายวินัย ดอกดวง บ้านโพนงาม หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010178 ว่าที ่ร.ต ณภัทร พูลเพิม่ ดงเจริญ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010179 นายณรงค์ศักด์ิ สีหา - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010180 พระณัฐดนัย โชติวโร หนองป่าปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010181 นายนิวัฒน์ นารินทร์รักษ์ พุทธนิคม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010182 นายรัฐสภา จันทนุกูล หนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010183 นายสมทรง จันชะนะ ทุง่หนองพอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010184 นางสาวนิภาพร สาระขันต์ หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010185 นางอุทัยวรรณ อ าพันธ์ หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010186 นายอานันท์ นาค า หนองมะนาว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010187 พระภัภชรพงศ์ บัวเงิน ถ. หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010188 พระวิชัย ดอนทรัพย์ ถ. สมเด็จ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010189 สามเณรทศพร ด้วงชะรา ถ. สมเด็จ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010190 นางสาวเรียมพร สนธิลา - ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010191 พระเนตร สีแหล้ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010192 นายอุดร เจริญ หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010193 นางสาวปัณณวีร์ จันทลักขณา ซ. ชยางกูล 42 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010194 นายพงษ์วรินทร์ พิลาวัน - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010195 นายณัฏฐ์ แสงเพชร หัวดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010196 นางสาวสุวรรณี ค ายอด ถ. พนม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010197 นางสาวภาวินี โถสกุล - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010198 นายอนุพงษ์ อินเจริญ ดอนกลาง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

หมายเหต:ุ ให้ผู้ประกอบกจิการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุมประสานรับหนังสอืรับรองได้ที่น.ส.บุญเลี้ยง ทองหุล                    

เจา้พนักงานประมงช้านาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 089-8448796



สนง.ปจ.อบ.

ชื่อหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จังหวัด

เลขที่ออก
หนังสือรับรอง

ชื่อ - สกุล
สถานที่เลี้ยง

ลายชื่อผู้มารับหนังสอืรับรองการแจง้การประกอบกจิการการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าควบคุม 
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34010199 นายอนุพงษ์ พรประสิทธิ์ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010200 นายณัฐวัชร์ เกษรัตน์ ขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010201 นายรุ่งตะวัน แสงงาม ดอนยูง ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010202 นางสาวไพรวรรณ์ แสนนาม - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010203 นายนคร สีงาม - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010204 นายณัฐวัตร ทองมี - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010205 นายสุรเชษฐ์ นามแก้ว นาค า กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010206 นางสาวอัชณา โสมเกษตรินทร์ ถ. แม่ชี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010207 นายอภิสิทธิ ์พรมดอน - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010208 นางสาวชลธิชา ทองเถาว์ - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010209 นางสาวจิราพร พันธุมี อิงฟ้านาเมือง ถ. อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010210 นางกาญจนา  จันทร์พวง ท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

34010211 นางอธปิภา  บญุอุ้ม บ้านค้อ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010212 นายพยินิจ  ดวงสวสัด์ิ นาเยีย ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010213 ร.ต.อ. สมชาย  พลาศรี ซอย 7 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010214 นายสุนทร  เชื้อชัย หนองเม็ก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010215 นางวาสนา  เผ่าเพง็ ปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010216 นางวาสนา  เผ่าเพง็ ปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010217 นางสาวสุพชัรีภรณ์  สีนวล หัวเรือทอง หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010218 นายประภศัูกด์ิ  ส าเภานนท์ ดงเก่า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010219 นางบบุผา เฉลียวธรรม ท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010220 นายศรัณย์  ฟองทอง - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010221 นางมาราตรี  ทองเนตร - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010222 นางสาวพรพรรณ  เจียมประเสริฐบญุ สาริน 10 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010223 นายธงไชย  โล่หคุ์ณสมบติั ถ.เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010224 นางขวญัใจ  นัยสันทดั บ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010225 นายเทวริศ  ปาทาน ถ.อุปลีสาน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010226 นายพสิิษฐ์ภกัด์ิ  เสมาไชย สร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
34010227 นายวัชรา  ทองจันทร์ หนองเม็ก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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